Rusové v Sýrii:
Fotografické střípky z letecké základny

Už od 30. září 2015 provádějí ruské vzdušné síly údery na Islámský stát a další nepřátele syrského režimu. Ruská letadla působí ze základny Chumajmin, kde se vyskytují rovněž systémy protivzdušné obrany a další pozemní technika.

Konflikt v Sýrii dnes zajisté patří mezi mediálně nejvíce sledované události, k čemuž přispěla i ruská intervence. Rusové začali již v létě 2015 přesunovat letecké a pozemní síly na syrskou základnu Chumajmin u města Latakíja a dne 30. září zahájili nálety, které cílí jak na Islámský stát, tak i na další skupiny syrské opozice (a je nutno poznamenat, že i velkou většinu oné tzv. umírněné opozice tvoří islamisté). Důvodů pro ruskou intervenci je několik, mj. snaha chránit spojenecký Asadův režim, oslabit islamisty (mezi kterými je i nemálo ruských občanů, hlavně z Kavkazu), demonstrovat svou schopnost expedičního nasazení či vyzkoušet moderní zbraně. Onen poslední faktor skutečně funguje, protože úspěchy ruské letecké operace ukazují značný posun od problematických výsledků v Čečensku či Gruzii. Rusové tedy již efektivně používají přesně naváděné zbraně a zvládají navádění přímé letecké podpory pro pozemní jednotky, tzn. armádu Asadova režimu (a s největší pravděpodobností i posily z Íránu). Oficiálně sice Rusko působí jen ve vzduchu a někdy vypouští střely s plochou dráhou letu z lodí, avšak je prakticky jisté, že se Rusové účastní bojových operací i na zemi, přinejmenším jako spojovací důstojníci pro navádění letecké podpory a patrně i obsluhy dělostřeleckých a dalších zbraní. Na základně Chumajmin se nachází i příslušníci námořní pěchoty a vzdušných výsadkových vojsk či různá obrněná vozidla, avšak oficiálně tyto síly slouží jenom k obraně základny, kde by se již mohlo nalézat celkem přes 4000 ruských vojáků. Nejnovější obranný prostředek představuje komplet protivzdušné obrany S-400 Triumf, který se tam objevil v reakci na sestřelení ruského letounu tureckou stíhačkou F-16. Bez ohledu na příčiny a vinu je nepochybné, že tento incident zajisté nijak nepřispěje ke zklidnění napjaté situace v regionu.

Lukáš Visingr

Fotografie: MO RF, Russian Internet

K nejmodernějším typům letounů ruského kontingentu patří stíhací bombardér Su-34, jenž byl vyvinut jako speciální modifikace legendárního stíhače Su-27. Vyznačuje se typickou kabinou se dvěma sedadly vedle sebe a dopraví až osm tun zbraní.

Ruský stíhací bombardér Su-34 přistává po splněné misi. Na závěsníku pod trupem se nachází nepoužitá neřízená bomba. Vedle moderních naváděných zbraní totiž Rusové hodně používají i různé „hloupé“ pumy o hmotnosti 250 a 500 kg.

Záběr levého křídla ruského dvoumístného víceúčelového letounu Su-30SM ukazuje primární výzbroj těchto strojů při působení nad Sýrií. Tu představují řízené rakety vzduch-vzduch dvou typů, a to R-73 krátkého dosahu a R-27 středního dosahu.

Dvoumístná víceúčelová letadla Su-30SM představují deriváty stíhače Su-27. Nad Sýrií slouží hlavně jako stíhací krytí bombardérů, kvůli čemuž nosí zejména řízené rakety vzduch-vzduch, avšak tato fotografie ukazuje také zavěšené pumy.

Mezi bitevníky Su-25 na základně v Sýrii se nacházejí i minimálně dva dvoumístné Su-25UB. Ty mají běžně cvičnou roli, ale při syrské operaci se na druhé sedačce zřejmě nalézá důstojník zajišťující spojení mezi vzdušnými a pozemními silami.

Přímou leteckou podporu syrské armády zajišťují zejména ruské pancéřované bitevníky Su-25 v modernizované verzi Su-25SM. Ta může užívat široké spektrum naváděných zbraní, ačkoliv zachycený exemplář nese pouze dvě neřízené bomby.

24. listopadu 2015 sestřelily turecké stíhačky F-16C tento stíhací bombardér Su-24M (trupové číslo Bílá 83, registrace RF-90932). Jeho pilot zahynul, kdežto navigátor byl zachráněn, avšak při záchranné operaci následně zemřel další ruský voják.

Hlavní tíhu úderů na pozemní cíle zřejmě nesou ruské stíhací bombardéry Su-24M, které mají charakteristické křídlo s měnitelným úhlem šípu. Na fotografii je zachycený tento dvoumístný letoun během startu k noční bombardovací misi.

O vzdušnou podporu Asadovy armády se starají i bitevní vrtulníky, kterých Rusové poslali do Sýrie minimálně dvanáct kusů. Fotografie zachycuje stroj varianty Mi-24PN, jenž nese 30mm kanon a rozšířené senzorové vybavení pro boj v noci.

Mezi nejpokročilejší zbraně ruského kontingentu v Sýrii náleží letecká bomba KAB-500S, jež má váhu 500 kg a přesné družicové navádění. Využívá signál ruské družicové stě GLONASS, se kterým dosahuje odchylky zásahu okolo 5 metrů.

Na konci listopadu došlo k dramatickému posílení ochrany základny Chumajmin, kam dorazil systém protivzdušné obrany S-400. Snímek zobrazuje dvě samohybná odpalovací zařízení, jež obsahují po čtyřech raketách s max. doletem až 250 km.

Odpalovací zařízení 5P85SM2-01 kompletu S-400 Triumf umístěné v bojové pozici. Na kopci je instalovaný výstražný radiolokátor 96L6 a zcela vlevo se nachází samohybný protiletadlový kanonový a raketový komplex 96K6 Pancir-S1.

Z ruských vozidel byl na zemi zjištěn mj. osmikolový obrněnec s označením R-166-0,5. Jde o speciální modifikaci obrněného transportéru BTR-80, která má rozsáhlé spojovací vybavení a v Sýrii se nejspíše používá při navádění leteckých úderů.

V konvoji ruských vozidel nedaleko základny Chumajmin se objevilo také několik nákladních automobilů od slavné značky KAMAZ. Slouží mj. k dopravě ruských vojáků, jichž by se dnes mohly v Sýrii nacházet údajně již přes čtyři tisícovky.
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