„Bombardéry“ Tamilských Tygrů

Povstalecké nebo teroristické skupiny zpravidla nedisponují vlastním letectvem. Existují však výjimky. Např. libanonský Hizballáh nezřídka používá bezpilotní letadla a v loňském roce na sebe upozornila organizace LTTE (Tygři osvobození tamilského Ílamu) na Srí Lance, jež pro útoky proti vládním silám nasadila malé civilní letouny upravené do podoby improvizovaných bombardérů. Zcela mimořádný ohlas tím vzbudila v České republice, protože oněmi civilními letouny byly české stroje Zlín Z-143.

Nálety na vládní cíle
LTTE (neboli Tamilští Tygři) je povstalecká a teroristická organizace, která bojuje proti vládě Srí Lanky s cílem ustanovit nezávislý tamilský stát na severu ostrova. Patří k nejbrutálnějším skupinám tohoto druhu a je jednou z mála nemuslimských organizací, které běžně používají i sebevražedné metody útoků. A patří také ke skupinám nejlépe vybaveným, protože provozuje i vlastní letecký útvar (tzv. Vzdušní Tygři, v tamilštině Vaanpuligal). Již v 90. letech nasadila k sebevražedným útokům ultralehké letouny a v prvních letech 21. století se občas objevovaly zprávy o tom, že Tygři získali lehká civilní letadla a přestavují je na „útočná“. Zlom přišel až 26. března 2007, kdy dvojice letounů v barvách LTTE zaútočila pumami na leteckou základnu Katunayake. Zprávy o ztrátách a škodách se pochopitelně různí, ale i vláda přiznala, že došlo k zabití a zranění několika příslušníků letectva.
Ještě téhož dne zveřejnili Tygři velké fotografie svých „bombardérů“ i jejich výzbroje. Letečtí odborníci i nadšenci v České republice pak museli zažívat poměrně velké rozpaky, protože na snímcích jistě poznali česká sportovní letadla značky Zlín z Otrokovic, opatřená čtyřbarevnou kamufláží (dva odstíny hnědé a dva odstíny zelené). Pod trupem na úrovni křídla se nacházel jednoduchý skupinový závěsník, pod kterým vedle sebe visely čtyři neřízené bomby s délkou zhruba 120 cm a o průměru asi 27 cm, s největší pravděpodobností vyrobené ručně ve zbrojní dílně LTTE. Později se objevily doplňující údaje o těchto pumách; každá vážila zhruba 25 kg a byly plněny výbušninou C-4 a kuličky z ložisek. Odhození bylo řízeno elektrickým kabelem z pilotní kabiny. Jelikož nálet se odehrál v noci, osádky letounů byly prakticky jistě vybaveny nějakým typem přístroje pro noční vidění.
Nebyla to ale zdaleka poslední akce tamilského „letectva“. 23. dubna 2007 zaútočil jeden Zlín na vládní leteckou základnu Palali, patrně s úmyslem poškodit vzletovou dráhu. Protivzdušná obrana mu však nedovolila tento záměr uskutečnit, a tak shodil pumy na blízký bunkr, v němž byli zabiti čtyři vojáci. Podstatně větší rozruch způsobil úder provedený o tři dny později, kdy si Vzdušní Tygři vybrali za cíl zásobníky ropy u hlavního města Colombo. Podařilo se zásoby zapálit, načež propukla panika a město bylo dvě hodiny bez dodávky elektřiny. Škody údajně dosáhly částky nejméně 700 000 dolarů. Vzdušné jednotky LTTE začaly vládním i vojenským činitelům Srí Lanky dělat opravdu velké vrásky.

Potvrzeno: Zlín Z-143L
Zatím nejrozsáhlejší útok s nasazením vzdušných sil Tygři provedli 22. října 2007. Jednalo se současně o první kombinovanou operaci LTTE, na níž se podílely pozemní i letecké jednotky. Útok začal po třetí hodině ráno, když komando „Černí Tygři“ zaútočilo na leteckou základnu vlády Anuradhapura. Díky momentu překvapení se jim podařilo obsadit pozice protiletadlové obrany, takže několik „bombardérů“ mohlo zaútočit na zaparkovaná letadla a klíčové budovy. Pozemní jednotky se po náletu stáhly. Podle místních médií bylo zničeno přes dvacet vládních letadel, i když vláda škody bagatelizovala. Během celé akce zemřelo devět vládních vojáků a nejméně dvacet tamilských ozbrojenců. Lze předpokládat, že vzhledem k nečekané účinnosti bude LTTE v nasazování svých letadel pokračovat.
Podle snímků, zpráv i analýz už je jasné, že letecké síly Tamilských Tygrů používají letouny Zlín Z-143L, což je verze pro světový trh poháněná americkým motorem Textron Lycoming O-540-J1A5. Patří mezi celkem rozšířené typy lehkých sportovních a turistických letadel. Na civilním trhu se běžně prodává za částku asi 190 000 euro. Je sice pravdou, že na fotografiích od LTTE jsou vidět nekrytá kola podvozku jako u Z-142 (dvoumístná verze s motorem Avia M-337AK), ale tvar kabiny i kapoty jednoznačně odpovídá typu Z-143. Jedná se o čtyřmístný dolnoplošník o délce 7,58 m a rozpětím křídla 10,13 m. Prázdný váží 863 kg a max. vzletová hmotnost činí 1350 kg. Letoun dosahuje nejvyšší rychlosti 240 km/h a cestovní rychlosti 195 km/h, vystoupá do výšky 5000 m a má dolet 1200 km.
Improvizované „bombardéry“ mají pro konflikt na Srí Lance několik závažných důsledků. Je zřejmé, že první útoky způsobily vládě i veřejnosti psychologický šok. LTTE ukázala, že není primitivní guerillou, za kterou bývá označována, nýbrž vysoce moderní ozbrojenou skupinou schopnou používat i pokročilou techniku. Letecké síly Srí Lanky pochopitelně usilovně pátrají po úkrytech tamilských letadel, protože tyto stroje představují reálnou hrozbu. Už se objevily spekulace, že LTTE by mohla nasadit raketami vyzbrojené Zlíny též proti civilním dopravním strojům. „Bombardéry“ Tamilských Tygrů potvrzují rostoucí technologickou úroveň teroristů, ale náš letecký průmysl by se bez takové reklamy asi obešel.
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