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Anotace:
Systémové zamyšlení nad otázkami předpokládaných změn vojenských činností
ve vzdušném prostoru. Tento prostor bude stále více představovat vzdušně-kosmický
prostor a jakékoliv použití vzdušných sil bude mít hlavní rámec společné operace.
Východiskem jsou úvahy o ozbrojených koniktech na něž navazují společné operace
a Network Centric Warfare – NCW. Představa je doplněna o technologické a organizační aspekty činností ve vzdušném prostoru. Z toho jsou odvozeny otázky použití
vzdušných sil ve společné operaci a budoucí problémy samotných vzdušných sil. Strategie vyúsťuje do závěru, že nesprávné použití vzdušných sil v budoucích společných
operacích znamená katastrofu pro stát nebo koalici a rovněž prohru v boji o vládu v i ze
vzdušně-kosmického prostoru.
¬¬¬

Procesy globalizace a standardizace, neustálý rozvoj civilizace informační společnosti vyvolávají nezbytné změny prostředí, ve kterém působíme. Změny nachází nové
problémy, které současně vytváří stále větší těžkosti v racionálním plánování ozbrojených sil, dokonce i v nedaleké budoucnosti. Současná „architektura“ bojových činností
je nasycená elektronikou při plánování i realizaci. Zkvalitnění prostředků průzkumu
a ničení vede ke zvýšení přesnosti úderu na objekty protivníka. Multimediální prostředky přenosu informaci dovolují dosažení toho, co v uplynulých letech bylo snahou
velkého počtu vojenských teoretiků, tj. sledování rozhodovacího procesu v reálném
čase. Je to neoddiskutovatelný obrovský úspěch telekomunikačních a informačních
technologií, ale je to rovněž vážné zatížení psychiky řídících orgánů. Konec bipolárního
rozdělení světa snížil pravděpodobnost hrozby atomového sebezničení, ale současně
uvolnil latentní rozpory. Svět se stal svědkem ozbrojených koniktů, které vytvořily
nové výzvy pro politiky i vojáky.
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Úvahy o budoucích ozbrojených koniktech
Z analýzy teoretických úvah o ozbrojených koniktech budoucnosti lze předpokládat, že se budou diametrálně lišit od válek minulého století. Tyto konikty v předvídané
budoucnosti nejbližších 20—30 let budou nejpravděpodobněji lokální. Rozsáhlá agrese
bude málo pravděpodobná, i když jí nelze zcela vyloučit. Lze rovněž předpokládat, že
jednou z variant vývoje světové situace bude přesun politicko-vojenské situace ve směru
„globálního chaosu“, v němž značně naroste úroveň nestability a ohrožení. Příznačným jevem výše zmíněného chaosu zvažovaným již mnoho let je mezinárodní terorismus. S největší pravděpodobností se nebudeme setkávat s akcemi jednotlivých teroristů
a malých skupin, nýbrž s cílenou a plánovanou činností teroristických organizací, disponujících připravenými a vyškolenými skupinami v mnoha místech na světě, které budou
naplňovat politické cíle.
Tak se může světové společenství dostat před novou vojenskou hrozbu, které se
v tomto ohledu může projevovat jako globální a dlouhodobý ozbrojený konikt. Boj
s mezinárodním terorismem, na úrovni špičkových technologií, si vyžádá nové formy,
ve kterých se musí změnit způsob použití druhů ozbrojených sil a vojsk. Tento nový druh
hrozby je rovněž charakteristický tím, že protivník bude často součástí společnosti,
bude v ní rozprostřen a jeho zjištění a neutralizace tak budou obzvlášť obtížné. Lze
proto předpokládat, že kromě ozbrojeného boje budou důležitou roli v takových koniktech sehrávat činnosti: průzkumné, dopravní, specializační, ekonomické, ideologické
apod. Tyto úvahy poukazují na to, že základní tendence vývoje budoucích vojenských
operací by měly být rozeznatelné v:
l nárůstu významu strategicko-konvenčního zadržování libovolného agresora
před zahájením agrese a to jak s použitím jaderných tak konvenčních zbraní prostřednictvím vytvoření reálné hrozby nepřijatelných ztrát působením vysoce přesných konvenčních zbraní;
l postupné změně politicko-vojenských cílů, jako důsledku charakteru a obsahu
válek, ozbrojených koniktů, operací a bojových činnosti. Poprvé v dějinách cílem
použití ozbrojených sil nemusí být zničení ozbrojených sil protivníka a obsazení
jeho území, ale dezorganizace jeho působení v politicko-vojenské oblasti a jeho
donucení k přijetí nastolených podmínek bez značných vlastních materiálních
nákladů a ztrát;
l rozšíření prostoru v němž může probíhat bojová činnost: od pozemních bojů
(prostory vojenských činností), vzdušných válek, přes operace druhů ozbrojených
sil až po společné operace (vzdušně-kosmické, vzdušně-pozemní, pozemně-námořní) uskutečňované podle jednotného záměru a plánu. Stále četnější bude tendence k přenosu ozbrojeného koniktu ze zemského povrchu a moře do vzdušného
(vzdušně-kosmického) prostoru. Na povrchu země je zase pozorována tendence,
která se může stát omezením prostorů vojenských činností do teritoria státu – obětí
agrese;
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stále výraznější tendence přechodu od vysoce přesných zbraní (řízených)
k řízené válce v informačních sítích;
pořadí spojení a závislostí: od převzetí iniciativy a ovládnutí informační sféry
(v řízení vojsk a vyzbrojování) do vytvoření nadvlády v a ze vzdušného prostoru
(vzdušně-kosmického).

