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Anotace:
Článek se zabývá trendy vývoje bezpilotních prostředků (Unmanned Aerial Vehicle 

– UAV), které v koncepci NEC představují důležitou technologii. Pojednává o jejich 
významu, oblastech jejich vojenského využití a problémech interoperability v rámci 
NEC. Uvádí časovou dostupnost operačních požadavků na technologické komponenty 
bezpilotních prostředků, trendy jejich postupného nasazení v různých misích a hlavní 
oblasti orientace jejich výzkumu a vývoje.

¬¬¬

Budování NATO Network Enabled Capability (NEC) je součástí transformace sil 
NATO pro nejbližších 20 let. Strategická vize NATO považuje NEC za klíčovou schop-
nost k dosažení informační nadvlády a tím převahy v rozhodování, což je jeden ze tří 
hlavních cílů transformace sil NATO. 

Bezpilotní prostředky v koncepci NEC představují důležitou technologii. Pomá-
hají zkrátit cestu od získaných dat o cílech k prostředkům jejich ničení (from sensor- to- 
shooter). Musí být integrovány do koncepce NEC, neboť svými schopnostmi pokrývají 
všechny základní technologické oblasti NEC. Místo bezpilotních prostředků v koncepci 
NEC znázorňuje obrázek 1.

V procesu sběru informací jsou bezpilotní prostředky součástí sítě senzorů. K tomu 
jsou vybaveny různými technologiemi: radary, videokamerami, infrakamerami, ter-
mokamerami apod. Dodávají do sítě zpravodajské informace, zejména o rozmístění 
nepřátelských zbraňových systémů. Doplňují tradiční pilotované průzkumné letouny, 
zejména v oblastech silné nepřátelské protivzdušné obrany.

V procesu působení na protivníka jsou bezpilotní prostředky součástí sítě zbraňo-
vých systémů. K tomu jsou vybaveny různými technologiemi pro bojové působení kla-
sickými údery (řízené a neřízené rakety a bomby…), ale i údery elektronickými, včetně 
použití směrované elektromagnetické energie k vyřazení nepřátelských radarů, komu-
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nikačních, nebo jiných sítí a dalšími prostředky elektronického boje. Doplňují tradiční 
pilotované bojové letouny, zejména v oblastech silné nepřátelské protivzdušné obrany 
a elektronického boje.

Obr. 1: Místo bezpilotních prostředků v koncepci NEC

V rozhodovacím procesu jsou bezpilotní prostředky součástí sítě velení a řízení 
a dokonce i sítě globální, která propojuje všechny sítě do jednoho síťového prostředí 
(síť sítí). Současné komunikační schopnosti bezpilotních prostředků se musí vyvíjet ke 
schopnostem NEC. K tomu jsou vybaveny různými komunikačními technologiemi, aby 
mohly působit např. jako uzel komunikační sítě, komunikační router, podobný teleko-
munikačnímu minisatelitu, propojující systémy v bojové zóně a jejím okolí. Doplňují 
zde funkce komunikačních satelitů, zejména pro určitou zájmovou oblast.

Systémy bezpilotních prostředků poskytují nové schopnosti k vedení misí v oblas-
tech těžce bráněných, s vysokým nebezpečím, kde je velká pravděpodobnost ztráty 
letounů s lidskou posádkou. Důvody pro preferování bezpilotních prostředků před 
pilotovanými jsou následující:

• neprojevuje se lidská únava (možnost delšího operování),
• nižší politická a lidská „cena“ při neúspěchu mise (eliminuje riziko ztráty 

posádky),
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• větší pravděpodobnost úspěchu mise:
– větší potenciál pro „přežití“ (redukovány příznaky objevení nepřítelem),
– větší manévrovatelnost (za hranicí lidských možností).

Tyto atributy mohou buď zlepšit operační schopnosti, nebo snížit náklady při 
zachování stejné úrovně operačních schopností.

Od původního poslání výhradně průzkumných úkolů se využití bezpilotních pro-
středků zejména v posledních letech značně rozrůstá. Objevuje se řada nových, stále 
dokonalejších a technologicky propracovanějších bezpilotních prostředků, které jsou 
využívány k různým účelům. V současné době se rozvíjejí zejména nové koncepce 
jejich bojového nasazení. 

Ve světě je aktivně používáno již několik desítek různých typů, další jsou inten-
zívně vyvíjeny a pro svoje četné výhody se rychle stávají nezbytnou součástí moderních 
ozbrojených sil. V současné době 32 států vyvíjí, nebo vyrábí více než 250 modelů UAV, 
41 zemí operuje okolo 80 typů UAV, zejména průzkumných.

