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Česká armáda vycvičí ženisty kurdských pešmergů. Pomáhá v boji proti Islámskému státu.
Kurdské oddíly pešmergů v Iráku aktuálně otevřely novou frontu proti takzvanému Islámskému státu.
Dobyly zpět vesnice jihovýchodně od druhého největšího iráckého města Mosul. Smyčka kolem
města, které stále ovládá ISIS, se tak stahuje.
Bojujícím pešmergům nyní pomůže i česká armáda. U 15. ženijního pluku v Bechyni
aktuálně chystá jejich výcvik. Mělo by jít zhruba o deset ženistů, které čeští instruktoři proškolí v boji
proti improvizovaným výbušným zařízením.
Mohlo by přitom jít o poměrně citlivou věc. Ačkoliv mají kurdské jednotky podporu například i
Spojených států, další významný člen NATO, Turecko, se může obávat příliš velkého úspěchu
Kurdů. Posílit by totiž mohl i kurdské separatisty, s nimiž turecká armáda bojuje na jihovýchodě své
země.
Bezpečnostní analytik Univerzity obrany Lukáš Dyčka v tom však problém nevidí.
„Je velký rozdíl mezi Kurdy žijícími v Iráku, Sýrii a Turecku. Jsou to tři odlišné skupiny, které
mezi sebou mnohdy nemají dobré vztahy. My podporujeme ty irácké, s nimiž – ve srovnání se svými
a syrskými Kurdy – vychází Turecko ještě relativně dobře. Naše podpora je tedy takto zacílená
úmyslně, aby neutrpěly naše vztahy s Tureckem,“ vysvětluje.
Další iráčtí piloti v Pardubicích
Vedle toho se již delší dobu česká armáda také zapojuje i do kurzů specialistů zejména
protichemického vojska a ženistů jordánských ozbrojených sil. Na pardubické letecké základně
jsou připraveni vycvičit druhou skupinu iráckých pilotů vrtulníků.
Jedenatřicet Iráčanů roční kurz ukončilo teď v červenci. „Irácká strana vyjádřila velkou
spokojenost s vysokou kvalitou výcviku. O výcviku další skupiny vrtulníkových pilotů jednáme a
předpokládáme podpis kontraktu v příštím roce,“ podotýká Roman Planička, ředitel státního podniku
LOM Praha, který výcvik organizoval.
Navíc v srpnu začal na základně v Baládu, severně od irácké metropole Bagdád, působit asi
třicetičlenný poradní tým, který učí personál iráckých vzdušných sil.
„Cvičí je na letounech L–159, které byly dodány irácké armádě z Česka. To je také poměrně
silný signál, jak Česká republika vnímá situaci v tamním prostoru. Zaměřujeme se zejména na
posilování armád států z té oblasti, protože problém musí řešit především oni,“ vysvětluje náčelník
generálního štábu Josef Bečvář a připomíná, že Češi vloni i letos poskytli větší množství munice
iráckým bezpečnostním silám a Kurdům bojujícím proti ISIS.
V současné době Češi rovněž školí osádky a pozemní personál vrtulníků v Afghánistánu. V
africkém Mali mají čtyři čeští instruktoři na starosti základní výcvik pozemních sil. „Po chaotických
událostech se tamní armáda téměř rozpadla a začíná se znovu budovat. Instruktoři jsou v terénu v
jižní části země, kde v Koulikoro cvičí maliské vojáky,“ upřesňuje Bečvář.
Nejnebezpečnější mise OSN
V Mali působí Češi ve dvou vojenských operacích. V rámci zmíněné výcvikové mise EU mají ještě
na starosti ochranu štábu, který sídlí v jednom z hotelů v Bamaku, kromě toho v severní části země
operuje zhruba 25 příslušníků speciálních sil pod hlavičkou OSN. Podle počtu obětí z řad modrých
baretů jde přitom v současnosti o vůbec nejnebezpečnější mírovou misi. Za tři roky tam přišla o život
více než stovka vojáků mírových sil.
Nejvýznamnější dlouhodobou výcvikovou aktivitou na českém území je činnost Britského
vojenského výcvikového a poradního týmu BMATT ve Vyškově.
„Nicméně letošním největším cvičením s mezinárodní účastí na našem území je cvičení
vzdušných sil, které je zaměřeno především na výcvik předsunutých leteckých návodčích,“
doplňuje mluvčí generálního štábu Jan Šulc.
***
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