Novinky v Sýrii:
Blíží se rozhodnutí konfliktu?

Po pěti letech bojů přerušilo válku v Sýrii příměří, které začalo platit 27. února, panují ovšem pochybnosti o tom, jestli skutečně přinese konec konfliktu. Spíše lze předpokládat, že jde jen o „přestávku“ pro doplnění sil před dalším pokračováním bojů. Uzavření příměří ale umožnilo, aby Rusko zahájilo stahování většiny sil ze Sýrie.

Když na konci roku 2010 začal proces označovaný jako „arabské jaro“, byl na Západě vesměs nadšeně vítán jako projev demokratických aspirací a odporu proti diktaturám. Ozývala se však i varování, jež zněla silně také např. z Ruska nebo Izraele; dá se připomenut výrok izraelského generála, že to není „arabské jaro“, nýbrž „islámská zima“. Po více než pěti letech už lze jasně konstatovat, že skeptické hlasy měly pravdu, neboť výsledkem jsou převážně krvavé konflikty a vzrůst moci islamistů. A ačkoli to příznivci „arabského jara“ nechtějí přiznat, ve skutečnosti nejúspěšnějším produktem tohoto procesu je Islámský stát, který se etabloval na části teritoria Sýrie a Iráku a proti němuž probíhá boj i během příměří. Na začátku února mohli syrští vládní vojáci vstoupit do provincie Rakká, dosud ovládané IS, což jasně ukázalo, že ruská intervence ve prospěch režimu přinesla nepochybné vojenské výsledky.

Přehled situace na syrském bojišti
V každém případě lze konstatovat, že za poslední půlrok se situace na syrském bojišti výrazně proměnila. V létě 2015 byl jednoznačně na postupu jak Islámský stát, tak také další ozbrojené skupiny, které bojují proti režimu Bašára Asada a které bývají označovány jako tzv. umírněná opozice (byť většinový podíl islamistů činí toto označení velice diskutabilním). Ostatně to byl právě postup opozičních síl k (Ruskem využívanému) přístavu Tartus, jenž přiměl Rusko, aby do konfliktu přímo vojensky zasáhlo. Podrobnosti o náletech, které byly zahájeny dne 30. září 2015, jsme přinesli v článcích v ATM 11/2015, 12/2015 a 1/2016. S tímto časovým odstupem je už možné zhodnotit účinek přibližně pěti měsíců operací ruských ozbrojených sil. Zpočátku mířila většina úderů na týl, resp. infrastrukturu islamistů, později se však začal zvětšovat podíl taktických náletů, resp. akcí majících charakter přímé letecké podpory jednotek na bojišti (tzn. syrské armády a šíitských jednotek zejména z Íránu a Libanonu). To souviselo s faktem, že po dlouhých měsících převážně defenzivní činnosti mohly vládní síly zahájit ofenzívu směrem na sever. Tu však v říjnu a v listopadu na některých místech zbrzdil či zastavil odpor opozice, jež disponuje značným počtem protitankových řízených střel TOW, které dodávají USA, Turecko a některé arabské země. Situace se znovu otočila ve prospěch syrsko-ruské koalice až koncem listopadu a ještě výrazněji na počátku roku 2016, kdy se postup vládních sil zrychlil. Následně bylo zahájeno obkličování města Aleppo, posledního velkého města, jež stále z většiny ovládá tzv. umírněná opozice. Očekávalo se vleklé obléhání a pak brutální pouliční boje, k tomu však (zatím) nedošlo právě kvůli uzavření „humanitárního“ příměří. Je z něj vyloučen Islámský stát a organizace Fronta an-Nusrá, syrská „pobočka“ al-Káidy.

Důvody úspěchů vládních jednotek
Jaké jsou základní příčiny úspěšného postupu syrských vládních vojsk? Ačkoli se někdy tvrdí, že ruská intervence přišla takříkajíc „na poslední chvíli“, aby zabránila Asadově porážce, není to zdaleka přesné. Ztráta přístavu Tartus by jistě nepřivodila pád režimu, který pořád měl a má pod kontrolou jih a jihozápad Sýrie, kde se nachází víceméně kompaktní osídlení alávitů, tedy menšiny, k níž náleží také Asadův klan. Na straně režimu také stojí převážná většina křesťanů (není příliš známým faktem, že ze všech arabských zemí má Sýrie největší podíl křesťanských velitelů v armádě) a loajální zůstává i část sunnitů. Navzdory prognózám i zákulisním snahám se syrská armáda (na rozdíl třeba od irácké) nezhroutila, a ačkoliv utrpěla rozsáhlé ztráty, jako strukturální celek si zachovala funkčnost. Lidské ztráty byly vykompenzovány zejména účastí Íránu a libanonského Hizballáhu, ztráty pozemní techniky nahradily čerstvé dodávky techniky z Ruska a vzdušnou podporu zajistilo ruské letectvo (ačkoli stále operuje i část strojů vládních vzdušných sil). Dalším významným faktorem ovlivňujícím boje v Sýrii je situace v Iráku, kde se vládní ozbrojené síly (také zde se silnou podporou z Íránu) dokázaly vzchopit a obnovit boj proti Islámskému státu, jehož bojovníci byli vytlačeni z města Rámadí. Permanentní tlak na IS udržují také iráčtí Kurdové. Tyto boje ale pochopitelně donutily velení IS vyslat do Iráku větší počet sil, jež pak chyběly na syrské frontě. Kromě toho se výrazně aktivizovali syrští Kurdové z organizace YPG, kteří se evidentně fakticky připojili k alianci režimu, Íránu a Ruska, jelikož právě jejich síly výrazně přispěly k obklíčení Aleppa. Lze soudit, že YPG získala už něco jako příslib autonomie v rámci Sýrie, navíc zřejmě platí axiom o „nepříteli mého nepřítele“, jelikož Damašek i Kurdové musejí čelit tlaku a ambicím Turecka.