Příklady vojenských průzkumných bezpilotních prostředků ukazuje následující 
tabulka 1.

Tab. 1: Vojenské průzkumné bezpilotní prostředky (účelový výběr)

Většina z nich může předávat získané a zpracované informace o situaci v zájmové 
oblasti v reálném čase na příslušná místa velení. Bezpilotní průzkumné prostředky vná-
šejí nesmírně důležitý prvek do vedení pozemních bojových operací v podmínkách 
„digitalizovaného bojiště“. Ve stadiu ověřování jsou taktické systémy bezpilotních pro-
středků, včleněné do organizační struktury i menších pozemních jednotek (četa, rota), 
které dávají jejich velitelům možnost nasadit průzkumný systém podle vlastní úvahy 
a to téměř okamžitě a na přesně určeném úseku bojiště. Proces probíhá bez kritické 
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časové prodlevy nutné pro vyžádání průzkumu na vyšším organizačním stupni velení 
a bez zdlouhavého proces zpracování a předávání výsledků průzkumu. Operační kon-
cept nasazení taktického bezpilotního prostředku ukazuje následující obrázek 2.

Obr. 2: Operační koncept nasazení UAV (varianta)

Bojové bezpilotní prostředky UCAV (Unmanned Combat Air 
Vehicle) 

Rozvoj mikroelektroniky vytváří předpoklady k tomu, aby se veškeré senzory 
a rozhodovací prvky vtěsnaly do malých rozměrů. O to víc prostoru a užitečného zatí-
žení pak připadne bojové části. A čím mohutnější bojová část, tím mohutnější je její 
účinek v cíli.

V současnosti se bojové bezpilotní prostředky vyvíjejí, ověřují a nasazují v opera-
cích zejména k ničení pozemních objektů a cílů a jako prostředky elektronického boje 
(EB). 

Jsou vybaveny obvykle speciálním senzorem, který je schopný vyhledat a roz-
poznat určitý druh cíle (mobilní odpalovací zařízení balistických raket, obrněná tech-
nika, nebo dokonce její druh – tank, BVP) a vyhodnotit zda je v klidu nebo v pohybu. 
Tyto rozhodovací procesy se odehrávají přímo v systémech bezpilotního prostředku, 
který může v závislosti na výsledcích průzkumu a konkrétním úkolu letět buď přímo 
k sestavě obrněných jednotek, nebo manévrovat v různých výškách, kroužit nad prosto-
rem cílů a „čekat na svou oběť.“ 

Vývoj bezpilotních prostředků elektronického boje byl motivován zkušenostmi 
ze soudobých válek a stává se prostředkem umlčování protivzdušné obrany protivníka 
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(SEAD – Suppression of Enemy Air Defenses). Za nejúčinnější formu elektronického 
boje je považováno fyzické ničení elektronických prostředků začleněných v systémech 
průzkumu a řízení palby PVO. Bezpilotní prostředky jsou schopny vyhledat určitý elek-
tronický cíl (radar, radiový vysílač), navést na něj svou bojovou část a tento cíl zničit.

Do této kategorie patří rovněž bezpilotní prostředky nesoucí výkonné aktivní 
rušiče, jejichž cílem je zarušit elektronické prostředky a znemožnit jim tak jejich běžné 
funkce na kterých je přímo závislá činnost, resp. bojeschopnost celého zbraňového sys-
tému. 

Značný vojenský význam bezpilotních prostředků ukazuje i jejich nasazení v Iráku 
v operaci „Enduring Freedom“, kde bylo nasazeno 9 různých typů amerických bezpi-
lotních prostředků (v Afganistánu pouze 3). Rovněž byly nasazeny britské Phoenixy, 
z nichž 2 byly ztraceny.

Vývoj bezpilotních prostředků v rámci koncepce NEC se projeví zejména ve střed-
nědobém a dlouhodobém výhledu. Ve střednědobém výhledu půjde v koncepci NEC 
o fázi Koordinace – Koordinované budování schopností NEC (Coordination) – do roku 
2012. Ukazuje se, že zřejmě nejdůležitější z hlediska schopností NEC bude u bezpilot-
ních prostředků potřebné zajistit jejich interoperabilitu.

Jak ukazuje následující obrázek 3, je interoperabilita multidimenzionální problém 
nejen technický, ale i systémový a operační.

