Sestřelení Il-20M nad Sýrií:
„Přátelská palba“ a vzájemné obviňování

Dne 17. září 2018 se odehrála jedna z nejdramatičtějších událostí syrské občanské války, když byl zničen ruský letoun Iljušin Il-20M. Brzy se zjistilo, že jej zasáhla syrská raketa, ale událost proběhla během izraelského náletu na cíle v Sýrii, a tudíž Moskva z tragédie obvinila židovský stát a partnerství obou zemí utrpělo vážnou trhlinu.

Přestože ze situace na bojišti lze vyvodit, že se syrský konflikt již brzy dočká konce a že vláda (s podporou Ruska a Íránu) obnoví kontrolu nad celým územím Sýrie, je zřejmé, že o dramata ještě nebude nouze. Nyní se do popředí dostala otázka izraelských útoků, jež míří primárně na objekty íránských vojsk a organizace Hizballáh v Sýrii, neboť tragickým vedlejším následkem jedné takové akce se stalo zničení letounu pro elektronický průzkum Iljušin Il-20M, ve kterém zahynulo patnáct mužů. Kromě letounů a raket začala vzduchem záhy létat vzájemná obvinění a zanedlouho se dostavila i konkrétní ruská odpověď,

První zprávy a tvrdá obvinění
V noci ze 17. na 18. září dorazily první zprávy, že Rusko ztratilo letoun Il-20M. Vědělo se též o izraelském náletu, a proto se nejprve spekulovalo, že ruský stroj sestřelili sami Izraelci. Poté se mluvilo o možnosti, že jej zasáhla raketa z francouzské fregaty Auvergne, která se (údajně) měla na úderu rovněž podílet, jenže za několik hodin začala dominovat teorie, kterou následně potvrdilo i ruské ministerstvo obrany. Stroj Iljušin Il-20M (exemplář s registrací RF-93610) se stal nešťastnou obětí „přátelské palby“, když ho zasáhla řízená raketa protivzdušného systému S-200VE Vega-E ozbrojených sil Sýrie. Podle ruského prohlášení však celou vinu nese Izrael, jelikož tuto tragickou situaci způsobil. Vladimir Putin následně prohlásil, že šlo o „nešťastnou shodu okolností“, avšak ruské ministerstvo obrany nadále tvrdě obviňovalo židovský stát. Ten samozřejmě všechna obvinění odmítl a prezentoval vlastní verzi události, se kterou odcestoval do Moskvy velitel izraelského letectva generálmajor Amikam Norkin. Navzdory tomu se však spor nepodařilo urovnat a obě země zůstávající na původních pozicích. Rusko tedy viní Izrael, který naopak tvrdí, že selhali Syřané a Rusové. Je hodně nepravděpodobné, že by se veřejnost někdy dozvěděla, co přesně se v osudových minutách nad Sýrií přihodilo, jelikož z tragédie se (samozřejmě) stalo i žhavé politické téma, a proto se zde nyní omezíme pouze na rekonstrukci oficiálních tvrzení obou aktérů a na některé sporné body.

Chronologie klíčových událostí
Letoun Il-20M odstartoval ve 20:31, aby monitoroval de-eskalační zónu okolo syrského města Idlíb, jež byla zřízena na základě dohody Ruska s Tureckem. Přibližně ve stejné době vzlétly i čtyři izraelské letouny F-16I Sufa se záměrem zaútočit na cíle u syrského města Latakíja. Byla o tom informována i ruská strana, a sice v rámci dohodnutých rusko-izraelských mechanismů, jenže zde se už nachází velký první rozpor v tvrzení obou států. Rusko totiž tvrdí, že izraelský důstojník předal ono varování ve 21:39 a za pouhou minutu poté letouny F-16I provedly úder, zatímco podle Izraele bylo varování předáno s mnohem delším předstihem (byť přesnou délku oné prodlevy Izrael neuvedl). Ve 21:40 se letadla F-16I nacházela přibližně 90 km západně od Latakíje a vypustily naváděné klouzavé pumy GBU-39/B. Rusové navíc uvádějí, že Izrael jim předal informaci o úderu na cíle v jiné oblasti, a to na severu, takže byl vyslán příkaz pro stroj Il-20M, aby příslušnou oblast opustil a směřoval zpět na ruskou leteckou základnu Chmejmim u Latakíje. Stroj se tím ale ve skutečnosti dostal do nejnebezpečnější oblasti, kde se nacházely F-16I, proti nimž chtěla vést palbu syrská protivzdušná obrana. Ve 22:03 letoun zasáhla střela systému S-200VE a za čtyři minuty poté Il-20M zmizel z obrazovek radarů, zatímco izraelské letouny ve 22:40 opustily syrský vzdušný prostor a až ve 22:53 dorazila od Izraelců zpráva, že zachytili nouzové volání Il-20M a že nabízejí svou pomoc.

