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Abstrakt 

Oblast elektronického boje se v poslední době, ruku v ruce s modernizací všech armád a 

jejich stoupající závislostí na elektronických systémech, dostává do popředí zájmu 

moderních armád. Po období útlumu během asymetrických konfliktů Afghánistánu a Iráku 

se začala situace obracet a v souvislosti s nasazením prostředků elektronického boje 

v konfliktech na Ukrajině a Sýrii. Nejsilnější armády světa prochází modernizací v rámci 

konceptů Network-Centric Warfare a Multi-Domain Operations. V těch je elektronický boj 

klíčový, jelikož tyto koncepty jsou založeny na sdílení dat a komunikaci 

v elektromagnetickém spektru. Tato diplomová práce se zabývá přístupem velmocí (USA, 

Rusko, Izrael), zkušenostmi ze zmíněných konfliktů na Ukrajině a v Sýrii, srovnává je se 

zkušenostmi a strategickými dokumenty AČR a vyvozuje implikace pro AČR. Hlavním 

cílem práce je tedy určit, jak by AČR měla přistupovat na základě přístupu velmocí a 

zkušeností z posledních konfliktů k oblasti elektronického boje a celkové modernizaci tak, 

aby byla připravena na výzvy budoucnosti. Sekundárně představuje oblast elektronického 

boje jako takovou a poslední vývoj technologií v této oblasti. Na základě uvedených 

zkušeností a přístupů je třeba, aby AČR aktualizovala své doktrinální dokumenty a 

nesoustředila se pouze na modernizaci specializovaných útvarů. V případě letectva je třeba 

integrovat ofenzivní prostředky elektronického boje, bezpilotní prostředky se schopnostmi 

elektronického boje a defenzivní systémy pro všechny letouny a vrtulníky.  V případě 

pozemních sil je třeba neomezovat specializované prostředky pouze na specializované 

útvary, zajistit dostatečnou ochranu před bezpilotními prostředky pomocí laserů a rušičů a 

bezpilotní prostředky se schopnostmi elektronického boje.  

 

Abstract 

Electronic Warfare has, in recent years, become a key field in modern armed forces. After 

wars in Afghanistan, Iraq, and experience from conflicts in Ukraine and Syria, Western 

armed forces turned their attention to the field of Electronic Warfare. The most powerful 

armed forces of the world are being modernized under the Network-Centric Warfare and 

Multi-Domain Operations concepts based on real-time data-sharing and communications in 

the Electromagnetic spectrum. This master thesis deals with Great Powers perspectives (the 

US, Russia, and Israel), lessons learned from the conflicts mentioned above in Ukraine and 

Syria, compares it with doctrinal documents of the Czech Armed Forces, and identifies 

lessons for Czech Armed Forces. The main goal of this thesis is to identify lessons learned 

for the Czech Armed Forces and key priorities in modernization for the Czech Armed forces 

to be prepared for future threats and battlefield. Based on the discussed approaches and 

conflicts, the author identifies the following implications. There is a need to update Czech 

doctrinal documents. Czech Armed Forces should not focus only on the modernization of 

special Electronic Warfare units but to introduce the field of Electronic Warfare across the 

Armed forces. Czech Air Force needs to be equipped with offensive Electronic Warfare 

measures, unmanned aerial vehicles with Electronic Warfare capabilities, and defensive 

systems for fixed-wing and rotary aircraft. Czech Land Forces should be equipped with 

measures based on lasers and jammers against unmanned aerial vehicles. Electronic Warfare 

should be introduced to all units. Land Forces need to be equipped with unmanned aerial 

vehicles with Electronic Warfare capabilities.   
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1 Úvod 
Rozvoj prostředků elektronické a radiové komunikace zaznamenal v posledních desetiletích 

významný skok vpřed. Bezprecedentní technologický pokrok, výrazné rozšíření elektronické a 

radiové komunikace do všech oblastí lidské činnosti a snaha o větší pohodlí a efektivitu 

způsobily závislost lidstva jako takového na těchto technologiích.  

 

Jinak tomu není ani ve vojenské oblasti. S nastupujícími pojmy jako jsou Network-Centric 

Warfare, Multi-Domain Operations nebo C4ISTAR stoupá závislost všech armád na 

elektronickém způsobu komunikace. Odpovědí, byť jen částečnou, na to, jak čelit protivníkovi, 

který spoléhá na elektronickou komunikaci ve velení a řízení svých vojsk, je elektronický boj 

(EB). Ten se po roce 2000 stal (hlavně v členských státech Severoatlantické aliance) 

opomíjenou oblastí. Hlavním důvodem, kvůli kterému byla oblast EB opomenuta, byl fakt, že 

jednotky NATO byly v této době nasazovány v drtivé většině případů v rámci 

protipovstaleckých operací během kampaní v Iráku, Afghánistánu, Libyi a Mali.  V roce 2014 

došlo k anexi Krymu a rozpoutání války ve východních oblastech Ukrajiny – tyto události byly 

v oblasti EB jakýmsi budíčkem pro členské státy NATO. Došlo zde totiž k masivnímu nasazení 

sofistikovaných prostředků EB. Za další milník lze považovat nasazení ruských ozbrojených sil 

v Sýrii od roku 2015. Nejnovějším případem, kdy bylo jasné, že již není možné oblast EB 

ignorovat, můžeme považovat cvičení Trident Juncture 2018, kdy došlo k rušení GPS signálu 

vojsk NATO v oblasti dálného severu v Norsku (O´Dwyer, 2019).  

 

Výše zmíněné události dokazují, že soupeření v této oblasti se týká (a v budoucnu se bude týkat) 

hlavně států NATO (v čele s USA) a Ruské federace (sekundárně se může jednat o Čínskou 

Lidovou republiku). Dalším a možná často přehlíženým hráčem na tomto poli je Stát Izrael, 

který využíval a využívá prostředky elektronického boje hlavně v oblasti letectva při úderech 

proti cílům v Sýrii.  

 

Vzhledem k členství České republiky v NATO a k její geografické poloze se působení 

prostředků EB týká i českých ozbrojených sil. Dlouhodobý výhled pro obranu 2035 říká, že 

oblast průzkumu a elektronického boje bude jednou z klíčových oblastí systému velení a řízení 

a vedení bojové činnosti (Ministerstvo obrany, 2019a, str. 19). Spolu s vývojem a nástupem 

prvků výše zmíněných konceptů Network-Centric Warfare, Multi-Domain Operations a 

C4ISTAR, které se (alespoň částečně) nevyhnou a v některých oblastech už nevyhýbají ani 

AČR, bude potřeba zhodnotit a případně přehodnotit a změnit přístup k oblasti EB, ochraně 

elektronických a informačních systémů ve světle zkušeností z posledních konfliktů tak, aby 

AČR při svém budoucím nasazení (v kterékoliv destinaci) byla schopna efektivně nasazovat 

ofenzivní i defenzivní prostředky EB ve všech doménách. Nejedná se ale pouze o působení 

v elektromagnetickém spektru proti „regulérnímu protivníkovi“. Prostředky EB lze využít proti 

improvizovaným výbušným zařízením, bezpilotním prostředkům nebo i proti prostředkům 

protivzdušné obrany.  

 

Hlavní výzkumná otázka této práce zní: „Jak lze na základě zkušeností velmocí a poznatků 

z posledních konfliktů změnit přístup AČR k oblasti elektronického boje a připravit tak AČR 

na budoucí operační prostředí?“. Hlavním cílem práce je upozornit na dynamicky rozvíjející se 

oblast EB, zhodnotit stav oblasti EB v AČR a navrhnout možná řešení a teze rozvoje celé oblasti 

v AČR. Vedlejším cílem je zahájit debatu o využití výše zmíněných konceptů a „moderních“ 



 

 

 

operačních postupů v rámci působení AČR. Vzhledem ke geografickým podmínkám nemá 

smysl v případě AČR hovořit o nasazení prostředků a jednotek EB na moři, a tudíž bude v rámci 

práce diskutováno nasazení těchto prostředků v pozemní a vzdušné doméně. Práci lze vnímat 

prizmatem strategických studií, jelikož se zabývá vlivem vývoje nových technologií v oblasti 

vojenství na operační postupy a zavádění nových systémů v oblasti EB v AČR. Práce se také 

snaží odpovědět na otázky související s budoucností válčení a připravenosti AČR na budoucí 

bojiště v rámci symetrických i asymetrických konfliktů. Práce také načrtává možné změny 

v českých koncepčních, doktrinálních a strategických dokumentech, čímž přispívá do diskuse 

o strategickém směřování českých ozbrojených sil tak, aby byly konkurenceschopné 

v budoucnu a aby nebyla snížena obranyschopnost ČR jako takové. V této části práce nutné 

podotknout, že rozvoj EB jako strategické priority (české ministerstvo obrany považuje oblast 

EB za klíčovou pro vedení operací) pro AČR není v rozporu s českým členstvím v NATO a 

EU. V rámci první zmíněné organizace lze schopnosti v elektromagnetickém spektru rozvíjet i 

bez toho, aniž by to byla v rámci NATO České republice přidělená schopnost. V rámci EU lze 

s ostatními členskými státy spolupracovat prostřednictvím iniciativy PESCO, v níž je ČR tzv. 

leading nation v oblasti elektronického boje a pasivních sledovacích systémů. Právě v této 

oblasti má ČR dlouhou, nejen vojenskou tradici. Pokud dojde k naplnění programu iniciativy 

PESCO, má ČR příležitost k rozvoji této schopnosti v rámci EU i NATO a rozvoji domácího 

obranného průmyslu, což lze ze strategického pohledu považovat za výhodné.  

 

V první, teoretické části práce bude představena oblast EB jako taková, definice EB a jeho 

rozdělení. Budou uvedeny historické příklady signifikantního použití prostředků EB (působení 

v elektromagnetickém spektru). Dále bude představen koncept Network-Centric Warfare, do 

kterého je celá práce zasazena. Práce se zabývá ruským a americkým pohledem na tento 

koncept. Koncept Network-Centric Warfare je odrazem fenoménu nazývaným Revolution in 

Military Affairs (RMA). Prvním, kdo se RMA zabýval, byl sovětský generální štáb 

v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. První fází RMA bylo podle sovětských 

autorů proměna válčení a zařazení pokročilých prostředků zpracovávání dat, sledování a 

průzkumu jako jsou satelity, bezpilotní prostředky nebo automatizované systémy detekce. 

Druhou fází RMA je vlastní zařazení pokročilých zbraňových systémů jako jsou lasery, 

robotické systémy nebo mikrovlnné zbraně. Sovětský generální štáb vyvinul tzv. průzkumně-

útočný komplex, který lze považovat za prvního předchůdce konceptu Network-Centric 

Warfare (Krepinevich, 2002, str.6).  

 

Součástí první části práce je i představení moderních technologií a přístupů, které se v oblasti 

EB momentálně dostávají do popředí. Jedná se o umělou inteligenci, použití prostředků EB 

proti bezpilotním prostředkům, použití prostředků EB instalovaných na bezpilotních 

prostředcích, technologii stealth a zbraně se směrovanou energií. Následuje přístup Spojených 

států k oblasti EB, jejich zkušenosti a výhled do budoucna. Ve stejném duchu bude představen 

přístup Ruska. Kapitoly týkající se ruského a amerického přístupu a zkušeností z konfliktů 

obsahují závěr, shrnující možnou inspiraci pro AČR. Přístup Státu Izrael je shrnut v rámci 

kapitoly o konfliktu v Sýrii v praktické části.  

 

V druhé, praktické části budou představeny dva konflikty – ukrajinský a syrský. Případ Sýrie 

je rozdělen na působení Státu Izrael a Ruska. V rámci praktické části je též zařazena kapitola o 

teoretickém přístupu AČR (na základě dostupných doktrinálních a strategických dokumentů) a 

praktických zkušenostech útvarů AČR s oblastí EB. Dále byla oblast EB v konkrétních 

jednotkách AČR konzultována s odborníky z bezpečnostní oblasti. Tyto všechny poznatky 



 

 

 

slouží k ilustraci současného stavu přístupu k oblasti EB.  

 

V závěrečných kapitolách budou shrnuty zkušenosti tří velmocí z oblasti EB – Spojených států, 

Ruska a Izraele, poznatky z nasazení prostředků EB ve dvou významných konfliktech 

posledních let – konflikt na Ukrajině a v Sýrii a současný stav přístupu v AČR. Na základě 

těchto zkušeností a poznatků budou navržena řešení a možná zlepšení v přístupu AČR k oblasti 

EB a její doktríně tak, aby přechod na koncepty Network-Centric Warfare nebo Multi-Domain 

Operations mohl proběhnout v rámci AČR hladce a aby AČR mohla rozšířit své schopnosti a 

tím pádem spektrum operací, do kterých by mohla být zapojena a aby v rámci válčení v tomto 

století nezaostávala za potenciálním protivníkem ani za svými spojenci. 