Nová vozidla pro syrskou armádu
Nelze ale jistě podceňovat ani faktor vojenské techniky. Rusko v uplynulých měsících předalo syrské armádě množství obrněných vozidel ze svých záložních skladů, ponejvíce tanky T-72B a bojová vozidla pěchoty BMP-2, ale kromě toho i techniku výrazně modernější. Sýrie získala mj. reaktivní plamenomety (tedy raketomety s termobarickou municí) TOS-1A Solncepok, jež vykazují velkou účinnost zejména proti „měkkým“ cílům, a tanky T-90 opatřené dynamickým pancířem a systémem aktivní ochrany Štora, což výrazně omezilo efektivitu raket TOW. Sýrie patrně odebrala i nové automobily jako GAZ-3308 Sadko, GAZ-2330 Tigr a KAMAZ Rys (tj. vlastně ruskou kopii italského vozu IVECO LMV). Vyskytují se i zajímavé zprávy, že do boje byly nasazeny ruské pozemní robotické bojové systémy Platforma-M a Argo, zatím však jde o neoficiální a sporné informace (ruským pozemním bojovým robotům se budeme blíže věnovat v některém z příštích čísel ATM). Pokud se tyto zprávy potvrdí, bude to pouze další důkaz, že Sýrie má pro ruské ozbrojené síly i úlohu jakéhosi „zkušebního polygonu“, kde lze v reálných podmínkách testovat nové typy techniky i nové taktické postupy. Dosavadní průběh leteckých operací ukazuje, že ruské letectvo zaznamenalo ohromný posun, pokud jde o používání přesně naváděných zbraní, operace dálkových bombardérů či přímou leteckou podporu. Pozemní síly (když pomineme tvrzení, že vozidla TOS-1A a T-90 syrské armády mohou mít částečně ruské osádky) se zřejmě omezují převážně na roli poradců, popř. zajišťování palebné podpory, o což se starají zejména 152mm tažené houfnice 2A65 Msta-B. Filmové záběry jejich pozic ukazují, že do seznamu typů ruské pozemní techniky v Sýrii přibyly nové položky, mezi něž náleží mj. terénní automobily UAZ-3163 Patriot a UAZ-23632 Pikap.

Další technika ruského kontingentu
Pozornost v médiích si získaly také nové záběry ze základny Chumajnim u města Latakíja, jež slouží pro operace ruského leteckého kontingentu. Protivzdušnou obranu základny totiž posílil mobilní komplet Pancir v nové variantě, jež nese jméno Pancir-S2 a vyznačuje se obousměrně pracující anténou otáčivého přehledového radiolokátoru. Tato verze byla dříve známa jen jako exportní (byla dodána do Alžírska a Iráku), její působení v ruských ozbrojených silách je však novinkou. Do Sýrie přibyly i nové typy letecké techniky, neboť počátkem února dorazily čtyři stíhačky Su-35S. Byl zachycen i vrtulník Mi-8AMTŠ s ochranným komplexem Vitebsk, který je určen proti raketám s infračerveným naváděním. Několik dní působil nad Sýrií též výkonný letoun pro elektronický průzkum Tu-214R a jiná fotografie dokázala, že ruské síly tam užívají i taktické bezpilotní průzkumné letouny Forpost (což je licenční modifikace izraelského stroje IAI Searcher). Z nových typů letecké výzbroje byla zjištěna protilodní raketa Ch-35U, což ale není tak nelogické, jak se může na první pohled zdát, protože tato zbraň má i terminál satelitní navigace, a tudíž se dá účinně nasadit i proti pevným pozemním cílům. Mezi přístavy v Rusku a přístavem Tartus samozřejmě nadále pendluje „Syrský expres“, tedy skupina výsadkových a nákladních lodí, jež dopravují zásoby, jelikož celá operace je logisticky značně náročná (např. ruští výrobci letecké výzbroje zavedli třísměnný provoz). Ačkoli Rusko s takovými operacemi nemá mnoho zkušeností, dokázalo intervenci v Sýrii logisticky zvládnout. Od poloviny března se většina ruských sil ze Sýrie stahuje, jelikož své základní úkoly v zásadě splnily. Část sil ale zůstává kvůli podpoře a výcviku syrské armády, neboť navzdory příměří i úspěšnému postupu vládních vojsk je konec konfliktu zřejmě ještě daleko.
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