Ruská intervence v Sýrii:
Rudé hvězdy proti černým vlajkám

Dne 30. září 2015 se několik týdnů spekulací proměnilo v nepochybnou realitu. Ozbrojené síly Ruské federace zahájily vzdušné údery proti islamistům v Sýrii. Letectvo nasadilo nové zbraně a pak se přidalo i ruské námořnictvo se střelami s plochou dráhou letu. V syrském konfliktu se tak odehrává důležitý a možná i zcela zásadní zvrat.

Přelom září a října byl z hlediska konfliktu v Sýrii skutečně hodně nabitý událostmi. Prezident Putin pronesl 28. září v OSN rozsáhlý projev, jenž se týkal mj. tohoto tématu, a již následující den připustil, že by se Rusko mohlo zapojit do leteckých úderů proti Islámskému státu. Ruský parlament schválil příslušný požadavek prezidenta ve středu 30. září a krátce poté přišly první zprávy o tom, že ruské vojenské síly v Sýrii zahájily operace. O velké překvapení však vlastně nešlo, jelikož ruská vojenská přítomnost v této zemi byla od srpna výrazně posilována a přímé zapojení do bojových operací se dalo očekávat. Přinášíme vám tedy první shrnutí relevantních informací za první týdny ruských leteckých útoků v Sýrii, ovšem této aktuální problematice se zajisté budeme věnovat také v dalších číslech ATM.

Komplexní motivace Kremlu
Ruská vojenská intervence, o kterou oficiálně požádal syrský prezident Asad, patrně nemá jen jediný důvod, spíš jde o komplex několika příčin. Zásadní byl nepochybně fakt, že se opoziční síly přiblížily k městu Latakija, poblíž kterého se nalézá letecká základna, jejíž používání bylo Rusku syrským režimem umožněno. Následný postup opozičních ozbrojenců by určitě ohrozil přístav Tartus, jehož případná nedostupnost by hodně omezila akceschopnost ruského loďstva ve Středomoří. Nejde ale jen o samotnou obranu těchto dvou základen, ale i o Asadovu vládu, což ostatně uvedl i Vladimir Putin. Pro Moskvu je samozřejmě klíčové, aby v Damašku zůstal sekulární pragmatický režim, který jí provoz základen umožní. Kreml se tak zjevně rozhodnul nedovolit svržení vládce, jehož považuje za svého blízkého spojence. V širším smyslu se však jedná i o součást úsilí Ruska zapojit se do boje proti sunnitským radikálům, a to zdaleka nejen těch s vlajkou Islámského státu. Navzdory častému opakování tvrzení o „umírněné opozici“ je totiž třeba jasně konstatovat, že sekulární skupiny dnes tvoří v opozici pouze marginální část a naprostou většinu sil, jež nyní bojují proti Asadově vládě, reprezentují islamisté (přestože jsou mnozí z nich znepřáteleni s Islámským státem). Zejména proto Rusové útočí na cíle víceméně všech opozičních skupin. S tím úzce souvisí i fakt, že pro bezpečnost Ruska znamenají hrozbu islamisté jako celek, protože jejich posílení by zákonitě mohlo mít vliv na muslimské radikály mezi obyvatelstvem Ruska, zvláště na severním Kavkazu. Do určité míry lze tedy říci, že jde i o součást ruských snah o zajištění vlastní národní bezpečnosti. A svou úlohu nejspíš hraje také záměr demonstrovat odhodlání Ruska a jeho schopnost vojensky zasáhnout v zájmu ochrany a prosazení svých zájmů také v „exotickém“ zahraničí.