2 Co je to EB a jaká je jeho historie? 
V této úvodní kapitole k tématu bude představen obecný pohled na elektronický boj – čím se 

zabývá, na jaké podoblasti a kategorie můžeme tuto oblast dělit. Budou představeny i základní 

techniky v jednotlivých podoblastech. Druhá část kapitoly bude věnována významným 

historickým bitvám a vojenským operacím, během kterých byly použity prostředky EB.  

2.1 Definice EB 
Frater a Ryan (2001, str. 13-14) definuje elektronický boj jako užití elektromagnetického 

spektra (EMS) pro působení proti nepřátelským bojovým schopnostem (nejen) v EMS nebo 

ochrana vlastních schopností (nejen) v EMS. V tomto spektru probíhá cyklus velení a řízení, 

který se v dnešní době skládá ze sledování, akvizice cíle, komunikace a informačních systémů. 

Zničením nebo narušením funkcí systémů v těchto oblastech dojde k degradaci schopností 

protivníka tak, že není schopen vést bojové operace. De Martino (2018, str. 3) definuje hlavní 

úkol prostředků EB jako získání a udržení nadvlády v EMS tak, aby mohlo být dosaženo 

možnosti operovat proti nepřátelským senzorům – lokalizovat je a potlačovat je využíváním 

jejich slabin a limitů, což může mít za následek vyřazení s nimi propojených zbraňových 

systémů.  

 
Obr. 1. Elektromagnetické spektrum. NASA 

 

 



 

 

 

EB jako takový lze rozdělit do dvou hlavních oblastí. Těmi jsou: 

● EB vedený proti komunikačním systémům (tzv. communications electronic Warfare) 

– zabývá se oblastí vysoké až supervysoké frekvence a elektromagnetickým zářením, 

jež produkují zejména komunikační systémy. V této oblasti EB je zachycení a analýza 

daného signálu důležitější než jeho vysílač 

● EB vedený proti ostatním systémům (tzv. noncommunication electronic Warfare) – 

zaměřený proti radarovým systémům v oblasti ultravysoké frekvence a vyšší. V této 

oblasti je důležitý vysílač daného signálu. Působením proti vysílačům lze odhalit 

přítomnost a celkovou charakteristika vysílače.  

Do oblasti elektronického boje patří také tzv. Signals Intelligence (SIGINT), který lze rozdělit 

na dále rozdělit na communications intelligence (COMINT) a electronic intelligence (ELINT) 

(Frater a Ryan, 2001, str. 14).  

 

Oblast EB lze dále rozdělit na tři podoblasti: 

● Elektronický útok 

● Elektronická ochrana 

● Elektronická podpora (elektronická podpůrná opatření) 

2.1.1 Elektronický útok 
V rámci elektronického útoku je využívána elektromagnetické energie k útoku na personál, 

vybavení a zařízení k tomu, aby bylo docíleno zničení nebo znehodnocení bojových schopností 

protivníka (Frater a Ryan, 2001, str.14). Mezi nejvýznamnější techniky elektronického útoku 

můžeme zařadit: 

● Rušení – cílem rušení je přerušit nepřátelskou komunikaci za pomocí silnějšího signálu 

vysílaného směrem k přijímači. Vždy je rušen přijímač, nikoliv vysílač. Vzhledem 

k taktickým nevýhodám musí být rušič vysoce mobilní tak, aby nebylo možné jej 

lokalizovat (2001, str. 144). 

● Klamání – cílem klamání je zmást protivníka. Zmatení protivníka lze docílit např. 

změnou elektronického profilu přátelských jednotek nebo vytvořením „falešných 

jednotek“ v jiné lokalitě (2001, str. 160).  

● Použití střel proti zdrojům elektromagnetického záření – používá se zejména při 

snaze potlačit nebo zničit nepřátelské radary protivzdušné obrany (Department of the 

Army, 2019, str. 6-1). 

2.1.2 Elektronická ochrana 
Oblast elektronické ochrany lze definovat jako opak elektronického útoku. Slouží k ochraně 

personálu, vybavení a zařízení před nepřátelským působením v EMS (Frater a Ryan, 2001, str. 

57). Elektronickou ochranu lze rozdělit na dvě oblasti: 

● Pasivní ochrana – jedná se o nástroje k ochraně vlastních jednotek před vystavením 

nepřátelskému působení v EMS 

a) Užití systémů s identickými šířkami pásma ke ztížení identifikace systému 

b) Kontrola vyzařování – může se jednat o radiový nebo elektronický klid. V obou 

případech jsou systémy deaktivovány, aby protivník nebyl schopen zaměřit vysílání.  

● Aktivní ochrana – soubor aktivních nástrojů k ochraně vlastních jednotek 

a) Ochrana proti rušení – lze jí dosáhnout užitím více kanálů mezi vysílačem a 

přijímačem (např. použitím jiné frekvence) 



 

 

 

b) Šifrování – ochrana přenášených dat tak, aby je mohl přijmout a zpracovat pouze 

adresát. Šifrování je dostupné pouze v digitálních systémech 

(2001, str. 57-62) 

2.1.3 Elektronická podpora (elektronická podpůrná opatření) 
Elektronická podpora je oblast zahrnující zachycení, identifikaci a lokalizaci záměrného nebo 

neúmyslného vyzařování elektromagnetické energie. Slouží také k rozpoznání hrozeb a 

vytvoření elektronického obrazu bitevního pole. Mezi základní techniky elektronické podpory 

patří: 

● Vyhledávání – slouží k prvotnímu vyhledání elektromagnetických signálů 

● Zachycení – vyhledané signály jsou posléze zkoumány z technického i obsahového 

hlediska 

● Vyhledávání směru – fyzická lokalizace vysílače signálu založená na poznatcích 

z vyhledání a zachycení 

(2001, str. 99) 

2.2 Historie použití EB 

2.2.1 „Bitva paprsků“ 
Po porážce Francie se nacistické Německo zaměřilo na Velkou Británii. Po odložení a 

následném zrušení operace Lvoun se Němci soustředili na leteckou válku proti Británii. Hans 

Plendl představil systém navádění bombardérů Luftwaffe na cíle v Británii. Tento systém se 

skládal ze čtyř paprsků – tří vyzařovaných z Francie a jednoho z Belgie. Tyto paprsky měly 

pomoci pilotům ke správnému shozu bomb. Systém byl poté vylepšen a skládal se ze dvou 

paprsků, z nichž jeden naváděl bombardér a průsečík tohoto paprsku s druhým paprskem 

označoval místo shozu bomb. Britové na tyto pokročilé systémy reagovali umístěním 

jednoduchých vysílačů na všechny policejní stanice na území Spojeného království. Tyto 

vysílače byly schopny „najít“ jednotlivé paprsky a tím buď zmást německé bombardéry nebo 

určit, které město se stane cílem útoku. Dalším protiopatřením, které Britové použili, byl systém 

Meacon. Ten vycházel z faktu, že Němci používají k přijímání souřadnic cílů radiový signál 

užívající Morseovku. Pošty po celé Británii byly vybaveny systémem Meacon, čímž bylo 

dosaženo možnosti zmást německé piloty (Nambi, 2020).  

 

2.2.2 Kubánská raketová krize 
National Security Agency (NSA) již v roce 1960 odhalila první známky spojení Castrova 

režimu a sovětského bloku pomocí systémů SIGINT. Ve stejné době odhalila přítomnost 

španělsky hovořících pilotů na jedné z československých leteckých základen. V roce 1962 

prostředky ELINT odhalily přítomnost sovětského leteckého radaru a přítomnost důstojníků 

raketového vojska (Alvarez, 2000, str. 170-171). V době nastupující krize v září 1962 došlo ze 

strany NSA k rozsáhlému použití ELINT proti radarům jednotek protivzdušné obrany (PVO) a 

dalších. Američtí plánovači počítali s možností rušení radarů včasného varování a naváděcích 

systémů (2000, str. 173).  

 

2.2.3 Operace Pouštní bouře  
Během operace Pouštní bouře byly použity rozličné prostředky EB. Již během operace Pouštní 

štít byly nasazeny prostředky ELINT k vytvoření elektronického obrazu bitevního pole, 

zejména co se týče irácké integrované PVO, jejích radarů a systémů velení a řízení. Američtí 



 

 

 

specialisté EB společně s piloty bojových letounů oklamali iráckou PVO tak, že bojové letouny 

předstírali narušení iráckého vzdušného prostoru, přičemž došlo k aktivaci irácké PVO a 

američtí specialisté poté mohli zkompletovat elektronický obraz bitevního pole. Jednotky 

irácké PVO poté nezměnily pozice ani strukturu, čímž ve výsledku výrazně usnadnily působení 

amerických prostředků EB a bojových letounů. Hlavními cíli nasazení prostředků EB na 

americké straně bylo: 

● Potlačení irácké PVO pomocí rušení a užití střel proti zdrojům elektromagnetického 

záření 

● Narušení systémů velení a řízení v rámci úderů bojových letounů proti klíčovým bodům  

● Užití ochranných protiopatření bojovými letouny  

V první vlně došlo k použití střel proti radarům na klíčových a strategických pozicích (těchto 

střel bylo použito více než 200 ks) a k silnému rušení. Ke znásobení výsledků rušení a ničení 

radarů byly využity konvenční řízené střely k útokům na elektrárny. V druhé fázi byly použity 

bezpilotní prostředky, které měly představovat bojové letouny. Tyto bezpilotní prostředky 

znovu odkryly další jednotky a součásti irácké PVO. Nasazení prostředků EB ze vzduchu, 

následované použitím konvenčních řízených střel bylo klíčovou součástí operace Pouštní bouře, 

kterou poté pozemní síly dokončily v řádu jednotek dnů (Kopp, 1993).  

Samostatnou kapitolou v rámci operace Pouštní bouře je nasazení stealth letounů F-117A 

Nighthawk. Tyto letouny byly prvními letouny, které vstoupily do iráckého vzdušného prostoru 

na začátku letecké kampaně. Měly za úkol bombardovat postavení PVO, centra velení a řízení, 

sklady munice a postavení balistických střel SCUD. Během celé kampaně uskutečnily letouny 

F-117A celkem 1271 útoků s úspěšností 80 %. Během prvních 24 hodin kampaně bylo 31 % 

všech leteckých útoků uskutečněno právě těmito letouny. Díky svým charakteristikám byly 

letouny F-117A jedinými letouny, které bombardovaly opevněné cíle v okolí Baghdádu během 

první noci operace (Leone, 2018).  

2.3 Závěr 
V této kapitole byl představen EB jako takový. Jeho podoblasti – elektronický útok, 

elektronická ochrana a elektronická podpůrná opatření a rozdělení na SIGINT, ELINT a 

COMINT. Ve druhé části byly představeny tři významné bitvy nebo vojenské operace, při 

kterých byly použity prostředky EB – Bitva o Británii, Kubánská raketová krize a operace 

Pouštní bouře. Další operace a konflikty jako je například Sýrie nebo východní Ukrajina budou 

představeny v jednotlivých kapitolách této práce. 

3 Network-Centric Warfare 
V této kapitole bude představen koncept Network-Centric Warfare, resp. Network-Centric 

Operations (do češtiny lze přeložit jako síťové válčení, resp. síťové operace) z pohledu USA a 

Ruska.  

3.1 Pohled USA 
Alberts (2000) definuje Network-Centric Warfare (NCW) jako nový typ síťového myšlení, 

které lze poté aplikovat ve vojenských operacích. Jedním z nejdůležitějších aspektů, na které se 

NCW soustředí, je síla, která vychází z toho, že jednotlivá centra jsou navzájem propojená. 

Autor NCW charakterizuje jako „schopnost geograficky rozprostřených jednotek vytvořit 

vysokou úroveň sdíleného bitevního prostoru, který lze využít prostřednictvím sebe-

synchronizace a dalších síťových operací pro dosažení velitelských záměrů.“ (2000, str. 88). 

Dle autora má také NCW schopnost přispět ke splynutí tří operačních úrovní – taktické, 



 

 

 

operační a strategické.  

Autor dále identifikuje tři základní koncepty důležité pro NCW. Těmi jsou: 

● Geograficky rozprostřené jednotky – Na rozdíl od dob minulých nám informační 

doba umožňuje překonat velké vzdálenosti a můžeme se soustředit na koncentraci 

efektů a nemusíme se zabývat koncentrací jednotek 

● Informované jednotky – informované jednotky budou schopné samo-synchronizace 

(která bude založená na znalosti záměrů a sdíleném vědomí) 

● Efektivní propojení – Propojení všech sil v bitevním prostoru vyžaduje vytvoření 

výkonné infrastruktury, která umožní jednotkám dostávat kvalitní informace. Propojení 

dále znamená: 

a) Rozprostřené entity jsou schopny součinnosti 

b) Odpovědnost a působení může být dynamicky přesouváno, aby bylo možné 

přizpůsobit se situaci (2000, str. 90-92) 

Office of Force Transformation (spadající pod americké Ministerstvo obrany) definuje NCW 

jako teorii válčení v informační době, resp. reakci armády na informační dobu. Přesně poté jako 

„kombinaci strategií, nastupujících taktik, technik, procedur a organizace, které mohou plně 

nebo částečně propojené jednotky nasadit pro vytvoření rozhodující bojové výhody.“ (2005, str. 

3). 