Často se můžeme setkat s jevem, že teoretickým úvahám mohou předcházet praktické činnosti. Důvodem jevu bude zpravidla skutečnost všeobecně pozorovaného civilizačního rozvoje a z ní vyplývající větší dynamika změn, rovněž v oblastech vojenských
zájmů a působení. Změny, které v minulosti probíhaly desítky let se nyní uskutečňují
rychleji. Rychlý rozvoj výpočetní techniky a její zavedení do vojenství má bezprostřední vliv nejen na změnu forem a způsobu organizování a vedení bojové činnosti, ale
i na kvalitu a efektivitu v ní použitých bojových prostředků. Tato skutečnost je předmětem bádání mnoha vědců, včetně vojenských.
Ve vojenských intelektuálních kruzích je stále populárnější postulát nejen překračování starých, ustálených a vlastních bariér myšlení, ale i překonávání existujících
„spolehlivých a potvrzených“ řešení. Platí to nejen pro široce pojatou ideu vojenských
operací, ale rovněž pro nové formy jejich vedení, především ve společných operacích.
Rychlý rozvoj vojenských technologií významně ovlivňuje systematické rozšiřování
prostoru války. Přechod od bodového k liniovému a nástup od dvou do trojrozměrného
pole války zaujal sotva několik desítek let v procesu historického rozvoje lidstva. Totéž
platí, chtěli-li bychom vymezit jednotku do společné operace, vnímané pouze ve vojenském smyslu, uskutečněné klasicky, shodně s ustálenými soubory pravidel. Můžeme
konstatovat, že prostor jejích organizování již dosáhl svých limit a nalezení nového
odrazového bodu bude velmi obtížné. Lze předpokládat, že pro každý budoucí ozbrojený konikt, včetně společné operace, bude charakterizován činnostmi, posuzovanými
z různých hledisek. Hlavními ukazateli budou cíl vedení koniktu, určené síly a prostředky. Bude to „svérázný koktejl“, smíšení různých druhů činností, různých druhů
ozbrojených sil, nejčastěji budou představovány jako „společné ozbrojené síly“ (spojenecké, koaliční), ale vždy s určeným cílem činností.
V posledních letech XX. století se ve vojenských koncepcích použití společných
ozbrojených sil vedle válečných operací objevila nová kategorie vojenských operací
„poválečného“ typu. Tyto koncepce zásadně zasahují do všech oblastí lidských aktivit
a zároveň přesahují klasické vojenské operace. Důsledkem jsou různé druhy operací,
z nichž k nejznámějším patří: operace na podporu míru, operace na vynucení míru, operace na udržení míru, operace humanitární nebo také boj s terorismem, boje s drogami,
informační, obchodní, psychologické a jiné. Různorodost druhů a forem nevojenských
operací je tak velká, že je velmi těžké uvést jejich úplný výčet.
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Společné operace
Lze předpokládat, že společné operace XXI. století nepochybně budou mít tyto
základní rysy: vícerozměrnost, integrovaný prostor, preciznost v činnostech a navíc jednoznačnost činností (např. činnosti útočné a obranné), nedostatky v průběhu (nelineárnost) a především to bude spojení více druhů operací. Znamená to, že pro operaci
již nebudou dominantní takové rysy jako například: udržení pevné frontové čáry, činnost vzdušných sil ve prospěch pozemních vojsk (námořnictva) jako prioritní úkol
a ničení prostředků vzdušného napadení protivníka hlavně ve vzduchu. Místo toho velitelé obdrží útočné a podpůrné prostředky, které umožní ničit strategické cíle. To způsobí
synergický efekt působení společných činností a splnění cílů organizovaných a prováděných společných operací. Ve společných operacích XXI. století bude pravděpodobně
upouštěno od koncentrace sil v určeném místě a čase na úkor soustředění úsilí na oddělení sil.
Při srovnatelných možnostech systémů velení rozhodujícím kritériem získání přesily ve vedení operace bude mobilita vojsk, především díky vrtulníkům a letadlům.
Velitel společné operace tak bude mít možnost rychlejší koncentrace sil na rozhodujícím
místě. Jde tedy v konkrétní situaci o to, aby technické schopnosti letadla nebo vrtulníku
bylo možné využít v možnost rychlejšího soustředění bojového úsilí, proti vůli protivníka na rozhodujícím místě a čase. Z toho vyplývá, že v průběhu plánování a uskutečnění společné operace by bylo vhodné ustoupit od navyklých postupů k jejich nahrazení
„tvůrčím“ použitím bojových pravidel a souhrnných směrnic, které mají být přizpůsobeny konkrétní situace.
Současné podmínky vedení společných operací ukazují, že vstupují ve stále rostoucím rozsahu do éry informační války, která zcela jistě v blízké budoucnosti bude
mít zpřesněný její budoucí obsah. Úspěšnost (efektivita) rozhodnutí bude podle úrovně
velení záviset na minutových nebo vteřinových rozdílech, které doprovázejí přijetí
rozhodnutí o uskutečnění úderu. Podstatné změny doprovázející proces přijímání rozhodnutí, využívají prostředky skutečné eliminace z války systémů řízení a velení protivníka. To ovlivní vytvoření optimálních podmínek konečného rozhodnutí velitele.
Současně si musíme uvědomovat, že budoucí bojové činnosti, to není jen válka o informace, ale rovněž válka s informacemi. Ničivá síla a přesnost zbraňových systémů,
ale také odolnost ochrany protivníka v libovolném místě a čase navozují, že i ve společné operaci existuje pravděpodobnost stavu klidu a zapomene se na koncepci bezprostředního střetnutí, používanou ještě v Perském zálivu (1991). Nejdůležitější změny se
nebudou muset týkat jen vojenské techniky, ale způsobu jakým se bude měnit struktura
ozbrojených sil a rychlost přijetí rozhodnutí. Panoramatický obraz bojové činnosti způsobí, že v budoucnosti velitelé budou spíše připomínat řídící (dispečery) letového provozu, než stratégy nebo taktiky.
