
c
re

d
it



w w w. S c i A m . c z  S C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í 77

Ve válce neútoč na nepřítele stojícího na vysokém kop-
ci. Nestav se proti nepříteli útočícímu z vysokého kopce. 
Vylákej ho do bitvy na rovině.  

–Sun Tzu, čínský vojenský stratég,  
asi 500 let před naším letopočtem.

„Obsadit kopec a udržet ho!“ – to je stan-
dardní vojenská doktrína všech armád 
už od dávných časů. Jakmile lidé a jejich 

stroje vstoupili do kosmického prostoru, neby-
lo žádným překvapením, že generálové po celém 
světě začali pohlížet na vesmír jako na bitevní pole 
a prostředek k vedení moderní války. Až donedáv-
na však existovala určitá norma chování, která brá-
nila umísťování zbraní ve vesmíru – i když žádné 
mezinárodní dohody nebo zákony výslovně neza-
kazují umisťování konvenčních, čili nejaderných 
protisatelitních systémů nebo zbraní na oběžnou 
dráhu. Státy se většinou těmto zbraním vyhýba-
ly, protože se obávaly narušení globální rovnová-
hy sil novými nákladnými závody ve zbrojení.Tato 
nepsaná dohoda však nyní hrozí rozpadem. V říjnu 
2006 Bushova administrativa přijala novou, dosti 
mlhavě formulovanou Národní kosmickou doktrí-
nu (National Space Policy), která vyhlašuje prá-
vo Spojených států na „ovládnutí vesmíru“ a odmí-
tá „nové právní režimy nebo jiná omezení, které 
by zabraňovaly či omezovaly přístupu nebo využí-
vání vesmíru Spojenými státy.“ O tři měsíce poz-
ději Čína šokovala svět sestřelením jednoho ze 
svých meteorologických satelitů Fenyun raketou 
ze země. Tato akce vyvolala jak krupobití nebez-
pečných orbitálních úlomků, tak i záplavu mezi-

národních protestů, nemluvě o spoustě popsané-
ho papíru v amerických vojenských a politických 
kruzích. Byla to první zkouška speciální protisa-
telitní zbraně za více než dvě desetiletí a učinila 
z Číny teprve třetí zemi na světě po Spojených stá-
tech a Rusku, která demonstrovala tuto schopnost. 
Mnoho pozorovatelů bylo znepokojeno, zda prá-
vě tato zkouška nebude prvním výstřelem v nad-
cházející éře hvězdných nebo přesněji řečeno kos-
mických válek. 

Kritici tvrdí, že ani zdaleka není jasné, zda ná-
rodní bezpečnost bude opravdu posílena vývojem 
prostředků umožňujících vedení války ve vesmí-
ru. Koneckonců, družice i jakékoli zbraně obíhající 
kolem Země jsou už ze své povahy poměrně snad-
no zjistitelné a sledovatelné a pravděpodobně zů-
stanou i snadno zranitelné vůči útoku bez ohledu 
na to, kolik prostředků bude vynaloženo na jejich 
ochranu. Navíc, vývoj protisatelitních zbraní té-
měř jistě povede k nákladným a potenciálně i velmi 
rychlým závodům ve zbrojení, pokud okolní stá-
ty usoudí, že se musí tuto technologii také získat. 
Dokonce i jen samotná zkouška technologie nutné 
k vedení války ve vesmíru, nemluvě o válce samot-
né, by mohla vygenerovat obrovská množství tro-
sek, které by stále kroužily na oběžné dráze kolem 
Země. Setkání úlomku s družici nebo kosmickou 
lodí v rychlostech blízkých několika kilometrům 
za sekundu může skončit vážným poškozením a 
toto „kosmické smetí“ by tak mohlo ohrozit veške-
ré satelitní telekomunikační, meteorologické, navi-
gační a dokonce i vojenské systémy a případně po-
slat světovou ekonomiku zpátky do 50. let.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY

n   Ačkoli „vysoký kopec“ kosmické-
ho prostoru na první pohled 
nabízí jasnou vojenskou výhodu 
nad protivníkem, jednotlivé státy 
se až dosud bránily umístění 
svých zbraní na orbitu – oběžnou 
dráhu okolo Země. Tato strate-
gická zdrženlivost se však může 
změnit.

n   Národní kosmická doktrína, při-
jatá Spojenými státy v roce 
2006, zřejmě otvírá cestu k další 
militarizaci vesmíru. Brzy poté 
totiž Čína vyzkoušela protisate-
litní raketu odpálenou ze země.

n   Umístění zbraní do vesmíru by 
však mohlo odstartovat nové a 
velmi nákladné závody ve zbro-
jení. Družice a kosmické zbraně 
zůstanou stále zranitelné vůči 
útoku bez ohledu na to, jak 
dokonalá bude jejich ochrana.

n   Válka ve vesmíru nebo jen ostré 
zkoušky takových zbraní by moh-
ly vytvořit kolem Země natolik 
hustý obal „kosmického smetí“, 
že by zabránil využívání oběž-
ných drah civilními družicemi či 
kosmickými plavidly s posádkou.

—Redakce

SOUČASNÁ ZMĚNA AMERICKÉ VOJENSKÉ STRATEGIE A PROVOKAČNÍ AKCE ČÍNY 
HROZÍ ROZPOUTÁNÍM NOVÝCH ZÁVODŮ VE ZBROJENÍ VE VESMÍRU. JE VŠAK 
OPRAVDU UMISŤOVÁNÍ ZBRANÍ DO KOSMU V ZÁJMU KTERÉHOKOLI STÁTU?

