Plameny nad Gazou:
Další kolo izraelsko-palestinského konfliktu

Květen 2021 se zapsal do historie jako období další vážné eskalace vztahů Izraele a Palestiny, ale i jako další demonstrace schopností izraelských zbraní. Vedle úspěchů, které zaznamenala protiraketová obrana židovského státu, si zasluhuje zmínku i využití umělé inteligence. Nárůst kapacit však prokázala rovněž palestinská strana.

Květnový konflikt spustily demonstrace Palestinců proti rozsudku, jenž nařizoval vystěhování několika palestinských rodin ze sporného území. Rychle se šířily masové nepokoje, docházelo k násilí mezi židovskými a arabskými civilisty a 10. května se oficiálně zapojilo hnutí Hamás, jež vládne v Pásmu Gazy. Následovalo odpalování raket proti Izraeli, jenž na to dle očekávání reagoval leteckými údery v Gaze. Zaznívaly rovněž návrhy příměří, obě strany však přijaly až plán navržený Francií, Egyptem a Jordánskem. Příměří vstoupilo v platnost 21. května, ovšem zřejmě jen málokdo čeká, že nastane dlouhodobý klid.

Nejen Hamás, ale také PIJ
Ačkoli většina médií popisuje události jako střety mezi Izraelem a Hamásem, skutečná situace v Gaze je mnohem složitější, neboť Palestinci mají k jednotě vskutku daleko. Kromě Hamásu, jehož ozbrojená složka nese jméno Brigády al-Qassam, totiž v Gaze funguje též mnoho jiných organizací. Nejsilnější z nich je Palestinský islámský džihád (PIJ) s ozbrojenou služkou, jež se nazývá Brigády al-Quds. PIJ zastává radikálnější postoje než Hamás, a ačkoli se jedná o hnutí sunnitské, dlouhodobě udržuje velmi těsné vztahy se šíitským Íránem. Ten dlouhé roky patřil i mezi hlavní sponzory Hamásu, ale v roce 2011 došlo ke konfliktu, jelikož sunnitský Hamás se postavil na stranu syrské opozice. Teherán proto přerušil jeho financování a největším dárcem se stal Katar. Vztahy se začaly zlepšovat až v roce 2017, což zřejmě souviselo s roztržkou, jež propukla mezi Katarem a dalšími arabskými monarchiemi. Katar se totiž do určité míry sblížil s Íránem, kdežto zbylé sunnitské monarchie posilovaly tajné, ale intenzivní vztahy s Izraelem. V každém případě ale platí, že Hamás i PIJ ze spolupráce s Íránem těží nejen finančně, ale též vojensky, protože právě šíitská islámská republika jim dodává četné vojenské technologie pro boj s Izraelem. Na prvním místě jde o raketové technologie, neboť hlavní zbraní těchto skupin jsou neřízené rakety vypouštěné proti židovskému státu.

Arzenál palestinských raket
Jde o zbraně velmi jednoduché a levné, ačkoliv lze pozorovat značný pokrok v konstrukcích a výkonech těchto raket. Na dolním konci spektra se nalézají skutečně primitivní střely, které se vyrábějí mj. z vodovodních trubek a mívají dosah jen několik kilometrů. Většinou se označují jen jako Qassam či Quds. Inženýři Hamásu a PIJ následně zvládli i výrobu větších raket, které vesměs vycházejí ze 107mm raket čínské konstrukce nebo z munice 122mm raketometů Grad, a proto nabízejí dostřel až 40 km. Navíc se do Gazy podařilo propašovat íránské dělostřelecké rakety Fajr-3 (43 km) a Fajr-5 (75 km) nebo syrské střely M-302 Khaibar-1, jež patrně čerpají z čínských (a)nebo íránských kořenů a nabízejí dosah až 180 km. Palestinci tím zjevně získali také know-how pro vlastní vývoj a produkci výkonnějších zbraní. Ve výbavě Hamásu tedy již několik roků figurují např. zbraně Sejjil-40, Sejjil-55, Al-Jaabari J-80 a J-90, Atar A-120 nebo Al-Rantisi R-160 (názvy většinou odkazují na jména slavných osobností palestinského odboje a čísla uvádějí dolet v kilometrech). PIJ pak disponuje raketami řady Boraq, které podle verze nabízejí dostřel mezi 70 a 120 km. V letošním konfliktu byla poprvé nasazena i zatím největší palestinská raketa jménem Ayyash-250, kde číslo opět udává dosah v kilometrech. Hamás tak získal možnost ohrožovat celé izraelské území. Větší faktický význam mají však menší střely, které je možno odpalovat v salvách po desítkách kusů.