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Řízený boj v síti
Pojem Network Centric Warfare – NCW (řízený boj v síti), který se objevil na
konci XX. století, je následkem dosavadních opatření v oblasti informační a elektronické války. Lze konstatovat, že součástí NCW jsou: protiopatření radiolokační; protiopatření radiová, radiotechnická včetně použití technologie „stealth“; optoelektronický
průzkum; systémy elektronické ochrany a elektronické působení. Ochrana systémů
velení proti elektronickému průzkumu, používání infraklamných cílů a radiotechnických klamných objektů, ochrana proti laserovým zbraním, využití účinků elektromagnetického impulzu, ochrana informačních a počítačových systémů a využití umělé
inteligence. Tím je řízen boj v síti, který se stane jedním ze základních způsobů použití
jednotlivých druhů ozbrojených sil, který navíc při podobné technologické úrovni bojových prostředků bude pravděpodobně rozhodovat. Přitom nebude záležet na tom, zda
půjde o společné operace uskutečňované v rámci ozbrojených koniktů nebo o operace
jiné než válka.
Důležitým prvkem NCW nebude pouze získávání a shromažďování informací
o protivníkovi, ale jejich předávání uživatelům v reálném čase. Je nezbytné rozhodnout,
že průzkumná letadla (objekty), sbírající informace, je budou předávat z bojiště v reálném čase do letadel s výzbrojí. Způsob provádění bude záviset na předem dohodnutých
pravidlech postupu. Může se stát, že předané údaje již mohou být neaktuální, což může
znemožnit uskutečnění úderů. Z toho důvodu se jeví, že smíšený systém, tj. získání
a záznam získaných informací ve vztahu k jejich časové selekci pro užití výzbrojí,
musí být jedním ze základních principů užití systému AWACS v oblasti vyhodnocování vzdušných cílů. Tento způsob může být rovněž využitý prostřednictvím systému
J-STARS ve vztahu na pozemní cíle a také prostřednictvím samonaváděcích (balistických) raket, které s využitím družic mohou rozpoznat ochranu realizace operací s využitím vzdušných nástrojů i řízenými střelami s plochou dráhou letu. Informační převaha
se tak stává základem úspěchu vzdušných operací a zabezpečuje optimální podmínky
pro:
l prolomení schopnosti reakce a obrany protivníka;
l zničení sil, prostředků a objektů protivníka;
l využití dostupných sil tak efektivně, jak je to možné.
Zásady provádění NCW by se měly významným způsobem přičinit o zavádění
nové generace bezpilotních prostředků do výzbroje ozbrojených sil. Pramení to z možností jejich rychlejšího použití ve srovnání s klasickými letadly, jejichž létající personál
vyžaduje doplňující přípravu. Na druhé straně je nezbytné zvážit skutečnost, že použití
nadzvukových letadel s rychlostí do 2,5 Ma (prognózy dokonce počítají s 4 Ma) a výšce
letu od 25—30 km, bude účelnější, nežli působení konvenčních bojových letounů, které
za překonání protivzdušné obrany protivníka vděčí realizaci úkolů EB a použití prostředků ničení dalekého dosahu. Nutno ovšem pamatovat, že ne vše záleží na elektronice. Jedním z nejdůležitějších prvků ovlivňujících efektivitu vzdušných operací bude
člověk.
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Technologické aspekty činností ve vzdušném prostoru
Hledání nových způsobů a metod vedení bojové činnosti, postupné nahrazování
starých přístupů, vývoj vojenské techniky, rozšiřování operačních možností, taktických požadavků a stylů velení může v dohledné budoucnosti vést bohužel k stavu, kdy
si málo který stát dovolí udržovat moderní ozbrojené síly, včetně vzdušných sil. Pramení to z nutnosti obrovských nákladů na letouny, přesné rakety třídy „vzduch–země“
(„vzduch–vzduch“), nebo rovněž systémy sběru a přenosu informací LINK, které již
teď jsou velmi drahé a dá se počítat s jejich neustálým zdražováním. Koncepce rychlého zavádění bezpilotních prostředků rozhodně nebude levnější záležitostí. Náklady
na modernizaci letounů z generace na generaci jsou každým jednotlivým přechodem
třikrát dražší. Ceny podstatně zvyšují náročné nové takticko-technické požadavky. Rozhodující vliv na zvyšování nákladů provozu vzdušných sil budou nejpravděpodobněji
mít následující faktory: interoperabilita velení (systém, požadavky, získávání informací,
aktuální obraz situace), prostředky výzbroje a úroveň vyškolení nejen létajícího, ale
i pozemního personálu, který organizuje vzdušné činnosti. Čím více budou součásti
tohoto systému složitější, tím větší bude nebezpečí jejich nedostatečného zvládnutí
a nevyužití všech jejich možností. Navíc stále častější zavádění nových technologií
bude složitější, může více oddalovat protivníka a povede k dražším programům systému
ochrany informací.