THERESA HITCHENS

KONCEPCE KOSMICKÝCH zbraNí zahrnuje řadu různých proti-

satelitních zbraní – projektilové, mikrovlnné nebo laserové 

či orbitální miny – stejně jako zbraně vypouštěné z oběžné 

dráhy proti pozemním cílům, například těžké wolframové 

tyče určené na ničení bunkrů svou kinetickou energií, 

přezdívané také „boží kyje“.
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Ozvěny hvězdných válek
Již od úsvitu kosmického věku vojenští plánovači 
vymýšleli koncepty protisatelitních a kosmických 
zbraní v zájmu využití vojenských výhod, které „vy-
soký kopec“ kosmického prostoru přináší. Snad nej-
důležitější byla Strategická obranná iniciativa (SDI) 
Ronalda Reagana, výsměšně přezdívaná jejími kri-
tiky jako „hvězdné války“. Celkem vzato však ame-
rická vojenská strategie takovéto zbraně nikdy pří-
liš nevítala.

Tradičně byly kosmické zbraně definovány jako 
destrukční systémy operující v kosmickém prostoru 
poté, co byly vystřeleny přímo ze Země nebo zapar-
kovány na oběžné dráze. Tato kategorie zahrnuje 
protisatelitní zbraně; laserové systémy skládající se 
z pozemních laserů a zrcadel umístěných na vzdu-
cholodích nebo družicích, díky čemuž mohou od-
rážet laserový paprsek i za zemský horizont; a orbi-
tální platformy schopné vystřelovat projektily nebo 
vysílat velmi energetické záření z kosmu. (Je důleži-
té poznamenat, že všechny státy by se zřejmě vyva-
rovaly použití čtvrtého druhu protisatelitní zbraně, 
jmenovitě nukleární exploze ve velké výšce. Elek-
tromagnetický puls a oblak vysoce nabitých částic 
vytvořených tímto výbuchem by pravděpodobně vy-
řadily nebo zničily téměř všechny družice nebo kos-
mické lodě s posádkou na oběžné dráze (viz Jader-
né výbuchy na oběžné dráze; Daniel G. Dupont,  
Scientific American České vydání, leden 2005).

Prakticky každé prohlášení o kosmických zbra-
ních bylo politicky zpochybněno. V poslední době 
někteří zastánci těchto zbraní usilovali o rozšíře-
ní dlouho uznávané výše uvedené klasifikace o dvě 
již existující technologie, které jsou závislé na prů-
chodu kosmickým prostorem: mezikontinentální 
balistické rakety (ICBM) a pozemní systémy elek-
tronické války. Jejich existence – alespoň tak zně-
la argumentace – činí zbytečnou jakoukoli diskusi 
o tom, zda kosmické zbraně stavět nebo ne. Pod-
le nově navrhované definice koneckonců již „kos-
mické zbraně“ stejně existují. Ať už však je přesný 
význam tohoto termínu jakýkoli, otázky, které ta-
kové zbraně nastolují, nejsou pro vojenské pláno-
vací kruhy ve Washingtonu vůbec nové: Je žádou-
cí nebo vůbec proveditelné zahrnout protisatelitní 
zbraně a zbraně střílející z oběžné dráhy do národ-
ní vojenské strategie?

Nová americká Národní kosmická doktrína 
(National Space Policy) společně s čínskou zkouš-
kou protisatelitní rakety obnovily naléhavost tako-
vé zákulisní debaty. Mnoho amerických vojenských 
činitelů bezprostředně po čínském testu vyjádřilo 
znepokojení, že při jakémkoli konfliktu o Tchaj- 
wan by Čína mohla ohrozit americké družice na 
nízké oběžné dráze. V dubnu 2007 Michael Mo-

VESMÍRNÍ HRÁČI

Od počátku kosmického věku se ne-
ustále rozšiřuje seznam zemí, me-
zinárodních agentur a soukromých 
konsorcií, které již prokázaly schop-
nost vyslat družici na oběžnou drá-
hu, a tím také potenciální schop-
nost ji sestřelit. Pozorovatele však 
nejvíce zneklidňuje obava, že jaká-
koli snaha Spojených států vyvinout 
orbitální zbraně, vyprovokuje Čínu, 
Rusko a další země k tomu, že se za-
pojí do nákladných závodů ve zbro-
jení ve vesmíru.

PŘEDVEDENí POzEMNí 
PrOTIDrUŽICOVÉ  
zbraNĚ
Čína, Rusko, USA

DOSaŽENí GEOSTaCIO-
NÁrNí ObĚŽNÉ DrÁHY  
(výška 36 000 km  
nad zemí)
evropská kosmická agentura 
(Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, 
Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itá-
lie, Lucembursko, Holandsko, Nor-
sko, Portugalsko, Španělsko, Švéd-
sko, Švýcarsko, Velká Británie), 
Francie, International Launch Ser-
vices (Rusko, USA), Japonsko, Sea 
Launch (Norsko, Rusko, USA).

DOSaŽENí POUzE NízKÉ 
ObĚŽNÉ DrÁHY  
(výška mezi 100  
až 2000 km nad zemí)
Indie, Izrael, Pákistán, Ukrajina

seley, náčelník štábu amerických leteckých sil, při-
rovnal čínskou zkoušku protisatelitní zbraně k vy-
střelení Sputniku na oběžnou dráhu Země Sovět-
ským svazem v roce 1957 – aktu, který významně 
zintenzívnil závody ve zbrojení během studené vál-
ky. Moseley také vyjevil, že Pentagon začal revido-
vat národní družicovou obranu, protože kosmický 
prostor nyní považuje za „sféru soupeření“.