Obr. 3: Interoperabilita (účelové schéma)
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Půjde o interoperabilitu jak mezi bezpilotními prostředky samotnými, tak s ostat-
ními prvky sítí NEC (pilotovanými letouny, komunikačními uzly apod.). Prozatím byly 
UAV vyvíjeny bez náležitého důrazu na interoperabilitu, což v prostředí NEC nebude 
možné, protože nebudou sloužit pouze jednomu uživateli, nebo jednomu druhu vojska. 
Klíčová pro NEC operace bude např. fúze dat ze senzorů. Automatické slučování (fúzo-
vání) dat z různých senzorů, (založené např. na využití umělé inteligence) usnadní práci 
operátorů na sestavení obrazu taktické situace v reálném (blízkém) čase. K tomu bude 
vyvíjen potřebný software.

Největší podíl na celkové interoperabilitě bude mít interoperabilita komunikační. 
V rámci budování schopností NEC půjde o vývoj od komunikací vycházejících z jed-
notlivých obvodů (dnešní stav) až po komunikace založené na soustředěných sítích (za 
10 a více let), jak to ukazuje obrázek 4.

Obr. 4: Vývoj komunikací k soustředěným sítím (net-centric)

Bezpilotní prostředek je součástí Globální informační sítě (Global Information 
Grid – GIG) a rozšiřuje její schopnosti.

Jedním ze střednědobých cílů je vyvinout společný bezpilotní letoun, který bude 
elektronicky napadat nepřátelské obranné systémy, provádět sběr zpravodajských infor-
mací a zasahovat cíle, to vše v nebezpečných prostorech . USA vyvíjejí tzv. Joint 
Unmanned Combat Air Systems (J-UCAS), schopný inltrace hluboko do nepřátel-
ského vzdušného prostoru bez toho aby byl detekován, rušit vyspělé nepřátelské radary, 
systematicky ničit síť protivzdušných řízených střel a čistit cestu pilotovaným úderným 
letounům. J-UCAS je vyvíjen v několika verzích (X-45A a C, X-47A a B), do operač-
ního použití má být zaveden v roce 2007. Z hlediska koncepce NEC je budován pro vše-
stranné bojové sítě ve kterých vzdušné a pozemní komponenty jsou uzly, které mohou 
být přizpůsobovány v čase pro podporu širokého spektra misí.
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Budoucí bojový systém USA (Future Combat Systém – FCS), bude pro pozemní 
vojsko obsahovat 18 systémů, z toho 4 budou bezpilotní prostředky. Objeví se v expe-
rimentální brigádě v roce 2008 a dosáhnou počátečních operačních schopností v roce 
2014. V rámci programu FCS je plánováno vybavit každou ze 33 akčních brigádních jed-
notek až 200 bezpilotními prostředky, rozdělenými do čtyř tříd. Celkem tedy přes 6 000 
bezpilotních prostředků! Jejich charakteristiky a výkonnost je uvedena v tabulce 2.

Tab. 2: UAV v budoucím bojovém systému (FCS) US Army

Pro úroveň čety to budou pravděpodobně MAV`s (Micro Aerial Vehicles) s kolmým 
startem i přistáním, které se v současnosti testují. To jim umožní lépe se pohybovat 
v zastavěném terénu, v jeskyních a v džungli. Obdobně pro úroveň roty to budou prav-
děpodobně OAV II (Organic Aerial Vehicles) pro průzkum a zjišťování cílů.

Pokračovat bude vývoj bezpilotních prostředků s kolmým startem a přistáním 
(VTOL – Vertical Také-Off and Landing), který se snaží využít některé přednosti vrtul-
níků. 

Pokračovat budou rovněž projekty využití bezpilotních vzducholodí a to jak volně 
létajících, tak připoutaných. Bude snaha využít synergie schopností těchto vzducholodí 
a bezpilotních letounů zejména pro zajištění přehledu v zájmové oblasti pro defenzivní 
role jako je ochrana sil a detekce křižujících raket (i za horizontem). Další využití 
bude spočívat v psychologických operacích a monitorování hranic, kde mohou doplňo-
vat funkce letounů. Vytrvalost těchto prostředků je řádově od dnů až po měsíc, výška 
od 100 m (rychle zvednuté do 5 minut s kamerami pro denní i noční pozorování) až po 
„kosmických“ 40 km (funkce ISR a komunikační).

