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Anotace:
Článek pojednává o možnostech eliminace vedlejších škod v průběhu vojenských
operací. Podává základní informaci o vlastnostech a možnostech zavedených vysoce
přesných zbraní.
¬¬¬
Úvod
Jedním z velmi vážných problémů při útocích na legitimní vojenské cíle v průběhu ozbrojených koniktů jsou ztráty na životech a zranění civilních, resp. nebojujících osob a nežádoucí vedlejší škody na civilních objektech. Používání vysoce přesných
zbraní v současných koniktech ukazují nejen na nové způsoby vedení bojové činnosti,
ale i nové možnosti a cesty vedoucí ke snížení vzniku nežádoucích škod na nevojenských cílech.
Eliminace vzniku rizika vedlejších škod
Riziko vzniku vedlejších škod na zdraví a životech civilních či nebojujících osob
a nežádoucí vedlejší škody na civilních objektech hrozí při každé vojenské operaci
a není možné ho nikdy úplně vyloučit. Je však mnoho způsobů, jak ho výrazně snížit.
Proces výběru a hodnocení potenciálních cílů pro pozemní a vzdušné útoky
musí zahrnovat nejen posouzení jejich bojové či vojenské hodnoty z hlediska splnění
záměrů operace, ale i určení způsobu, jak dosáhnout požadovaný vojenský efekt. Splnění
úkolu musí být provedeno s co nejmenším ohrožením civilního obyvatelstva a s minimálními nežádoucími vedlejšími škodami na chráněných objektech, jako jsou např.
obytné objekty, školy, nemocnice, náboženské zařízení, kulturní památky a diplomatické
objekty. V rámci výzkumu vedeného na Massachusettském institutu technologií bylo
poukázáno, že občané USA jsou netolerantní nejen ke svým či spojeneckým ztrátám
v boji, ale vzrůstá i netolerance vůči ztrátám na straně protivníka a to především z řad
civilního obyvatelstva. Je však nutné připomenout, že pokud protivník úmyslně rozmis123
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ťuje legitimní vojenské cíle – například místa velení, systémy PVO nebo obrněnou techniku do chráněných objektů nebo mezi ně, tyto ztrácejí ve smyslu mezinárodního práva
svůj chráněný status. Ale i tak je nutné přijmout opatření, aby případný útok směřoval
proti samotnému vojenskému cíli a vedlejší škody se co nejvíce eliminovaly.
Podobně je nutné postupovat u objektů s dvojím, jak vojenským tak i civilním
využitím. Jsou to například komunikační zařízení, která sice představují v souladu
s vojenským právem legitimní cíle, ale vždy je třeba velmi citlivě zvažovat, zda přínos
z jejich případného zničení vyváží potenciální ztráty na životech civilních osob. Stejně
složitá je situace v případě použití tzv. lidských štítů, dobrovolných nebo nedobrovolných, na ochranu důležitých objektů.
Je několik možností, jak eliminovat ohrožení civilního obyvatelstva nebo nežádoucích vedlejších škod na objektech. V první řadě je to výše uvedený proces výběru
cílů, kde záleží nejen na kvalitní zpravodajské a průzkumné činnosti, ale též na důkladné
analýze širších vojenských, politických, humanitárních, ekonomických a dalších souvislostí. Například v případě vzdušné operace je to vyhodnocení „bodů zranitelnosti“ (Centres of Gravity – COGs). Za druhé je to samotný způsob úderu proti vybranému objektu.
Jde-li o legitimní vojenský cíl ve smyslu mezinárodního válečného práva, který je však
obklopený civilními objekty a zařízeními, vybírá se vhodná zbraň k jeho zničení. Její
ničivý účinek musí být takový, aby cíl zničil nebo vyřadil z činnosti (podle stanovených
kritérií), ale aby zároveň neohrozil civilní obyvatelstvo a chráněné objekty, tak jak je
znázorněno na obr. č. 1. a 2.
Přirozeně, do úvahy přichází především použití vysoce přesných zbraní, tedy prostředků ničení, které jsou naváděny buď po celé dráze letu nebo jen v její konečné fázi.
Jedná se o pozemní, letecké nebo námořní prostředky naváděné vlastní či externí soustavou na cíl, který ničí s vysokou pravděpodobností zásahu a s vysokou účinností. Jestliže při operaci „Pouštní bouře“ v Iráku v roce 1991 představovaly naváděné prostředky
ničení přibližně 20 % z celkově použitých leteckých střel a munice, již dnes se soudí,
že v operaci „Irácká svoboda“ v Iráku v letošním roce, to bylo asi 60 až 70 % a v oblastech, kde hrozilo vysoké riziko nežádoucích vedlejších škod, toto číslo vzrostlo až na 90
%. Důležitým parametrem je kalibr zbraně. Tisíci kilogramová bomba má pochopitelně
podstatně jiný ničivý efekt než řízená střela se 60 kilogramovou hlavicí. A to je jeden
z důvodů, proč se vyvíjí miniaturizované letecké bomby.
Nežádoucí vedlejší škody je možné dále snížit tím, že se zvolí vhodný směr a úhel
útoku, resp. dopadu bomby, takže střepinový účinek je potom usměrněný mimo oblast
chráněných objektů. Podobnou úlohu může sehrát nastavení vhodného zpožďovače na
zapalovači, takže munice exploduje až po proniknutí do objektu nebo po vniknutí do
země. K eliminování ohrožení civilních osob též přispívá volba času útoku, například na
noční hodiny.
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Vojenský cíl je obklopený objekty chráněnými podle mezinárodního práva. Při
použití příliš účinné zbraně a nevhodném způsobu útoku existuje velké riziko vedlejších
škod a zásah chráněných objektů
Obytná část