Rozdíly mezi oběma sděleními
Jistě nejvíce kontroverzní součástí prohlášení ruského ministerstva obrany je ale tvrzení, že se nejednalo o nešťastnou náhodu, nýbrž o izraelský záměr. Rusové tvrdí, že piloti letounů F-16I využili ruský Il-20M jako „ochranu“, resp. pohybovali se vůči němu v takové poloze, aby byli ukryti v jeho radarové stopě. Navíc pracovaly izraelské systémy elektronického boje, jež měly za následek silné rušení a generování fiktivních cílů. Kvůli omezeným schopnostem kompletu S-200VE (a patrně i jeho syrské obsluhy) tak ruský letoun představoval pro rakety „lákavější“ cíl, takže byl zasažen. To vše ale izraelská strana vehementně popírá. Mj. argumentuje tím, že jestli Rusové přesně znají pozici izraelských letounů ve všech chvílích, tak ono rušení logicky nemohlo být tak vážné. Izrael navíc tvrdí, že syrské raketové baterie zahájily střelbu a zasáhly Il-20M až dlouho poté, co F-16I opustily vzdušný prostor Sýrie. Podle Izraelců tedy nese vinu za tragédii selhání syrských a ruských obsluh systémů protivzdušné obrany. Je totiž známo, že na velitelských postech syrské PVO působí i ruští důstojníci. Co naopak neselhalo a selhat ani nemohlo (a na tom se shodují obě strany), to bylo zařízení pro rozpoznávání vlastních a cizích cílů, jelikož Sýrie ho od Ruska nikdy nedostala. Pokud tedy selhal nějaký technický prvek, tak to patrně byl integrovaný velitelský a kontrolní systém pro řízení PVO, který se jmenuje Pluto a který Syřané před časem zakoupili od Severní Koreje.

Další otazníky a reakce Ruska
Kromě neshod mezi ruskou a izraelskou verzí události zůstává i řada dalších otazníků. Izraelci se totiž např. nevyjádřili k tvrzení, že kromě čtyř F-16I se operace účastnil i letoun Gulfstream G550, který Izrael používá ve dvou speciálních verzích, jež dostaly názvy Eitam (radiolokační letoun včasné výstrahy) a SEMA (letadlo pro elektronický průzkum a boj). Jde o celkem častý doprovod bojových letounů při útočných operacích, a tak někteří experti zastávají názor, že se tento Gulfstream pohyboval v blízkosti nebezpečné zóny a že právě na něj mířila syrská PVO, která pak nešťastně zasáhla Il-20M. Také není jasné, co přesně syrští operátoři viděli na svých obrazovkách a zda (resp. jak) byl do událostí zapojený civilní systém řízení letového provozu, jelikož Il-20M se ve chvíli zasažení pohyboval v mezinárodním vzdušném prostoru, kde mohl mít zapnutý i „civilní“ transpondér. Nepochybné je, že stroj se zřítil zhruba 27 km od pobřeží. Moskva poté avizovala, že dodá Sýrii zařízení pro odlišování vlastních a cizích cílů a zejména protiletadlové systémy S-300, jejichž dodávky byly dříve na žádost Izraele pozastaveny. První „třístovky“ dorazily 3. října a patrně jde o verze S-300PM či S-300PMU-2 Favorit s dostřelem až 200 km. Nejdříve byla dodána čtyři vypouštěcí zařízení, ale celkově by jich nakonec mohlo být údajně až 24, resp. tři oddíly. Lze ale jistě očekávat, že tento ruský krok významně ovlivní izraelské vzdušné operace a celou regionální situaci.
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