Útoky na saúdské rafinérie:
Kdo vypustil řízené střely a bezpilotní letouny?

14. září 2019 se dvě velká ropná zařízení v Saúdské Arábii stala cíli útoků bezpilotních letadel a střel s plochou dráhou letu. K operaci se přihlásili jemenští Hútijové, zatímco Washington a Rijád tvrdí, že skutečným pachatelem byl Írán. Vedle toho se objevuje i tvrzení, že jeden z typů použitých zbraní je poháněn českým motorem.

Zařízení Abkajk (Abqaiq) a Churajs (Khurais) se nacházejí na východě Saúdské Arábie a patří mezi nejvýznamnější objekty pro těžbu a zpracování ropy. Také proto se o nich občas mluvilo jako o potenciálních terčích útoků, ovšem události z 14. září přesto znamenaly šok, protože na obě zařízení udeřily poměrně sofistikované zbraně, které způsobily značné škody a v důsledku nich i zvýšení světových cen ropy. Panují obavy, že se podobná akce se může brzy zopakovat, a pořád se diskutuje o tom, kdo tuto akci uskutečnil.

Následky překvapivého útoku
Zejména je třeba konstatovat, že útoky byly provedeny velmi přesně, takříkajíc profesionálně, což dokazují publikované družicové snímky. Útočníci nepochybně dobře věděli, které objekty zasáhnout, aby bylo dosaženo co největších škod. Útok se odehrál brzy ráno, přibližně ve 4:00 místního času, kdy společnost Saudi Aramco, která obě zařízení provozuje, nahlásila výbuchy a požáry. Ty se sice povedlo během několika hodin uhasit a údajně ani nikdo nezahynul, jenže fungování obou zařízení bylo přerušeno, takže vývoz ropných derivátů ze Saúdské Arábie pak klesl zhruba na polovinu normálního stavu. To v celosvětovém měřítku způsobilo výpadek asi 5 % produkce, což se zákonitě odrazilo ve skokovém zdražení ropy. Cenu poté držely nahoře i obavy z možné saúdské nebo americké odvety vůči Íránu, protože právě islámská republika se dle očekávání ocitla mezi podezřelými. Odpovědnost za útok převzali jemenští Hútijové, resp. šíitská organizace Ansar Allah, proti níž v Jemenu bojují intervenční síly pod vedením Saúdů. Hútijové již provedli řadu akcí s nasazením různých typů řízených střel či dronů, jež mířily na cíle v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech, dosud žádná však neměla ani zdaleka takový účinek a žádná nebyla uskutečněna s takovou technickou zdatností. To zavdalo příčinu k obviněním vůči Íránu, což záhy podpořily i nalezené trosky, které vcelku jasně prokazují, že útoky skutečně provedly prostředky íránského původu. Zásadní otázkou ovšem zůstává, kdo a odkud je vypálil, neboť Írán sice zásobuje Hútije zbraněmi, ale Saúdové a Američané tvrdí, že zbraně neodstartovaly z Jemenu, nýbrž přímo z Íránu.

Dva nasazené typy prostředků
První saúdská prohlášení ukazovala na drony a posléze se mluvilo o střelách s plochou dráhou letu, aby nakonec vyšlo najevo, že bylo použito obojí, resp. dva typy zbraní. Saúdové tvrdí, že celkově šlo o 25 prostředků, a sice osmnáct bezpilotních letounů, jež napadly zařízení Abkajk, a sedm křižujících střel odpálených proti zařízení Churajs. Z těchto sedmi však údajně zasáhly jen čtyři, zatímco tři se zřítily v poušti. Saúdská Arábie pak veřejně prezentovala trosky, které skutečně odpovídaly dvěma různým typům útočných prostředků. Prvním byl bezpilotní letoun s konfigurací samokřídla tvaru delta, svislými ploškami na koncích křídla a tlačnou vrtulí. Lze jej s vysokou mírou pravděpodobnosti ztotožnit s letadlem, které se v květnu 2014 objevilo na výstavě výzbroje íránských Revolučních gard. Název není znám, ale letoun možná pochází od firmy Shahed, jež dodává mnoho typů bezpilotních strojů pro Revoluční gardy. Druhou zbraní byla střela s plochou dráhou letu, dle saúdského ministerstva obrany íránský typ Ya-Ali, jenže toto tvrzení evidentně neodpovídá skutečnosti, jelikož střela Ya-Ali se od konstrukce, ze které předvedené trosky pocházejí, výrazně liší. Trosky se naopak zjevně shodují se střelou Quds-1, která náleží do arzenálu Hútijů a byla nejspíše použita již v červnu při útoku na saúdské letiště Abha. Vše ale nasvědčuje tomu, že též tato zbraň má íránský původ, resp. že patří do evoluční linie íránských střel s plochou dráhou letu., jež vyšla z ilegálně získaných ruských střel Ch-55. Zahrnuje mj. typy Soumar či Hoveizeh, zatímco výše zmíněná zbraň Ya-Ali má zřejmě původ v čínském designu (více v č. 4/2019). Má se za to, že střela Quds-1 byla vyvinuta v Íránu jako jednodušší zbraň pro „klienty“ Teheránu včetně Hútijů.