Reakce Kongresu se rozdělily podle předvída-
telných politických linií. Konzervativní protičín-
ští „jestřábi“, jako například Senátor Jon Kyl z Ari-
zony, okamžitě začali volat po vývoji protisatelit-
ních zbraní a střel umístěných ve vesmíru, které 
by vyrovnaly čínské možnosti. Mezitím umírně-
nější politici, včetně poslance Edwarda Markey-
ho z Massachusetts, požádali Bushovu adminis-
trativu, aby začala vyjednávat o zákazu všech kos-
mických zbraní.

Mezinárodní hráči
Možná ještě daleko větší znepokojení vyvolává 
možnost, že několik dalších zemí, včetně regio-
nálního rivala Číny – Indie – se může začít cítit 
ohroženo, a tím přinuceno začít si budovat útočné, 
jakož i obranné prostředky ve vesmíru.  Americký 
časopis Defense News například citoval prohlášení 
nejmenovaného indického vojenského činitele, že 
jeho země již začala s vývojem kinetických (neex-
plozivních) a laserových protisatelitních zbraní.

Pokud bude Indie tímto směrem pokračovat, 
bude ji pravděpodobně následovat i její hlavní ri-
val Pákistán. Stejně jako Indie, také Pákistán má 
pokročilý program vývoje balistických raket, včetně 
raket se středním doletem, které by mohly nést pro-
tisatelitní zbraň. Také třetí hlavní asijská mocnost – 
Japonsko, by mohla vstoupit do těchto kosmických 
závodů. V červnu 2007 Japonský národní sněm za-
čal projednávat zákon podporovaný současnou Fu-
kudovou vládou, který by umožnil vývoj družic pro 

„vojenské a národně bezpečnostní“ účely.
Co se týká Ruska, někdejší prezident Vladimír 

Putin bezprostředně po čínské zkoušce znovu zo-
pakoval nesouhlas Moskvy s militarizací vesmí-
ru. Současně však odmítl kritizovat akci Pekingu 
a místo toho kladl vinu Spojeným státům. Podle 
něj právě americké úsilí vybudovat protiraketovou 
obranu a stále agresivnější americké plány na umís-
tění zbraní ve vesmíru bylo to, co podnítilo čín-
ské kroky. Právě Rusko, jako jedna z hlavních kos-
mických mocností, která zahrnula družice do své 
obranné a bezpečnostní struktury, by však se zapo-
jením do zbrojních závodů ve vesmíru neváhalo.

Vzhledem k tomu, kolik zemí a společností dnes 
může dosáhnout kosmického prostoru (viz ráme-
ček vlevo) zastánci pevné strategie válčení ve vesmí- eS

A
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ru argumentují, že  vyzbrojování kosmu je už ne-
odvratné, takže nejlepší pro Spojené státy by bylo, 
kdyby tam byly se zbraněmi jako první. Protisa-
telitní a kosmické zbraně budou podle nich nejen 
nezbytné pro obranu amerických vojenských a ko-
merčních družic, ale také pro zabránění pokusu 
jakéhokoli budoucího protivníka pomocí kosmic-
kých prostředků zlepšit kvalitu svých vojenských 
sil na bojišti.

Jakékoli závody ve zbrojení by však téměř jistě 
vedly k narušení rovnováhy sil, a tím by zmnohoná-
sobily riziko světového konfliktu. V takovém zbrk-
lém soutěžení, ať už ve vesmíru nebo jinde, by bylo 
prakticky nemožné dosáhnout nové rovnováhy sil 
mezi protivníky. I kdyby hlavní mocnosti nakonec 
dosáhly nějaké stability, realita by nedávala jistotu, 
že to tak obě opravdu vnímají. V okamžiku, kdy by 
si jedna mocnost začínala myslet, že zaostává za tou 
druhou, byla by v silném pokušení udeřit preventiv-
ně jako první, než se situace pro ni ještě zhorší. A je 
ironií, že stejné dilema by pro ni nastalo, pokud by 
začínala myslet, že získává výraznou převahu. Zno-
vu by byla v pokušení udeřit jako první, a využít tak 
příležitost, než ji protivník dožene. A nakonec by 
závody v kosmickém zbrojení dosáhly stadia, kdy 
by nervozita protivníků byla taková, že by pouhá 
technická chyba mohla vyprovokovat válku. Ko-
neckonců, ve vesmíru je spolehlivé odlišení úmys-
lu od nehody vždy velmi problematické.

Střely využívající kinetickou energii  
(hit-to-kill)
Podle odhadů amerických vojenských a výzvědných 
činitelů a také podle nezávislých expertů Číňané 
pravděpodobně zničili svou meteorologickou dru-
žici střelou využívající kinetickou energii získanou 
pomocí dvoustupňové balistické rakety středního 
doletu. Z technologického hlediska je vystřelení 
takové přímo stoupající protisatelitní zbraně jed-
ním z nejjednodušších způsobů, jak družici zni-
čit (viz rámeček vpravo). Asi tucet zemí a konsorcií 
může dosáhnout nízké oběžné dráhy (výška přibliž-
ně mezi 100 až 2000 kilometry nad zemí) pomo-
cí balistické rakety středního doletu a osm z těch-
to zemí může dosáhnout dokonce i geostacionár-
ní oběžné dráhy (výška asi 36 000 kilometrů nad 
zemí).

Skutečnou technickou překážku ve vývoji proti-
satelitní kinetické zbraně však není schopnost do-
sažení potřebné výšky, ale vývoj technologie umož-
ňující přesné manévrování a navádění ničící hlavi-
ce na cíl. Jak Čína zvládla tuto technologii zůstává 
nejasné. Protože však meteorologická družice před 
svým zničením stále pracovala, obsluha zbraně ne-
ustále přesně věděla, kde se cíl nachází.