Propojené jednotky poté vedou Network-Centric Operations (NCO), které jsou základem pro 

effects-based operations, které lze definovat jako „soubor akcí, namířených na formování 

chování spojenců, neutrálních aktérů a nepřátel během míru, krize a války“. Propojením všech 

senzorů, odpovědných osob a operátorů tak, aby bylo dosaženo sdíleného vědomí, zvýšené 

rychlosti velení, vysokého operačního tempa, větší účinnosti, vyšší pravděpodobnosti přežití a 

určité úrovně sebe-synchronizace lze NCW zajistit vyšší bojovou sílu (2005, str. 4). 

 

Clay Wilson ve své analýze pro americký kongres (2007) definuje síťové válčení jako teorii, 

která aplikuje výhody informační doby (zrychlená komunikace, zvýšené povědomí o situaci) 

prostřednictvím propojení tak, aby bylo možné zvýšit účinnost vojenských operací. Tato 

vylepšení umožní sestavovat menší, efektivnější a nezávislé jednotky, které budou moci 

provádět celé spektrum operací rychleji než doposud. Síťové vojenské operace jsou určeny ke 

spolupráci, která je založená na volném toku dat a informací skrz celý bitevní prostor. Tak může 

dojít k tomu, že se data rychle dostanou k entitám, které je potřebují. Jako příklad použití síťové 

vojenské operace Wilson uvádí hlavní fázi operace Irácká Svoboda (str. 2-3). 

 

Perry et al. (2002) definují síťové operace jako koncept, který spojuje platformy do jedné sítě 

sdíleného vědomí. Tato síť je určená k získání informační nadřazenosti nad protivníkem, narušit 

protivníkův rozhodovací proces a ukončit rychle konflikt. Ve srovnání s „tradičním válčením“ 

vidíme, že u síťového válčení dochází ke shromažďování účinku, ne síly jako v případě 

„tradičního válčení“. Takto lze vylepšovat efektivitu bojových operací, při kterých je cíl 

napaden nejvhodnějším systémem. Autoři dále uvádějí, že síťové válčení je založeno na 

konceptu tří základních sítí: 

● Informační síť tvoří infrastrukturu, která zajišťuje přijímání, zpracování, uložení a 

ochranu informací 

● Síť senzorů používá senzory, které jsou implementovány do informační sítě. Pro každý 

úkol nebo operaci vytváříme jinou síť senzorů.  



 

 

 

● Síť se vzorcem zapojení-rozhodnutí-operátor slouží operátorům a zbraňovým 

systémům k provádění operací. Stejně jako u předchozího typu je vytvořena nová, 

unikátní síť pro každý úkol.  

Síť senzorů a síť se vzorem zapojení-rozhodnutí-operátor jsou součástí informační sítě. Každá 

z těchto sítí je složená z entit, které představují senzory, zbraňové systémy nebo velitelské 

platformy. Tyto entity jsou propojeny pomocí sdílených (propojených) dat a pomocí 

komunikace. Poslední dvě jmenované sítě nemusí být odděleny a mohou se angažovat v akci 

společně. Toto lze demonstrovat na příkladu protivzdušné obrany – Síť senzorů sleduje cíl 

(střelu nebo letoun) i poté, co se angažuje síť se vzorcem zapojení-rozhodnutí-operátor a cíl 

zničí (str. 2-3). 

 

3.2 Pohled Ruska 
Makarenko (2017, str. 49) definuje „síťové operace“ jako využití lidských a technických 

schopností v síťovém prostředí. Síťové operace nachází využití u všech prvků ozbrojených sil. 

Těm umožňuje poskytovat informace, integrovat schopnosti, rozšiřovat povědomí a znalosti. 

Tyto činnosti poté umožňují dosáhnout vysoké flexibility a efektivity při provádění bojových 

operací. Síťové operace lze také definovat jako operace probíhající v síťovém prostředí. Toto 

prostředí Makarenko definuje jako oblast, která zahrnuje lidské a technické zdroje a 

technologie. Tyto tři prvky umožňují síti fungovat ve prospěch uživatele, poskytovat informace 

a zajišťovat zabezpečení těchto informací před protivníkovými pokusy o narušení informační 

bezpečnosti.  

 

Síťové prostředí můžeme podle Makarenka (str. 50-52) rozdělit na dvě oblasti: 

● Oblast znalostí  

a) Kognitivní oblast je oblast vědomí každého vojáka. V této doméně se provádějí 

operace založené na efektech (effects-based operations).  Do kognitivní oblasti patří 

úmysl velitele, taktika a doktrína.  

b) Sociální oblast je oblastí lidské interakce. Zde se formují systémy skupinových 

vztahů. Podle Makarenka je to oblast, které by se v rámci síťových operací měla 

věnovat zvýšená pozornost.  

● Technická oblast 

a) Fyzická oblast je typickou oblastí pro vedení „tradičních“ válek. Zahrnuje všechny 

domény – moře, zemi, vzduch a vesmír, zbraňové systémy a vybavení, stejně jako 

hardwarové vybavení počítačových sítí.  V éře síťových operací je fyzická oblast 

považována za tu, ve které se použití sil a prostředků v rámci síťového velení a řízení 

projeví.  

b) Informační síť je oblastí, kde jsou vytvářeny, zpracovávány a distribuovány 

všechny informace. V éře síťových operací je to nejdůležitější oblast. Tato oblast 

spojuje všechny úrovně a domény válčení. Tato oblast rozhoduje o vítězství a 

porážce. 

Vorobjov s Kyseljovem (2014, str. 44) definují podstatu síťového válčení jako zvýšení bojové 

síly jednotek pomocí vytvoření informační a komunikační sítě, která propojí zdroje informací, 

bojové jednotky a jednotky týlového zabezpečení tak, aby bylo dosaženo jednotného systému 

zpracování a distribuce informací za účelem dosažení synergického efektu během bojových 

operací. Cílem síťového válčení je odstranit kvantitativní převahu protivníka pomocí 



 

 

 

synchronizace jednotek a prostředků, nadřazenosti vlastních sil řízení a průzkumu, povědomí, 

predikcí situace a schopnosti reagovat na její změnu (str. 46). 

 

Chamzatov (2014, str. 41) se od ostatních autorů do značné míry odlišuje. Nepovažuje totiž 

síťové válčení za koncept, který by zásadně měnil formu válčení, ale kloní se k názoru, že tento 

koncept mění způsob velení a řízení. Povahu moderních operací charakterizuje, na rozdíl od 

„tradičních vojenských operací“ založených na koncentraci sil a prostředků, jako „koncentraci 

úsilí a efektu soustředěného užití bezkontaktního úderu, elektronického boje a informačních 

operací“ (2014, str. 42). Charakteristickým rysem síťových operací (při použití průzkumu a 

systému velení a řízení) je to, že umožňují použít vojska v celé hloubce operačního prostoru, a 

ne pouze ve společné bojové linii (2014, str. 42-43). 

 

3.3 Shrnutí pohledů na Network-Centric Warfare 

(závěr) 
Z pohledů zmíněných v předchozí kapitole můžeme vyvodit jasný závěr. Oba pohledy se 

shodují na tom, že v rámci síťového válčení nebo síťových operací je nejdůležitější propojení a 

vytvoření sítě pro všechny jednotky na i mimo konkrétní bitevní pole.  Důležité je také 

propojení všech dostupných domén (námořní, pozemní, vzdušné, vesmírné a kybernetické).  

Ozbrojené síly poté mohou dosáhnout informační nadřazenosti a z toho vyplývajícího vyššího 

situačního povědomí, přizpůsobit se a využít synergického efektu pro dosažení vítězství. Jak 

již bylo řečeno, nejdůležitějším prvek síťového válčení je komunikace v informační síti. 

Protivník se poté logicky bude snažit odepřít tuto možnost komunikace a propojení. Vzhledem 

k tomu, že drtivá většina komunikace a navigace dnes probíhá digitálně (v elektromagnetickém 

spektru), budou hlavním nástrojem protivníka prostředky elektronického boje (EB).  

4  Trendy a technologie v oblasti EB 
Čtvrtá kapitola této práce je věnována trendům a technologiím v oblasti EB. Bude rozebrána 

umělá inteligence a její možné použití v EB a uvedeny konkrétní příklady již fungujících řešení. 

V druhé části kapitoly budou rozebrány bezpilotní prostředky ze dvou pohledů – jako hrozba, 

kterou lze prostředky EB eliminovat a také jako příležitost pro vzdálené použití prostředků EB. 

Třetí část je věnována technologii stealth a čtvrtá část rozebírá zbraně se směrovanou energií.  

 

4.1 Umělá inteligence 
Nejzajímavějším trendem v oblasti EB je zapojení umělé inteligence a strojového učení. To 

prostředkům EB umožní rychleji a efektivnější reagovat na nastalé hrozby. V oblasti umělé 

inteligence je ale potřeba EB rozdělit do dvou základních kategorií: 

● Adaptive Electronic Warfare (AEW) – systémy AEW jsou schopné omezeně 

reagovat na nové hrozby. 

● Cognitive Electronic Warfare (CEW) - tyto systémy se dají charakterizovat jako 

vylepšený AEW. CEW systém by měl být schopen vstoupit do EMS, aniž by měl 

předdefinované hrozby a protiopatření proti těmto hrozbám. Měl by být schopen 

prověřit nepřátelský systém, zjistit jeho reakci a podle té adekvátně a velmi rychle 

reagovat (uložit nepřátelský systém a reakci na něj do databáze a poskytnout tyto data 

ostatním jednotkám). 



 

 

 

(Pomerleau, 2016) 

Současné systémy EB se s nástupem programovatelných, na softwaru založených radarových 

systémů stávají neefektivními. Řešením je proto zapojení systémů, které pracují na systému 

kognice. Pro správné fungování kognice v systémech EB je nutné, aby byl složen z těchto 

základních bloků1: 

● Cyklus vnímání-akce – systém získává informace a data o okolním prostředí 

prostřednictvím přijatých signálů a reaguje na ně.  

● Paměť – systém extrahuje data z přijatých signálů a ukládá je do paměti. Zde také 

probíhá proces učení. 

● Pozornost – je nutné, aby systém mohl používat data efektivně. Pakliže je účinnost 

cyklu vnímání-akce malá, je potřeba, aby systém vybral jinou techniku. 

● Inteligence – podporuje algoritmické rozhodování a umožňuje vybrat tu správnou 

techniku reakce.  

(Arik, 2015, str. 1104) 

Architektura kognitivního systému elektronického útoku (elektronických protiopatření) se 

skládá ze tří hlavních částí: 

● Paměť a databáze – nejdůležitější část systému. Jsou zde uloženy všechny známé 

signály a reakce na ně. 

● Kontrolní a tréninkový systém paměti – zde probíhá trénink a učení systému podle 

dat z paměti a databáze 

● Ovladač paměti – zkoumá efektivitu přijatých a uskutečněných protiopatření z chování 

nepřátelského radaru  

(2015, str. 1105-1107) 

Jedním z příkladů prvního nasazení umělé inteligence může být ruský systém RB-109A Bylina. 

Ten není typickým systémem EB, ale spíše řídícím střediskem v sestavě systémů EB. Umělá 

inteligence nasazená v tomto systému pomáhá rychleji identifikovat a klasifikovat cíle. Data o 

těchto cílech poté předává ostatním systémům EB tak, aby tyto systémy byly schopné adekvátně 

reagovat. V případě potřeby může Bylina změnit v reálném čase rozdělení úkolů. Tyto nové 

řídící systémy údajně zvyšují efektivitu vedení EB o 40-50 % (Ramm, 2020). 

 

4.2 Bezpilotní prostředky 
 

4.2.1 Použití prostředků EB proti bezpilotním prostředkům 
Velmi rychlé rozšiřování a vylepšování technologií v oblasti bezpilotních prostředků způsobilo, 

že je dnes můžeme najít prakticky po celém světě. Zejména Čínská lidová republika zaplavuje 

trh svými malými, a hlavně levnými bezpilotními prostředky. Právě ty jsou, na rozdíl od větších 

a sofistikovanějších bezpilotních prostředků (které lze ničit pomocí klasické PVO, byť se jedná 

o drahé řešení) vzrůstající hrozbou. Konflikty na Ukrajině, na Blízkém východě a v Africe 

ukazují, že i malé a levné „drony“ mohou způsobit významné škody a ztráty. Jednou 

z možností, jak proti těmto „dronům“ bojovat je nasazení prostředků EB. „Sestřelení“ íránského 

dronu americkým systémem MADIS může sloužit jako velmi dobrý příklad. Prostředky EB 

mohou pomocí rušení a klamání narušit spojení mezi operátorem a dronem. Ten se může poté 

 
1 Tato struktura je uvedena pouze pro příklad, jak může takový systém vypadat. Neznamená to, že v oblasti 

elektronické ochrany nebo elektronických podpůrných opatření vypadají systémy stejně.  



 

 

 

vrátit na předem stanovené místo, „zmateně“ manévrovat nebo přistát (Gouré, 2019). 

