Severní bojiště:
Syrští Kurdové, Islámský stát a turecká armáda

24. srpna nastala ve vleklém konfliktu v Sýrii další významná změna, neboť hranice překročily početné turecké pozemní síly. Bojují nejen proti Islámskému státu, ale i proti organizaci YPG, tedy jednotkám syrských Kurdů. Ty sice za silami iráckých Kurdů značně zaostávají z hlediska výzbroje, ale odhodláním se jim přinejmenším vyrovnají.

V čísle 10/2014 jsme se podrobně věnovali jednotkám Pešmerga, tzn. ozbrojeným silám, které podléhají vládě Iráckého Kurdistánu a slaví úspěchy v boji proti Islámskému státu. Vzrůstající pozornosti světa se ovšem těší též Kurdové na severu Sýrie, jejichž hlavní ozbrojenou formaci reprezentují útvary YPG (Yekineyen Parastina Gel, Lidové obranné jednotky). V syrské válce jde o specifickou entitu, která podle situace bojovala či bojuje jak s armádou Asadova režimu, tak s Islámským státem a „umírněnou“ sunnitskou opozicí, jíž nyní Turecko poskytuje přímou vojenskou podporu. Jaké jsou tedy cíle a schopnosti YPG?

Politické strany syrských Kurdů
Politicko-vojenská situace v Sýrii je enormně komplikovaná a v desítkách ozbrojených skupin a frakcí se takřka nedá zorientovat. Většina médií tak podává hodně zjednodušený a zkreslený obraz, což se týká i severu země, kde kromě vládních vojsk, „umírněné“ opozice a Islámského státu existuje zcela specifický aktér v podobě syrských Kurdů. Jednotky YPG, které si získaly svým statečným bojem pozornost světa, ale nejsou jedinou jejich ozbrojenou silou, jelikož jde fakticky „jen“ o ozbrojené křídlo největší politické strany syrských Kurdů, jež má název PYD (Strana demokratické unie). Udržuje úzké vztahy se Stranou kurdských pracujících (PKK), jež působí zejména v Turecku a je vesměs pokládána za teroristickou organizaci (a Turci považují za teroristickou i PYD, resp. YPG). Obě strany se hlásí k politické levici, avšak soudobá PYD už nepatří ke „klasickému“ komunistickému směru a prosazuje konfederativní společnost, tzn. samosprávu menších komunit na bázi socialismu a přímé demokracie. Kurdský nacionalismus sice nechybí, ale sever Sýrie je národnostně velmi pestrý, a proto PYD přinejmenším oficiálně vystupuje jako multi-etnická a síly YPG přijímají i Araby či Turkmeny. Právě zde se nachází i rozdíl mezi PYD a druhou největší stranou syrských Kurdů, která se jmenuje Kurdská národní rada (KNC). Je blízká iráckým Kurdům, kteří jsou orientováni mnohem více nacionalisticky a udržují staré klanové tradice. KNC tedy oponuje plánům PYD a občas dochází i k ozbrojeným střetům. KNC má totiž i svoje vlastní ozbrojené síly, které se (stejně jako síly iráckých Kurdů) nazývají Pešmerga, a velkou podporu u Kurdů v zahraničí.

Vznik a působení jednotek SDF
Přímo v Sýrii ovšem nepochybně největší vliv náleží straně PYD, jež nyní kontroluje značnou část severu země, kde roku 2012 oficiálně vyhlásila tzv. Federaci severní Sýrie, známou i jako Rojava. Ta funguje jako fakticky autonomní oblast a PYD požaduje i analogickou federalizaci celé země, od většiny syrské opozice (i od KNC) se však liší tím, že netrvá na odchodu Bašára Asada, a tudíž získává i podporu od Ruska. Jednotky YPG dnes představují část tzv. Syrských demokratických sil (SDF), jež vznikly v říjnu 2015. Je to volná koalice kurdských, arabských, turkmenských, arménských a dalších skupin, jež se pokládá za oficiální ozbrojené síly Rojavy a bojuje jak proti Islámskému státu, tak proti většině „umírněné“ sunnitské opozice. Došlo ale i ke střetům s vládními vojsky, zejména na počátku občanské války a pak v letos srpnu, kdy se bojovalo o převážně arabské město Hasaká. Zároveň ovšem kurdské síly sehrály důležitou roli při uzavírání obklíčení města Aleppo, poslední bašty sunnitské opozice, neboť při této operaci postupovali Kurdové v koordinaci s vládními silami a údery ruských letounů. Složitost situace v Sýrii však demonstruje fakt, že se YPG těší i podpoře Američanů, kteří současně podporují i řadu oněch „umírněných“ opozičních skupin. Pochopitelně však nelze zapomínat, že PYD má také své vlastní cíle, a sice propojení celého severu země do kompaktní oblasti, jelikož kanton Afrin na severozápadě je částečně oddělen od zbývajících dvou kantonů Jazira a Kobani a ono spojení vede právě na sever od obklíčeného města Aleppo.

