Ruské letectvo nad Sýrií:
Ukázky technického i taktického pokroku

V minulém čísle jsme přinesli první informace o působení ruského letectva nad Sýrií. Operace zahájená 30. září stále probíhá, ruské ministerstvo obrany každý den informuje o počtu úderů i zničených cílů a přibývá rovněž podrobností o nasazené technice. V dnešním článku vám tak přinášíme mj. přehled užívaných typů letecké výzbroje.

Nasazení ruských ozbrojených sil v Sýrii znamená prakticky první bojové expediční působení vojáků Ruské federace mimo území bývalého Sovětského svazu. (Působení v Bosně a Kosovu mělo jen charakter mírové operace, navíc šlo o daleko slabší kontingent.) Moskva se rozhodla pro intervenci nejspíše z několika důvodů, mj. kvůli snaze ochránit své základny v Sýrii (které potřebuje pro operace v oblasti Středomoří), podpořit svého spojence, oslabit moc islámských radikálů (mezi nimiž jsou i občané Ruské federace, především z Kavkazu) a v neposlední řadě možná i prověřit schopnosti svého letectva. Zejména kontrast s výsledky nasazení v Čečensku a Gruzii prokazuje, že došlo ke skutečně výraznému zlepšení.

Modernizování základny Chumajnim
Centrum ruských operací v Sýrii představuje letecká základna, která se obvykle označuje jako Latakíja, což je ovšem (striktně technicky) pouze název nejbližšího velkého města. Přesněji se jedná o základnu Chumajnim, resp. vojenskou část Mezinárodního letiště Bassila Asada (nese jméno po zesnulém bratrovi dnešního syrského prezidenta Bašára Asada). Ačkoliv se obvykle uvádělo, že jedinou ruskou základnou v Sýrii je přístav Tartus (prakticky fungující především jako logistický bod pro operace ruského námořnictva ve Středomoří), fakticky byla i základna Chumajnim využívána ruskými silami již dříve, byť většinou jen velice omezeně. Zlom se tak dostavil až v létě 2015, kdy v Kremlu nejspíše padlo rozhodnutí přímo zasáhnout ve prospěch syrského režimu. Na základnu se začal v utajení přesunovat ruský personál a technika a v září se objevily družicové fotografie, které ukazovaly modernizaci základny, např. nový povrch na vzletových dráhách, rozšiřování parkovacích ploch nebo srovnávání terénu (zřejmě za účelem dalších prací). Další série fotografií poté ukázala i přítomnost ruských bojových letounů, které na místo pravděpodobně přelétaly kryté radarovými stopami civilních letadel. Na konci září se tak na základně nacházela víceméně celá úkolová skupina ruského letectva a objevily se první snímky, jež naznačovaly její působení nad Sýrií, byť zřejmě jen s průzkumnými účely, jelikož samotné útočné operace byly (přinejmenším oficiálně) zahájeny až 30. září. Kromě vzdušných sil ovšem přibývalo také jednotek na zemi a podle odhadů z počátku listopadu se může v Sýrii nacházet celkem již cca 4000 ruských vojáků. Jsou patrné i další probíhající práce na základně Chumajnim, z nichž lze usoudit, že aktivní ruské vojenské působení v Sýrii hned tak neskončí a pravděpodobně bude trvat řádově nejméně několik měsíců, dost možná až do chvíle porážky syrských islamistů či nějakého smluvního ukončení války.

