Ruské zbraně pro Irák:
Staronový dodavatel se vrací

Situace v Iráku i nadále plní zahraniční rubriky novin a boje mezi Islámským státem na straně jedné a širokou, ale křehkou koalicí na straně druhé dále zuří. Do Iráku přichází nové zbraně, a to zejména z Ruska, jež rychle získává zpátky ztracené pozice v této zemi a prodává jí bojové vrtulníky i nejrůznější pozemní zbraňové systémy.

Pragmatický přístup Kremlu
Dodávky ruských zbraní do Iráku, které začaly v roce 2013, nebyly pro odborníky zdaleka tak překvapivé, jak se mohlo zdát. Sovětský svaz byl svého času hlavním dodavatelem zbraní pro režim Saddáma Husajna a současné Rusko se cílevědomě snaží získat zpět zóny vlivu, jež měl SSSR v tomto regionu, což samozřejmě zahrnuje i prodej vojenské techniky. První smlouva o zbraních byla mezi Moskvou a Bagdádem uzavřena již v létě 2012 a měla mít hodnotu cca 4,2 miliardy dolarů, záhy však byla pozastavena, podle různých zdrojů kvůli korupci nebo nátlaku USA. Přesto ale v listopadu 2013 dorazily do Iráku první ruské bitevní helikoptéry a v červnu 2014 se tehdejší premiér Málikí, značně rozčarovaný z neochoty Američanů, vrátil z Ruska se zprávou o brzkých dodávkách další techniky. Zajisté nejvíc medializovaná jsou bitevní letadla Su-25 (další dorazila z Íránu), evidentně se však uskutečňuje také onen původní kontrakt a byl podepsán i nový, týkající se dělostřeleckých zbraní. Rusko samozřejmě nejedná z jakýchkoliv idealistických pohnutek; kromě toho, že si uvědomuje ohromnou hrozbu, kterou Islámský stát představuje, musí Kreml bránit své investice v Iráku (největším těžařem na největším iráckém ropném poli je ruská společnost Lukoil) a také jistě cítí šanci obnovit své mocenské postavení v Bagdádu, jelikož váhajícímu americkému prezidentu Obamovi se do pomoci Iráku zpočátku příliš nechtělo. Zoufalá irácká vláda se tedy na jaře 2014 obrátila o pomoc k Moskvě, která na žádosti Bagdádu zareagovala velice ochotně a rychle.

Arzenál bojových vrtulníků
Ona smlouva z roku 2012 hovořila o třiceti bitevních helikoptérách Mi-28NE, jako první však dorazily do Iráku stroje Mi-35M, tedy modernizovaná podoba slavného Mi-24, která se kromě komplexně zdokonalené elektroniky (dovolující činnost za každého počasí i v noci) vyznačuje silnější hlavňovou výzbrojí, kterou tvoří pohyblivý 23mm kanon GŠ-23L. O těchto strojích se v původní smlouvě nemluvilo, ale je dost možné, že byly předány coby určitá „náhrada“ kvůli časovému tlaku, neboť Irák potřeboval bitevní vrtulníky opravdu velice naléhavě. Rusko však nebylo schopno tak rychle dodat Mi-28NE, protože linka firmy Rostvertol byla vytížena stroji pro ruské letectvo. První nové bitevníky Mi-28NE tak dorazily na přelomu června a července. Do boje poprvé zasáhly někdy koncem října, existuje však podezření, že s nimi ve skutečnosti jako kontraktoři létají ruští vojenští piloti (totéž se říká o Su-25). Vzhledem k úrovni výzbroje a elektroniky jde bezesporu o to nejlepší, co může irácké letectvo proti islamistům použít. Dle aktuálních informací by mělo Rusko dodat celkově nejméně 43 bitevníků, z nichž by mělo být 28 strojů Mi-35M a patnáct Mi-28NE. Kromě nich ale přicházejí i nové Mi-171Š v provedení, jež může nést velice široký arzenál zbraní (včetně protitankových řízených střel), a objevila se zpráva, že by poté mohly následovat bojové vrtulníky Ka-52. Naopak 24 amerických AH-64E Apache Guardian podle všeho (zatím) dodáno nebude.