Taktika a zbraně jednotek YPG
Určitě se nabízí otázka, jaká je reálná síla YPG. Nejčastěji se uvádí okolo 50 000 mužů, avšak toto číslo nejspíše zahrnuje i řadu dalších skupin v rámci SDF. K tomu je ještě třeba připočítat možná až 10 000 ženských bojovnic z útvarů YPJ (Yekineyen Parastina Jin), které se odvahou přinejmenším vyrovnají svým mužským protějškům. Obdobně jako irácké jednotky Pešmerga vznikly YPG ze sil bojujících zejména partyzánským způsobem, takže jde (ostatně i v souladu s jejich ideologií) o decentralizovanou a „lehkou“ sílu. Zásadní rozdíl ale spočívá v tom, že se iráčtí Kurdové postupně vypracovali na plnohodnotnou armádu, jež nyní disponuje i stovkami tanků, děl, raketometů apod., zatímco syrští Kurdové vlastní pouze malé počty těžkých zbraní. Sázejí tedy především na pohyblivost, léčky a odstřelovače. Poslední zmíněný druh vojsk také souvisí s jednou zajímavostí ve výzbroji YPG. Nazývá se Zagros a jedná se o improvizovanou proti-materiálovou, resp. odstřelovačskou pušku ráže 14,5 mm. Byla vytvořena coby konverze kulometu KPV a snímky mnoha exemplářů dokládají, že Kurdové tyto pušky vyrábějí sériově jako (víceméně) standardizované. Improvizace přišly ke slovu i u těžších zbraní, protože YPG vlastní řadu provizorních obrněnců na různých kolových a pásových podvozcích. Ze známých typů obrněnců byly zaznamenány T-55A, T-72, BMP-1, MT-LB a BTR-60, každý však pouze v několika málo kusech. Některé dostaly též přídavné pancéřování či nové věžičky s kulomety ráže 12,7 a 14,5 mm. Užívají se samozřejmě i lehké užitkové vozy (jako Toyota Hilux, Nissan Navara či Volkswagen Amarok) osazené provizorní výzbrojí.

Vstup tureckých vojsk do Sýrie
Z hlediska výzbroje tedy syrští Kurdové nemůžou konkurovat Islámskému státu a samozřejmě ani armádě Turecka. To vnímá ambice PYD jako vážnou hrozbu, v čemž hrají úlohu jak styky syrských Kurdů s tureckou PKK, tak politické ambice Ankary v Sýrii. Boje o Aleppo a postup YPG na západ zajisté patří mezi hlavní důvody, proč se Turecko rozhodlo vyslat do Sýrie také početné pozemní jednotky. Stalo se tak 24. srpna, kdy do Sýrie vjely turecké tanky M60T (jde o verzi modernizovanou Izraelem) a bojová vozidla pěchoty ACV-15, jimž z tureckého území poskytovaly podporu houfnice T-155 Firtina a raketomety T-122 Sakarya. Turecká armáda do bojů zasáhla na straně sunnitské opozice, která tak vytlačila Islámský stát z města Džarábulus, ale záhy došlo i ke střetům s Kurdy, resp. SDF. Turecko současně oznámilo, že nedovolí YPG postupovat dále na západ, a požadovalo stažení kurdských jednotek na východ za řeku Eufrat, na což ostatně odkazuje i název turecké operace Euphrates Shield. Síly YPG oznámily, že toto stažení provedly, zatímco Turecko to popírá. Odhady z poloviny září hovořily o tom, že Turci udržují v Sýrii cca 450 vojáků a stovku obrněných vozidel. Intervence již ovšem zaznamenala i ztráty a vyvolala (navzdory určitému oteplení vztahů Ankary a Moskvy) též kritiku ze strany Ruska. Turecko navíc opět čelí i obviněním, že s IS hraje „dvojí hru“ a útočí hlavně na Kurdy, kteří v boji proti IS slaví největší úspěchy. Turecká intervence v Sýrii tak znovu dává i prostor pro spekulace, jaké cíle turecká vláda doopravdy sleduje.
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