Syrské bojiště:
Krvavá hra velmocí pokračuje

Na severu Sýrie udržuje turecká armáda pod tlakem Kurdy, kdežto ve středu a na jihu země se armádě režimu s ruskou podporou postupně daří likvidovat opoziční síly. Na jihu Sýrie ovšem současně hrozí vypuknutí otevřeného válečného konfliktu s Izraelem, který provádí útoky proti rostoucímu počtu íránských vojenských základen v zemi.

Touto dobou před třemi roky se běžně hovořilo o blížícím se rozpadu Asadova režimu a rostly obavy z expandujícího Islámského státu. Všechno však změnila ruská intervence, která otočila kurs válečného konfliktu. Islámský stát už je z vojenského hlediska takřka poražen a odolávají pouze jeho malé zbytky, na ústupu jsou i další opoziční skupiny a na konci dubna 2018 vojska režimu kontrolovala kolem tří pětin území Sýrie. Konec konfliktu je však stále v nedohlednu a množí se předpovědi jeho další eskalace. Dávno už totiž nejde „jen“ o Sýrii, protože tuto zemi potkal krutý osud „hřiště“ hned několika mocností.

Shrnutí celkové strategické situace
Černé vlajky Islámského státu dnes vlají už jen v několika menších regionech na západě a jihu Sýrie a hlavní velitelské struktury této entity se již odsunuly jinam, zejména do Libye (ačkoliv IS je samozřejmě aktivní také jinde), kdežto řada vycvičených bojovníků se nejspíš připravuje k útokům na Západě. Proti syrskému režimu však pořád vedou boj jiné islamistické i sekulární skupiny, mj. ty spojené v tzv. Svobodné syrské armádě (FSA). Té poskytovaly silnou podporu hlavně USA, bohaté sunnitské monarchie a Turecko, jenže po nástupu Donalda Trumpa začali Američané svou podporu tlumit a také „ropné“ státy Zálivu pozvolna ztrácejí zájem (mj. kvůli svému stále náročnějšímu angažmá v Jemenu), takže FSA dnes funguje zejména coby „klient“ Turecka. V severovýchodní provincii Idlib si drží silné pozice skupina Tahrir al-Sham (známá také pod zkratkou HTS), dřívější Fronta an-Nusrá, tj. syrská „pobočka“ sítě al-Kájda. Celkově lze ovšem říci, že islamistická opozice je blízko porážky, protože již před časem přišla o svoje dvě hlavní „bašty“ (tzn. města Hamá a Homs) a sama o sobě dnes ovládá už jen některé menší oblasti zejména na východě a jihu Sýrie (v době psaní tohoto článku již byla téměř vytlačena i od Damašku). Odlišná situace panuje pouze na severu, jelikož okolo čtvrtiny území Sýrie mají pod kontrolou převážně kurdské Syrské demokratické síly (SDF), proti kterým však vedou boj části FSA s přímou podporou turecké armády. SDF stále ovládají města Rakká a Manbidž, ale v březnu 2018 ztratily na západě Afrin. Přirozenou hranici mezi jednotkami Asadova režimu a SDF tvoří řeka Eufrat. Každopádně lze čekat, že osud syrských Kurdů budou určovat zejména postoje velmocí, jež se v Sýrii z různých důvodů angažují.

Rozložení sil na kurdském severu
Turecko oficiálně deklaruje, že jeho primárním cílem je potlačení kurdských „teroristů“, jenže charakter intervence naznačuje, že Turci chtějí na severu Sýrie udržovat vojenskou přítomnost po delší dobu. Dále je zjevné, že SDF samy nemají kapacity na to, aby mohly tureckému tlaku vzdorovat. V boji proti IS si vedly velmi dobře, turecká armáda však pochopitelně představuje mnohem silnějšího protivníka, takže ačkoli utrpěla citelné ztráty (včetně tanků M60 a Leopard 2A4), z čistě vojenského hlediska má nad Kurdy drtivou převahu. Objevují se spekulace, že se turecká operace odehrává s aspoň částečným souhlasem Damašku, Teheránu a Moskvy, neboť oslabení Kurdové by logicky měli i slabší pozice při jednání s Asadovým režimem, byť Rusko zároveň poskytuje určitou podporu i SDF. Hlavním faktorem na straně Kurdů je však (alespoň zatím) vojenská přítomnost USA, která je sice na zemi fakticky poměrně slabá (podle různých zdrojů jde o řádově stovky, max. 2000 osob), jenže má obrovský symbolický význam, protože chrání Kurdy před dalším tlakem režimních vojsk i Turecka. Otázkou však samozřejmě je, jak se situace změní, pokud (resp. až) přijde avizované stažení amerických sil. Na straně syrských Kurdů sice operují i zvláštní jednotky Francie, ale není pravděpodobné, že by Francouzi chtěli či mohli udržovat v Sýrii přítomnost srovnatelnou s tou americkou. Ačkoli Kurdové mají díky svému statečnému boji proti IS velmi výraznou podporu světové veřejnosti, zdá se, že se bude opakovat scénář, který se v historii Kurdů odehrál již nejednou, tedy že pro velmoci budou jen „figurkou“, kterou lze bez velkého sentimentu použít a obětovat. Trochu paradoxní však je, že se do podobné pozice postupně dostala i Sýrie jako celek.