Nové protivzdušné komplety
Součástí dohody z roku 2012 byla i dodávka protivzdušných systémů 96K6 Pancir-S1, zřejmě v počtu padesáti kusů. Jak známo, jde o hybridní komplet, jenž na jedné samohybné platformě spojuje dvojici rychlopalných kanonů ráže 30 mm a osm až dvanáct řízených raket, jež mohou dosahovat rychlosti téměř Mach 4 a nabízejí max. dosah cca 20 km. První exemplář dorazil do Iráku někdy na konci září 2014, čímž Irák získal v podstatě první opravdu moderní a efektivní komplet protivzdušné obrany, protože do té doby disponoval pouze ručně ovládanými kanony ZU-23 (byť má objednané i americké systémy Avenger a HAWK XXI). Ale kromě mobilních systémů krátkého dosahu Pancir-S1 získala irácká armáda nové přenosné protiletadlové střely typu 9K338 Igla-S (Igla-Super). Jedná se o nejnovější variantu známé řady Igla, jejíž dosah se zvětšil na zhruba 6 km a která je opatřena též novým infračerveným čidlem, optimalizovaným proti obtížně zjistitelným cílům. Fotografie z prezentace prvních dodaných střel Igla-S v Iráku ukazují, že jejich odpalovací zařízení 9P24 jsou osazena infračervenými zaměřovači 1PN97M Maugli-2M, jež usnadňují nalezení cíle. Iráčané obdrželi i podstavce Džigit, tedy trojnožky se sedátkem, stříškou a konzolami pro dvě střely Igla. Jelikož Islámský stát již patrně disponuje i proudovými letadly a systém Pancir-S1 lze efektivně nasadit i proti pozemním cílům, jedná se také v tomto případě o významné posílení irácké armády.

Ruská dělostřelecká podpora
Kromě realizace smlouvy z roku 2012 za cca 4,2 miliardy dolarů byl podepsán nový kontrakt, který má hodnotu zhruba jedné miliardy dolarů a týká se dělostřelectva. Irácký ministr obrany Saadun al-Dulaimi v červenci 2014 navštívil Moskvu a již krátce po jeho návratu byly v Iráku zaznamenány první z moderních ruských dělostřeleckých kompletů. Jde o salvové raketomety TOS-1A Solncepok, novou variantu známé a obávané zbraně TOS-1 Buratino. Na upraveném podvozku z T-72 se nachází raketnice pro 24 raket ráže 220 mm, které mají dostřel až 6000 m (u původní verze jen 3600 m) a nesou termobarickou hlavici. Jsou tak ohromně účinné zvláště proti „měkkým“ cílům v otevřeném terénu či městské zástavbě. Kromě samotných raketometů (resp. vozidel BM-1) dorazila do Iráku i nabíjecí vozidla TZM-T. To však není zdaleka jediná položka v nové smlouvě, neboť podle ruských médií by měl Irák obdržet také 122mm salvové raketomety BM-21 Grad, 152mm tažené houfnice 2A65 Msta-B (od každého z těchto typů by mělo jít o výzbroj pro dva až tři prapory) a konečně také minomety 2B14 Podnos a 2B11 Sani ráže 82, resp. 120 mm. Na konci srpna z Ruska skutečně dorazily houfnice a v září se objevily jejich snímky z boje, avšak jde o staré 152mm zbraně D-20. Vzhledem k charakteru bojů proti Islámskému státu představuje těžké dělostřelectvo nesmírně potřebnou a efektivní zbraň, a tak jeho nasazení v rukou irácké armády zřejmě přinese rovněž vítanou reklamu pro ruský zbrojní průmysl. Nepochybné však je, že dodávky zbraní do těžce zkoušeného Iráku budou pro Kreml znamenat dramatické posílení jeho vlivu v Bagdádu.
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