Letecká a pozemní technika
S tím zřejmě souvisí další faktor, jenž nepochybně přijde ruským ozbrojeným silám vhod, a to možnost vyzkoušet si „ostré“ expediční nasazení vojsk a otestovat nové zbraně. O tom ostatně vypovídá i složení oné skupiny ruského letectva na základně u Latakije. V polovině října 2015 ji tvořilo 12 taktických bombardérů Su-24M, patrně stejný počet bitevních strojů Su-25 (vedle verze Su-25SM také nejméně dva dvoumístné Su-25UB, snad působící jako vzdušní návodčí), dále šest stíhacích bombardérů Su-34 a čtyři víceúčelové bojové stroje Su-30SM, které údajně fungují primárně jako vzdušný doprovod. Za zmínku stojí také užívané letecké zbraně, jelikož vedle klasických tříštivo-trhavých pum řady OFAB (nejčastěji OFAB-250-270) byly nasazeny průrazné pumy BetAB-500 proti železobetonovým objektům a vůbec poprvé i naváděné pumy KAB-500S, využívající navigační síť GLONASS a dosahující údajně přesnosti dopadu zhruba 5 m. Byly zaznamenány i kontejnerové bomby RBK-250 a řízené střely vzduch-země Ch-29L a Ch-25ML s laserovým naváděním. Přítomno je také přes třicet vrtulníků, z toho asi polovina bitevních Mi-24 a polovina dopravních Mi-8/17; posléze dorazily i bitevní Mi-28. O průzkum a velení se stará elektronický průzkumný letoun Il-20M a velitelský stroj Il-22, kdežto letecká doprava a vzdušné tankování probíhá za pomocí letadel An-124, Il-76 a Il-78M. Na zemi bylo zjištěno asi sedm tanků T-90, kolem 35 obrněných transportérů BTR-80/82 a patnáct tažených houfnic (patrně 152mm 2A65 Msta-B). Objevil se i reaktivní plamenomet TOS-1A, ale v jeho případě může jít i o dodávku armádě Sýrie. Na základně se nalézají též komplety protivzdušné obrany Pancir-S1 a systém pro elektronický boj Krasucha-4. V době psaní tohoto textu platilo, že Rusové oficiálně provádí jen letecké údery v koordinaci se syrskými vojsky. Oficiálně bylo také sděleno, že pozemní operace „zatím“ není v plánu.

Námořní údery a další vývoj
Významně se však zapojila další složka ruských ozbrojených sil, a to námořnictvo. To nejprve zajistilo většinu přepravy jednotek a materiálu do Sýrie (skupině nasazených plavidel se proto začalo přezdívat „Syrský expres“) a dne 7. října (tj. na narozeniny Vladimira Putina) provedly čtyři lodě Kaspické flotily úder střelami s plochou dráhou letu Kalibr-NK. Fregata Dagestan a korvety Grad Svijažsk, Uglič a Vělikij Usťug vypustily 26 těchto raket na vzdálenost asi 1500 km (maximální dosah činí více než 2500 km), a ačkoliv se vyskytly zprávy, že se několik střel zřítilo v Íránu, nepochybně tím Rusko ukázalo, že do značné míry stáhlo náskok USA v tomto oboru vojenské techniky. Spekulace, že Rusové přece jen vstoupí i do pozemních bojů, potom posílily zprávy, podle nichž se do Sýrie chystají ruští dobrovolníci, kteří bojovali na Ukrajině. Nyní se v Sýrii nepochybně nalézá kontingent ruských výsadkářů a námořní pěchoty, jedná se ale patrně jen o řádově několik stovek vojáků, což na nějakou rozsáhlou pozemní akci nestačí, ačkoliv určitě nelze vyloučit postupné zvyšování jejich počtů. V takovém případě by skutečně připadala v úvahu i možnost, že se Rusko neomezí jen pomoc Asadově armádě při obraně jihu a západu Sýrie (s víceméně kompaktní šíitskou populací) a že existuje plán postupu na sever a východ s cílem zničit islamisty. Nyní však probíhají „jen“ letecké útoky, byť velmi intenzivní. Za první dva týdny této operace provedli Rusové v Sýrii průměrně cca 50 úderů denně, kdežto koalice NATO a arabských zemí provedla za uplynulý rok průměrně 20 úderů za den v Sýrii a Iráku dohromady (možná proto požádal Rusy o letecké údery i Irák). Množí se také zprávy, že se k vojenskému angažmá v Sýrii připravuje i Čína, což by samozřejmě mohlo znamenat další významný příspěvek k porážce islámských extrémistů.
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