Další technika proti Izraeli
Nejmenší střely startují z provizorních ramp, kdežto pro větší rakety se používají vícenásobná odpalovací zařízení, stále častěji umístěná na automobilech. Hamás vyrábí rovněž řadu jiných druhů zbraní, mj. samopaly, pancéřovky, minomety, ruční granáty a dálkově ovládané nálože. V květnu 2021 se rozsáhlého nasazení dočkaly „sebevražedné“ drony, zejména stroje Shehab, které vykazují jasnou příbuznost s íránskými konstrukcemi série Ababil, popř. s letouny Qasef z arzenálu jemenských Hútíjů. Hamás údajně nasadil i dálkově ovládané podvodní prostředky, které měly napadnout izraelskou plošinu Tamar pro těžbu zemního plynu. Na tu ostatně mířilo i několik raketových útoků. Pestrost výzbroje Hamásu prokazuje skutečnost, že v Gaze nejsou nijak vzácné ani severokorejské produkty, nejspíše dodané přes Írán, např. protitankové řízené rakety Bulsae-2. Dominantní zbraně však stále reprezentují ony neřízené rakety a o schopnosti Palestinců je vyrábět a užívat svědčí fakt, že mezi 10. a 21. květnem jich odpálili kolem 4360. Další čísla však vypovídají spíše o dosti variabilní kvalitě těchto zbraní, protože zhruba třetina jich spadla ještě v Pásmu Gazy nebo do moře. Přibližně polovina těch, které přeletěly hranice, směřovala mimo izraelské obydlené oblasti. Přes 90 % raket, které ohrožovaly obydlené zóny, úspěšně zlikvidoval obranný systém Rafael Iron Dome.

Algoritmy umělé inteligence
Území židovského státu chrání již minimálně deset baterií tohoto nesmírně účinného systému, jenž se (navzdory někdejší skepsi) stal jednou z hlavních položek izraelského arzenálu. Získal i exportní úspěchy a projevil se též v mezinárodní politice, jelikož sblížení několika arabských monarchií s Izraelem (a zároveň jejich odklon od Hamásu) motivuje mj. fakt, že arabské země mají zájem o pořízení kompletu Iron Dome. Ten absolvuje i průběžné modernizace, díky nimž rostou jeho schopnosti, což prokázala mj. skutečnost, že v květnu 2021 zneškodnil též několik palestinských dronů (ačkoli omylem zničil i jeden izraelský). Vedle rozmisťování na zemi byl instalován i na palubu korvety izraelského námořnictva INS Lahav, jež se posléze pohybovala v blízkosti zmíněné plošiny Tamar, kterou tak střežila proti dalším útokům. Izrael samozřejmě nezůstal pouze u obrany a pomocí leteckých úderů systematicky ničil infrastrukturu Hamásu a PIJ v Gaze. Při realizaci izraelských akcí pomáhaly pokročilé algoritmy umělé inteligence, jež analyzovaly zpravodajské informace, takže predikovaly palestinské útoky (systém Alchemist) či doporučovaly vhodné cíle (systém Gospel). Přispěly i ke zmapování sítě podzemních tunelů v Pásmu Gazy (algoritmus Depth of Wisdom), kterou pak přesné letecké údery rozvrátily, a to pouze s minimálními civilními ztrátami. Usmrtily také řadu palestinských velitelů, což zřejmě výrazně přispělo k tomu, že Hamás přistoupil na příměří.
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