Pozemní lasery
Zkouška čínské protisatelitní kinetické zbraně pro-
běhla krátce poté, co se v září 2006 objevily v tisku 
zprávy o tom, že Číňanům se také podařilo „označ-
kovat“ neboli osvětlit americkou špionážní druži-
ci pomocí pozemního laseru (viz spodní rámeček na 
straně 81).

Pok oušel se Peking opravdu oslepit nebo jinak 
poškodit družice? To nikdo neví a ani v oficiálních 
washingtonských kruzích nepanuje shoda ohled-
ně skutečných čínských úmyslů. Možná Čína jen 
testovala, jak dobře dokáže její síť nízkovýkonných 
laserových dálkoměrů zaměřovat americká orbitál-
ní pozorovací tělesa. 

I přesto se jednalo o provokaci. Ne všechny dru-
žice je nutné „usmažit“ výkonným zdrojem energie, 
aby byly vyřazeny z provozu. Zkouška americké-
ho systému MIRACL (pokročilý infračervený che-
mický laser) ukázala, že družice určené k optické-
mu snímkování mohou být dočasně vyřazeny – osl-
něny – už i paprsky o nízké energii. Z toho vyplývá, 
že mezi družicemi zranitelnými takovým útokem 
jsou i ty špionážní.

Spojené státy a země bývalého Sovětského sva-
zu začaly experimentovat s laserovými protisatelit-
ními zbraněmi již v 70. letech. Konstruktéři obou 

RAKETY VYUŽÍVAJÍCÍ KINETICKOU ENERGII
PROVEDITELNOST: Vysoká

ODHADOVANÉ NÁKLADY*:
k  Pozemní rakety využívající ke zničení cíle kinetickou energii (přizpůsobené z existujícího amerického pro-

gramu protiraketové obrany): 0–3 miliardy dolarů.
k �Letecké střely využívající ke zničení cíle svou kinetickou energii: 3 miliardy dolarů.

Kromě elektronického rušení rádiové komunikace nebo útoku proti pozemním řídicím stanovištím asi 
nejjednodušším způsobem, jak vyřadit družici, je vystřelit 
raketu nesoucí hlavici, která do cí le na oběžné dráze narazí 
a zničí ho svou kinetickou energií. Balistické rakety 
středního dosahu, zkonstruované asi tuctem zemí, mohou 
přímo dosáhnout nízké oběžné dráhy (mezi 100 až 2000 
kilometry nad zemí ). Menší střely odpalované z letadel 
mohou družice na nízké oběžné dráze také ohrozit. 
Zaútočit na cí l na vysoké geostacionární oběžné dráze (asi 
36 000 kilometrů nad zemí ) již vyžaduje konstrukci 
výkonnějších raketových motorů, které v současné době 
vlastní asi osm zemí a kosmických konsorcií. Avšak 
skutečným technickým problémem je přesné navedení 
a manévrování hlavice na cí l.

 *Odhady zpravidla zahrnují náklady na vývoj a výrobu spojené s 
vybudováním a provozováním systému po dobu 20 let.

ZDROJ: Arming the Heavens: A Preliminary Assessment of the Potential 
Cost and Cost-effectiveness of Space-Based Weapons (Vyzbrojování 
nebe: Předběžné odhady potenciálních nákladů a rentability kosmických 
zbraňových systémů); Steven Kosiak. Center for Strategic and Budgetary 
Assessments, 2007.
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ARGUMENTY 
PROTI

1Všechny družice a  
zbraně umístěné ve 

vesmíru jsou (a pravdě- 
podobně také zůstanou)  
vysoce zranitelné vůči  
případným útokům.

2Vývoj pokročilých 
protisatelitních zbraní 

pravděpodobně rozpoutá 
nové mezinárodní závody 
ve zbrojení.

3Finanční náklady na 
kosmický arzenál by 

byly obrovské.

 4Zkoušení a používání 
zbraní ve vesmíru by 

mohlo zanechat na oběžné 
dráze obrovské množství 
odpadu, který by ohrožoval 
všechny družice a kosmické 
lodě s posádkou.

zemí se pokoušeli vyřešit mnohé problémy, které 
s sebou přinášela konstrukce vysoce výkonných la-
serů, jenž by dokázaly spolehlivě zničit nízko letící 
družice přímo ze země. Tyto systémy by mohly být 
vybaveny tzv. „adaptivní optikou“ – deformovatel-
nými zrcadly, které tak neustále kompenzují atmo-
sférické zkreslení. Ale tyto lasery potřebovaly ob-
rovské množství energie a dokonce i přes všechna 
optická vylepšení byl dosah a účinek paprsku znač-
ně omezen díky rozptylu a zeslabení v kouři, mra-
cích a také díky obtížnosti udržet paprsek na cíli 
dostatečně dlouho pro jeho zničení.

Během vývoje SDI provedly Spojené státy ně-
kolik experimentů na Havaji, včetně testu, při kte-
rém byl paprsek odražen zrcadlem umístěným na 
satelitu. Laserové experimenty pokračovaly v lase-
rové výzkumné laboratoři Starfire Optical Range 
na letecké základně v Kirtlandu v Novém Mexi-
ku. Rozpočtové dokumenty Pentagonu mezi fiskál-
ními roky 2004 až 2007 uvádějí mezi výzkumný-
mi cíli Starfire také protisatelitní operace, ale po 
vznesení dotazů Kongresem byly z rozpočtových 
dokumentů za fiskální rok 2008 tyto zmínky již 
odstraněny. Systém Starf ie zahrnuje také adap-
tivní optiku, která dokáže laserový paprsek zaost-
řit, a tím zvýšit i jeho výkonovou hustotu. Protože 
tato schopnost není pro fotografování nebo sledo-
vání nutná, naznačuje to, že Starfire by mohl slou-
žit i jako zbraň.

