Ruská intervence pokračuje:
Bombardéry, námořnictvo a pozemní technika

Ozbrojené síly Ruské federace pokračují v operaci v Sýrii, jež byla oficiálně zahájena 30. září. Zapojily se bombardéry Dálkového letectva a proběhla další vypuštění střel s plochou dráhou letu z hladinových plavidel i z ponorky. Množí se také důkazy, že Rusko hodlá svou přítomnost v Sýrii rozšířit a že se zapojuje i do pozemních bojů.

V minulých dvou číslech ATM jsme se věnovali hlavně operacím ruského frontového letectva proti Islámskému státu a dalším syrským opozičním skupinám. Dne 17. listopadu 2015 ovšem došlo k zásadnímu kvalitativnímu posunu, když se do boje zapojily i bombardéry Tupolev. Na konto ruského námořnictva pak přibyla nejen další vypuštění střel Kalibr-NK, ale posléze také střel Kalibr-PL z ponorky. Kromě rozebrání těchto událostí vám nabídneme i přehled pozemní techniky ruského kontingentu v Sýrii. Ta zahrnuje nejen hodně medializovaný komplet S-400, ale rovněž řadu typů bojových a podpůrných vozidel.

Posilování stavů frontového letectva
Střediskem působení Vzdušně-kosmických sil (VKS) Ruské federace nad Sýrií je stále letecká základna Chumajmim u města Latakíja na západě státu. Počet letadel frontového letectva však byl na konci listopadu a začátku prosince zvýšen, a sice v reakci na dvě události, kterými bylo potvrzení faktu, že ruský civilní Airbus nad Egyptem zničila bomba teroristů (17. listopadu), a sestřelení taktického bombardéru Su-24 tureckými letouny F-16 (24. listopadu). Dle informací z poloviny prosince by se na základně mělo nalézat již asi třicet bombardérů Su-24M (několik strojů odpovídá verzi Su-24M2), nejméně osm stíhacích bombardérů Su-34, dvanáct bitevních Su-25 (z nichž je deset jednomístných Su-25SM a dva dvoumístné Su-25UBM) a snad osm až dvanáct dvoumístných víceúčelových letounů Su-30SM, které plní primárně úlohu vzdušného krytí bombardérů. Oproti původnímu stavu z přelomu září a října 2015 se tak jedná už o téměř dvojnásobný počet letounů a objevily se také zprávy, že Rusko by mohlo celkový počet svých strojů v Sýrii zvýšit až na stovku. Pro jejich působení by ale už základna Chumajmim nejspíše nestačila, s čímž tedy logicky souvisí i množící se informace o přípravě druhé základny, jíž by mělo být letiště Al-Šajrat v provincii Homs. To zřejmě již od listopadu slouží coby předsunutá základna pro ruské vrtulníky, satelitní fotografie však ukazují rekonstrukci vzletové dráhy, jež by pak měla sloužit také pro tryskové letouny. Spolu s ruskými stroji by ze základny Al-Šajrat mohla údajně působit také íránská letadla. Spekuluje se i o možné přípravě třetí základny, a to letiště Al-Tajas u města Palmýra. Co se týče ruských vrtulníků, v Sýrii jich nyní působí dvacet až třicet a jde o transportní Mi-8AMTŠ a bitevní Mi-24 (zejména varianty Mi-24PN, ale podle záběrů z počátku prosince také Mi-35M). Vyskytují se rovněž informace o nasazení Mi-28N a Ka-52, avšak důkazy zatím nejsou zcela přesvědčivé.