Maximální oblast
ničivého účinku

Vojenský objekt

Nemocnice

Mešita - Kostel

Obr.č.1: Vedlejší škody při použití konvenční munice
Samozřejmě, nikdy není možné dosáhnout stoprocentní jistoty, že k vedlejším
škodám nedojde. Vždy je nutné počítat s lidskou nebo technickou chybou ve fázi přípravy či realizace operace. Například ze zkušeností z použití skupiny vysoce přesných
zbraní a to přesně naváděné munice PGM (Precision Guided Munition) dochází k 8 až
10 procentům selhání z hlediska přesnosti zásahu.
Další možností, jak výrazně omezit nežádoucí vedlejší škody, je použití tzv. neletálních zbraní, které na vyřazení systémů protivníka využívají jiné principy než explozivní nebo zápalné náplně. Typickým příkladem je submunice BLU-114/B s vodivými
uhlíkovými vlákny pomocí kterých se úspěšně dařilo vyřadit z činnosti elektrickou síť
v Srbsku v době Kosovské krize a to zkratováním trafostanic a rozvodů elektrické
energie. V současnosti se diskutuje o použití tzv. elektromagnetických bomb generujících elektromagnetický impuls s velmi vysokým výkonem schopným vážně poškodit
elektrické a elektronické zařízení, především počítače a přijímače radiostanic a radarů
a vyřadit tak z činnosti systémy velení, řízení a informační systémy protivníka.
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Vedlejší škody je možné eliminovat použitím vysoce přesných zbraní menšího kalibru, volbou vhodného směru útoku nebo zmenšením střepinového účinku.
Obytná část
Vhodný směr
útoku

