Ofenziva u Idlibu:
Konec sbližování Ruska a Turecka

Turecký prezident Erdogan dorazil 5. března do Moskvy, aby s Vladimirem Putinem hovořil o situaci v okolí syrského Idlibu. Výsledkem se stalo příměří, jež alespoň dočasně ukončilo tvrdé boje o strategicky důležité město Saraqib. Jak vůbec došlo k tomu, že zřejmě chybělo jen málo k vypuknutí skutečné války mezi Ruskem a Tureckem?

Převážně sunnitský Idlib patřil mezi města, kde režim hned na počátku syrské občanské války rychle ztrácel moc. Té se tak záhy chopila opozice a v současnosti jde o poslední velké město, které kontrolují opoziční, především islamistické síly. Dominantní úloha náleží skupině Hayat Tahrir al-Sham (zkráceně HTS), jež byla dříve známá jako Fronta an-Nusrá a vznikla v zásadě jako „pobočka“ sítě al-Káida. Turecko ji přinejmenším toleruje (ne-li podporuje), zatímco pro syrský režim a Rusko představuje hlavního protivníka.

Postup do města Saraqib
Kořeny nedávných bojů v okolí Idlibu lze vysledovat až k tzv. dohodě ze Soči, kterou 17. září 2018 uzavřely Moskva a Ankara. Vznikly tzv. de-eskalační zóny, jež oddělily území ovládané režimem od území opozičních skupin a ve kterých společně hlídkovali Rusové a Turci. Navíc Kreml akceptoval existenci tzv. pozorovacích stanovišť turecké armády, ovšem Turecko za to přislíbilo, že odzbrojí radikály a teroristy a postará se o odsuny těžkých zbraní, zvláště tanků a dělostřelectva. Turecko také přijalo odpovědnost za dopravu po dvou důležitých dálnicích M4 a M5, které spojují Aleppo s Latakíjou, resp. s Damaškem. Po více než roce však bylo zřejmé, že Turecko své závazky neplní, jak názorně prokazovaly mj. aktivity skupiny HTS, kterou lze (po vojenské porážce Islámského státu) označit za vůbec nejsilnější syrské ozbrojené opoziční uskupení. V prosinci 2019 tedy syrská armáda a její spojenci z Íránu a hnutí Hizballáh zahájili pozemní ofenzivu za podpory syrského a ruského letectva. Hlavním cílem bylo město Saraqib a nedaleká křižovatka zmíněných dálnic M4 a M5. Síly režimu nejdříve postupovaly poměrně hladce, opoziční síly byly zatlačovány a Turci se bojům vyhýbali, jenže 3. února se dostal pod palbu turecký konvoj a patrně osm Turků zahynulo. Prezident Erdogan se rozhodl zasáhnout a nařídil posilování tureckých vojsk na hranicích i přímo v Sýrii. Síly režimu vstoupily 6. února do Saraqibu, avšak o čtyři dny později zahájili rebelové protiútok a syrská armáda pak zasáhla i turecké pozorovací stanoviště, kde zemřelo pět vojáků.

Několik útoků a protiútoků
Vojska režimu s podporou Ruska postupovala na západ k Idlibu, zatímco Turecko se rozhodlo riskovat a výrazně zvýšit své zapojení do bojů. V řadách opozice se tak objevily snad i stovky mužů tureckých speciálních jednotek, kteří naváděli dělostřelecké údery turecké armády, díky kterým mohla opozice v polovině února zahájit nový protiútok směrem k Saraqibu. Režim tak musel na tuto frontu vyslat další (převážně íránské a libanonské) jednotky a zvýšily se letecké aktivity. Opoziční síly pak začaly intenzivně užívat Tureckem dodané přenosné protiletadlové rakety. Přelomový okamžik ale nastal 27. února, kdy proběhl letecký útok na turecký konvoj a zemřelo nejméně 34 tureckých vojáků. Úder uskutečnily dva syrské bombardéry Su-22, avšak dle řady zdrojů se zúčastnily také ruské Su-34. Turecko záhy odpovědělo a 1. března oficiálně začala tzv. operace Bahar Kalkani (Jarní štít), kampaň leteckých a dělostřeleckých úderů proti silám režimu. Byla také vyhlášena bezletová zóna nad Idlibem. Projevila se technická převaha Turků, kteří v překvapivě velkých počtech nasadili i bezpilotní bojové letouny. Syrská armáda a její spojenci utrpěli těžké ztráty, které čítaly přinejmenším stovky mužů a desítky obrněných vozidel, ačkoliv turecké zdroje uvádějí ještě daleko vyšší čísla, mj. přes 3000 mužů a přes 150 tanků. Režim pozbyl též několik letadel (včetně dvou Su-24 a jednoho L-39) a protivzdušných kompletů, avšak operace ruského letectva nakonec vedly k zastavení protiútoku opozičních sil a rovněž turecká armáda ztratila nemálo vozidel a dronů.