Spekulování o místě odpálení
Velké pozdvižení ovšem vzbudilo tvrzení, že tato střela používá český proudový motor, a sice typ TJ100 od značky PBS (První brněnská strojírna) z Velké Bíteše. Ta však jasně odmítla, že by šlo o její produkty, a poukázala na skutečnost, že se už setkala i s ilegálními kopiemi svých motorů. Tomu nasvědčuje též fakt, že v červenci 2019 se na jedné výstavě v Íránu představilo cosi, co působilo jako „klon“ TJ100. Je tedy pravděpodobné, že střely Quds-1 používají právě tyto agregáty. Saúdové tvrdí, že maximální dolet této zbraně činí asi 700 km, takže by nemohl stačit na zasažení zařízení Churajs, které se nalézá více než 1000 km od nejbližšího území, jež ovládají Hútijové. Také profesionalita realizace útoku naznačuje, že jej provedli spíše členové íránských Revolučních gard než sami Hútijové. Saúdové prohlašují, že útok přišel ze severu, a nikoli z jihu, kde leží Jemen. Objevila se spekulace, že střely a drony mohly startovat z nějaké tajné íránské základny v Iráku, případně i z lodě v Perském zálivu, ovšem Američané tvrdí, že jako zdroj útoku už identifikovali základnu Revolučních gard na jihu Íránu. Musí se zdůraznit, že do začátku října nebyl předložen žádný jasný důkaz pro toto obvinění, ale současně je třeba dodat, že Revoluční gardy fungují do určité míry jako „stát ve státě“, a tudíž někdy provádějí i „vlastní“ mise bez souhlasu nejvyššího politického vedení Íránu. Nelze tak ani vyloučit, že šlo o jakousi „provokační“ či „testovací“ akci, která měla prověřit obranyschopnost a další reakce Rijádu, popř. i Washingtonu. V tomto směru šlo určitě o úspěch, ale situace v regionu zůstává napjatá a může téměř kdykoli nepředvídatelně eskalovat.
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Selhání protivzdušné obrany
Útoky na rafinérie opět poskytly zcela nesporný důkaz, že bezpilotní letadla a střely s plochou dráhou letu reprezentují obrovskou hrozbu. V okolí zařízení Abkajk se nacházejí protivzdušné systémy Patriot, dále komplety Shahine (tedy verze typu Crotale na šasi transportéru M113) a kanonové systémy Skyguard ráže 35 mm, protivzdušné prostředky se vyskytují také nedaleko zařízení Churajs, avšak zjevně se nepovedlo žádnou útočící zbraň zachytit. V případě systémů Patriot může být na vině i fakt, že jejich radiolokátory AN/APQ-53/65 mají úhel sledování jen 120 stupňů a jsou namířeny směrem na jih (čili k Jemenu), zatímco tento útok údajně přišel od severu, ale neuspěl ani žádný jiný saúdský systém. Na tom se jistě mohla podílet nedostatečná úroveň obsluh, avšak faktem zkrátka je, že takové malé a nízko letící objekty pořád znamenají problém, s nímž si spousta protivzdušných systémů neporadí. Toho ostatně ihned využil ruský prezident Putin, jenž doporučil arabským zemím pořízení systémů S-400. Objevily se i zprávy o zájmu některých států o komplety Tor-M2, které v Sýrii opakovaně a přesvědčivě prokázaly svou schopnost zneškodňovat malé bezpilotní letouny.
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