I přes desítky let vývoje laser použitelný v boji 
dosud není v dohledu. Plánovací dokumenty letec-
kých sil například předpovídaly v roce 2003, že po-
zemní zbraň schopná „vyslat laserový paprsek at-
mosférou a vyřadit nebo zničit satelit na nízké oběž-
né dráze“ by mohla být k dispozici mezi lety 2012 až 
2030. Vzhledem k současnému stavu výzkumu však 
i tato data lze považovat za optimistická.

Družice na souběžné dráze
Současný technologický pokrok při miniaturizaci 
čidel, výkonných palubních počítačů a účinných 
raketových motorů činí třetí druh protisatelitní 
technologie stále více proveditelným: útočné mi-
krosatelity (viz horní rámeček na následující straně). 
Jedním z příkladů, který demonstruje jejich poten-
ciál, je projekt experimentální série satelitů (XSS), 
jenž vyvíjí mikrosatelity schopné „autonomní čin-
nosti v blízkosti velké družice“. První dva mikro-
satelity tohoto programu, XSS-10 a XSS-11, byly 
vypuštěny letech 2003 a 2005. Ačkoli výslovně ur-
čené pro kontrolu velkých družic, mohly by tako-
véto mikrosatelity stejně tak dobře do nich narazit, 
nést v sobě výbušninu nebo energetické vysílače, 
například radiofrekvenční rušičky nebo výkonné 
mikrovlnné zářiče. Rozpočtové dokumenty letec-

kých sil ukazují, že vývoj XSS je spojen s progra-
mem nazvaným „Pokročilé zbraňové technologie“, 
který je zaměřen na výzkum vojenských laserových 
a mikrovlnných systémů.

Během studené války Sovětský svaz vyvinul, 
otestoval a dokonce prohlásil za bojeschopný proti-
satelitní systém obíhající na souběžné dráze – ovla-
datelný prostředek s nákladem výbušniny, který byl 
vynesen raketou na oběžnou dráhu blízko cílové 
družice nacházející se na nízké oběžné dráze. Toto 
zařízení byla vlastně malá „kosmická mina“. Napo-
sledy však byla předvedena v roce 1982 a dnes již 
pravděpodobně není v provozu. Dnešní podobný 
útočný prostředek by pravděpodobně měl podobu 
mikrosatelitu, který by byl zaparkován na takové 
oběžné dráze, aby protínala oběžné dráhy několi-
ka jeho potenciálních cílů, a mohl by být aktivo-
ván na povel po přiblížení se k cíli.

V roce 2005 letecké síly popsaly program, kte-
rý si klade za cíl poskytnout „uvědomění si polo-
hy, situace a detekci anomálií v blízkém prostoru“ 
kolem mateřské družice na geostacionární oběžné 
dráze. Program je pojmenován ANGELS (auto-
nomous nanosatellite guardian for evaluating lo-
cal space - autonomní nanosatelitní hlídač blízké-
ho prostoru) a rozpočtový řádek, který ho zřejmě 
reprezentuje, je zaměřen na získání „obranných 
schopností pro vysoce cenný kosmický majetek“, 
včetně „výstražných čidel pro detekci přibližují-
cích se nebo souběžných těles“. Je jasné, že tako-
véto nanosatelity by zároveň mohly sloužit i jako 
útočné zbraně, pokud by byly navedeny do blízkos-
ti nepřátelské družice.

A výčet pokračuje. „Parazitní satelit“ by mohl 
skrytě sledovat nebo se dokonce upevnit ke svému 
cíli na geostacionární oběžné dráze. Systém Farsat, 
který byl zmíněn v dodatku ke zprávě komise pro 
vesmír Donalda Rumsfelda v roce 2001, „by mohl 
být umístěn na parkovací oběžné dráze (možná 
s mnoha mikrosatelity uvnitř) relativně daleko od 
svého cíle, ale připraven k přibližovacímu mané-
vru a zničení cíle“.

A k onečně letecké síly navrhovaly před nějakým 
časem v kosmu umístěný radiofrekvenční zbraňo-
vý systém, který by „se skládal ze skupiny sateli-
tů obsahujících výkonné radiofrekvenční vysílače 
schopné vyřadit pestrou škálu elektronických a ná-
rodních velitelských a řídicích systémů“.

Plánovací dokumenty leteckých sil z roku 2003 
předpovídaly, že tato technologie by se mohla ob-
jevit po roce 2015. Nezávislí experti se však do-
mnívají, že orbitální radiofrekvenční a mikrovln-
né zbraně jsou technicky možné již dnes a moh-
ly by být rozmístěny ve vesmíru v relativně blízké 
budoucnosti.
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PAPRSKOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY
PROVEDITELNOST: Střední 

ODHADOVANÉ NÁKLADY:
k  Pozemní lasery: 4 miliardy  

až 6 miliard dolarů
k  Kosmické lasery  

(nízko- až vysokovýkonné):  
3 miliardy – 60 miliard dolarů

k  Kosmické mikrovlnné zářiče:  
200 miliónů – 5 miliard dolarů

Na zemi umístěné lasery, přesně směrované  
na cí l pomocí adaptivní optiky (deformovatelná  
zrcadla kompenzující atmosférické zkreslení ),  
by mohly oslepit, vyřadit nebo zničit družice na nízké 
oběžné dráze kolem Země. Již středně výkonné  
lasery by mohly „oslnit “ fotograf ické družice nebo 
poškodit jejich citlivé snímače. Vysoce výkonné  
lasery by mohly „usmažit “ elektroniku nebo dokonce 
prorazit plášť družic. Protože rychle se pohybující  
orbitální cí le přelétávají nad určitým místem Země jen 
jednou za čas a převážnou dobu se tedy nachází  
za horizontem, pozemní řídicí stanoviště by také  
mohla přesměrovat laserové paprsky na zrcadla  
umístěná na vzducholodích nebo vlastních  
družicích, které by pak paprsek odrazily na cí l.