Dálkové a strategické bombardéry
Ze základny Chumajmim působí i letadlo pro elektronický boj Il-20M a zřejmě také velitelský stroj Il-22. Kromě toho bylo nad Sýrií spatřeno několik ruských bezpilotních strojů, konkrétně typy Pčela-1T, Orlan-10 a Granat-3. Největší pozornost si však určitě získaly operace ruského Dálkového letectva, které zahájilo činnost 17. listopadu a pokračovalo až do 20. listopadu. Při náletech bylo použito celkově jedenáct nadzvukových strojů Tu-160 a turbovrtulových letadel Tu-95MS ze základny Engels a dvanáct (dle jiných zdrojů čtrnáct) dálkových strojů Tu-22M3 ze základny Mozdok. Posledně zmíněné letouny prováděly denně dvě „obrátky“ nad Sýrií, při kterých shazovaly pumy OFAB-250-270, zatímco strategické bombardéry ze základny Engels odpalovaly střely s plochou dráhou letu Ch-555 a Ch-101. Dne 20. listopadu se připojily další dva Tu-160 ze základny Oleňja na poloostrově Kola, které demonstrovaly schopnost VKS RF útočit na skutečně mimořádně velké vzdálenosti. Obletěly Evropu, nad Gibraltarem se dostaly nad Středozemní moře, odpálily své rakety Ch-555 a dorazily na základnu Engels; celkově šlo o let v délce okolo 13 000 km. Akcí strategických bombardérů se účastnila i tankovací letadla Il-78M, z nichž bombardéry čerpaly palivo nad Kaspickým mořem. Doprovod jim zajišťovalo osm ruských stíhaček Su-30SM a Su-27SM3 a deset stíhaček íránského letectva, a sice F-14A Tomcat, F-4 Phantom II a MiG-29. Dne 20. listopadu zaútočilo v Sýrii i osm strojů Su-34, jež vzlétly ze základny Krymsk. Během uvedených čtyř dnů tak z území Ruské federace proběhlo celkem 128 bojových letů a bombardéry odpálily celkem 83 střel s plochou dráhou letu. Stroje Tu-22M3 poté obnovily nálety na začátku prosince. Do poloviny prosince provedlo celé ruské letectvo přes 4000 bojových letů a zničilo v Sýrii cca 8000 cílů. Vedle bojových letounů je ale nutno zmínit dopravní letouny An-124, Il-76, Il-62 a Tu-154, které se spolu s plavidly ruského loďstva starají o logistickou podporu operace v Sýrii.

Válečná plavidla u syrských břehů
Právě tato role námořnictva je pro ruské expediční působení naprosto klíčová, jak dokazuje již prostý fakt, že od srpna do poloviny prosince bylo do Sýrie po moři i vzduchem přesunuto cca 21 400 tun zásob. Hlavní díl připadá na celkově osm výsadkových lodí Projekt 775 Ropucha a Projekt 1171 Tapir/Alligator (vesměs z Baltské a Černomořské flotily), kromě nich je užíváno minimálně jedenáct dalších pomocných a obchodních plavidel. O ochranu těchto transportů se stará úkolové uskupení ruského loďstva ve Středozemním moři; jeho velitelským plavidlem je raketový křižník Moskva a pod jeho velením operuje torpédoborec Smětlivyj, fregaty Pytlivyj a Ladnyj a raketový člun R-109 Briz. Po sestřelení letounu Su-24 dostal křižník Moskva povel přesunout se blíže k pobřeží Sýrie, aby se zóna působení ruských letounů dostala pod ochranu jeho výkonného protiletadlového komplexu S-300F Fort. Poblíž Sýrie se objevilo též plavidlo pro elektronický průzkum Vasilij Tatiščev (Projekt 864 Meridian). Největší pozornost se však nepochybně soustředila na údery střel s plochou dráhou letu Kalibr. Jejich první nasazení bylo provedeno dne 7. října 2015 ze čtyř plavidel Kaspické flotily, a sice fregaty Dagestan (Projekt 11661 Gepard) a trojice raketových člunů (popř. korvet) Grad Svijažsk, Uglič a Vělikij Usťug (Projekt 21631 Bujan-M). Tyto lodě odpálily celkově 26 střel 3M14T Kalibr-NK a druhý úder proběhl 20. listopadu, kdy vypustily 18 střel téhož typu. Současně se objevila zpráva, že se do operací zapojila dieselelektrická ponorka B-237 Rostov-na-Donu (Projekt 636.3 Varšavjanka) se střelami Kalibr-PL, jež se přes Středozemní moře vracela do „domovského“ Černého moře. Ve skutečnosti však tato ponorka zaútočila zřejmě až dne 8. prosince, kdy odpálila čtyři střely zmíněného typu. Vyskytly se také zprávy, že by Rusové mohli k Sýrii vyslat i svou letadlovou loď Admirál Kuzněcov se stroji Su-33 a MiG-29K.