Lze předpokládat, že mezi hlavní činitele vývoje vzdušných činností bude náležet: digitalizace (vyčíslování) a miniaturizace elektroniky, zavedení nových počítačových technologií, stále přesnějších navigačních a zbraňových systémů, vysoce přesných
zbraní, širší využití vlastností technologie „stealth“, zavedené do nové generace letadel, řízení vysoce přesných zbraní a četnějším využitím bojových bezpilotních prostředků s výzbrojí „vzduch–země“. Prozatím ve fázi pokusů jsou bezpilotní prostředky,
které využívají koncepce řízení vzdušného boje, jsou schopné automaticky sbírat data
o vzdušných a pozemních cílech (využívají např. systém DataLink-16 a jeho modikace), předávají je v reálném čase bojovým letounům nebo pozemním silám a také
vlastní vysoce přesné zbraně, které by samy byly schopné ničit cíle protivníka. Aby
to bylo možné, bude muset být zásadně přepracován nejen systém, ale i proces řízení
a rovněž jeho důsledky na digitalizaci, trojrozměrnost a stále častější vymezení pole
bojových činností (rozsahu koniktu). Budoucí zavedení letounů Joint Strike Fighter
(první okolo roku 2010) znamená, že poprvé v dějinách bude jeden typ letadla schopen
plnit všechny takticko-technické požadavky, které jsou kladeny na bitevní, stíhací a průzkumné letouny. Současné letouny (např. F-16 Mirage, F-18), i přes nesčetné modernizace a úpravy, nesplňují takové požadavky. Je zřejmé, že každá revoluce v oblasti
letectva je současně evolucí různých oblastí, týkajících se avioniky, výzbroje, motorů,
kratších časů obnovení bojové schopnosti.
Nová technologická řešení jako např. u stíhacích motorů, zavedení nových materiálů (technologie Stealth), komplikovaná elektronická výbava a vysoce přesné zbraně
umožňují úspěšné použití letectva vzdušných sil na velké vzdálenosti s vyšší pravděpo24
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dobností úspěchu proti zbraním PVO. Dokonce zavedení nových raketových systémů
není schopné (díky velmi propracovaným systémům upozorňujících piloty) úspěšně
omezit napadení ze vzduchu. Obrovské manévrovací možnosti letadel, schopnost vykonávat dlouhodobé lety ve velkých a malých výškách a vysoká automatizace letu pomáhají realizovat cíl operace. Zavedení víceúčelových letounů bude zřejmě znamenat
konec klasického bombardovacího, stíhacího nebo také stíhacího a bombardovacího
letectva. Taktéž možnost působení v obtížných povětrnostních podmínkách a v noci se
stává operačně taktickým pravidlem a samozřejmostí. Nutností je tedy vybavení letounu
systémy umožňujícími plnění úkolů za obtížných podmínek, umožňující pokrytí cílů ve
vzduchu, na zemi nebo na moři, nezávisle na atmosférických podmínkách a času použití.
Samostatnou kapitolou je technologický pokrok v oblasti letectva, který je
hnacím motorem rozvoje strategie, operačního umění a taktiky. Činnosti vzdušných sil,
od intervenčních zásahů po strategické údery, procházejí neustálým vývojem. Tato skutečnost způsobuje, že vzdušné síly jsou dnes rozhodující údernou sílou. Nová technologická řešení zvětšují bojové možnosti letadel ve dne i v noci, za každých atmosférických
podmínek, v každé politicko-vojenské a operačně-taktické situaci. Úspěchy v oblastech
technologie „stealth“, tankování ve vzduchu, elektronického boje a ničení prostředků
protivzdušné obrany již umožňují současným typům letadel dosáhnout rozsáhlé operační schopnosti v hloubce protivníka. Souběžně s technologickým pokrokem se modernizují způsoby použití vzdušných sil: být nepředvídatelný, zachovat iniciativu a úsilí
o vnucení vlastní vůle protivníkovi, to jsou každopádně nezbytné atributy těchto změn.
Narůstající prostředky na výrobu létajících prostředků vede ke zmenšení úderných
skupin. Již v současnosti jeden až dva víceúčelové letouny jsou schopny provést útok,
který často rozhoduje o vykonání celého úkolu. Významnou úlohu sehrávají stále dokonalejší navigační prostředky, které z jednoduchých mechanických tvarů se staly vysoce
složitými elektronickými systémy, které jsou charakteristické vysokou přesností popisu
pozice letadla ve vzdušném prostoru. Je to rovněž důsledek vyvedení různých informací
na palubu letadla v technologii číselné, technice radiolokační, rádiové, televizní nebo
laserové. Velká nasycenost moderními elektronickými prostředky vynucuje u letectva
zavedení řady protiopatření, ulehčujících efektivní splnění úkolů, z nichž je především
nezbytné zvýraznit vyčlenění velkého počtu letadel letecké podpoře (60 % a více),
běžné použití palubních prostředků EB, řízení bojové činnosti ze vzduchu a využití
efektů činností družicových systémů.

Organizační aspekty činností ve vzdušném prostoru
Už dlouho jsou vedeny diskuze o tom jak mají být organizovány vzdušné síly, jak
mají být řízeny a jak mají být použity k dosažení cílů společné operace. Je zřejmé, že pro
efektivní použití vzdušných sil ve společných operacích XXI. století již není nezbytné
přít se o zásadách použití bombardovacích letadel nebo stíhacích letadel, o využití jejich
výzbroje, o využití činností ve prospěch pozemních sil nebo námořnictva, uskutečňo25
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vání útočných nebo obranných činností, užití bombardovacích letadel samostatně nebo
v uskupeních, smíšených nebo také o provádění činností proti cílům civilním, vojenským nebo logistickým. Ve společné operaci XXI. století nejvíce půjde o řešení problému a nalezení odpovědi na otázku: Bude možné prostřednictvím použití vzdušných
sil samostatně dosáhnout politických cílů (rychleji a levněji) než prostřednictvím
pozemních sil?, v jakém rozsahu mohou činnosti vzdušných sil ovlivnit úplnost společné operace? A jak se to vše vztahuje k závazkům mezinárodního práva?