Přehled užívaných letounů a vrtulníků
Ze základny Chumajnim působí čtyři základní typy bojových proudových letadel. Největší díl úderů na infrastrukturu nepřítele připadá na dvanáct taktických bombardérů Su-24M (dle části ruských zdrojů jde o variantu Su-24M2) a čtyři stíhací bombardéry Su-34. Také jsou přítomny čtyři dvoumístné víceúčelové letouny Su-30SM, které údajně fungují především jako vzdušná eskorta bombardérů, kvůli čemuž nosí rakety vzduch-vzduch R-73 a R-27, byly však spatřeny i se zavěšenými pumami. Poslední typ představuje bitevník Su-25, který se užívá zejména pro údery přímo na bojišti, resp. pro přímou leteckou podporu. Z dvanácti přítomných kusů náleží deset k modernizované jednomístné verzi Su-25SM (mají mezi nimi být i letadla sub-varianty Su-25SM3, jež nese nový systém elektronického boje Vitebsk-25) a zbylé dva exempláře jsou dvoumístné Su-25UB. Na druhém místě pravděpodobně sedí důstojníci, kteří zajišťují spojení se syrskými pozemními jednotkami, případně s ruskými předsunutými návodčími na zemi. To zřejmě přispívá k vysoké efektivitě rusko-syrské spolupráce, resp. k účinnosti přímé podpory, která dříve v ruském podání nebyla zrovna příkladná, jak ukazovaly hlavně boje v Čečensku a Gruzii. Od té doby však ruské ozbrojené síly udělaly velký krok kupředu a evidentně už dobře zvládají navádění leteckých úderů ze země. Kromě proudových letounů provádějí tyto údery i ruské vrtulníky; podle údajů z poloviny listopadu se má v Sýrii nacházet asi dvanáct bitevních Mi-24 (snímky zachycují variantu Mi-24PN) a čtyři transportní Mi-8, ale objevily se i snímky dokazující přítomnost minimálně dvou Mi-28N. Ze základny Chumajnim rovněž působí jedno letadlo pro elektronický průzkum Il-20M, které se stará především o lokalizaci pozic islamistů na základě monitorování jejich bezdrátové komunikace.

Spektrum řízených i neřízených bomb
Velký pokrok, který ruské letectvo v posledních letech zaznamenalo, dokládá i užívání přesně naváděných zbraní. Jedná se především o bomby řady KAB o hmotnosti 500 a 1500 kg, a sice typy KAB-1500L, KAB-500L (oba mají laserové navádění), KAB-500Kr (televizní navádění) a KAB-500S (navádění pomocí satelitní sítě GLONASS); pro posledně jmenovanou zbraň šlo vlastně o bojovou premiéru. Následně dorazily i zprávy o použití nejnovějších pum KAB-250, jež váží 250 kg a představují v podstatě ekvivalent amerických zbraní SDB. Byly nasazeny ve variantách KAB-250S (systém GLONASS) a KAB-250LG (laserové navádění). Vedle toho se pod křídly letounů s rudou hvězdou objevily minimálně dva typy řízených raket vzduch-země, jež mají rovněž laserové navádění, a sice Ch-29L a Ch-25ML (obě mají max. dolet do 10 km). Z nasazených typů neřízených leteckých pum byly konkrétně identifikovány trhavé FAB-500, tříštivo-trhavé OFAB-500 a OFAB-250-270 a průbojné BetAB-500, konstruované proti velice odolným (většinou železobetonovým) objektům, jako jsou bunkry a letištní dráhy. Objevila se také informace o použití tříštivo-trhavo-zápalných pum OFZAB-500 a některé zdroje tvrdí, že ruské letouny shazují i termobarické (palivo-vzdušné) pumy ODAB-500PM. Naopak naprosto nepochybné je použití kontejnerových pum RBK-500, jež mohou nosit různé typy submunice; v Sýrii byly zjištěny už nejméně dva, a to tříštivý AO-2RT a samostatně naváděný SPBE proti obrněným a neobrněným vozidlům. Z hlediska zjevného pokroku v ruském letectvu však hrají největší roli naváděné pumy, jejichž výsledky představují dramatický posun v kontrastu s tím, co ruské letouny předváděly za války s Gruzií (2008). Tehdy totiž chyběly přesné informace o poloze cílů a systém GLONASS nebyl zdaleka plně funkční, zatímco dnes bomby KAB-500S zasahují své cíle v Sýrii s přesností údajně kolem 5 m.