Obecné trendy v základních takticko technických požadavcích na bezpilotní 
prostředky lze vymezit následovně:

• dostatečná doba letu, umožňující „hlídkovat“ nad prostorem dislokace jednotek 
protivníka a vyhledávat cíle úderu,

• spolehlivé vyhledání a rozpoznávání cílů, umožňující aplikovat princip výběro-
vosti při jejich postupném ničení,

• vysoká přesnost určení polohy cílů a navedení bezpilotního prostředku,

Stupeň velení četa rota prapor brigáda 
Hmotnost (kg) 2–—5  50—75 150—220 > 1350 
Vytrvalost letu 50 min 2 hod 6 hod 72 hod 

Dostup (m) 150 330 700 2500 
Radius (km) 8 16 40 75 

Letoun Raven dočasně 
(MAV VTOL) 

Bude stanoveno 
(OAVII VTOL) 

Shadow dočasně 
(DP-5X) Fire Scout 

Počet (ks) 36 36 12 16 

Určení 
Pozorování, 
částečně 

retranslace 

Pozorování, 
Retranslace 
Udávání cílů 

Označování cílů 
za horizonzem, 

Retranslace 

Pozorování 
široké oblasti,  
Retranslace  
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• nízká hlučnost a vysoká provozní spolehlivost,
• jednoduchá výroba a nároky na ošetřování v polních podmínkách,
• co nejnižší cena za kus.

V dlouhodobém výhledu bezpilotních prostředků v oblasti NEC půjde o fázi 
Integrace – Integrace schopností NEC (Integration) – do roku 2020, případně o fázi 
Koherence – Optimální využití integrovaných schopností NEC (Coherence) – po roce 
2020. Cílovým stavem je vybudování plně integrovaného prostředí NEC. Bude prove-
dena úplná integrace všech systémů (v našem případě včetně bezpilotních prostředků) 
do integrovaného prostředí, která umožní nelimitované sdílení informací napříč všemi 
národními a koaličními doménami.

Zvětší se ofenzívní schopnosti bezpilotních prostředků. Kromě umlčování pro-
tivzdušné obrany protivníka (SEAD – Suppression of Enemy Air Defense), bude 
v tomto období rozvíjena i schopnost jejího ničení (Destruction of Enemy Air Defense 
– DEAD).

V oblasti elektronického útoku bezpilotních prostředků se rozvine potenciál pou-
žití směrované energie vysokého výkonu, jelikož její použití pilotovanými letouny 
představuje značné nebezpečí pro posádky. Budou využívat elektromagnetické energie 
k vyřazení nepřátelských radarů, komunikačních, nebo jiných sítí. Rovněž budou vyu-
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Způsob použití Současný letoun Zavedení do operačního 
použití 

1. Směr – využití užitečného zatížení a vytrvalosti BpP 2005
2010  

2010  
2015  

2015  
2020  

2020  
2025  

2025  
2030 

Komunikační přenosy ABCCC, TACAMO, ARIA, 
Comando solo 

     

Sběr informací SIGINT Rivet Joint, ARIES II, Senior 
Scout, Guardrail 

     

Doplňování paliva za letu KC-135, KC-10, KC-130      

Přehled o situaci na bojišti AWACS, JSTARS      

Přeprava vzduchem C-5, C-17, C-130      

2. Směr – využití BpP pro boj  

Umlčování PVO protivníka (SEAD) EA-6B      

Úder po proniknutí F-117      

Integrovaný úder/umlčování PVO 
protivníka (SEAD) 

EA-6B, F-16, F-117      

Proti vzdušným prostředkům 
protivníka 

F-14, F-15, F-16      

Integrovaný úder, umlčování PVO a 
proti vzdušným prostředkům 
protivníka 

F/A-18, F/A-22 
     

 

Tab. 3: Trendy postupného nasazení UAV v různých misích
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žívat elektromagnetického impulsu k vyřazení elektronických obvodů počítačů i zbra-
ňových systémů.

Po roce 2015 lze předpokládat tankování za letu pomocí bezpilotních prostředků 
(nahradí tankery jako KC-135).

Ofenzívní a defenzívní protivzdušné operace a integrované vzdušné údery (budou 
nahrazovat bojové letouny jako F-15s, F-16s, F/A-18s a F/A-22s), stejně tak, jako vzdušný 
transport (budou nahrazovat transportní letouny jako C-17 a C-130), zůstanou na 
seznamu „co dělat“ a budou čekat na zdokonalení schopností autonomnosti a poznání.

Společné operace pilotovaných a bezpilotních prostředků budou klást větší nároky 
na integraci, interoperabilitu a informační bezpečnost. V dohledné době nelze předpo-
kládat úplnou náhradu pilotovaných letounů bezpilotními prostředky. UAV mohou roz-
šířit některé možnosti misí (např. bezrizikové přiblížení se k silně bráněným cílům), 
ale i tak budou pokrývat pouze část z mnoha útočných úkolů. Rovněž z důvodů tech-
nických, vlastního použití, ale i kulturních bariér se ukazuje reálné řešit podstatnou 
část úkolů pomocí pilotovaných letounů nejméně ve střednědobém výhledu. Trendy 
postupného nasazení bezpilotních prostředků v různých misích ukazuje tabulka 3.