Je skutečností, že již ve společné činnosti ve vzdušném prostoru má narůstající
význam pojetí „Air Power“ (vzdušná síla / moc). Jak ukazují výsledky uskutečněných
výzkumů, je souhrnem úplného vojensky využívaného potenciálu státu a civilních
leteckých dopravních prostředků, spolu s takovou jeho infrastrukturou jako: letiště,
řídící střediska, radarové systémy průzkumu a uvědomování, kryty, dislokace sil a prostředků, logistika včetně schopnosti plnit hospodářské úkoly, schopnosti přemístění,
udržování pohotovosti, úrovně připravenosti, velitelsko-řídích schopností a zvládnutí
řízeného boje v síti. Při určitém zevšeobecnění lze konstatovat, že úspěšné provedení
činností ve vzdušném prostoru bude závislé na počtu víceúčelových letounů, tj. na
schopnosti vést útočný a obranný boj. Předpokládá se, že vedení útočných vzdušných
činností bude zároveň nejlepší variantou efektivního plnění obranných činností. Vzdušná
obrana, často zvažovaná jen jako defenzivní činnost, může garantovat úspěšnou obranu
před vzdušným protivníkem jen do jisté míry. Kdo chce úspěšně vést vzdušnou obranu
bude kromě systému PVO, složeného se z dostatečného počtu stíhacích letadel a raketových prostředků, potřebovat rovněž silný úderný potenciál, schopný oslabit a zmenšit
úspěšnost působení vzdušného protivníka.
Strategické hodnocení systému velení a řízení protivníka, prostředí jeho vzdušné
obrany a vybraných průmyslový odvětví, zásobování energií a jinými základními potřebami, by mělo odpovědět na otázku, které objekty mohou způsobovat největší potencionální ohrožení. I když první údery na protivníka nebudou zcela úspěšné, nelze
podceňovat celkový počet možných úderů, možnosti protivníka a jeho schopnost doplňovat ztráty za dané situace. Můžeme předpokládat, že do těžiště společné operace
budou patřit:
– civilní (politické) a vojenské cíle a také systémy řízení a velení;
– infrastruktura civilního spojení, citlivé struktury;
– energetický systém, uspokojování potřeb obyvatelstva, klíčová průmyslová
odvětví;
– vojenské objekty (pozemní, námořní, vzdušné, kosmické);
– geogracké (topogracké) objekty;
– a jejich kombinace.
Na tuto skutečnost poukazoval již v roce 1976 plk. Warden, který promítl Clausewitzovu teorii do podmínek vzdušné činnosti a konstatoval, „že rozhodující údery
na protivníka závisí na vzniklých okolnostech a stavu protivníka“. Na tomto základě
vypracoval tzv. „Projekt Checkmate“, na němž představil zásady vztažené k činnos26
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tem ve vzdušném prostoru. Byly rozvedeny v roce 1990 plánem „Instand Thunder“, ve
kterém byly zapracovány vzdušné činnosti proti Iráku. Plán zdůrazňoval nutnost vyřazení politicko-ekonomických center. Odmítnutí plánu U. S. Force se následovně ukázalo
nesprávné. V praxi ničilo letectvo druhořadé cíle. Na základě těchto poznatků lze konstatovat, že plánování použití vzdušných sil ve společné operaci, stanovení cíle, scénáře
bude prováděno na strategické úrovni velení. Právě tento stupeň má stanovit nezbytné
síly a prostředky pro realizaci cíle, místa velení a kompetence, pravidla použití a podmínky vedení operace.
Po dobu plánování je vždy nezbytné kalkulovat se změnou vojenských cílů, ale
i politické situace. Zohledněny budou takové faktory, jako je vznik nového politického
rizika, vznik nových koalic, příměří na straně protivníka, rezignace spojenců, nesouhlas
s přelety letadel nad cizím územím, zhoršení atmosférických podmínek, nové možnosti
tankování ve vzduchu, možnosti působení prostředků elektronického boje a hodnocení
operačního rizika.
Na použití vzdušných sil ve společné operaci mohou mít vliv rovněž výsledky hodnocení slabých míst v technické oblasti a v bojových vlastnostech vlastních sil. Chyby
při plánování, problémy s výzbrojí, nově zavedené zbraně protivníka, rozdíly v přípravě
létajícího personálu, nedostatek průzkumných letadel, nedostatečný vzdušný průzkum,
nečekaně vysoké ztráty, rušení spojení, nedostatek náhradních dílů a problémy s jejich
dovozem, použití zbraní hromadného ničení protivníkem a využití civilního obyvatelstva jako obranných štítů, to jsou fakta se kterými se často setkáváme a mají velký vliv
na provádění a efektivitu operací vzdušných sil.

