Trumpův úder:
Sýrie znovu v zaměřovačích NATO

Ráno 14. dubna 2018 se svět dozvěděl o úderu, který provedly americké, britské a francouzské námořní a letecké síly proti cílům v Sýrii. Oficiálním motivem bylo (údajně) potrestání režimu Bašára Asada za nasazení chemických zbraní ve městě Dúmá, avšak o skutečných důvodech a také o výsledcích této akce se vedou vášnivé diskuse.

Zprávy o použití chemických zbraní v Sýrii nepředstavují nic nového, ale dosud jenom jednou po nich následoval americký úder proti objektům syrského režimu. Stalo se tak 7. dubna 2017, avšak přesně rok po tomto datu se objevily informace o dalším chemickém útoku, tentokrát ve městě Dúmá, kde údajně zemřelo přes 70 lidí. Americký prezident Donald Trump avizoval, že USA plánují vojenskou odvetu, svět poté týden napjatě čekal a objevovala se i varování, že by mohl vypuknout i rozsáhlejší americko-ruský konflikt.

Více než stovka střel proti třem cílům
Není zdaleka jisté, co přesně se ve městě Dúmá stalo. Západní státy vesměs viní syrský režim, že použil proti civilistům chemické zbraně (údajně sarin či chlor), zatímco jiné zdroje tvrdí, že šlo o provokaci islamistických povstalců, popř. že k žádnému útoku vůbec nedošlo. V každém případě ale USA sáhly k nasazení ozbrojených sil, aby Asadův režim potrestaly, a na rozdíl od roku 2017 se k nim připojily také Velká Británie a Francie. Z hlediska počtu odpálených raket šlo o operaci přibližně dvakrát rozsáhlejší než v loňském roce, ale pořád se jednalo o relativně omezenou akci. Spekulovalo se, že Bílý dům chce udeřit na syrský režim daleko tvrději, avšak nakonec střely tří členů NATO zamířily jen na tři konkrétní objekty, všechny (údajně) spojené s programem chemických zbraní. (Zde jenom připomeňme, že Sýrie se již roku 2013 oficiálně vzdala svých zásob bojových látek, které pak byly pod mezinárodním dozorem zlikvidovány.) První cíl představoval výzkumný ústav Barzah v Damašku, kdežto druhý a třetí cíl se nalézaly západně od Homsu a jednalo se o skladiště a bunkr v komplexu Him Shinshar. Celkem na tyto objekty zamířilo 105 střel s plochou dráhou letu, mezi nimiž 85 připadalo na americké zbraně. Jednalo se o 66 střel TLAM (Tomahawk Land Attack Missile) vypouštěných z plavidel a o 19 leteckých střel typu AGM-158B JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile, Extended Range). Posledně zmíněná absolvovala první „ostré“ nasazení a právě k ní se patrně vztahoval Trumpův tweet o „krásných, nových a chytrých“ střelách.

Účast USA, Velké Británie a Francie
Rakety Tomahawk odpálila čtyři plavidla ve službách US Navy, a to křižník CG-61 Monterey (30 střel), torpédoborce DDG-58 Laboon (7 střel) a DDG-76 Higgins (23 raket) a konečně též ponorka SSN-785 John Warner (6 střel). První dvě jmenovaná plavidla se nacházela v Rudém moři, druhé operovalo v Arabském zálivu a ponorka se plavila ve Středozemním moři. Kromě nich se zapojilo také americké letectvo, a sice prostřednictvím dvou bombardérů B-1B Lancer se střelami AGM-158B (počet 19 vypuštěných raket ovšem napovídá, že jedna zbraň selhala). Krytí a podporu zajistily mj. stíhačky F-15C a F-16C, tankery KC-135 a KC-10, komunikační letadlo E-11A, stroje pro elektronické rušení EA-6B, průzkumný letoun RC-135V a bezpilotní letoun RQ-4B Global Hawk. Operace se zúčastnily též dvě evropské velmoci. Britské letectvo poslalo do operace čtyři své stíhací bombardéry Panavia Tornado GR Mk 4 od jednotky 903th Expeditionary Air Wing, jež odstartovaly z Kypru a odpálily celkem osm střel Storm Shadow; jako jejich doprovod sloužila čtveřice letounů Eurofighter Typhoon. Francouzské vzdušné síly použily pět letadel Dassault Rafale, která startovala ze základny Saint-Dizier a vypustila devět střel typu SCALP-EG (francouzský název střel Storm Shadow; počet opět naznačuje, že jedna selhala). Doprovázely je čtyři stíhačky Mirage 2000-5F, dva radiolokační stroje E-3F a šestice tankerů C-135FR. Ze Středozemního moře pak francouzský torpédoborec Languedoc vypustil tři střely MdCN (Missile de Croisière Naval); tak se nazývá námořní modifikace rakety Storm Shadow, pro niž to také znamenalo první bojové nasazení.

Reakce Ruska a výzbroj syrské PVO
Spojeneckému úderu předcházely obavy, že se může stát rozbuškou pro velký konflikt NATO a Ruska. Kreml totiž opakovaně a ostře varoval západní státy před dalšími zásahy v Sýrii a dal najevo, že nedovolí žádné ohrožení svých expedičních jednotek. Zazněla též prohlášení, že by Rusko mohlo americké rakety sestřelovat, popř. že by dokonce mohlo provést i odvetné údery proti místům, odkud rakety startovaly. Nakonec ovšem k žádné eskalaci tohoto druhu nedošlo, neboť všechny střely se dvěma ruským základnám v Sýrii zdaleka vyhnuly a Kreml byl patrně předem informován o cílech úderu. Rusko operaci ostře odsoudilo, avšak žádné další kroky již poté neprovedlo. Generálplukovník Sergej Fjodorovič Ruckoj, zástupce náčelníka generálního štábu Ruské federace, sdělil, že komplety protivzdušné obrany ruských sil se do ochrany Sýrie nijak nezapojily, ale sama syrská PVO zneškodnila 71 odpálených raket. Západní zdroje tvrdí, že všech 105 střel zasáhlo cíle. Pravdivost ani jednoho tvrzení samozřejmě nelze ověřit, avšak satelitní fotografie ukazují úplné zničení všech tří objektů. Co se týče syrské PVO, ta zahrnuje jak staré komplety Strela-10, Osa, Kvadrat, S-75 Volga, S-125 Pečora a S-200VE Vega-E, tak vysoce pokročilé systémy 9K317E Buk-M2E a 96K6 Pancir-S1. Moskva ovšem nyní (údajně) zvažuje, že by mohla Sýrii dodat už dříve objednané, ale následně odřeknuté komplexy S-300. Omezený rozsah aliančního úderu i (oproti očekáváním) střízlivá ruská reakce ale každopádně ukazují snahu obou stran vyhnout se další eskalaci konfliktu.
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