Kosmické bombardéry
I když podle def inice nejde o kosmické zbraně, 
pentagonský projekt aerodynamického kluzáku/
nadzvukového letounu (Common Aero Vehicle/
Hypersonic Technology Vehicle, neboli také CAV) 
začal být předmětem diskusí, protože podobně 
jako mezikontinentální balistická raketa (ICBM) 
by cestoval kosmickým prostorem, aby zasáhl cíle 
za povrchu Země (viz horní rámeček na následující 
straně). V budoucnu plánovaný nadzvukový kos-
mický letoun by vynesl na oběžnou dráhu nad-
zvukový kluzák (neboli CAV). Sice bez vlastního 
pohonu, ale vysoce manévrovatelný kluzák by pak 
z oběžné dráhy vstoupil do atmosféry a dopravil 
a shodil klasické bomby na pozemní cíle. Kon-
gres nedávno schválil financování tohoto projek-
tu, ale aby předešel možnému rozpoutání kosmic-
kých závodů ve zbrojení, zakázal jakékoli práce, 
které by vedly k umístění zbraní na CAV. I když 
konstruktéři činí postupný pokrok při práci na klí-
čových technologiích programu CAV, jak kluzák, 
tak i jeho mateřský nosič jsou pravděpodobně ješ-
tě desítky let daleko.

Citlivost Kongresu na konstrukci CAV možná 
částečně pramení z jiného, mnohem kontroverz-
nějšího projektu kosmické zbraně s podobným za-
měřením: superrychlých svazků tyčí svrhávaných 
na zemský povrch z orbitální základny. Desítky let 
letečtí plánovači snili o zbraních na oběžné drá-
ze, které by dokázaly zničit pozemní cíle, zvláště 
pak hluboko pod zemí pohřbené a velmi opevně-
né bunkry a skladiště zbraní hromadného ničení. 
Běžně označované jako „boží kyje“ jsou svazky vel-
kých wolframových tyčí, každá o délce asi 6 metrů 
a průměru 30 centimetrů. Jednotlivé tyče by byly 
vymršťovány z obíhající stanice směrem k Zemi, 
kde by pokračovaly obrovskou rychlostí volným pá-
dem ke svému cíli.

Avšak jak vysoké náklady, tak i fyzikální zákony 
zpochybňují proveditelnost tohoto projektu. Zajis-
tit, aby projektily neshořely nebo se nezdeformova-
ly třením o atmosféru a současně pokračovaly v té-
měř přesném vertikálním pádu, by bylo extrémně 
obtížné. Výpočty ukazují, že nevýbušné tyče, které 
by do cíle pronikaly pouze svou kinetickou energií 
získanou pádem, by pravděpodobně nebyly účin-
nější, než klasičtější munice. A tak i přes pokraču-
jící zájem o ně budou boží kyje padat z nebe pouze 
ve světě vědecké fantastiky.

Překážky pro kosmické zbraně
Co potom vlastně brzdí Spojené státy (a ostatní 
země) od plného odstartování za kosmickými zbra-
němi? „Brzdící mechanismy“ hned jsou tři: politická 
opozice, technologické problémy a vysoké náklady.

DRUŽICE NA 
SOUBĚŽNÉ DRÁZE
PROVEDITELNOST: Střední až vysoká 

ODHADOVANÉ NÁKLADY:
k  Kosmické střely (využívající ke zničení cíle kinetickou 

nebo jinou energii): 5 miliard – 19 miliard dolarů
k  Kosmické radiofrekvenční rušičky: odhady nejsou 

k dispozici
k  Kosmické miny: 100 miliónů – 2 miliardy dolarů 

Malé protisatelitní zbraně neboli mikrosatelity by 
byly vystřeleny na oběžnou dráhu svého cí le, kde 
by mohly svůj cí l skrytě sledovat nebo se k němu 
dokonce upevnit. Jakmile by se tyto „kosmické 
miny“ ocitly na místě, na povel ze Země by 
zaútočily na svůj cí l výbušninou, malými projekti-
ly, radiofrekvenčním rušením nebo vysoce výkon-
nými mikrovlnnými zářiči – nebo by do svého cí le 
prostě jen narazily. V jednom z raných návrhů by 
výsledné kosmické smetí bylo zachycováno tak-
zvanými „plácačkami na mouchy“ nebo velkými 
sítěmi (vpravo).
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theresa Hitchens řídí center for 
defense information (Středisko 
obranných informací) ve Washing-
tonu, d.c. a vede jeho Space Secu-
rity Project (Projekt kosmické bez-
pečnosti) ve spolupráci se Secure 
World Foundation (Nadací pro bez-
pečný svět). Je autorkou knihy Futu-
re Security in Space: Charting a Coo-
perative Course (2004) (Budoucnost 
bezpečnosti ve vesmíru: Vytyčení 
směru spolupráce) a od roku 1998 
do roku 2000 byla editorkou časo-
pisu Defense News. Jako novinářka 
se zaměřovala na záležitosti armá-
dy, vojenského průmyslu a NAtO. 
V poslední době pracovala jako ře-
ditelka výzkumu v Britsko-Americ-
ké bezpečnostní informační radě, 
což je vojenský think-tank („mozko-
vý trust“).