Použití vzdušných sil ve společné operaci
Použití vzdušných sil ve společných operací bude obsahovat plánování operací
s centralizovaným velením a decentralizovaným prováděním. Praxe poukazuje na nutnost přísné kontroly provádění, ovlivněné možnostmi politických zásahů, plánováním
v mezinárodních silách, změnami priorit v činnosti, výběrem objektů úderů, řízení
provozu ve vzdušném prostoru, sladěním bojových úkolů, vytýčením časových plánů,
složením úderných skupin a jinými faktory. Proces plánování činností ve vzdušném prostoru by měl být jednoduchý, realizovaný na základě standardních procedur a složený
ze 3 etap:
1. etapa – má obsahovat zejména přijatá politické rozhodnutí: jaký bude celkový politický a strategický cíl společné operace; jaká jsou základní politická rozhodnutí;
jaká bude úloha vzdušných sil v operaci a co z toho vyplývá pro jejich možné
úkoly; jaké je možné očekávat důsledky (politické), účast spojenců (koalice), pravidla součinnosti a koordinace;
2. etapa – v ní je nezbytné shrnout rady vojenských expertů ohledně: analýzy hrozeb
a rizik; velikosti a složení sil vyčleněných do operace; druhů objektů úderů, způsobu jejich ničení, priorit; stanovení počtu letadel a základen; potřeb společného
plánování; logistiky a vyžadování zvláštních požadavků; času změn dislokace
27
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a dosažení pohotovosti k plnění úkolů; vymezení nejdříve možného času zahájení
činností ve vzdušném prostoru (společné operace); předvídání ukončení operace
a stanovení zásad použití vzdušných sil;
3. etapa – spoléhá naproti tomu na přijetí rozhodnutí o činnosti ve vzdušném prostoru
v oblastech: stanovení organizace sil; velení; dislokace sil a logistiky; organizace
vzdušného prostoru; ochrany a obrany, cílů činnosti podle plánu operace; humanitární činnosti, EB, PVO, vzdušné přepravy, tankování ve vzduchu a rovněž plánování provádění bojových úkolů.
Na tomto základě lze předpokládat, že společná operace bude složená z jednotlivých operací druhů vojsk (vzdušné, pozemní, námořní), které budou denovány jako
společné činnosti, řízené k dosažení konečného cíle a navíc stanovuje, čeho má dosáhnout v oblasti vojenských činností. Na dokreslení je uváděna skutečnost, že pojetí
společné operace nebude obsahovat jen bojové činnosti, ale rovněž: její plánování a přípravu; přeskupení; ukončení koniktu a návrat sil a prostředků na místa stálé dislokace;
vytvoření výchozího stavu (demobilizaci a přechod na mírové struktury) a analýzu průběhu operace.
Toto modelové řešení může samozřejmě být upraveno na základě konkrétní situace. Všechny fáze operace s výjimkou samotného průběhu mohou být realizovány
v národní kompetenci. Třetí fáze operace tj. bojová činnost začíná podřízením národních sil společnému veliteli a končí návratem do národních struktur velení. Tento mezinárodní rozměr spojených operací má velký význam. Mezinárodní spolupráce umožňuje
efektivní využití existujících zdrojů a možnosti. Zvětšuje vojenské možnosti a snižuje
rizika. Mezinárodní spolupráce neznamená rezignaci na národní identitu, dovoluje efektivní spoluvytváření mezinárodních struktur s ohledem na vlastní cíle. Umožňuje účast
na vojenských akcích, kterých provedení v národním měřítku by nebylo možné. Takovou spolupráci lze organizovat v rámci permanentních nebo dočasných struktur. Vždy
je umožněno čerpání z různých možností, zdrojů a parametrů. Mezinárodní struktury
a společná činnost je výsledkem mezinárodní solidarity a společných hodnot. Takto
vytvářejí dodatečné výhody politické legitimity operace a mají kladný vliv na její přijímání veřejným míněním.
Současně je nutné vzít na vědomí skutečnost jistých omezení a ohrožení, které
s sebou mezinárodní operace přinášejí. Jsou to omezení politické i vojenské svobody
konání; prodloužení a komplikace procedur přijetí rozhodnutí; prodlužování činností
a nutnost realizace jiných úkolů i zohlednění národních zájmů partnerů. Tyto komplikace jsou výsledkem rozdílů ve vojenských schopnostech, jiných zásad činnosti,
neúplné interoperability i národních specik štábní práce, jakož i kulturních a náboženských rozdílů. Vyžadují větší standardizaci výzbroje, výstroje, procedur a pravidel činnosti.
Obzvlášť velký význam má standardizace prostředků velení, společná terminologie a jednotný pracovní jazyk. Organizování národních i mnohonárodních společných
operací je nutné více rozebírat současně ze strategického, operačního a taktického hle28

Kozub.indd

28-29

1.2.2005, 21:46

STRATEGIE PŘIZPŮSOBENÍ ČINNOSTÍ VE VZDUŠNÉM PROSTORU K DOSAŽENÍ CÍLŮ...

diska. Vedení společné operace ve strategickém měřítku, to je integrace a koordinace
všech složek sil státu (koalice). Vedle ozbrojených sil do ní vstupuje ekonomický potenciál, možnosti politické, informační (působení na světové veřejné mínění) a technologické. Proto je strategie metodou přetváření možností státu (koalice) do konkrétních
politických činností, je metodou transformace síly v politice. Na strategické úrovni
(vedení státu, spojenectví nebo koalice) by mělo mít přetváření politická vůle průmět
do politických cílů a vyčlenění sil a prostředků (vojenských a nevojenských) nezbytných
pro jejich realizaci. Na tomto základě nejvyšší vojenské velení stanoví strategické cíle
(vojenské) a vyčlení síly a prostředky. Taktéž bude určen národní orgán politického
vedení. Vojenská strategie jako součást národní strategie (strategie koalice) bude spíše
celkovou lozoi použití sil a prostředků, jako obecného způsobu vedení války vojenskými prostředky, než nástrojem k vedení jednotlivých operací.
Je možné konstatovat, že při zachování výše popsaných tendencí existují prostředky možného napadení již ne jen ze vzduchu, ale rovněž z kosmu. Těžiště ozbrojených činností se přemístí do vzdušně-kosmického prostoru informační sféry a řízené
války v síti. Získání převahy nad protivníkem bude v těchto oblastech conditio sine qua
non (nezbytnou podmínkou) dosažení cílů společné operace nebo cílů války. Již dnes
je kosmický prostor využíván k letům vojenských družic, vědecko-výzkumných a pilotovaných orbitálních stanic. V kosmickém prostoru probíhají trajektorie pozemních
i námořních mezikontinentálních balistických raket, ale i operačně taktických raket.
