Rusové v Sýrii:
Expediční operace v exotické zemi

Pozoruhodné, kontroverzní, překvapivé. Tato a další přízviska dostalo působení ruských ozbrojených sil v občanské válce v Sýrii. Bez ohledu na politická či morální hodnocení se nedá pochybovat, že tato intervence zásadně ovlivnila průběh konfliktu a hodně přispěla k posílení pozice Moskvy na mezinárodní scéně.

Konflikt v Sýrii představuje nesmírně komplikovanou záležitost, na jejíž detailní rozebrání by byla potřeba tlustá kniha. V každém případě se ale Sýrie stala předmětem soupeření mocností, jež s různými motivacemi podporují různé strany konflikty. Západ se postavil na stranu syrské opozice proti vládě Bašára Asada, který se naopak těší dlouhodobé podpoře Ruska a Íránu. Již v roce 2014 vyslal Teherán své Revoluční gardy do Sýrie, aby nahradily ztráty syrské armády, a od léta 2015 se množily zprávy, podle nichž se k zásahu připravovalo také Rusko. To pak do Sýrie skutečně vyslalo nepříliš početný, ovšem velice efektivní kontingent, jehož operace mají de facto vliv na celou složitou politiku Středního Východu.

Několik důvodů pro intervenci
Od počátku konfliktu v Sýrii dával Kreml nepokrytě najevo, že stojí za Asadovým režimem, a tudíž postupně sílily spekulace, že v jeho prospěch zasáhne rovněž vojensky. Ty velmi zesílily v létě 2015, a když 28. září 2015 pronesl Vladimir Putin projev v OSN, mělo se za to, že už je to jenom otázka krátkého času. Oficiální začátek operace v Sýrii je datován 30. září 2015, byť přesuny techniky a personálu probíhaly již několik týdnů před tím. Oficiálně Rusko reagovalo na žádost prezidenta Asada o pomoc v konfliktu s „teroristy“ (což je standardní pojem režimu i Moskvy pro drtivou většinu opozičních skupin), ovšem skutečná motivace Kremlu je zřejmě hodně komplexní záležitostí. Velice důležitá byla skutečnost, že se Rusko rozhodlo zasáhnout v době, kdy se opoziční síly přiblížily k městu Latakíja, poblíž kterého se nalézá velká letecká základna Chumajmim (de facto vojenská část Mezinárodního letiště Bassila Asada), kterou už dříve mohlo ruské letectvo příležitostně využívat. Případný další postup povstalců by pak jistě ohrozil i přístav Tartus, který funguje jako logistický bod pro operace ruského námořnictva ve Středomoří. Ztráta těchto dvou instalací by pro Rusko znamenala velký problém, ale svou roli hraje i samotný Asadův režim, který základny Moskvě pronajímá. Moskva tak dala najevo, že nedopustí systémovou změnu vlády v zemi, kterou pokládá za svého strategického spojence, a i kdyby sám Asad musel v rámci nějakého kompromisu odejít, je nepochybné, že i nová vláda bude vůči Kremlu vstřícná. Operace Ruska v Sýrii ale představuje i součást jeho širšího úsilí o potlačení sunnitského extremismu, což zdaleka neznamená jen Islámský stát, protože je nutno dodat, že velkou většinu syrských opozičních skupin tvoří islamisté. Svou úlohu patrně hraje i fakt, že mezi islamisty bojuje řada občanů Ruské federace, nejvíce z Kavkazu. A v neposlední řadě jde o záměr demonstrovat schopnost ruských ozbrojených sil intervenovat v zahraničí a o možnost prověřit a předvést moderní vojenskou techniku, což má samozřejmě význam jak pro domácí armádu, tak pro úspěchy na mezinárodním trhu.