 

Úspěšné použití prostředků EB proti „dronům“ resp. v tomto případě kvadrokoptérám 

potvrzuje účastník bojů o Mosul, toho času příslušník 82. výsadkové divize, Pablo Chovil 

(2018). Ten popsal dvojí užití dronů bojovníky Islámského státu. Zaprvé, užití dronů k navádění 

minometné palby. Zadruhé, užití dronů k přímému útoku na konvoje pravidelných iráckých 

ozbrojených sil. V polních podmínkách proto došlo k instalaci zařízení Anti-UAV Defense 

System na jeden z obrněných automobilů. Výsledky se dostavily okamžitě – podařilo se 

„drony“ nasměrovat zpět na místo vzletu, neutralizovat nebo „zastavit ve vzduchu“ tak, aby je 

bylo možné sestřelit ručními zbraněmi. Jako doporučení pro boj s drony poté Chovil uvádí 

nutnost vybavit americké pozemní jednotky účinnými systémy boje proti bezpilotním 

prostředkům (konstruované na bázi rušení nebo „sestřelení“ laserem) a zároveň nutnost vybavit 

jednotky samotnými drony tak, aby si vojáci na jejich přítomnost zvykli.  

 

US Army se v posledních letech zabývá vývojem systému Mobile High Energy Laser 

(MEHEL), který je umístěn na obrněném transportéru Stryker. Vozidlo bylo kromě zmíněného 

systému vybaveno také kamerami k detekci dronu a „klasickými“ prostředky EB, které mohly 

dron rušit. Podle expertního týmu, který systém testuje, došlo k sestřelení přibližně 50 dronů a 

systém předčil očekávání (Trevithick, 2017a). 

 

Debaty o použití prostředků EB proti dronům se vedou také v Rusku. Trojice autorů Gulidov, 

Jelcov a Jakovlev mluví (2016, str. 43) o „bezpilotním boomu“ – situaci, kdy se bezpilotní 

prostředky objevují několik posledních let prakticky v každém konfliktu po celém světě a 

důkazem jsou i nesčetné výstavy, kde jsou bezpilotní prostředky jedním z hlavních taháků. 

Autoři se dále částečně shodují s Gourém – ničit bezpilotní prostředky klasickou PVO je velmi 

složité. Vzhledem k elektronickým součástkám, ze kterých se bezpilotní prostředek skládá 

(navigační, komunikační a elektrooptické systémy) je nasnadě použití prostředků EB. Jako 

jeden z příkladů úspěšné eliminace bezpilotního prostředku systémem EB autoři uvádí událost 

z roku 2011, kdy se íránské obsluze prostředků EB podařilo rušit, převzít kontrolu a následně 

přistát s do té doby tajným „dronem“ RQ-170. Již v roce 2015 došlo v Rusku ke cvičení vojsk 

Západního a Východního vojenského okruhu, které bylo zaměřeno na boj proti bezpilotním 

prostředkům pomocí systému Žitel a dalších podpůrných prostředků2 (2016, str. 44-45). 

 

4.2.2 Použití bezpilotních prostředků s integrovanými systémy EB  
Společnost Northrop Grumman vyvinul multifunkční systém EB pro bezpilotní prostředky 

zvaný Pandora. Tento systém, určený pro malé taktické drony, kombinuje všechny tři oblasti 

EB – elektronický útok, ochranu i podpůrná opatření. Systém je schopen detekovat a zároveň 

rušit široké spektrum radarů, sloučit data z několika senzorů najednou a vytvořit elektronický 

obraz bitevního pole. Spolu s dalšími senzory je schopen takto vybavený bezpilotní prostředek 

vytvořit komplexní obraz bitevního pole a předat tato data dalším jednotkám (Sokol, 2013). 

 

Stejným směrem jako Northrop Grumman jde i společnost BAE Systems. Ta vyvíjí nový 

systém pro bezpilotní prostředky a vrtulníky, který bude schopen pokročilého rušení a bude 

vybaven pokročilými průzkumnými schopnostmi. Hlavní výhodou systému bude několik 

kombinovaných na softwaru založených antén, jejichž hlavním úkolem bude rušení, kterým 

 
2 O nasazení a rozvoji jednotek EB v rámci boje proti bezpilotním prostředkům v OS Ruské federace se zmiňuje 

kapitola 7. 



 

 

 

bude dosaženo vyšší ochrany vojsk na zemi i ve vzduchu (Judson, 2019).  

 

Tyto na bezpilotních prostředcích namontované technologie mohou být poté ovládané a 

používané v rámci Manned-Unmanned Teamingu (MUM-T). Ten lze definovat jako 

koordinované a synchronizované nasazení lidských vojáků, pilotovaných i bezpilotních 

prostředků, robotických systémů na bitevním poli tak, aby byla zajištěno vyšší situační 

povědomí a výhody nad protivníkem. Typickým příkladem MUM-T je vrtulník AH-64E, jehož 

schopnosti se v této oblasti pohybují mezi Level 2 a Level 4 – vrtulník je schopen napřímo 

přijímat data z bezpilotního prostředku a pilot je schopen tento bezpilotní prostředek ovládat 

z kokpitu. V oblasti EB je tedy možné počítat např. s elektronickým útokem tak, že před 

příletem vrtulníku dojde k rušení nebo oklamání nepřátelských radarů tak, aby pilot vrtulníku 

mohl tyto radary nebo ostatní nepřátelské cíle bezpečně napadnout (Rossetti, 2020).  

 

Na ještě vyšší úrovni než zmíněný AH-64E může být zajímavé řešení v podobě bezpilotního 

prostředku ATS Loyal Wingman společnosti Boeing. Ten je určen ke spojení s letounem, který 

je řízen člověkem – pilotem. Užívá vysokou míru autonomie a umělé inteligence. Může se tak 

stát užitečným pomocníkem tam, kde se nasazení člověkem pilotovaného letadla může jevit 

jako risk. Hlavní výhodou tohoto bezpilotního prostředku je časově a technicky nenáročná 

výměna různorodých senzorů pro celé spektrum operací. V oblasti EB tak může plnit podobnou 

roli jako propojený bezpilotní prostředek v předchozím případě. Navíc může být Loyal 

Wingman nasazen v „hejnech“, což v případě EB může znamenat možnost plnit celé spektrum 

úkolů. To umožní člověkem ovládanému letounu nést víc zásob munice a bomb (Rogoway, 

2020). 

 

4.3 Technologie stealth 
Zásadním momentem pro oblast EB ve vzdušné doméně bylo nasazení technologií stealth. Jde 

o opatření z oblasti elektronické ochrany, kdy použitím určitých materiálů a prvků designu 

dojde ke zmenšení odrazné plochy letounu a jeho viditelnosti v infračerveném spektru. 

V žádném případě to ale neznamená, že by byl letoun neviditelný. Technologie stealth pouze 

letounu pomáhá v tom, aby letoun byl schopen zaútočit na cíl a dostatečně dlouhou dobu nebyl 

zaměřen protivníkovým radarem. Letouny se stealth technologiemi jsou podporovány 

prostředky elektronického útoku. Prvním významným použitím letounů se stealth 

technologiemi byla již v práci zmíněná Operace Pouštní Bouře (Woldhuis, 2019, str. 56-57).  

 

Stealth technologie kromě výhod přináší také nevýhody. První z nich je náročnost návrhu a 

konstrukce letounu vybavené technologií stealth. Konstruktéři musí vždy počítat s tím, že 

nebude možné využít pylony pod křídly, jako u konvenčních letounů. Omezení spojené 

s použitím technologií stealth mají vliv na aerodynamiku letounu a jeho schopnost manévrovat. 

Druhou nevýhodou je, jak již bylo zmíněno, nemožnost použít vnější pylony. Pro příklad lze 

uvést rušící kontejnery, které není možné použít na stealth letounu. Proto musí být systémy EB 

integrovány přímo do letounu (2019, str.57-58). Třetí nevýhodou jsou dynamicky vyvíjející se 

technologie a protiopatření proti technologiím stealth. Ruku v ruce s vylepšováním radarových 

technologií budou technologie stealth stále méně efektivní. Se třetí nevýhodou souvisí čtvrtá, 

kterou představují již nasazené technologie proti stealth letounům. Radary pracují s větším 

frekvenčním rozsahem, a kromě radarů jsou nasazovány i jiné senzory schopné detekovat 

stealth letouny (2019, str. 58). 

 



 

 

 

 Stealth letouny mohou být imunní vůči rušení. Vzhledem k tomu, že ostatní systémy nejsou 

schopny po určitou dobu stealth letouny zaměřit a určit jejich polohu, je náročné nasadit 

směrované rušení. Rušení rozsáhlých oblastí může být klíčem k rušení stealth letounů, nicméně 

i ty používají komunikační technologie, jejichž zachycení je velmi náročné (nejen 

z technologického, ale i z praktického hlediska – čím blíže k sobě jsou vysílač a přijímač, tím 

je náročnější je rušit. Rušení rozsáhlých oblastí není stejně účinné jako směrované rušení, 

protože při rušení rozsáhlých oblastí je potřeba rušící signál rozprostřít (2019, str. 59).  

 

4.4 Zbraně se směrovanou energií 
V předchozích podkapitolách zmíněné lasery patří do kategorie tzv. zbraní se směrovanou 

energií (Directed Energy Weapons – DEW). Tyto zbraně lze charakterizovat jako zbraně 

využívající zdroj, jehož elektromagnetická energie je zaměřena na určitý objekt, který má být 

touto energií zničen nebo poškozen. Na rozdíl od konvenčních zbraní využívají tyto zbraně 

pouze energii. (Spencer, 2020, str. 15).  

Zbraně se směrovanou energií lze rozdělit na tři kategorie podle platformy, na které jsou 

instalovány, na: 

● Statické – prostředky určené na ochranu statických objektů před raketovou a 

minometnou palbou, mezikontinentálními balistickými střelami, bezpilotními 

prostředky, bojovými letouny a hrozbami z vesmíru. Hlavními výhodami oproti níže 

zmíněným kategoriím je možnost soustředit větší sílu a možnost přesnějšího zaměření 

paprsku laseru (díky tomu, že se jedná o statickou instalaci).  

● Přemístitelné – prostředky instalované na pohyblivých platformách (např. nákladních 

automobilech nebo obrněných vozidlech). V dnešní době je jejich hlavní nevýhodou 

nutnost zastavení prostředku, na kterém jsou instalovány k tomu, aby mohl být paprsek 

přesně zaměřen na nepřítele (2020, str. 71–73).  

● Mobilní – jedná se zejména o prostředky instalované na bojových letounech – tzv. 

Directed Infrared Countermeasures (DIRCM). Ve chvíli, kdy pilot letounu zaznamená 

blížící se střelu vzduch-vzduch nebo země-vzduch, aktivuje DIRCM, které prozkoumá 

směr, ze kterého se střela blíží a hledá hlavici střely naváděné pomocí infračerveného 

světla. DIRCM jsou považovány za nízkoenergetické zbraně se směrovanou energií, 

jelikož jejich hlavním úkolem je oslepit hlavici střely tak, aby střela již nebyla schopna 

navedení a neohrozila letoun (2020, str. 73-74).  

Zbraně se směrovanou energií lze rozdělit podle fyzikálních vlastností 

● Vysokoenergetický laser (HEL – High Energy Laser) – Zbraň, jejímž úkolem je 

namířit na cíl takové množství energie, které způsobí značné zahřátí povrchu cíle a tím 

ho poničí. HEL koncentruje velkou energii do relativně malého místa tak, aby došlo 

k rychlé eliminaci cíle. Působení HEL může podle cíle způsobit např. trvalé poškození 

zraku, tepelné poškození elektrooptických přístrojů nebo narušení komunikace (2020, 

str. 25).  

● Vysoce výkonná radiová frekvence – Dostatečné množství této energie v dostatečném 

čase může vyvolat zvýšení teploty, a tak způsobit poškození lidské tkáně – zejména 

popáleniny (2020, str. 26). 

● Vysoce výkonné mikrovlny – jedná se o prostředek, kterým lze ničit a poškozovat 

elektronická zařízení pomocí vysokého elektromagnetického pulzu vyslaného směrem 

k cíli. Užitím mikrovln lze docílit poškození nebo zničení elektrických zařízení, ale také 



 

 

 

stejně jako u vysoce výkonné frekvence poškození lidské tkáně nebo orgánů 

(popáleniny nebo poškození oběhového systému). Pomocí přímého útoku mikrovlnami 

lze bojovat například proti bezpilotním prostředkům, kterým elektromagnetický pulz 

znemožní komunikovat s operátorem a dojde tak poškození nebo zničení bezpilotního 

prostředků (2020, str.26-27).  

V oblasti poškození lidských tkání a orgánů pomocí směrované energie nelze nezmínit 

mediálně velmi známý případ z ostrova Kuba. Američtí diplomaté byli podle pozdějšího 

vyšetřování v letech 2016 a 2017 v kubánském hlavním městě zasaženi směrovanou energií. U 

25 diplomatů se objevily příznaky jako závažné poškození mozku, ztráta paměti nebo 

poškození zraku. Podle dalších zpráv podobná zranění utrpělo následně i 15 diplomatů v Číně.  