V kosmickém prostoru mohou probíhat rovněž trajektorie letů křídlatých raket. Právě
v kosmickém prostoru budou použity prostředky strategické a operačně taktické protiraketové obrany. Lze rovněž předpokládat, že již v nedaleké budoucnosti vzniknou
bojové vzdušně-kosmické stanice, což rozhodně způsobí vznik kosmické scény vojenských činností. Je téměř jisté, že štáby druhů vojsk a vojenské vědecké a výzkumné
ústavy některých států již teď připravují teoreticko-praktické základy vzdušně-kosmických operací.
Tyto úvahy dovolí přijetí teze, že základní formou bojového použití vzdušných
sil ve společných operacích počátku XXI. století budou vzdušné operace. Masové
vybavení letectva vzdušných sil víceúčelovými letadly vyzbrojenými vysoce přesnými
zbraňovými systémy a zdokonalení jeho kvalitativních parametrů může způsobit, že
tento způsob jeho použití může částečně změnit charakter operace a zcela jistě se naplní
novým obsahem.
Lze předpokládat, že společné operace XXI. století budou zahájeny dlouho
trvající útočnou vzdušně kosmickou operací, propojenou s činností pozemních vojsk,
speciálních sil a s vysoce přesnými zbraněmi námořnictva. Nutno poukázat na narůstající význam kosmického prostoru, kosmických sil a prostředků. Je pravděpodobné,
že z kosmu budou vykonány přesné údery na zemský povrch, realizováno bude včasné
uvědomování, prováděn bude radioelektronický boj a nepřetržitý průzkum a také zabezpečení: velení, spojení navigace a meteorologických služeb. Je možné, že poklesne
význam letectva, jehož prostředky budou nahrazovány vysoce přesnými zbraněmi
29
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(všech tříd) s takovými ukazateli jako rychlost palby, přesnost, dosah a stupeň odolnosti proti rušení. Nepředpokládá se nárůst počtů pilotovaného letectva, ale změny
kvality – zvláště schopnosti působení v atmosférických podmínkách i denní době;
vybavení palubními prostředky EB; technologie „stealth“. Úplnou novinkou může být
to, že účastnící se strany v bojové činnosti, z politických důvodů a s cílem omezení
vlastních lidských ztrát, budou v minimálním rozsahu používat pilotované prostředky
nad územím protivníka. Pro dosažení vytýčených cílů budou použity s relativně vysokými ztrátami bezpilotní prostředky a to v době průlomu obrany vzdušného prostoru
protivníka a při vykonávání úkolů nad jeho územím.
Velmi důležité místo v budoucích společných operacích zaujme boj mezi silami
a prostředky systémů vzdušně kosmické obrany s koncentrovanými dlouhotrvajícími
vzdušně kosmickými údery. Obzvláště důležitým se může stát problém obrany ekonomického potenciálu a prostředků pro odvetu. Právě proto systém vzdušně kosmické
obrany nebude určen jen k obraně proti úderům protivníka ze vzduchu a kosmu, ale
musí rovněž ničit jeho systém protivzdušné obrany a systém protiraketové obrany, což
může v souvislostech značně napomáhat dosažení cílů společné operace. Ovládnutí
vzdušně kosmického prostoru bude znamenat získání iniciativy ve společné operaci
a potvrzení volnosti pro činnost jiných druhů ozbrojených sil. Odtud je možné potvrdit,
že nejen obecně, ale i v předvídatelné budoucnosti, dosažení nadvlády v i ze vzdušně
kosmického prostoru bude shodné s dosažením politicko-vojenských cílů společné
operace.

Očekávané změny v použití vzdušných sil
Na základě výše uvedených zjištění můžeme dále odvodit, že již v blízké budoucnosti budeme svědky výrazných změn v oblasti umění použití vzdušných sil, které
můžeme charakterizovat následovně:
1. Významně vzrostou prostorové ukazatele bojových činností vzdušných sil
a počet jimi realizovaných úkolů pro operačně strategické a strategické účely.
2. Celkově poroste výběrové použití vysoce přesných zbraní, projeví se možnost
komplexní a současné realizace hlavních úkolů kladených na vzdušné síly již
v počátečním období operace.
3. Zvýší se dynamika a intenzita společných vzdušných činností, v jejichž důsledku
se zkrátí období realizace hlavních úkolů vzdušných sil.
4. Vzroste nezbytnost dosažení aktuálních, včasných a přesných identikačních
údajů o objektech, a to jak v období plánování, tak i uskutečnění vzdušných úderů.
Bude to zapříčiněno efektivním použitím vysoce přesných zbraní, což povede
k synergickému efektu výsledků informací získaných průzkumem.
5. Projeví se reálná možnost využití momentu překvapení, zvláště v období uskutečnění prvního úderu. Tato tendence bude způsobena značným nárůstem bojového
potenciálu vzdušných sil, což dovolí zahájit bojové činnosti již v míru existujícími
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seskupeními vzdušných sil bez jejich dřívějšího zpohotovění a možností použití
vysoce přesných zbraní mimo informačně obranné pásmo protivníka.
6. Nastanou změny ve skupinách bojových prostředků vzdušného napadení pro
uskutečnění úderů. Bude to závislé na růstu kvantitativně-kvalitativních činitelů
ve skupině vzdušných bezpilotních prostředků a bojových vzdušných bezpilotních
prostředků. Tato tendence bude podmíněna nárůstem množství těch, které budou
schopny samostatně realizovat prakticky celé spektrum bojových úloh.