Formování leteckého uskupení
Dne 30. září 2015 tak ze základny u Latakíje začalo působit úkolové uskupení, jež se oficiálně označovalo jako „Letecká skupina Vzdušně-kosmických sil Ruské federace v Sýrii“. Nejdříve se jednalo o asi tři desítky proudových letounů a o něco menší počet vrtulníků, složení se však průběžně měnilo. Zpočátku šlo o čtyři hlavní typy bojových proudových letounů, a to taktické bombardéry Su-24M, pancéřované bitevní letouny Su-25 (včetně několika zmodernizovaných letounů varianty Su-25SM a dvou dvoumístných Su-25UB, které nejspíše sloužily pro letecké návodčí), moderní stíhací bombardéry Su-34 a konečně dvoumístné víceúčelové Su-30SM (ty se užívaly převážně coby vzdušný stíhací doprovod). Vrtulníkovou skupinu tvořily transportní Mi-8 a Mi-17 a bitevní Mi-24. Spektrum typů a verzí se však postupně rozrůstalo. Objevily se helikoptéry nových verzí jako Mi-8AMTŠ a Mi-35M, posléze dorazily i úplně nové bitevníky Mi-28N a v březnu 2016 se přidaly špičkové bojové vrtulníky Ka-52, známé jako „Alligator“. Veliký význam měl incident z 24. listopadu 2016, kdy byl ruský bombardér Su-24M sestřelen tureckou stíhačkou F-16, což pak dramaticky poškodilo vztahy obou zemí. Rusko zareagovalo doplněním svého úkolového uskupení o stíhače Su-35S a Su-27SM, které se staraly o vzdušné krytí operací. Již v polovině listopadu 2015 se však charakter ruské intervence zásadně změnil a získal výrazný strategický rozměr, protože se zapojily i bombardéry Dálkového letectva, což byla patrně odpověď Rusů na bombový útok islamistů na ruský dopravní letoun nad Egyptem. Bombardéry Tu-22M3, Tu-95MS a Tu-160 startovaly z několika základen v Rusku (a dočasně operovaly i z Íránu) a útočily pomocí bomb i řízených střel s plochou dráhou letu. Po zapojení těchto letadel dostalo uskupení nové jméno „Letecká brigáda operativního nasazení“. Ještě lze doplnit, že se nad Sýrií objevují i podpůrné stroje, mj. průzkumné letadlo Tu-214R, letoun pro elektronický průzkum Il-20M či radiolokační stroj A-50.

Široké spektrum typů výzbroje
Široké je také spektrum nasazených typů letecké výzbroje. Odborníky od první chvíle zaujalo, že Rusové bombardují vesměs „hloupými“ neřízenými bombami, nejčastěji trhavými pumami půltunové kategorie FAB-500, popř. tříštivo-trhavými OFAB-500, zatímco naváděné pumy se užívaly málo. Přesto ovšem Rusové dosahovali pozoruhodné přesnosti zásahů. Vysvětlením je přístroj SVP-24, jenž se nachází na palubě letadla Su-24M a v upravené podobě také v dalších typech letounů. V podstatě jde o pokročilý balistický počítač, jenž dovoluje přesně určit chvíli odhození obyčejné neřízené bomby tak, aby zasáhla zadané místo na zemi. Přesnost dopadu je pro naprostou většinu situací celkem postačující, a to za zlomek nákladů, které by vyžadovalo použití „chytré“ bomby s laserovým či družicovým naváděním. Právě tyto naváděné zbraně se v Sýrii dočkaly v ruských službách své bojové premiéry, protože na některé zvláště významné cíle se útočilo např. půltunovými bombami KAB-500S, které využívají signál ruské družicové navigační sítě GLONASS. Byly nasazeny i větší bomby KAB-1500 a později také čtvrttunové KAB-250; oba typy existují v podobách s družicovým nebo laserovým naváděním. Na některé cíle se vypouštěly řízené rakety Ch-29L a Ch-25ML a bylo zjištěno i nasazení kontejnerových bomb RBK-500 a průrazných pum proti odolným objektům BetAB-500. Zvláštní kapitolu pak tvoří arzenál Dálkového letectva, neboť Tu-22M3 sice bombardovaly jen klasickými pumami, avšak stroje Tu-95MS a Tu-160 vypustily zbraně, které si rovněž odbyly „křest ohněm“. Šlo o střely s plochou dráhou letu Ch-555 a Ch-101, tedy vlastně ruské protějšky amerických zbraní ALCM. Ruské letectvo v každém případě ukázalo, že udělalo obrovský pokrok od Čečenska a Gruzie, kde byly jeho výkony dosti problematické. Předvedlo např. schopnost používat přesně naváděné zbraně proti cílům v týlu protivníka a poskytovat účinnou podporu pozemním silám, což se záhy odrazilo v průběhu celého syrského konfliktu.