OSTATNÍ PROTIDRUŽICOVÉ SYSTÉMY
Většina hlavních vojenských mocností pravděpodobně experimentovala s pozemními radiofrekvenčními rušičkami, které by 
mohly vyřadit komunikační systémy družic. A navíc, kterákoli země vlastnící balistické rakety s nukleární hlavicí by mohla 
nechat explodovat jadernou zbraň na oběžné dráze Země, což by přineslo zkázu většině družic a kosmických lodí 
s posádkou, které by se tam nacházely.

ODHADOVANÉ NÁKLADY:
k  Pozemní radiofrekvenční rušičky:  

několik desítek miliónů dolarů
k  Jaderné zbraně (pro země, které již vlastní rakety  

s nukleárními hlavicemi): minimální
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Americká politická scéna je značně rozpolce-
na otázkou, zda učinit válku v kosmu součástí své 
národní vojenské strategie. Rizika takového kro-
ku jsou mnohá. Obecná rizika porušení rovnová-
hy sil při závodech ve zbrojení jsem zde již popsa-
la, ale je zde ještě jeden problém – otázka stability 
mezi jadernými mocnostmi. Při snižování obavy 
z nečekaného jaderného úderu hrají již tradičně 
klíčovou roli systémy včasné výstrahy a špionáže, 
tvořené právě družicemi. Pokud by však protisa-
telitní zbraně tyto „oči ve vesmíru“ vyřadily, vý-
sledná nejistota a nedůvěra by mohla rychle vést 
až ke katastrofě.

Jeden z technologicky nejsložitějších problémů 
týkajících se kosmických zbraní je šíření „kosmic-
kého smetí“, který jsem již zmínila. Podle odbor-
níků z leteckých sil, NASA a Celestrak (nezávislá 
webová stránka věnující se monitorování vesmíru), 
zanechal čínský protisatelitní test více než 2000 
kousků odpadu velikosti tenisového míčku a vět-
ších, obíhajících zeměkouli v oblaku o rozměrech 
200 kilometrů krát 4000 kilometrů, plus pravdě-
podobně dalších asi 150 000 kousků o rozměrech 
kolem centimetru a více. Vysoké orbitální rychlos-
ti činí i malé úlomky velmi nebezpečné pro kos-
mické lodě všech druhů. A pozemní stanice ne-

dokážou spolehlivě sledovat objekty menší  
než pět centimetrů na nízké oběžné dráze 

a menší než jeden metr na geostacio-
nární oběžné dráze, což je schopnost, 

která by mohla zabránit hrozící srážce. 
Ve skutečnosti už dvě americké družice mu-

sely změnit svůj kurs, aby se vyhnuly čínskému 
kosmickému odpadu. Jakákoli přestřelka ve vesmí-
ru by zamořila kosmický prostor tak, že by ho dru-
žice už nemohly využívat.

Umístění zbraní na oběžnou dráhu přináší i dal-
ší technické problémy. Zbraně by byly stejně zrani-

telné jako jsou dnešní družice vůči všem 
zevním činitelům: kosmickému sme-

tí, projektilům, elektromagnetickým signálům, 
a dokonce i přírodním mikrometeoritům. Stíně-
ní kosmických zbraní vůči těmto hrozbám by bylo 
prakticky obtížné až nemožné, hlavně proto, že by 
muselo velmi mohutné, a tím i těžké, což by značně 
zvyšovalo náklady na vynesení do kosmu. Orbitál-
ní zbraně by byly převážně autonomními systémy, 
což by zvyšovalo riziko provozních chyb a poruch. 
Dráhy objektů na oběžné dráze lze relativně snad-
no předvídat, což by znesnadňovalo úkryt velkých 
zbraní. A protože družice na nízké oběžné dráze se 
ocitají nad určitou oblastí pouze na několik minut 
při každém průletu, udržet neustále každou v nich 
v dostřelu by vyžadovalo mnoho zbraní.

A konečně, dostat zbraň do vesmíru a provozo-
vat ji tam je nesmírně drahé: Na vynesení půlkilo-
vého nákladu na nízkou oběžnou dráhu potřebu-
jeme 2–10 tisíc dolarů a na vynesení půl kila ná-
kladu na geostacionární dráhu musíme mít 15–20 
tisíc dolarů. Každá zbraň ve vesmíru by po 7 až 15 
letech musela být vyměněna a ani případné opravy 
na oběžné dráze by nebyly právě levné.

Alternativy k válkám ve vesmíru
Vzhledem k rizikům, které válka v kosmu předsta-
vuje pro národní i mezinárodní bezpečnost, jakož 
i technické a finanční překážky, které je nutno pře-
konat, bylo by velmi moudré a rozumné, aby kos-
mické mocnosti nalezly způsob, jak zabránit ves-

KOSMICKÝ BOMBARDÉR 
PROVEDITELNOST: Nízká 

ODHADOVANÉ NÁKLADY: 
k Kosmický bombardér: 4 miliardy dolarů

Projekt aerodynamického kluzáku/ 
nadzvukového letounu (Common Aero  
Vehicle/Hypersonic Technology Vehicle)  
Pentagonu není striktně řečeno kosmická 
zbraň, ale může se pohybovat kosmickým  
prostorem, aby během jedné až dvou hodin  
od vypuštění zasáhl pozemní cí l.  
Nadzvukový kosmický letoun by vynesl na 
oběžnou dráhu kolem Země kluzák, který by 
poté bez vlastního pohonu klouzavým letem 
dopravil na pozemní cí l konvenční munici.
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mírným závodům v zbrojení. Američané zaměřili 
svou snahu na snížení zranitelnosti své flotily dru-
žic a na prozkoumání alternativ k závislosti na je-
jich službách.