Navíc je možné usuzovat, že změny nastanou rovněž v samotné skupině bojového
letectva, obzvláště v zabezpečení bombardování a útoků, pokud takové úlohy budou
realizovány pilotovaným letectvem. V praxi to může znamenat činnost velkého počtu
nevelkých úderných skupin, dokonce samostatných letadel ničících konkrétní cíle. Tyto
změny budou podmíněny malým rozptylem bojových leteckých prostředků, což dovolí
uskutečnit jednotlivé bojové úlohy méně početnými silami. Hodnotí se, že počet potřebných letadel k ničení malých objektů při použití vysoce přesných zbraní se zmenší 2 až
5× v porovnání s použitím neřízených leteckých prostředků. Proto také pojmy jako
„hromadný letecký a raketový úder“ změní pravděpodobně svůj smysl a nebude již
hodnocen jako hromadný nálet jednotné bojové sestavy, ale bude současnou činností
velkého počtu malých úderných skupin.
Totéž platí pro rozhodnutí o otázce, která činnost je důležitější: protivzdušná
obrana nebo strategický útok? Stanovení priorit může nastoupit teprve, pokud bude
jasné jaké má stanoveny cíle protivzdušná obrana v takové kategorii objektů, jakými je
„Center of Gravity“. Jednak je třeba podotknout, že v případě dostatečného množství
i kvality vzdušných prostředků pro vyřazení prostředků protiletecké obrany protivníka,
mohou být současně vedeny údery na objekty v rámci „Center of Gravity“. Pořadí úderů
bude záviset na strategicko-operačně-taktické situaci, na poloze cílů, vlastních bojových
možnostech a především na cíli prováděné vzdušné operace jako důsledku operace společné.

Strategie činností ve vzdušném prostoru
Lze konstatovat, že rozvinutí vzdušných sil musí být provedeno tak, aby bylo dosaženo ovládnutí ve i ze vzduchu již od samého začátku společné operace. Takový stav
je možné dosáhnout prostřednictvím: shromáždění většího množství vzdušných prostředků a palebné síly; udržování vysoké vycvičenosti létajícího personálu; udržování
technologické převahy; získání vysoké převahy nad protivníkem prostřednictvím využití: překvapení, iniciativy, optimálního výběru ničených sil i prostředků a objektů,
koncentrace, palebné síly, podpory sil a prostředků REB, logistického zabezpečení
a správné koordinace činností stíhacího letectva a pozemních prostředků PVO. Dále
je možné uvést, že činnosti pro dosažení převahy v i ze vzdušného prostoru musí být
vedle strategických úderů klíčovou činností vzdušných sil, s jeho různými stránkami,
různým vymezením cíle a různými účinky vedení. Nadřízeným cílem použití vzduš31
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ných sil bude dosažení takového stupně kontroly v i ze vzdušně-kosmického prostoru,
který zneškodní bojové vzdušné prostředky protivníka a vytvoří prostor pro činnost
jiných druhů ozbrojených sil.
Iniciativu ve vzdušných operacích bude mít vždy útočící strana. Ten, kdo se
brání přepouští iniciativu, a proto se stane nejen reagující, ale právě vždy takticky
poražený, ztrácející současně schopnost provádění útočných činností. V takové situaci
může vzdušný protivník získat nejen převahu v a ze vzduchu, ale rovněž v nepříznivých
podmínkách dokonce i ovládnout vzdušný prostor. Udržení nadvlády nad protivníkem
v i ze vzduchu si ovšem vyžádá použití velkého počtu pohotovostních víceúčelových
letadel, při zmenšujícím se četnosti náletů protivníka, které mohou být užitečné nejen
pro útočné a obranné činnosti, ale rovněž pro činnosti podporující prospěch jiných
druhů ozbrojených sil. Letadla mohou být využitá nejen pro útočnou a obranou činnost,
ale taktéž pro podpůrnou činnost i ve prospěch jiných druhů ozbrojených sil. V takových
činnostech bude ovšem nezbytné počítat s poměrně značnými ztrátami.
Vyzbrojování vzdušných sil vysoce přesnými zbraněmi a jejich vybavení vhodnou avionikou umožní, že by mohly být využity jako ideální vzdušné „platformy“
proti pozemním cílům. Prostředky vysoce přesného ničení postupně nahradí konvenční
a „neinteligentní“ rakety a bomby, jejíchž použití může být bude opodstatněné jen ve
výjimečných případech. Rovněž je možné potvrdit, že vysoké investice na vývoj řízených zbraní jsou opodstatněné, protože tyto zbraně, díky své přesnosti, umožňují vedení
menšího počtu vzdušných činností při současném narůstání pravděpodobnosti zničení
cíle až na 85 %, což je padesátkrát větší pravděpodobnost úspěchu v porovnání s klasickými bombami. Můžeme očekávat, že zvýšení možností i činností vzdušných sil
budou dodatečně posíleny činností úderných bezpilotních prostředků. Vzdušné činnosti
ve vyšším stadiu změní svůj charakter z denních na noční činnosti. Použití technologie
„stealth“, taktických činností a zákroků se rozhodujícím způsobem zasadí o vzdušnou
podporu úderných činností.

Závěr
Pro uzavření předchozích úvah lze konstatovat, že nesprávné použití vzdušných
sil ve společných operacích XXI. století bude znamenat katastrofu pro každý stát
(skupinu států) a rovněž prohru v boji o vládu v i ze vzdušně-kosmického prostoru.
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