Zkušenosti z globální války proti terorismu ukázaly některé problémy z operač-
ního použití bezpilotních prostředků, které budou směrovat jejich vývoj v dlouhodoběj-
ším období:

• určitý rozpor mezi dvěma klíčovými úlohami bezpilotních prostředků – zjišťování 
a předávání údajů o cílech pro pilotované letouny a údery proti cílům samotnými 
bezpilotními prostředky,

• počasí, zvláště silný vítr omezoval operační možnosti poměrně lehkých bezpilot-
ních prostředků, písečné bouře omezovaly i efektivní využití zejména EO senzorů, 
efektivnější bude používání kombinovaných senzorů EO/IR/SAR,

• přes schopnost některých bezpilotních prostředků plnit více úloh současně (víceú-
čelové), nedařilo se to z důvodů omezeného počtu frekvencí, které měl prostředek 
v jednom čase k dispozici,

• dynamická povaha společného operačního prostředí, v němž jsou bezpilotní pro-
středky využívány, ukazuje potřebu centralizace velení a řízení k zajištění funkční 
integrace (zpravodajství, operací a komunikace), která zabezpečí stanovení priorit 
využití podpory od bezpilotních prostředků,

• je potřebné optimalizovat přidělování šířek pásma pro přenosy dat i řídících povelů 
k uspokojení stoupajících nároků,

• je potřebné net-centric přístup k integraci a interoperabilitě bezpilotních prostředků 
k zabezpečení přehledu o situaci na všech úrovních velení,

• frekvenční interference, vedoucí ke ztrátě spojení s bezpilotním prostředkem, byla 
mnohem častěji způsobena vlastními, než nepřátelskými zdroji,

• boj ve městech ztěžuje bezdrátovou komunikaci, což může vést až ke ztrátě spojení 
i na krátkou vzdálenost, nutné je údaje o situaci průběžně obnovovat.
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Z těchto zkušeností vyplývají tyto operační cíle:
• vyvíjet, vyrábět a využívat více bezpilotních prostředků, schopných zasazení v růz-

ných misích (multi-mission), se schopnostmi jak zpravodajskými a průzkumnými 
(ISR), tak schopností úderů, z nichž každý dokáže nést větší počet různých zbraní,

• rozvoj směřovat k zabezpečení více širokých pásem přenosu a frekvencí pro ope-
race bezpilotních prostředků,

• vývoj bezpilotních prostředků zaměřit na novou třídu autonomních platforem 
(nosičů), které mohou operovat v nízkých výškách, v přeplněném a na překážky 
bohatém vzdušném prostoru. To je podstatné pro řešení problémů boje v zastavě-
ných prostorech.

Obr. 5: Trendy v autonomnosti UAV

Důležitým trendem vývoje bezpilotních prostředků je zvyšování jejich autonomie. 
Autonomie bezpilotních prostředků je dána řadou schopností od dálkově ovládaného 
naprogramovaného letu jednotlivého letounu až po samo se aktualizující skupinový let. 
Obrázek 5 ukazuje kam patří a kam budou patřit některé bezpilotní prostředky v rámci 
deseti úrovní autonomie.

Autonomnost bezpilotních prostředků bude záviset hlavně na rozvoji mikroproce-
sorových a komunikačních technologií. 

Výzkum a vývoj je důležitou součástí budování schopností NEC v NATO. Do 
oblasti NEC jde okolo 50 % prostředků NATO na obranný výzkum a technologie. 

 

52

OBRANA A STRATEGIE

Víšek.indd 20.3.2006, 14:5552-53



Obranný výzkum a vývoj v oblasti bezpilotních prostředků je postupně oriento-
ván ke zlepšení dosavadních a vytváření jejich nových operačních schopností. Některé 
oblasti výzkumu a vývoje bezpilotních prostředků ukazuje obrázek 6.

Obr. 6: Oblasti výzkumu a vývoje bezpilotních prostředků

SAR ... Synthetic Aperture Radar MTI ...  Moving Target Indicator
EO ...  Electro-Optical SAT ...  Satellite 
LOS ... Line-of-Sight HF DL ...  High Frequency Data Link
NRT ... Near Real Time  TCS ...  Tactical Control Systém 

Důležité bude zejména zaměření výzkumu a vývoje bezpilotních prostředků ke 
schopnostem NEC tak, aby byly schopny efektivně fungovat v integrované infrastruk-
tuře a plnit všechny základní úkoly – tedy úkoly komunikační, úkoly sběru informací 
a úkoly působení na protivníka. 
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