Íránské angažmá a reakce Izraele
Tomu nasvědčuje hlavně situace, která se vytvořila ve středu a na jihu Sýrie na územích, která ovládají síly režimu. Záměrně zde však není použito spojení „syrská armáda“, jelikož oficiální Asadovy síly (tedy Syrská arabská armáda) utrpěly během celého konfliktu těžké ztráty, jež se podařilo nahradit jedině díky zahraniční podpoře. Odhaduje se, že Syřané dnes tvoří už jen asi polovinu všech lidských sil, jež bojují na straně režimu, kdežto tu druhou polovinu představují íránské Revoluční gardy, cizinci placení Teheránem (především Libanonci z hnutí Hizballáh a šíitští Afghánci) a v neposlední řadě profesionální žoldnéři z ruských privátních firem, ačkoliv jejich angažmá se zřejmě dost přeceňuje. Odhaduje se, že v Sýrii může působit snad až 40 000 zahraničních šíitských bojovníků. Hlavní zdroj znepokojení však představují Revoluční gardy, jejichž aktivity pomalu mění Sýrii v jakousi „předsunutou základnu“ proti Izraeli. Ten má sice v syrském konfliktu „neutrální“ pozici a přímo nepodporuje žádnou stranu, ovšem velice ostře reaguje na narušení své suverenity i na budování íránské přítomnosti. Od propuknutí konfliktu již Izrael uskutečnil více než sto úderů na cíle v Sýrii, mj. na zásobovací konvoje Hizballáhu a na íránské základny. Většinu útoků provádějí letadla (zejména bezpilotní stroje, F-15I, F-16I a podle některých spekulací dokonce nové F-35I Adir), ovšem ke slovu patrně přišly i naváděné dělostřelecké rakety LORA. Dne 10. května vypustily íránské jednotky desítky raket na Izrael, jenž okamžitě reagoval mohutným leteckým úderem. Množí se proto varování, že by se mohla rozpoutat nová válka, tentokrát už přímo mezi Izraelem a Íránem, zatímco sama Sýrie by měla (opět) jen pasivní pozici „hřiště“ pro další konflikt velmocí.
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Několik technických novinek
Skutečnost, že se Sýrie stala pro (super)velmoci pouhou „položkou na seznamu“, demonstruje mj. pokračující praxe Ruska využívat svou intervenci coby příležitost k testování nových typů techniky. Velkou publicitu si získala přítomnost dvou letounů Su-57 PAK FA, které se zřejmě podílely na elektronickém průzkumu a nepoužívaly „ostré“ zbraně. Na ruské základně u města Latákija se vyskytuje komplex protivzdušné obrany Tor-M2U a byl zaznamenán také obrněný automobil GAZ Tigr-M s dálkově ovládaným modulem Arbalet. Objevují se i vozidla nesoucí elektronická vysílací zařízení, jež ruší signály výbušných nástrah. Do Sýrie tak bylo přesunuto několik transportérů BTR-80 nesoucích systém Pelena-6BS-F Sfera od společnosti AO Kobra, byl zaznamenán Tigr-M ruské vojenské policie se stejným kompletem a jako úplná novinka se v dubnu objevil čtyřkolový obrněný automobil KAMAZ-53949 Tajfun-K, který na střeše nese elektronický rušící systém Sozvězdije RP-377VM1.
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