Stejně jako u případů z Havany došlo u diplomatů ke ztrátě paměti, bolesti hlavy, únavě nebo 

závrati. Podle přímých účastníků události se příznaky začaly objevovat poté, co ve svých bytech 

slyšeli zvláštní zvuky (McNamara, 2020). 

 

4.5 Závěr 
Jak lze vidět z uvedených příkladů, probíhá neustálé vylepšování systémů a prostředků EB 

pomocí nových technologií jako je umělá inteligence nebo bezpilotní prostředky. Prostředky 

EB jsou také aktivně využívány proti zejména malým a levným bezpilotním prostředkům. 

Nesmíme zapomenout ani na technologii stealth nebo zbraně se směrovanou energií. 

Zajímavým technologickým řešením pro AČR může být integrace podobného systému, jako je 

MEHEL na platformy Pandur nebo IVECO LMV. Co se týče ochrany před střelami 

s naváděním pomocí infračerveného světla, lze využívat výše zmíněný systém DIRCM. 

V oblasti technologie stealth může být pro Vzdušné síly AČR řešením akvizice letounů F-35 

po skončení pronájmu švédských letounů JAS-39 Gripen.  

5 Přístup AČR 
V této kapitole bude představen přístup Armády České republiky k oblasti EB. Budou 

rozebrány strategické dokumenty jako Koncepce výstavby AČR 2025, Koncepce výstavby 

AČR 2030 a Dlouhodobý výhled pro obranu 2035 a doktrinální dokument „Elektronický boj 

v AČR“ vydaný v roce 2010. Společně s analýzou těchto dokumentů bude představena praxe 

EB v AČR na příkladu dvou útvarů pozemních sil a dvou útvarů vzdušných sil. 

5.1 Současný stav 
Podle publikace „Elektronický boj v AČR“ lze definovat EB jako činnost „zahrnující použití 

elektromagnetické a směrované energie, vedená s cílem ztížit nebo znemožnit využití 

elektromagnetického spektra (EMS) protivníkem a řídit činnosti k zabezpečení efektivního 

využití elektromagnetického spektra vlastními silami.“ AČR rozděluje oblast EB na tři základní 

podoblasti – elektronickou podporu, elektronické působení a elektronickou ochranu 

(Ministerstvo obrany, 2010, str. 14-15). 

 

Oblast elektronické podpory se vyznačuje svou pasivitou – není užíváno elektromagnetické 

záření.  Oblast zahrnuje „pátrání, zachycení, identifikaci, zaměření a zjištění polohy zdroje 

úmyslného nebo neúmyslného vyzařování elektromagnetické energie pro účely okamžitého 

rozpoznání hrozeb, targetingu, plánování a vedení následných operací.“ Úkolem elektronické 

podpory je pomocí sledování a pátrání a následnou analýzou získaných dat vytvořit soubor dat 

o elektronické situaci na bojišti (2010, str. 15). V případě AČR plní úkoly elektronické podpory 



 

 

 

síly a prostředky (SaP) tzv. Radiového a radiotechnického průzkumu, souhrnně nazývané 

radioelektronický průzkum (2010, str. 16).  Analýzy SaP elektronické podpory jsou poté 

využívány k řízení elektronického působení, podpoře elektronické ochrany nebo určování cílů 

pro průzkum a fyzické ničení (2010, str. 17).  

Oblast elektronického působení je ofenzivní (aktivní) součást EB. Elektronické působení 

využívá destruktivní i nedestruktivní způsoby použití elektromagnetické energie jako jsou 

zbraně se směrovanou energií nebo elektronického rušení a klamání k ničení (neutralizaci) 

elektronických systémů protivníka. AČR dělí elektronické působení na rušení, klamání a 

neutralizaci (2010, str. 21). 

 

Oblast elektronické ochrany zahrnuje činnosti vyvíjené k zajištění ochrany vlastních SaP proti 

elektromagnetickému působení protivníka. Dle AČR jde o nejdůležitější část EB. Elektronická 

ochrana je prováděna vůči prostředkům radioelektronického průzkumu, přesné munici, 

elektronickému rušení anebo IED (2010, str. 24-25). Elektronická ochrana se dělí na aktivní a 

pasivní. Aktivní ochranu lze definovat jako detekovatelná opatření k ochraně vlastních 

systémů. Naproti tomu pasivní ochranu lze definovat jako nedetekovatelná opatření jako je 

například výběr a rozmístění prostředků velení a řízení nebo použití plachet a barev k pohlcení 

infračerveného záření (2010, str. 26). 

V případě vytvoření úkolových uskupení (ÚU) a zasazení prostředků EB do jejich sestavy je 

zřízena Skupina koordinace elektronického boje (2010, str.34).  Ta funguje na konkrétních 

stupních velení a zajišťuje plánování, koordinaci, monitorování a řízení (2010, str. 37-38).  

 

Výcvik v podmínkách EB je podle doktríny nedílnou součástí odborné přípravy v době míru a 

je třeba dodržovat zásady orientace prostředí na bojovou činnost a radioelektronickou situaci 

protivníka, schopnosti působit ve složitém elektromagnetickém spektru a orientace na 

elektronickou ochranu tak, aby nedošlo k odhalení parametrů vlastních systémů a taktiky jejich 

použití. Velitelé a operátoři elektronických systémů u vševojskových jednotek bez organických 

prostředků EB mají pouze obecné znalosti. Vševojskové jednotky s organickými prostředky EB 

jsou zaměřeny na odborné znalosti operátorů elektronických systémů a specialistů EB. Stejný 

postup se používá u jednotek EB (2010, str. 35). 

 

Co se týče hodnocení současného stavu přístupu k doktríně a strategickým dokumentům, 

Hlavizna (2018, str. 80) provedl šetření v rámci české komunity v oblasti EB a analýzu 

strategických dokumentů AČR, NATO a amerických ozbrojených sil. Stále platným 

doktrinálním dokumentem je publikace „Elektronický boj v AČR“ rozebraná v diplomové 

práci. Tato publikace má podle Hlavizny pouze doporučující charakter, jelikož se ČR, jako člen 

NATO, řídí standardizačními dohodami NATO pro oblast EB. Hlavizna dále uvádí, že k normě 

STANAG 6018 (týkající se EB v NATO) ČR přistoupila v květnu 2012, zatímco zmíněná 

publikace „Elektronický boj v AČR“ byla vydaná v roce 2010 a po roce 2012 nedošlo ke 

zrušení nebo aktualizaci této publikace. Z toho vyplývá, že AČR neměla do data vydání studie 

(2018) veřejně přístupný materiál odpovídající STANAG 6018. V rámci šetření bylo zjištěno, 

že v české komunitě EB dlouhodobě panuje nesoulad v pojmovém aparátu a také neznalost 

normy STANAG 6018. Znalosti specialistů EB a ostatních vojáků jsou podle Hlavizny 

ovlivněny absencí národních předpisů a publikací pro danou oblast (2018, str.97-98). Typickým 

příkladem nesouladu s předpisy NATO je rozdělení SaP EB na Radiový průzkum a 

Radiotechnický průzkum a s ním související nesprávný překlad těchto termínů do anglického 

jazyka (2018, str. 99-100).  

 



 

 

 

Hlavizna závěrem doporučuje, aby došlo ke zrušení publikace „Elektronický boj v AČR“ a její 

nahrazení veřejně dostupným dokumentem inspirovaným veřejnými dokumenty NATO. 

Zároveň musí dojít k překladu normy STANAG 6018. Podle Hlavizny se jedná o proces, který 

bude trvat několik měsíců, nicméně je nutný, jelikož AČR je, stejně jako ostatní moderní 

armády, závislá na elektronických systémech a elektromagnetické energii jako takové (2018, 

str. 100).  
 

5.2 Pozemní síly 
Prvním analyzovaným útvarem pozemních sil AČR je 13. dělostřelecký pluk dislokovaný 

v Jincích. V oblasti průzkumu je pluk vyzbrojen dělostřeleckým radarem ARTHUR určeným 

k vyhledávání a určení nepřátelských dělostřeleckých prostředků (13.  dělostřelecký pluk). 

Z rozhovoru s příslušníky pluku vyplynulo, že jednotka postrádá aktivní prostředky 

protiopatření (rušiče) proti nepřátelským dělostřeleckým radarům nebo jiným prostředkům. 

Jednotka však spolupracuje s níže zmíněným specializovaným útvarem při tvorbě tzv. 

standardních operačních postupů. Při nácviku bojové činnosti v podmínkách EB specializovaný 

útvar neasistuje. V rámci oddělení zpravodajské přípravy má pluk zřízené funkce specialistů 

EB. Jednotka také spolupracuje se zahraničními partnery při stanovování metodik boje proti 

IED.  

 

Jediným specializovaným útvarem AČR v rámci pozemních sil je 532. prapor elektronického 

boje v sestavě 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Úkolem praporu je provádět skrytý 

radiotechnický průzkum vzdušných, pozemních i hladinových cílů, elektronicky působit na 

nepřátelské systémy velení a řízení ve všech druzích bojové činnosti a chránit vlastní jednotky 

před elektronickým působením protivníka a proti IED. Roty EB jsou umístěny v Opavě, 

zatímco roty pasivních sledovacích systémů a stacionárních systémů jsou umístěny v Táboře. 

Mezi hlavní systémy, které jsou v rámci praporu využívány patří komplety pro ochranu před 

IED jako jsou MKEB nebo MPRS, systémy radiového průzkumu Věra S/M, systém pro rádiový 

průzkum RUP-FM a pro rádiové rušení MUKVR, MVKVR a MKVR (532. prapor EB). 

 

Příslušníci útvaru EB jsou také nasazováni do zahraničních misí, jako je například eFP 

(Enhanced Forward Presence). V listopadu 2019 bylo nasazeno čtyřicet vojáků v Litvě. 

Společně s nimi je nasazeno i několik kusů techniky. Konkrétně se jedná o MKPRS a vozidlo 

popisované jako vozidlo se schopností „detekovat radary“. Podle vyjádření plk. Šnajdárka je 

Litva prostorem, kde je velké množství signálů a zdrojů záření a cílem českých vojáků je 

analyzovat signály a jejich zdroje (Magdoňová, 2019a). Vyčleněná jednotka nasazená v Litvě 

se zaměřuje na podporu rozhodování aliančních velitelů v oblasti elektronických ochranných 

opatření (Magdoňová, 2019b).  

5.2.1 Letectvo 
V rámci 211. taktické letky jsou provozovány letouny JAS-39 Gripen C/D. Základním 

systémem EB, kterým letouny Gripen disponují, je EWS-39. Jedná se o systém kombinující tři 

základní oblasti EB – elektronickou ochranu, elektronický útok a elektronická podpůrná 

opatření, jelikož dokáže zachytit a analyzovat signál z protivníkova radaru, elektronicky rušit a 

také vypustit světlice ke zmatení střel s infračerveným naváděním (Defense-Aerospace). Co se 

týče externích rušících kontejnerů, tak určitou nadějí pro AČR je vývoj kontejneru Arexis 

v rámci vývoje nové generace letounu JAS-39. Nicméně je nepravděpodobné, že budou, 

vzhledem k ceně a specializaci, rušící kontejnery do výzbroje českého letectva zařazeny 

(Hottmar, 2019a). Informace o zavedení střel proti zdrojům elektromagnetického záření a 



 

 

 

případně jejich počet není autorovi práce znám. 

 

211. taktická letka cvičí v podmínkách elektronického boje jednou za dva roky v průběhu 

cvičení Ramstein Guard, které naposledy proběhlo v roce 2019. Během něj cvičili piloti letounů 

JAS-39 vedení bojové činnosti v podmínkách silného elektronického rušení a použití systémů 

vlastní ochrany. Do cvičení byly zapojeny také další jednotky jako útvar EB nebo PVO. 

Elektronické rušení během cvičení zajišťoval letoun DA-20 společnosti Cobham Aviation 

(Hottmar, 2019b).  

 

V roce 2018 se letouny JAS-39 zúčastnily cvičení MACE XIX na Slovensku. Tématem tohoto 

cvičení byly mise SEAD (Superssion of Enemy Air Defense). Prostředky PVO protivníka 

simulovaly slovenské systémy S-300 a 2K12 Kub. Čeští piloti spolupracovali se švédskými 

specialisty EB zejména při tvorbě technik „radiotechnického rušení a klamání“ (Armáda České 

republiky, 2018).  

 

V rámci 212. taktické letky provozuje AČR lehké podzvukové bitevní letouny L-159. V oblasti 

systémů EB můžeme úroveň vybavenosti srovnat s výše zmíněným letounem JAS-39. L-159 

nese varovný systém Sky Guardian 200 a Vinten Vicon 78 series 455 určený k vymetání světlic 

pro vlastní ochranu. L-159 může nést rušící a podpůrné kontejnery (Air Force Technology). 

Informace o zavedení rušících kontejnerů nebo střel proti zdrojům elektromagnetického záření 

není autorovi práce známá. Letouny L-159 se po boku letounů JAS-39 účastnili cvičení 

Ramstein Guard v roce 2019 a jejich úkoly byly podobné jako úkoly letounů JAS-39 (Hottmar, 

2019b). 