Široké spektrum vojenských vozidel
Již od samého počátku přesunovalo Rusko do Sýrie také pozemní jednotky; vedle kontingentu pozemní armády se na základně Chumajmim a v okolí vyskytují i příslušníci námořní pěchoty Černomořské flotily či výsadkáři ze 7. horské divize VDV. Poměrně pestrá je i škála vozidel a další techniky, která byla identifikována na satelitních a pozemních fotografiích. S jistotou tak lze říci, že základnu u Latakíje chrání minimálně sedm tanků T-90A Vladimir a cca tři desítky obrněných transportérů BTR-82A. Fotografie zachytily i dvě účelové verze vozidla BTR-80, a sice vyprošťovací obrněnec BREM-K a vozidlo pro VHF komunikaci R-166-0,5. Na základně bylo zajištěno též nejméně šest 152mm houfnic 2A65 Msta-B, k jejichž tažení slouží speciální tahače KAMAZ-6350-376 Medvěď (detailně jsou popsané v ATM 3/2015). Na letišti a v jeho okolí se zákonitě pohybují i desítky ruských nákladních či pomocných automobilů. Konkrétně jde o valníková a skříňová vozidla GAZ-66, Ural-4320, KAMAZ-4350 a KAMAZ-6350, dále cisterny MAZ-5334 a sedlové tahače KrAZ-258 s cisternovými návěsy TZ-22. Z typů lehkých automobilů se vyskytují nejméně tři, a to klasický UAZ-469, novější KAMAZ Rys (tzn. kopie vozidla IVECO LMV) a konečně GAZ-2975 Tigr. Na základně Chumajmim bylo rozpoznáno také několik typů přehledových, výstražných a řídicích radiolokátorů, a to 1RL131 (alias P-18 Těrek), 1RL132 (neboli PRV-16 Naďožnosť) a 51U6 Kasta-2-1, kromě nich také radiolokační dotazovač 1RL22 neboli NRS-15 Parol. Vůbec nejvýkonnějším radiolokátorem na základně je ale přehledový 96L6, který jinak tvoří součást kompletů řady S-300/400. O specifickou formu ochrany základny se stará systém pro elektronický boj 1RL257 Krasucha-4, který dokáže před radary protivníka „zaštítit“ oblast o poloměru několika desítek kilometrů. Základnu brání také nejméně tři komplexy protivzdušné obrany krátkého dosahu 96K6 Pancir-S1 a vyskytovaly se zprávy o přítomnosti systémů středního dosahu Buk-M2.

Další technika a pozemní angažmá
Zásadní zlom však přinesl až komplet dlouhého dosahu S-400. Již začátkem listopadu sice byl přítomen již zmíněný přehledový radar 96L6, avšak několik dnů po sestřelení Su-24 (k čemuž došlo dne 24. listopadu 2015) byl na základně rozvinut celý systém S-400. Letadla An-124 do Sýrie přepravila minimálně čtyři odpalovací zařízení 5P85SM2-01, což nejdříve vyvolalo jisté pochybnosti, zda jde skutečně o S-400, jelikož tato zařízení na podvozku MAZ-543M přísluší spíše ke kompletům S-300PM. Začátkem prosince se ale objevily i snímky střeleckého radaru 92N6, který je již nesporným důkazem přítomnosti S-400. Nabízí se možnost, že by ona starší odpalovací zařízení mohla být potom (se staršími radary) předána Sýrii, čímž by se uskutečnil již podepsaný kontrakt na dodání S-300. Faktem je, že stále probíhají transfery ruské vojenské techniky syrské armádě, jež zahrnují mj. tanky T-72B či obrněnce BMP-2, zřejmě pocházející z rezervních skladů ruské armády. Větší zájem však přitáhly dodávky naprosto nové techniky, jako jsou reaktivní plamenomety TOS-1A Solncepok, které zasáhly do boje již v říjnu 2015, a tanky T-90A Vladimir, jež byly koncem listopadu vyfotografovány u města Aleppo. Oficiálně jde o dodávky syrské armádě, resp. 4. divizi syrské Republikánské gardy, které velí Alí Máhir Asad, bratr syrského prezidenta. Ruská média chválí snadnou obsluhu T-90A, které se Syřané naučili ovládat prý za pouhých deset dnů, avšak pravděpodobnější je, že nová vozidla ovládají Rusové. Jiný náznak zapojení do pozemních bojů nabízí zmíněný obrněnec R-166-0,5, jenž se často užívá k navádění letecké podpory. A na oficiální mapě (předvedené Vladimiru Putinovi) byly vyznačeny i pozice šesti houfnic Msta-B ze 120. dělostřelecké brigády nedaleko zmíněné základny Al-Šajrat, odkud by tyto zbraně mohly efektivně podporovat operace syrské armády. Navzdory popírání Kremlu se tedy zdá, že ruské jednotky se pozemních bojů v Sýrii přece jen účastní, byť jejich angažmá zůstává zatím jen omezené.
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