Cenová účinnost a logistická náročnost
Na ruské letectvo pochopitelně směřuje i kritika, která se týká faktu, že naváděné bomby tvoří pouze menší část užívaného arzenálu, kdežto většinu představují neřízené zbraně, což zvětšuje hrozbu civilních ztrát a škod. Nemělo by se však zapomínat, že současné zaměřovací systémy, jimiž jsou zmodernizované ruské letouny vybaveny, umožňují i s neřízenými pumami zaútočit s přesností, jež je ve většině situací postačující. „Chirurgické“ údery mající odchylku několika metrů jsou jistě mediálně atraktivní, avšak s výjimkou útoků na cíle uprostřed civilní zástavby mají někdy poněkud pochybný význam. Naváděné zbraně jsou samozřejmě vysoce nákladné a je skutečně sporné, zda má smysl ničit např. užitkový automobil Toyota s kulometem (který je nejčastějším „bojovým vozidlem“ islamistů) zbraní s laserovým naváděním. A jelikož Rusové vlastní naváděných pum relativně omezený počet a pokoušejí se udržet svou intervenci v Sýrii také „cenově efektivní“, má rozsáhlé užívání neřízených zbraní vojenský i ekonomický smysl. Přesto ovšem nesporně platí, že logistická podpora ruské operace v Sýrii není nijak snadnou či levnou záležitostí, o čemž svědčí i vzrůstající počet ruských nákladních lodí, které transportují zásoby do přístavu Tartus. (Dosti paradoxní však je, že některé z těchto lodí koupilo Rusko od Turecka, které podporuje syrskou opozici.) Přímo na základně Chumajnim přistávají dopravní letouny, zejména ruské An-124, Il-76 a Tu-154, ale v menších počtech též letadla íránská, což svědčí ve prospěch zpráv, že za úspěchy syrské armády v posledních ofenzívách nestojí pouze ruská vzdušná podpora, ale i personální posily z Íránu. Nepochybné ale je, že ruská intervence přináší nejen velice důležitý zvrat v syrském konfliktu, ale i významný příspěvek k posilování mocenských pozic Ruské federace na mezinárodní scéně.
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Statistiky ruských náletů za první měsíc
Dnes 30. října 2015 publikoval Generální štáb ozbrojených sil Ruské federace souhrnné údaje o výsledcích leteckých úderů v Sýrii za první měsíc jejich trvání. Celkově se uskutečnilo 1391 bojových vzletů a bylo zničeno 1623 objektů „teroristů“, což je termín, jímž Rusové souhrnně označují jak Islámský stát, tak další ozbrojené opoziční skupiny (a zde je třeba konstatovat, že jejich většinu dnes také představují islamisté, ačkoliv někteří dostávají přívlastek „umírnění“). Ve zmíněném počtu zničených cílů je tak zahrnuto 249 velitelských a spojovacích objektů, 51 výcvikových táborů, 35 továren a dílen pro výrobu zbraní a další techniky, 131 skladů munice a pohonných hmot, 371 opevněných budov a konečně 786 „bojových postavení“ a jiných cílů, což zřejmě obsahuje objekty zničené v rámci přímé taktické podpory. V každém případě se dá konstatovat, že zpočátku směřovala většina útoků na infrastrukturu islamistů, avšak posléze se zvýšil podíl taktických úderů, protože syrská armáda potřebuje pro úspěch pozemních operací efektivní leteckou podporu. Zapojení Dálkového letectva v polovině listopadu však způsobilo, že počet strategických útoků na týl IS znovu narostl.

Křest ohněm pro strategické bombardéry
V polovině listopadu získala ruská vojenská operace v Sýrii vyšší kvalitativní rozměr, protože se zapojily i dálkové bombardéry. Došlo k tomu poté, co ruské zpravodajské služby potvrdily, že za zničením ruského civilního dopravního letounu nad Egyptem 31. října 2015 byla bomba, kterou umístili teroristé z Islámského státu. Ruská reakce na sebe nenechala dlouho čekat a do boje vyrazily stroje Dálkového letectva, a sice šest Tu-95MS a pět Tu-160 ze základny Engels a čtrnáct Tu-22M3 ze základny Mozdok. Vedle prvních dvou zmíněných letadel, pro která šlo o první „ostré“ nasazení, prodělaly bojovou premiéru také nové střely s plochou dráhou letu, a to Ch-555 z Tu-95MS a Ch-101 z Tu-160, kterých bylo první den operace Dálkového letectva odpáleno celkově 34 kusů, kdežto letadla Tu-22M3 shazovala neřízené pumy OFAB-250-270. Precizně koordinované použití 25 dálkových bombardérů představuje jeden z nejrozsáhlejších náletů moderní doby. Spolu s nimi vzlétly ze základen v Rusku do akce také čtyři jednomístné stíhačky Su-27SM a osm stíhacích bombardérů Su-34. Kontingent na základně Chumajnim se nejdříve označoval „Letecká skupina Vzdušně-kosmických sil Ruské federace v Sýrii“, ovšem po angažmá výše uvedených strojů působících ze základen v Rusku dostalo celé toto uskupení nový název, a to „Letecká brigáda operativního nasazení“.
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