 

5.3 Výhled do budoucna 
První ze strategických dokumentů hledících do budoucna je Koncepce výstavby AČR 2025. 

Pokud jde o požadovaný stav v roce 2025, AČR chce oblast EB rozvíjet jako jednu ze svých 

specializací v rámci konceptu JISR/ISTAR (Joint Intelligence, Surveillance, 

Reconnaissance/Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance). Zároveň 

budou jednotky EB pevnou součástí pozemních sil (Armáda České republiky, 2015, str. 11-12). 

V rámci zpravodajského zabezpečení operací se počítá s rozšířením průzkumných schopností 

pomocí pozemních bezosádkových a vzdušných bezpilotních prostředků schopných EB 

v oblasti průzkumu, rušení a ochrany. V rámci oblasti EB se AČR chce do roku 2025 soustředit 

na pasivní sledovací systémy. V roce 2025 bude AČR disponovat mobilními pasivními 

sledovacími systémy s technologií pasivní koherentní detekce. Do roku 2025 chce AČR posílit 

schopnosti elektronické ochrany před zbraněmi se směrovanou energií zejména v oblasti velení 

a řízení, průzkumu a komunikačních a informačních systémů (2015, str. 16).  Do roku 2025 má 

dojít také k nákupu mobilních stavebnicových komunikačních rušičů a mobilního systému 

vedení EB k podpoře jednotek pozemních a vzdušných sil (Armáda České republiky, 2019, str. 

26).  

 

Druhým strategickým dokumentem je Koncepce výstavby AČR 2030. V roce 2030 AČR počítá 

s oblastí EB jako pevnou součástí pozemních sil a důležitou součástí zpravodajského 

zabezpečení. Jednotky EB budou v roce 2030 schopny vést nepřetržitý skrytý radiový a 

radiotechnický průzkum. V oblasti zaměřování a rušení bude dosaženo schopnosti působit proti 

datovým, informačním a navigačním sítím protivníka. Jednotky EB budou schopné chránit 

osoby, vozidla, letouny a jiné prostředky před nepřátelským působením v elektromagnetickém 



 

 

 

spektru. Důležitou součástí bude dosažení schopnosti vést tzv. navigační válčení. Jednotky EB 

budou schopny spolupracovat s kybernetickými silami. Do roku 2030 také dojde k rozšíření 

schopností v oblasti rušení nekomunikačních signálů a působení zbraněmi se směrovanou 

energií. Jednotky EB vytvoří a budou provozovat databázi komunikačních i nekomunikačních 

prostředků k podpoře systémů včasného varování. Změnou projde také vzdělávání příslušníků 

jednotek EB, kteří budou připravováni podle standardů NATO. V rámci vzdušných sil dojde k 

zavedení pokročilého systému ochrany před řízenými střelami (Armáda České republiky, 2019, 

str. 21).  

 

Dlouhodobý výhled pro obranu 2035 konstatuje, že vojskový průzkum a oblast EB bude i 

nadále důležitou součástí bojové podpory ostatních jednotek. V této oblasti bude do roku 2035 

pozornost zaměřena na rozvoj robotických a bezobslužných systémů (Ministerstvo obrany ČR, 

2019, str. 19-20).  

 

Do budoucna plánuje AČR zmodernizovat své prostředky EB. Prvním modernizačním 

projektem je tzv. STARKOM. Jedná se o vysoce mobilní a modulární rušič na platformě Tatra 

815-7 8x8, který je schopen elektronického sledování a elektronického útoku v pásmech VKV, 

UKV a SKV. Kromě „klasického“ rušení komunikace apod. je také schopen rušit pokročilé 

radiostanice, přesné zbraně, mobilní telefony, ale také komunikaci mezi bezpilotními 

prostředky a jejich řídícími stanicemi.  Veškerou činnost bude možné vést za jízdy. Vozidla 

budou vybavena také ochrannými rušiči pro boj s IED. Rušiče budou vybaveny prvky 

architektury C4ISTAR v rámci zajištění možnosti přenosu a sdílení dat.  Zaváděný software je 

plně kompatibilní se současnými prostředky EB zavedenými v AČR a umožňuje 

automatizované velení, řízení, technickou analýzu a možnost automatizované reakce na činnost 

protivníka. V sestavě zmíněného 53. pluku průzkumu a elektronického boje nahradí rušiče 

STARKOM komplety MORUŠ. Celkem má být konkrétně 532. praporu elektronického boje 

dodáno osm rušičů (dvě roty po čtyřech kusech). Rušiče budou flexibilně vyčleňovány na 

úrovni brigádního úkolového uskupení (Rovenský, 2020, str. 39-40).  

 

Druhým modernizačním projektem v oblasti EB je akvizice kompletu DPET, který má nahradit 

pasivní sledovací systémy Věra S a Věra S/M. AČR plánuje zakoupit dva komplety DPET. 

Samotný komplet DPET je umístěn na deseti speciálních podvozcích vycházejících z modelu 

Tatra 815-7 8x8. Šest automobilů ponese boční přijímací stanice, dva centrální přijímací stanici 

s anténou na stožáru o výšce 24 m a zbývající dva automobily ponesou hlavní řídící stanici. Co 

se týče samotného kompletu DPET, jedná se o vylepšenou verzi pasivního sledovacího systému 

Věra NG. DPET má rozšířenou interoperabilitu zejména ve vztahu ke komunikačním systémům 

NATO (Link 16), nové schopnosti detekce vzdušných a námořních cílů a rozšířené schopnosti 

analýzy získaných dat. Kromě „těžké“ varianty na nákladních automobilech Tatra plánuje AČR 

zavést také „lehkou“ variantu, u které se řídící stanice skládá z počítačů ve stanech a anténa je 

umístěna na výnosných stojanech (2020, str. 40-41). 

 

Česká republika se také stala garantem projektu v rámci iniciativy PESCO. Projekt s názvem 

„Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future Joint Intelligence, 

Surveillance and Reconnaissance (JISR)“, jehož cílem je vytvoření a rozvoj oblasti EB a 

sjednocení přístupů v rámci EU (Ministerstvo obrany, 2019).  Podle vyjádření plk. Šnajdárka 

bude AČR spolupracovat s Univerzitou Obrany a českým průmyslem. Prvotním záměrem 

projektu je rozšířit výhody nasazení pasivních sledovacích systémů v operacích. Studie 

proveditelnosti je zakončena vypracováním PSS CONOPS (Passive Surveillance Systems 



 

 

 

Concept of Operations). Poté lze ustanovit mezinárodní výcvikové a vzdělávací centrum 

založené na výměně zkušeností expertů z jednotlivých zemí. Co se týče projektu samotného, 

může se jednat o začátek strukturované spolupráce, která může vyvrcholit společnou evropskou 

jednotkou EB a společným vývojem systémů EB (Šnajdárek, 2018).  

 

5.4 Závěr  
AČR má ambiciózní plány do budoucna (PESCO, nahrazení současných systémů EB apod.), 

nicméně v oblasti pozemních sil nedisponuje dostatečným počtem jednotek a specialistů EB 

tak, aby při vyčlenění jednotky ze specializovaného útvaru mohl tento specializovaný útvar 

podporovat případně další jednotky pozemních sil. V oblasti letectva je situace podobná – 

letouny JAS-39 ani L-159 pravděpodobně nedisponují rušícími kontejnery nebo střelami proti 

zdrojům elektromagnetického záření. Je tedy otázkou, zda je taktické letectvo schopné plnit 

úkoly v rámci SEAD misí. Hlavním problémem je však nedostatečné uchopení oblasti EB 

v doktrinálních a metodických dokumentech. Dokument z roku 2010 je beznadějně zastaralý a 

ve své podstatě neplatný. Můžeme také vidět, že se jím AČR neřídí, jelikož oblast EB není 

součástí každého cvičení všech jednotek AČR (konkrétně jde o cvičení Ramstein Guard 

konající se jednou za dva roky). V rámci pozemních sil chybí aktivní prostředky elektronického 

působení, což je řešeno právě výše zmíněným vyčleňováním.  

6 Přístup USA 
V této kapitole bude představen přístup US Army a US Air Force. V rámci US Air Force bude 

představen elektronický boj v rámci letectva US Navy. U obou součástí bude představena jejich 

doktrína a přístup k elektronickému boji. Poté bude představen současný stav oblasti 

elektronického boje u těchto součástí amerických ozbrojených sil a výhled do budoucna 

(doktrinální i technický).  

 

6.1 US Army 
Americká armádní publikace Electronic Warfare Techniques ATP 3-12.3 vydaná pod hlavičkou 

Department of the Army definuje elektronický boj jako „vojenskou akci zahrnující použití 

elektromagnetické a směrované energie ke kontrole elektromagnetického prostředí nebo 

napadení nepřítele“ (2019, str. 6-1). 

 

6.2 US Air Force 
V případě US Air Force (USAF) doktrína hovoří ne o „elektronickém“, ale o 

„elektromagnetickém boji“. Změna v terminologii (která se projevuje dále v pojmech jako jsou 

elektromagnetický útok nebo podpora elektromagnetického boje), je vysvětlena tím, že termín 

„elektronický“ se zaměřoval pouze na oblasti rádiového provozu a radarů. S rozvojem využití 

elektromagnetického spektra je termín „elektromagnetický“ je technicky přesnější.  Když 

porovnáme data vydání doktríny pro US Air Force a US Army, vidíme, že obě doktríny byly 

vydané v červenci roku 2019. Zatímco doktrína US Air Force používá pojem 

„elektromagnetický boj“, US Army se drží, podle doktríny US Air Force zastaralého, pojmu 

„elektronický“. Doktrína dále definuje operace v elektromagnetickém spektru jako 

„koordinované vojenské akce k využití, útoku, ochraně a ovládnutí elektromagnetického 

prostředí, aby bylo dosaženo úkolů velitele“(US Air Force, 2019, str. 2-3). 

 



 

 

 

Tyto operace doktrína dělí na 

● Ofenzivní – operace určené k projekci prostřednictvím užití síly v elektromagnetickém 

spektru. Mají za cíl přerušit, odepřít, oklamat, snížit nebo potlačit nepřátelské 

schopnosti a možnosti užití elektromagnetického spektra. 

● Defenzivní – operace vedené v elektromagnetickém spektru, které mají za cíl ochránit 

vlastní jednotky od fyzického útoku nebo bránit vlastní schopnosti 

v elektromagnetickém spektru. 

(2019, str. 10). 

Elektromagnetický boj poté doktrína definuje jako boj, který se vede za účelem dosažení a 

udržení svobody ve vedení operací v elektromagnetickém spektru. Samotný EB je definován 

jako „vojenská akce zahrnující použití elektromagnetické energie a směrované energie ke 

kontrole elektromagnetického spektra nebo k útoku na nepřítele“ (2019, str. 15). 

 

Zvláštní kapitolou doktríny USAF v oblasti EB je použití prostředku EB ve vesmíru. Tato 

oblast podle doktríny umožňuje jednotkám pokrýt větší prostor. Vesmír umožňuje nasadit 

systémy včasného varování a systémy pro komunikaci a navádění zbraní. Operace ve 

vesmírném prostoru jsou vysoce závislé na působení v elektromagnetickém spektru. Použitím 

prostředků EB ve vesmíru (k elektronickému/elektromagnetickému útoku, obraně a podpoře) 

lze úspěšně eliminovat nepřátelský systém velení a řízení nebo protivzdušné obrany. Doktrína 

dále uvádí vybrané techniky EB. Co se týče elektronického (elektromagnetického) útoku, lze 

hovořit zejména o laserech, které jsou určeny k vyřazení a zničení satelitů nebo kosmických 

lodí a nosných raket. V případě elektronické (elektromagnetické) podpory se jedná zejména o 

pasivní SIGINT (2019, str. 34-37).  

 

Další zvláštní kapitolou doktríny letectva je vedení EB v kybernetickém prostoru. Doktrína 

rozděluje operace EB v kybernetickém prostoru následovně: 

● Ofenzivní operace v kybernetickém prostoru představují kategorii elektronického 

(elektromagnetického) útoku. Tyto operace musí být prováděny v koordinaci s 

„klasickým“ vedením EB a mají dopad ve fyzických doménách – zničení zbraňových 

systémů, ochromení systémů velení a řízení atd.  

● Defenzivní operace v kybernetickém prostoru představují kategorii elektronické 

(elektromagnetické) ochrany.  Defenzivní operace mají za úkol reagovat na specifický 

útok nebo jinou hrozbu. 

● Operace v informační síti pod vedením Ministerstva obrany USA jsou určeny 

k zajištění bezpečnosti kybernetické sítě Ministerstva obrany tak, aby nebyla narušena 

integrita a dostupnost kybernetické sítě Ministerstva obrany  

(2019, str. 39-40) 

6.2.1 US Navy 
Jak již bylo autorem v úvodu této kapitoly zmíněno, v rámci kapitoly o přístupu US Air Force 

bude zmíněno i letectvo US Navy. Systémy vedení EB instalované na lodích a dalších 

zařízeních US Navy diskutovány, vzhledem ke geografické poloze ČR, nebudou. US Navy 

disponuje pro ČR zajímavým konceptem letounu určeného pouze pro vedení elektronického 

boje – EA-18 Growler.  