Většina ostatních kosmických mocností raději 
hledá multilaterální diplomatická a právní opatře-
ní. Možnosti, které má diplomacie k dispozici, sa-
hají od smluv, které by zakázaly protisatelitní a ve 
vesmíru umístěné zbraně, až po dobrovolné kroky, 
které by pomohly zvýšily transparentnost a vzá-
jemnou důvěru.

Bushova administrativa neústupně vzdoruje ja-
kékoli formě vyjednávání týkající se zbraní ve ves-
míru. Oponenti multilaterálních dohod o kosmic-
kých zbraních tvrdí, že ostatní (zvláště pak Čína) 
by smlouvu sice mohli podepsat, ale přesto si vy-
budovat tajné arzenály, protože porušení takového 
smlouvy by se nedalo zjistit. Dále argumentují, že 
Spojené státy nemohou nečinně přihlížet, zatím-
co jejich potenciální protivníci získávají technolo-
gii a přístup do vesmíru, které by mohly zkvalitnit 
jejich pozemní bojové kapacity.

Zastánci mezinárodních dohod odpovídají, že 
neúspěch při dosahování těchto dohod by znamenal 
skutečnou ztrátu příležitosti. Nové závody ve zbro-
jení přenesené do vesmíru by narušily bezpečnost 
všech zemí včetně Spojených států a současně by 
napnuly jejich ekonomiky až k prasknutí. A i když 
mnozí zastánci zákazu kosmických zbraní souhlasí, 
že by byl problém v jeho plné ověřitelnosti - proto-
že mnohé kosmické technologie mohou mít dvojí 
využití jak pro civilní, tak i pro vojenské účely – již 
dnes existují účinné smlouvy, které nevyžadují přís-
né ověřování. Dobrým příkladem je Úmluva o iolo-

gických zbraních. Zcela jistě by však zákaz zkoušek 
a používání (na rozdíl od pouhého rozmisťování) 
alespoň té nejnebezpečnější  třídy zbraní z blíz-
ké budoucnosti – to znamená destruktivních (na 
rozdíl od pouhých rušiček) protisatelitních systé-
mů – byl snadno ověřitelný, protože každá zkouška 
nebo použití by zanechala stopy v podobě ze Země 
snadno zjistitelných orbitálních úlomků. Navíc by 
kterákoli strana dohody věděla, že vypuštění kaž-
dé její rakety by bylo ze Země pečlivě sledováno a 
každý podezřelý předmět na oběžné dráze by byl 
takto ihned označen. Mezinárodní pobouření nad 
tak zjevným porušením dohody by mělo odradit 
případné pokusy tak učinit.

Od poloviny 90. let však pokrok při ustanovení 
multilaterálního kosmického režimu vázne. Spoje-
né státy na odzbrojovací konferenci Spojených ná-
rodů v Ženevě zablokovaly snahy o zahájení vyjed-
návání dohody o zákazu zbraní ve vesmíru. Čína 
mezitím odmítla spokojit se s čímkoli menším. Pro-
to dočasná opatření, jako dobrovolné budování dů-
věry, kontrola kosmické dopravy nebo kodex zod-
povědnosti kosmických mocností, uvázla na mrt-
vém bodě. 

Válka ve vesmíru není nevyhnutelná. Avšak sou-
časná změna politiky Spojených států a provokační 
akce Číny nás důrazně upozorňují na fakt, že svět 
se blíží ke křižovatce. Státy musí přehodnotit své 
národní zájmy, aby zabránily testování a použití 
orbitálních zbraní. Pozemské národy se musí brzy 
rozhodnout, zda chtějí zůstat u převážně mírové-
ho zkoumání kosmu, které trvalo polovinu minu-
lého století. Alternativa by byla nepřijatelná pro 
všechny.  #
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versity, 2007. Dostupné na www.ndu.
edu/inss/Research/SRjun07.pdf 

The World Security Institute’s Center for 
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KDYŽ SE PRACH 
NEUSADÍ
Vojenský konflikt ve vesmíru by zahalil Zemi oblakem 
kosmického smetí – úlomků a trosek, které by mohly 
poškodit nebo zničit jakoukoli družici, loď či orbitální 
stanici s posádkou. Při rychlostech, kterými se pohy-
bují tělesa na oběžné dráze, by i nepatrné tělísko 
mohlo prorazit plášť lodě a poškodit životně důležité 
systémy (obrázek úplně vpravo). A následky nukleár-
ního výbuchu ve vesmíru by byly ještě horší:  
elektromagnetický puls a poryv nabitých částic by 
poškodily nebo zničily všechny elektronické systémy 
na oběžné dráze (kromě toho, který by byl vybaven 
mohutným speciálním stíněním). Kosmické války by 
tak vrátily světovou ekonomiku zpátky do 50. let, 
protože veškeré komunikační, navigační, meteorolog-
ické a ostatní pokročilé satelitní služby by v následu-
jících letech byly nepoužitelné.

[NÁSLEDKY]

p MALÝ OTVOR V SATeLITU NASA, 

SLEDUjíCíM SLUNEčNí MaxIMa, 

PrOraŽENÝ DrObOUNKÝM  

OrbITÁLNíM úLOMKEM.
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