Operace na zemi a velké změny
Kromě bojových letounů a vrtulníků ale Rusko nasadilo i pozemní síly. Protivzdušnou obranu zajišťují raketové systémy dlouhého dosahu S-300P a S-400 Triumf a hybridní (tzn. kanonové a raketové) systémy blízké obrany Pancir-S1 a Pancir-S2. Na základně Chumajmim se objevil také špičkový systém elektronického boje Krasucha-4, který dovede „oslepit“ radary nepřítele na vzdálenost několika stovek kilometrů. Do Sýrie se postupně přesunuly také útvary námořní pěchoty, výsadkářů a zvláštních jednotek Specnaz a také bojová technika. Zpočátku se užívala pouze k obraně základny, ale následně se po boku Asadovy armády zapojila i do ofenziv proti povstalcům. Ruská armáda použila např. tanky T-90A, obrněné transportéry BTR-82A, tažené houfnice 2A65 Msta-B ráže 152 mm a různé typy obrněných automobilů, jako je GAZ Tigr či KAMAZ Rys (což je trochu ironicky licenční kopie italského vozu IVECO LMV). Pořád není zcela jisté, v jakém rozsahu se Rusové zapojili do pozemních bojů. Celkem by se v Sýrii mělo nacházet cca 4000 ruských vojáků, ale toto číslo patrně nezahrnuje ty, kdo tam bojují s krytím žoldnéřských firem, jako je „Wagnerova soukromá vojenská společnost“. Nepochybné ovšem je, že ruské angažmá dramaticky změnilo průběh konfliktu, protože díky ruské podpoře mohla Asadova armáda znovu přejít do útoku proti opozičním silám. Dobyla důležité město Palmyra (kde začali pracovat i ruští ženisté) a v prosinci 2016 padlo Aleppo, poslední bašta opozičních sil. Na konci prosince 2016 bylo ujednáno důležité příměří, na kterém se shodly Rusko, Írán a Turecko, zatímco Západ byl takřka „vynechán“. Tento dříve těžko myslitelný vývoj dokazuje, jak se poměry na Středním Východě proměnily. Především kvůli politice Baracka Obamy tam Západ pozbyl velkou část vlivu, zatímco Teherán a Ankara se dostaly do pozic nepochybných regionálních velmocí. Rusko si svým zásahem získalo značný respekt a dokázalo, že hodlá být globální vojenskou mocností, se kterou se prostě musí počítat.
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Ruské námořnictvo v akci
Kromě letectva a pozemních sil se do intervence v Sýrii zapojilo námořnictvo Ruské federace. Dne 7. října 2015 (čili na narozeniny Vladimira Putina) vypálily čtyři lodě z Kaspického moře celkem 26 střel s plochou dráhou letu Kalibr-NK, jež zasáhly cíle islamistů v Sýrii. V prosinci 2015 se připojila ponorka Rostov-na-Donu, která vypustila obdobné řízené střely Kalibr-PL, a další střely Kalibr-NK odstartovaly v srpnu a listopadu 2016. Rusko tak prokázalo, že v oboru těchto zbraní výrazně stáhlo náskok USA a jejich obávaných střel Tomahawk. Vedle toho se u syrských břehů permanentně nachází několik ruských válečných plavidel. Složení této sestavy se průběžně obměňuje a u Sýrie se již objevily i raketové křižníky, vybavené protiletadlovými komplety dlouhého dostřelu S-300F. V listopadu 2016 připlula také jediná ruská letadlová loď Admirál Kuzněcov a záhy prodělala svou premiéru v boji, když její letouny Su-33 a MiG-29K zahájily nálety na pozemní objekty. Rusové vyslali do Středozemního moře také zpravodajská plavidla pro elektronický průzkum, ovšem nejvýznamnější role námořnictva spočívá v tom, že zajišťuje největší část logistické podpory expedičních sil. Dopravní a výsadkové lodě, jež vozí do přístavu Tartus techniku a zásoby, získaly převzdívku „Syrský expres“ a velmi přesvědčivě předvedly, že Rusko udělalo obrovský pokrok také v logistice. Součástí námořnictva jsou také jednotky námořní pěchoty, jež chrání základny a účastní se bojů na zemi, a rovněž samohybné komplexy pobřežní obrany Bastion-P. Ty vypouštějí protilodní střely P-800 Oniks, jež mohou dosahovat až trojnásobku rychlosti zvuku, mají dolet cca 300 km a mohou udeřit i na pozemní cíle, jak ukázala série odpalů provedená 14. listopadu 2016.
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