Letouny EA-18 Growler disponuje kromě US Navy také australské letectvo. Growler disponuje 



 

 

 

kinetickými i nekinetickými prostředky pro vedení bojových operací. Poprvé byly nasazeny 

v Iráku a poté v Libyi. Tam byla potvrzena jejich schopnost se snadno přizpůsobit novému 

prostředí (Braz, 2014, str. 2-3). Primárním úkolem Growleru je elektronický boj (konkrétně 

elektronický útok). Sekundárně může letoun působit v rámci průzkumných misí (2014, str. 5). 

Growler není typickým útočným prostředkem, ale dokáže působit jako vedoucí článek operací 

v elektromagnetickém spektru nebo je svým působením podporovat (2014, str. 6).  

Jak již bylo zmíněno, tento letoun je určený výhradně k vedení EB a je postaven na základě 

letounu F/A-18F Super Hornet. Growler je určen k ničení a potlačování pozemních a námořních 

radarů, komunikačních sítí a systémů řízení protivzdušné obrany. Obvykle doprovází údernou 

skupinu, která může být složena z letounů typu F/A-18, F-16 nebo F-15. Growler nese tyto 

prostředky EB: 

● Zařízení ELINT AN/ALQ-218(V)2 

● Tři kontejnerové rušiče AN/ALQ-99 F(V) určené k rušení radarů  

● Zařízení pro rušení komunikace AN/ALQ-227 

● Pokročilý terminál satelitní komunikace MATT 

● Multifunkční systém komunikace MIDS a Link-16 určený ke koordinování operací  

● Zařízení INCANS určené k zachování hlasové komunikace na palubě letounu i 

v průběhu rušení nepřátelské komunikace 

● Dvě/čtyři střely AGM-88 HARM určené proti zdrojům elektromagnetického záření  

(Makarenko, 2017, str. 142-143) 

 

6.3 Současný stav 
Podle Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA) se podařilo najít zdroje 

financování a prostředky investované do oblasti EB (a souvisejících oblastí).  Ve fiskálním roce 

2017 byly zvýšeny v rámci přijetí nové strategie. Co se týče roku 2020, návrh rozpočtu uvažuje 

o zvýšení o 9,7 %. Celkové navrhované investice ministerstva obrany do oblasti EB za fiskální 

rok 2020 dosahují více než 10 miliard dolarů. Bohužel pro americké ozbrojené síly, prostředky 

investované do výzkumu nadále klesají a klesat budou. Ačkoliv se může zdát, že (i dle v této 

práci prezentovaných doktrín – viz. výše i níže) ozbrojené síly mají dostatečnou doktrinální 

základnu a vizi, není tomu tak. Ministerstvo obrany nemá ucelenou vizi nasazení prostředků 

v elektromagnetickém spektru. Nové programy modernizací a technologické obměny bohužel 

neznamenají významný posun v americké strategii využití elektromagnetického spektra. Za této 

situace proto nelze předpokládat významné zlepšení a zmenšení mezery v oblasti EB mezi USA 

na straně jedné a Čínou a Ruskem na straně druhé (Clark, 2019, str. 4). 

 

Dle doporučení CSBA by americké ministerstvo obrany mělo: 

● Zavést nové koncepty operací, které umožní využívat EB a operace 

v elektromagnetickém spektru 

● Přijmout flexibilnější systém inovací, který bude založen na příležitostech 

● Zavést manévrovací způsob boje v elektromagnetickém spektru 

● Klást důraz na vybudování výcvikových zařízení v oblasti EB 

(2019, str. 40-52) 

Podle dokumentu Ground Electronic Warfare: Background and Issues for Congress existují tři 

základní oblasti, kterými by se americký kongres měl zabývat: 

● Rozvržení pozemních schopností v oblasti EB – V době válek v Iráku a Afghánistánu 

se americké ozbrojené síly zaměřovaly zejména na oblast EB zabývající se 



 

 

 

protiopatřením proti nástražným improvizovaným výbušným zařízením. Tato 

protiopatření jsou nicméně nedostatečná vzhledem ke schopnostem ruských a čínských 

zbraní. Kongres by se také měl zabývat hospodárností některých projektů. Armáda a 

Námořní pěchota odděleně vyvíjí systémy proti bezpilotním prostředkům a tyto dva 

programy vývoje spolu soupeří.  

● Financování – Financování výzkumu, vývoje a modernizace je složité vzhledem 

k faktu, že oblast EB je často utajovaná. Ve financování oblasti EB můžeme též najít 

rozdíly. Zatímco Námořní pěchota se snaží o udržitelný a předvídatelný systém 

financování v oblasti modernizace, Armáda používá pro financování oblasti EB 

prostředky na výzkum a vývoj.  

● Nové technologie – Nové technologie mění způsoby, jak lze vést operace v oblasti EB. 

Například UI může přinést automatizované rozhodování a reakce. Armáda ani Námořní 

pěchota zatím veřejně neuvedly, že by plánovaly užití UI v rámci operací 

v elektromagnetickém spektru.  

(Hoehn, 2019, str. 15-16) 
 

6.4 Výhled do budoucna 
Co se týče doktrinálního přístupu, můžeme v případě US Army vycházet ze dvou podstatných 

dokumentů – TRADOC Pamphlet 525-8-6 „The U.S. Army Concept for Cyberspace and 

Electronic Warfare Operations 2025-2040“ a TRADOC Pamphlet 525-3-1 „The U.S. Army in 

Multi-Domain Operations 2028“. V případě US Air Force to je „Air Force Future Operating 

Concept – a View on the Air Force in 2035“. 

 

V prvním zmíněném dokumentu se o elektromagnetickém spektru hovoří jako hlavním prvku 

budoucího operačního prostředí. Čím dál větší závislost nynějších a budoucích protivníků na 

elektromagnetickém spektru přináší příležitost pro americké ozbrojené síly. Ty dosud ale 

operovaly v přesvědčení, že v rámci elektromagnetického spektra nemají konkurenta. Doposud 

ale protivníci dokázali, že jsou schopni americkým ozbrojeným silám v elektromagnetickém 

spektru konkurovat. Dokument také zmiňuje technologický pokrok jak v softwarové, tak 

v hardwarové rovině – nová architektura a zmenšování systémů EB dovoluje nasadit tyto 

systémy v rámci vzdálených a robotických systémů (TRADOC, 2018a, str. 10-11). Autoři 

dokumentu v závěru doporučují, aby Armáda nahlížela na oblast EB jako na celek, 

synchronizovaně a integrovaně s ostatními oblastmi. Jedině tak lze využít výhod napříč 

operačními doménami. K tomu Armáda musí udržovat personální, technickou a výcvikovou 

úroveň jednotek EB a kybernetických operací a nasazovat je v kombinaci s dalšími jednotkami 

jako podporu pro společné operace kombinovaných jednotek. Dále musí Armáda přijmout 

oblast EB a kybernetických operací jako základ rozvoje vůdčích schopností, vzdělání a výcviku 

proto, aby získala vysoce kvalifikovanou vojenskou a civilní pracovní sílu. Armáda bude 

v budoucnu čelit výzvám v elektromagnetickém spektru – rozšiřování schopností 

v kybernetickém prostoru a elektromagnetickém spektru bude pro Armádu, která se spoléhá na 

digitální technologie, hrozbou. Tyto a další hrozby vyžadují celé spektrum schopností, které 

velitelům umožní se rychle přizpůsobit, operovat v roztroušených, od sebe oddělených 

jednotkách na velké vzdálenosti (2018a, str. 20-21). 

 

Ve druhém dokumentu týkajícím se operací ve více doménách můžeme najít detaily o přístupu 

protivníků spojených států. Ti podle dokumentu dokázali rozšířit bitevní pole tím, že z vesmíru, 

kybernetického prostoru, elektronického boje a informačních operací vytvořili klíčové součásti 



 

 

 

svých operací (TRADOC, 2018b, str. 8).  Konkrétně dokument zmiňuje Rusko a jeho ofenzivní 

schopnosti v oblasti EB, vesmírných a ofenzivních kybernetických schopností. Ty Rusku 

umožňují rušit, napodobovat, využívat nebo ničit spřátelené vesmírné průzkumné a 

komunikační systémy k zamezení velení a průzkumným operacím (2018b, str. 12). Co se týče 

doporučení, zmiňuje dokument tzv. Multi-Domain Task Force (jež by měla být základní 

jednotkou v budoucnu), která byla zformována v roce 2017. Tato kombinovaná jednotka má 

mimo jiné za cíl provádět integrované operace v oblasti EB, vesmíru, kybernetického prostoru 

a informačních operací. Tato jednotka je průkopníkem v oblasti tzv. Multi-Domain Formations. 

Je složená ze 17. brigády polního dělostřelectva a rozšířeného prvku velení, jež zahrnuje 

společnou část pro zpravodajské operace, operace v kybernetickém prostoru, oblast EB a oblast 

vesmíru. Tato jednotka demonstrovala použití nebojových metod (EB, oblast vesmíru, 

kybernetické a informační operace), které vhodně doplnily bojové operace proti námořním a 

vzdušným cílům (2018b, Appendix F). 

 

Ve třetím zmíněném dokumentu, který je určen pro US Air Force, najdeme návrh a teze pro 

vzdušné operace do roku 2035. Co se týče elektromagnetického spektra, resp. elektronického 

boje, hovoří dokument o tzv. Performance-optimized Teams, které jsou složené z prvků 

vzdušných, vesmírných a kybernetických sil. Tyto týmy mají mimo jiné za úkol „shromažďovat 

data z multispektrálních senzorů, využívat elektromagnetické spektrum k ničení, rozvracení a 

dalším nesmrtícím efektům ve fyzických doménách a v kybernetickém prostor (US Air Force, 

2015, str. 12). Publikace obsahuje též „deníkové“ pasáže z roku 2035. V jedné z nich se mluví 

o protiopatření v elektromagnetickém spektru, která byla použita na ochranu proti útoku 

vedeném proti americkým vesmírným zařízením. Tyto opatření byla založena na 

mikrosatelitech, které byly navzájem propojeny (2015, str. 20). Jiná deníková pasáž zmiňuje 

letoun F-35D a pilotku, která absolvuje průzkumnou misi. Během této mise narazí na skupinu 

nepřátelských letounů a dalších prvků, které jsou kryty elektromagnetickým rušením (2015, str. 

22). 

 

Co se týče technického hlediska, možnou budoucí podobu elektronického boje v amerických 

ozbrojených silách můžeme vidět na příkladu vývoje kontejnerů a dalších prvků pro letoun 

specializovaný na oblast EB, EA-18G Growler. Na začátku roku 2020 provedla společnost 

Boeing ve spolupráci s US Navy test, při kterém pilot výše zmíněného letadla plnil úkoly 

s polo-autonomními letouny stejného typu. Není ovšem jasné, zda při tomto testu (který se 

skládal ze čtyř letů) letouny plnily úkoly z oblasti elektronického boje (Trevithick a Rogoway, 

2020). Pokud by se výzkumným týmům podařilo dotáhnout tuto myšlenku do konce, jednalo 

by se o zajímavé řešení v oblasti vzdušného EB.  

 

Dalším z řady vylepšení pro letoun EA-18 Growler je „kazetová bomba“, která místo výbušniny 

obsahuje dron. Ten by měl mít schopnost „v hejnech“ provádět elektronický útok, působit 

samostatně jako návnada (a předstírat větší letoun) nebo jako průzkumný dron v rámci EB, 

který pilotovi pomůže zorientovat se a určit priority (Trevithick, 2017b).  

 

Co se týče letounu Growler, vyvíjí americké firmy pro US Navy tzv. Next Generation Jammer. 

Tato soustava rušičů má nahradit stárnoucí komplet AN/ALQ-99 F(V) určený k rušení 

nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních radarů a komunikačních systémů.  Nový komplet 

rušičů má letounům Growler zajistit schopnost rušení ve všech frekvenčních pásmech na dlouhé 

vzdálenosti. Systém je, jak již bylo řečeno, rozdělen do tří kontejnerových rušičů. Celý komplet 

má dosáhnout IOC (Initial Operational Capability) v roce 2024 (Trevithick a Rogoway, 2018).  



 

 

 

 

6.5 Závěr  
Ve výše zmíněných kapitolách můžeme vidět, že hlavním problémem amerických ozbrojených 

sil v oblasti elektronického boje je fakt, že od začátku tisíciletí byla pozornost upřena na 

protipovstalecký boj, kde se z oblasti EB daly využít pouze systémy se směrovanou energií 

proti improvizovaným nástražným výbušným zařízením. Během této doby však americkým 

ozbrojeným silám vyrostla konkurence v podobě Ruska a Číny. Tyto dvě země potvrdily, že 

oblast elektronického boje považují za důležitou součást vedení bojových i nebojových operací. 