Maximální oblast
ničivého účinku

Vojenský objekt

Nemocnice

Mešita - Kostel

Obr.č. 2: Eliminace vedlejších škod
Vysoké riziko nejen pro civilní obyvatelstvo, ale též pro vlastní jednotky vzniká
například při útocích na sklady bojových chemických látek (BCHL), kdy hrozí nebezpečí jejich úniku do okolního prostoru. Proto se vyvíjí speciální náplně bojových hlavic
a bomby, které dokážou rozbít kontejnery s chemikáliemi a zároveň uvolnit chemické
nebo ozónové neutralizátory, popřípadě vytvořit dlouhotrvající tepelný efekt na zneškodnění uvolněných BCHL.
Hlavní představitelé vysoce přesných zbraní
V posledně jmenované operaci v Iráku zcela jasně potvrdily svoji nadřazenost
vysoce přesné zbraně nad dnes běžně používanou konvenční municí, které je pro spolehlivé zničení cíle nutné velké množství a navíc tato zpravidla zasahuje i značnou plochu
v okolí cíle. Vysoce přesné zbraně byly především zastoupené naváděnou municí, schopnou s vysokou přesností a napoprvé zasáhnout cíl. Při leteckých i pozemních úderech
tato naváděná munice snížila nejen počet vzletů a celkově vystřelené munice, ale i negativní ztráty z řad civilního obyvatelstva (v operaci „Trvalá svoboda“ v Afganistanu
v letech 2001—2002 představovala naváděná munice až 90 % použité munice).
Hlavní předností naváděné munice s označením JDAM (Joint Direct Attack Munition), která se jak v Afganistanu, tak i v Iráku velice osvědčila (v některých případech
jich bylo použito až 80 kusů denně), je mimořádná odolnost proti účinkům nepříznivého
počasí a vysoká míra přesnosti.
126
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Laserem naváděná munice je na rozdíl od JDAM přesnější, ale s tím rozdílem, že
není odolná proti vlivu počasí a vyžaduje značkování laserovým ozařovačem – buď letadlem nebo laserem ze země. Vlastní laserový senzor totiž nedokáže překonat překážky
v podobě vrstev mraků, dýmu a prachu.
Pro názornost jsou dále uvedeny hlavní představitelé přesně naváděných zbraní
kategorie vzduch–země a země–země, určené na ničení pozemních zodolněných a obrněných cílů zavedených v moderních armádách.
AGM-86C CALCM (Conventional Air-launched Cruise Missile) je podzvuková
strategická, ze vzduchu vypouštěná okřídlená řízená střela s plochou dráhou letu, poháněná malým proudovým motorem. Je vybavena kombinovaným inerciálním/GPS naváděcím systémem, díky kterému je pravděpodobná kruhová odchylka v cíli do 5 m. Střela
má celkovou délku 6,3 m, dosah asi 1 100 km a bojová hlavice je podle verze buď tříštivo-trhavá s hmotností 1 360 kg nebo speciálně průbojná na ničení zodolněných cílů.
BGM-109 Tomahawk – podzvuková řízená střela s plochou dráhou letu, kterou
jsou vyzbrojena hladinová plavidla a ponorky amerického námořnictva. Naváděcí
systém je kombinovaný inerciální TERCOM/GPS, s koncovým navedením v cílové
oblasti pomocí optického systému DSMAC. Bojová část je buď jednotná tříštivo-trhavá
nebo kontejnerová se submunicí. Vyvíjí se modernizovaná verze Tactical Tomahawk se
zdokonaleným naváděcím systémem. Délka střely se startovacím motorem je 6,25 m,
celková hmotnost 1 587 kg a dosah asi 1 600 km.
AGM-158 JASSM (Joint Air to Surface Stand-off Missile) je nejnovější řízená
střela s plochou dráhou letu, která se vyznačuje vlastnostmi „stealth“. Je určena na ničení
důležitých cílů ze vzdálenosti mimo dosahu PVO protivníka. Kombinovaný inerciální/GPS naváděcí systém doplňuje infračervený zobrazovací snímač a zabezpečuje velmi
přesné koncové navedení. Střela má výklopné šípové křídlo a průbojně-trhavou bojovou
část s hmotností 450 kg.
AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon) je klouzavá bomba s dosahem (podle
výšky vypuštění) do 65 km. Bojová hlavice kalibru 225 kg je buď kontejnerová s víceúčelovou nebo průbojnou submunicí nebo jednotná průbojná. Naváděcí systém je kombinovaný INS/GPS, u verze AGM-154C je doplněný o přesné koncové navedení pomocí
infračerveného zobrazovacího systému.
GBU-29, GBU-30, GBU-31, GBU-32 JDAM (Joint Direct Attack Munition)
v současnosti jeden z nejpoužívanějších druhů řízené munice u letectva. Skládá se jako
stavebnice doplněním těla klasické bomby pomocnými nosnými plochami a modulu
s naváděcím systémem INS/GPS a kormidla. Označení denuje váha (226 kg, 454 kg
nebo 907 kg) a typ bojové časti (tříštivo-trhavá nebo průbojná). Dosah je do 24 km
a přesnost zásahu do 13 m. Zdokonalené verze se snímačem DAMASK mají pravděpodobnou kruhovou odchylku v cíli jen 3 m.
Paveway II a Paveway III – pod tímto označením se skrývá více než 10 typů laserem naváděné munice, která sestává z těla klasické tříštivě-trhavé nebo průbojné bomby
(hmotnost 225 až 2 000 kg), bloku s výklopnými stabilizátory a laserového naváděcího
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modulu s kormidly. Verze Paveway III má zdokonalený naváděcí systém a je možné ji
vypouštět z malých a přízemních výšek.
AGM-130 je v podstatě klouzavá bomba GBU-15 s bojovou hlavicí kalibru
907 kg, doplněná o raketový motor. Dosah je do 65 km. Existuje ve více verzích. Naváděcí systém je typu INS/GPS, přesné koncové navedení pomocí televizního nebo infračerveného zobrazovacího systému.
SLAM a SLAM-ER (Standoff Land Attack Missile – Expanded Response) –
řízené střely s přesným navedením odvozené z protilodních střel Harpoon. Tyto používá námořní letectvo. Naváděcí systém typu INS/GPS je u verze SLAM-ER doplněn
o infračervený zobrazovací systém. SLAM-ER má výklopné křídlo a zvýšený dosah na
280 km. Pohon zabezpečuje proudový motor, na vypouštění z lodí a ponorek doplněný
o startovací raketový motor.
AGM-65 Maverick – taktická řízená střela se 136 kilogramovou průbojnou nebo
57 kilogramovou tříštivo-trhavou bojovou částí. Existuje ve více verzích, které se liší
naváděcím systémem, který může být elektrooptický, infračervený nebo laserový. Délka
střely je 2,49 m, hmotnost od 208 do 302 kg a dosah více než 27 km.
Massive Ordnance Air Blast (MOAB) – zbraň s přesným navedením kategorie
vzduch – země. Americké vzdušné síly ji poprvé použily 11. března 2003. MOAB je
v současnosti největší konvenční bomba na světe. Z celkové hmotnosti 9 750 kg připadá
8 100 kg na výbušninu. Jde o klouzavou zbraň s přesným navedením založeným pravděpodobně na bázi GPS. Ničivý účinek MOAB – podobně jak u bomby BLU-82/B (Big
Blue, Daisy Cutter), kterou zřejmě nahradí, spočívá především v tepelném efektu a v tlakové vlně zasahující mimořádně velký prostor.
Dělostřelecké zbraňové systémy lze při použití naváděné munice též klasikovat
jako vysoce přesné zbraně. Charakteristickým znakem této dělostřelecké munice je
přesné navedení na cíl a všeobecně se tato munice označuje jako munice s přesným
(koncovým) navedením nebo přesně naváděná munice.
M712 Copperhead je konvenční dělostřelecká střela s přesným navedením, opatřená laserovým navedením. K jejímu použití je nezbytné ozáření cíle laserovým ozařovačem. Jedná se o jeden z prvních představitelů zbraně této kategorie, která byla
vyvinuta a zavedena do americké armády (od roku 1980). Střela Copperhead je určena
pro hlavňové dělostřelectvo ráže 155mm a poprvé byla bojově nasazena v operaci