Technika turecké armády
Právě bezpilotní bojová letadla si zaslouží bližší zmínku. Do boje zasáhly dva typy, a to menší Bayraktar TB2 a větší Anka-S. První letoun vznikl ze spolupráce značek Baykar Group a Kale Technologies a coby kuriozitu lze dodat, že jeho hlavní konstruktér Selçuk Bayraktar je zetěm prezidenta Erdogana, zatímco letadla Anka-S dodává firma TAI. Snímky ukazují, že nad Sýrií nosily stroje obou typů lehké naváděné pumy MAM-L a MAM-C značky Roketsan. Napadaly hlavně konvoje a protivzdušnou obranu syrské armády. Zničily či poškodily patrně jeden nebo dva komplexy Pancir-S1, ovšem turecká armáda hovoří dokonce o osmi zničených systémech. Drony sloužily také jako zdroj informací pro dělostřelectvo, které užívalo 155mm samohybné houfnice T-155 Firtina a raketomety T-122 Sakarya a T-300 Kasirga. Do bojů se zapojily také turecké obrněné jednotky, v jejichž řadách byly zaznamenány mj. tanky M60TM, z nichž část už dostala systémy aktivní ochrany Pulat (více v č. 1/2019), ale údaje o jejich reálné účinnosti ještě nejsou dostupné. Z dalších typů techniky se nejčastěji objevovala bojová vozidla pěchoty ACV-15 a obrněné automobily BMC Kirpi, BMC Vuran a Otokar Cobra II. Podle řady zdrojů Turecko použilo i systémy elektronického boje Aselsan Koral. U hranic umístilo protivzdušné komplety MIM-23 HAWK XXI, avšak vskutku bizarní situace nastala, když Ankara požádala USA, aby kvůli odstrašení Ruska rozmístily v Turecku střely Patriot, tedy právě ty zbraně, jež Turecko v minulosti odmítlo ve prospěch ruských S-400.

Strategický kontext situace
Nákup těchto kompletů (více v č. 10/2019) byl označován i za projev jakýchsi „námluv“ obou zemí, ale mnoho expertů upozorňovalo, že jde jen o krátkodobé pragmatické kroky a že zájmy Ruska a Turecka jsou dlouhodobě prostě příliš odlišné. Ukazuje to koneckonců i dění v Libyi, kam Turecko poslalo své vojáky na podporu vlády v Tripolisu, kdežto Moskva tam podporuje maršála Haftára a jeho Libyjskou národní armádu. Rovněž nad Libyí už operují turecké drony Bayraktar TB2, zatímco Haftárovy síly mají k dispozici čínské letouny Wing Loong, které jim dodaly Emiráty. Turecké angažmá v Libyi úzce souvisí s ekonomickými zájmy, neboť Ankara hodlá ve Středozemním moři těžit ropu a plyn, avšak to ohrožuje zájmy Řecka, Kypru, Egypta a Izraele, které tedy důrazně oponují krokům Turecka. To se nedočkalo ani velké podpory pro své plány v Sýrii ze strany západních zemí, neboť členové NATO poskytli jenom vágní slovní proklamace. Turecko na ně poté začalo vyvíjet tlak prostřednictvím imigrantů, kteří se snaží o proniknutí do Řecka. Prezident Erdogan se ale pochopitelně chtěl vyhnout válce s Rusy, takže odletěl do Moskvy jednat o příměří. To uznává stávající situaci na zemi, takže syrská armáda i nadále kontroluje Saraqib, kdežto Idlib zůstává v rukou opozice a ruské a turecké hlídky střeží demilitarizované pásmo. Rusko v každém případě projevilo odhodlání dále podporovat syrský režim, zatímco turecká pozice se znatelně zhoršila. Jestliže operace Jarní štít měla silou zvrátit situaci na bojišti, pak tento turecký risk zjevně nevyšel.
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