„Pouštní bouře“ v Iráku k ničení pozorovacích stanovišť a předsunutých hlásek PVO.
Její prioritní určení je k ničení obrněné techniky protivníka. Je 1368 mm dlouhá, hmotnost je 60 kg a z toho kumulativní náplň váží 16,5 kg. Účinný dostřel je do 17 km při
pravděpodobnosti zásahu cíle 0,7—0,8.
Excalibur – tuto dělostřeleckou munici vyvíjí rma Raytheon na základě smlouvy
s americkou armádou. Excalibur je první dělostřelecká munice řízená pomocí systému
GPS. Excalibur je určen pro ráži 155 mm s přesností zásahu cíle prvním výstřelem do
vzdálenosti až 45 km.
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Krasnopol – dělostřelecká vysoce přesná munice ruské výroby k ničení cílů
prvním výstřelem (bez zastřílení). Munice je určena nejen pro ničení cílů jako jsou
tanky, BVP a technika dělostřelectva, ale i k ničení mostů, převozů a jiných pozemních
cílů v dosahu od 3 do 25 km. Je použitelná proti stojícím i pohybujícím se objektům
do rychlosti 36 km/h umístěným na otevřeném terénu, v okopu či pozemním krytu.
Munice Krasnopol je vyráběna v rážích 152 a 155 mm. V ráži 152 mm je součástí vezené
zásoby střeliva samohybných kanónových houfnic (M-1973 ACACIA), popřípadě tažených kanónových houfnic D-20.
M-39 ATACMS (The Army Tactical Missile System) je řízená střela dlouhého
dosahu určená pro raketomety MLRS M270 (Multiple Launch Rocket System) dělostřeleckých brigád armádních sborů USA. Je určena k ničení vysoce důležitých cílů mimo
dosah paleb dělostřelectva a taktických střel protivníka. Vývojové zkoušky byly ukončeny v oce 1990 a ještě v témž roce byly střely dodány do výzbroje pozemního vojska
USA. První bojové nasazení bylo během operace „Pouštní bouře“ v Iráku v roce 1991.
Hlavními cíli pro ATACMS byly odpalovací zařízení protizemních řízených střel SCUD,
odpalovací zařízení PLŘS, týlové základny, mosty a dokonce i postavení hlavňového
a raketového dělostřelectva. Do kategorie vysoce přesných zbraní tuto střelu řadí především její submunice s navedením v koncové fázi letu. Střela je určena pro dvě základní
varianty bojové hlavice označované jako Block I a Block II, které mohou být vybaveny
protipěchotní či protitankovou submunicí, popřípadě minami s řízenou aktivací.
Závěr
Zavádění vysoce přesných zbraní do výzbroje a to nejen velkých a moderních
armád představuje jeden z klíčových prvků při zvyšování efektivnosti a účinnosti zbraňových systémů při plnění palebných úkolů v operacích 21. století. Podle vojenských
expertů se vysoce přesné zbraně perspektivně stanou hlavní údernou silou. Budou to
zejména systémy na vzdušných nosičích, které se již dnes vyznačují vysokou dynamičností a mobilností. Zkušenosti z posledních koniktů – v Afganistanu (2001—2002),
Iráku (1991, 2003), prostoru bývalé Jugoslávie (1995—2001) a z bojů v Čečensku
(1995—2002), ukázaly význam vysoce přesných zbraní pro výslednost bojové činnosti.
Proto je důležité nejen ozbrojené síly těmito prostředky vyzbrojovat, ale zároveň je připravovat na vedení efektivní bojové činnosti v podmínkách jejich použití protivníkem.
Je potřebné se také zabývat ekonomickými aspekty zavádění vysoce přesných
zbraní do výzbroje, zejména z pohledu nákladů. Tedy odpovědět si na otázku, zda použití
„klasických“ zbraňových systémů pro dosažení požadovaného efektu není v konečném
důsledku dražší, než použití vysoce přesných zbraní. Se zaváděním vysoce přesných
zbraní je samozřejmě také řešena otázka vedlejších nežádoucích účinků, jejichž eliminace vystupuje do popředí a stává se jedním z hlavních kritérií při hodnocení jejich použitelnosti.
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