 

Co se týče financování oblasti elektronického boje, můžeme v posledních letech vidět 

vzestupný trend. Technologicky Spojené státy také nezaostávají (viz vylepšení EA-18G 

Growler). V oblasti doktrinální jsou mezi US Army a US Air Force rozdíly, nijak však nebrání 

koordinovanému a integrovanému použití prostředků EB. V budoucnosti počítají Spojené státy 

s elektromagnetickým spektrem jako s klíčovou doménou (vzhledem k závislosti bojujících 

stran na digitální komunikaci). 

 

Bude zajímavé sledovat, jak se americké ozbrojené síly vypořádají s technologickým a 

doktrinálním vývojem na jedné straně a nejistým vývojem financování na straně druhé. 

Doktríny i policy papery pro americké zákonodárce již uznaly mezeru mezi USA a Čínou a 

Ruskem v oblasti EB.  

 

V čem se lze inspirovat americkým přístupem k EB? 

● Deklarace elektromagnetického spektra jako klíčového prostoru 

● Technologický přístup (technická řešení) – například koncepce letounu EA-18G 

Growler, který se specializuje na oblast EB a doplňuje ostatní útočné letouny při 

leteckých operacích 

● Užití střel proti zdrojům elektromagnetického záření  

● Vesmír jako geograficky důležitý prostor pro vedení EB 

● Kybernetický prostor jako oblast pro vedení EB 

7 Přístup Ruské Federace 
V této kapitole bude představena sovětská a ruská definice EB. Tyto budou posléze rozebrány 

a porovnány. Následovat bude přístup ruských pozemních sil, vzdušně-výsadkového vojska a 

letectva k této oblasti. Stejně jako u americké strany bude rozebrán současný stav a výhled do 

budoucna.  

 

7.1 Sovětská definice 
Podle sovětské vojenské encyklopedie z roku 1984 lze EB definovat jako „sadu nástrojů pro 

identifikaci a následné potlačení radiotechnického vybavení a systémů protivníka a ochranu 

vlastního radiotechnického vybavení a systémů“ (Kjellén, 2018, str. 20). 

7.2 Ruská definice 
Ruský úřad pro standardizaci ve svém dokumentu nazvaném Elektronický boj: termíny a 

definice definuje tuto oblast jako „soubor koordinovaných činností a akcí zahrnující 

elektronické ničení radioelektronických/informačně-technických objektů nepřítele, ochranu 



 

 

 

vlastních radioelektronických/informačně-technických objektů, protiopatření proti 

nepřátelským technickým prostředkům průzkumu a prostředkům radioelektronické informační 

podpory“ (Guzenko, 2017, str. 14). 

 

Z těchto dvou výše zmíněných definic lze vyčíst, že vnímání elektronického boje se v Rusku 

změnilo. Můžeme vidět, že modernější definice pracuje se čtyřmi oblastmi místo předchozích 

dvou a nově také zahrnuje nejen prostředky aktivně působící v elektromagnetickém spektru 

(Kjellén, 2018, str. 21). 

 

Ruské rozdělení EB se od toho „západního“ liší. Rusové rozlišují, jak již bylo výše zmíněno, 

čtyři oblasti EB: 

● Elektronický útok – oblast zbývající se zneškodněním nebo zničením nepřátelských 

systémů velení a řízení a ostatních systémů. Nově sem patří i použití střel proti zdrojům 

elektromagnetického záření. Oblast elektronického útoku lze rozdělit na podoblasti: 

a) Funkční útok 

b) Užití střel proti zdrojům elektromagnetického záření 

c) Elektronická protiopatření 

d) Elektronická simulace a imitace 

 

● Elektronická ochrana – oblast zabývající se opatřeními na ochranu vlastních 

radioelektronických systémů a vybavení v prostředí, kde probíhá elektromagnetické 

rušení. Patří sem podoblasti: 

a) Elektronické posilování 

b) Elektromagnetická kompatibilita 

● Protiopatření proti prostředkům technického průzkumu – oblast zabývající se 

ochranou vlastních vojsk před působením průzkumných prostředků protivníka. Užívá 

preventivní opatření technického i organizačního rázu. 

● Radioelektronická informační podpůrná opatření – oblast zabývající se detekcí, 

klasifikací a shromažďováním dat z elektromagnetického spektra (jedná se v podstatě o 

oblast SIGINT – pozn. autora práce).  

(Kjellén, 2018, str. 22-25) 

 

7.3 Pozemní síly  
Nově v rámci pozemních sil vznikly v každém ze čtyř vojenských okruhů samostatné brigády 

EB. Účelem vzniku těchto jednotek je poskytnout vojenským okruhům schopnost adekvátně a 

včas reagovat a nasadit tyto jednotky. Brigády EB se skládají ze čtyř praporů a jsou určeny 

k rušení informačních a komunikačních systémů protivníka na zemi i ve vzduchu jako součást 

obrany proti přesným zbraním, elektronickému průzkumu a rušení taktické komunikace. 

V rámci nově vznikajících motostřeleckých a tankových jednotek (brigád a divizí) vznikají 

samostatné roty EB určené k rušení taktické komunikace a ochraně jednotek před IED 

(Kolesov, 2015, str.103). 

 

Jak již bylo zmíněno výše, jedním z úkolů jednotek EB v rámci pozemních sil je ochrana 

pozemních sil před prostředky vzdušného napadení. Jedním z nejznámějších ruských 

pozemních systémů EB je Krasucha. Tento systém je určen k rušení radarů letounu AWACS, 



 

 

 

jiných prostředků ELINT, satelitní navigace nebo systémů řízení bezpilotních prostředků. 

Systém je účinný na 150-300 km a je schopen působit také proti přesně naváděné munici 

(Rumjancev, 2016a).  

 

Pozemní síly mají ve své výzbroji kromě „klasických“ prostředků EB i pozemní systémy 

schopné působit proti satelitům. Jedním z nich je i systém Tirada-2, který je podle posledních 

informací schopen způsobit trvalé poškození satelitních komunikačních systémů pomocí jejich 

zahlcení tak, že tyto systémy budou nuceny všechnu elektrickou energii spotřebovat na boj proti 

rušení systémem Tirada-2. Systém existuje v několika verzích podle pásma, k jehož rušení je 

určen. Dalším pozemním systémem určeným k boji proti satelitům je Bylina-MM (odlišný od 

dále zmíněného systému R-109A Bylina). Jde o systém určený k boji proti satelitům pracujícím 

na extrémně vysoké frekvenci, jako jsou satelity Milstar, GBS, Skynet nebo Sicral. Systém 

Bylina-MM je tvořen několika pozemním mobilními stanicemi operujícími na frekvencích 

26,5- 70 GHz, na níž pracují i satelity na nízké oběžné dráze země jako je projekt Starlink 

(Hendrickx, 2020b). 

 

7.4 Vzdušně-výsadkové vojsko (VDV) 
V rámci rozvoje a zvyšování schopností tohoto druhu vojsk byly v roce 2017 zařazeny 

k jednotkám VDV v Kamišině a Uljanovsku roty specialistů EB. Tyto roty plánuje ministerstvo 

obrany zřídit i u dalších jednotek VDV, které tak dostanou speciální techniku, jejíž hlavní 

výhodou bude možnost vysazení na speciálních padákových systémech. Vojáci těchto rot 

budou profesionálové se středním nebo vyšším vzděláním v elektrotechnických a příbuzných 

oborech. Výcvik a příprava těchto vojáků se bude odehrávat jak v učebnách, tak v terénu a 

praktická část na tzv. polích EB (Fatějev, 2018, str. 77).  

 

Do výzbroje výsadkových vojsk je postupně zaváděn prostředek EB Infauna instalovaný na 

podvozku BTR-80. Toto vysoce mobilní stanoviště EB má za úkol podporovat skupiny 

výsadkářů v rámci EMS. Je určeno k ochraně kolon před IED, rušení protivníkovy komunikace, 

rušení systémů velení a řízení, působení proti opticko-elektronickým prostředkům průzkumu a 

ELINT (MilitaryRussia.ru, 2012). 

 

7.5 Vzdušně-kosmické síly 
V rámci VKS jsou zřízeny různé typy jednotek EB. Samostatné prapory EB jsou součástí čtyř 

leteckých PVO armád. Tyto prapory jsou integrovány do systému jednotek PVO. Co se týče 

vrtulníkového letectva, ruští armádní představitelé jej vidí jako důležitý prvek oblasti EB. 

V rámci organizačních změn má dojít k převedení „armádního“ leteckého pluku do každého 

vojenského okruhu. Součástí těchto leteckých pluků bude i odřad EB. V rámci transportního 

letectva jsou do letounů Il-76 instalovány systémy pasivní i aktivní ochrany. Piloti transportních 

letounů také absolvují speciální výcvik, který vychází z reálných zkušeností sovětské války 

v Afghánistánu. Tento speciální výcvik vhodně doplňuje systémy pasivní i aktivní ochrany. 

V roce 2017 se v Uljanovsku uskutečnilo cvičení, které mělo prověřit schopnosti pilotů výše 

zmíněných strategických dopravních letounů Il-76 v rámci vzletu a přistání v oblastech 

s přítomností protivníka vybaveného ručními zbraně a ručně odpalovanými protiletadlovými 

střelami Cvičení bylo zaměřeno na rychlé přiblížení se přistávací dráze, tak, aby protivník 

neměl šanci letoun zaměřit (Balžinimajev, 2018, str. 76). 

 

Co se týče stíhacího a bombardovacího letectva, Rusko z hlediska oblasti EB zaostalo a během 



 

 

 

rusko-gruzínské války v roce 2008 nebylo schopno adekvátně chránit svoje letouny a aktivně 

působit proti gruzínským prostředkům PVO. Situace se změnila s nasazením letounů, které byly 

vybavené systémem Chibiny, který se skládá ze dvou kontejnerů umístěných na konci křídel 

letounu.  Tento systém je určen k ochraně letounu před protivníkovými radary metodou 

elektronického klamání – dokáže účinně oklamat radary a podat jim falešné informace o 

rychlosti a vzdálenosti letounu nebo „vytvořit“ klamné cíle (Rumjancev, 2016b).  

 

Podle trojice autorů Siljuncev, Demin a Prochorov (2016, str. 43) jsou dnešní prostředky 

vzdušných úderů na vysoké úrovni a dokážou způsobit velké škody. Nicméně jejich největší 

slabinou je fakt, že ať už jde o jejich komunikační, navigační systémy nebo systémy navigace 

řízeních střel, spoléhají se na elektroniku. To je příležitost pro prostředky EB, které společně 

s prostředky PVO mohou snížit efektivitu prostředků vzdušných úderů na minimum. Stejně 

jako vývoj prostředků EB a PVO, zaznamenává oblast prostředků protizemních úderů překotný 

vývoj. Může se jednat o moderní letouny s malou odraznou plochou, použití bezpilotních 

prostředků, prostředků ELINT, střel proti zdrojům elektromagnetického záření nebo použití 

moderních radarů. Tyto faktory budou nadále ovlivňovat rozvoj prostředků EB a PVO. Ty ale 

musí již dnes být integrovány tak, aby bylo dosaženo vysoké úrovně automatizace velení a 

řízení, předávání informací a spolupráce (2016, str. 52). 

7.6 Strategické raketové síly 
Jedním ze zbraňových systémů, který představil ruský prezident Putin během svého slavného 

projevu v roce 2018 je i komplet Peresvet. Putin zmínil, že od roku 2017 je tento systém 

zaváděn do služby. V červnu 2018 zveřejnilo ruské ministerstvo obrany video, které 

zachycovalo právě komplet Peresvet. Související tisková zpráva uváděla, že komplety Peresvet 

byly předány konkrétním jednotkám a momentálně probíhá proces uvedení do plné operační 

schopnosti. Systém jako takový se skládá z několika vozidel KAMAZ a několika kontejnerů, 

které zajišťují podporu pro tento systém. Samotný laser je umístěn v kontejneru s posuvnou 

střechou. Později bylo na základě satelitních snímků uvedeno, že komplety Peresvet byly 

umístěny na základnách Strategických raketových sil, konkrétně divizí, které jsou vyzbrojeny 

mobilními nosiči mezikontinentálních balistických střel Topol-M a Jars. Umístění k tomuto 

druhu vojsk částečně ukazuje na určení kompletu Peresvet, které spočívá v ochraně jednotek 

Strategických raketových sil před letouny, bezpilotními prostředky, střelami s plochou dráhou 

letu nebo před odhalením nepřátelskými satelity. To by umožnilo jednotlivým divizím 

nepozorovaně měnit pozice v případě možného útoku na mobilní nosiče mezikontinentálních 

balistických střel nebo v případě ruského prvního úderu právě těmito střelami. Peresvet může 

působit jak proti satelitům včasného varování, tak proti průzkumným satelitům. Peresvet může 

takové satelity oslepit dočasně nebo natrvalo. V roce 2019 ukončil spekulace o určení kompletu 

Peresvet náčelník generálního štábu ruské armády, Valerij Gerasimov, který uvedl, že jeho 

úkolem je právě zakrývat pohyb mobilních nosičů mezikontinentálních balistických střel. 

Ministr obrany Šojgu dodal, že k 1. prosinci 2019 bylo kompletem vyzbrojeno pět raketových 

divizí (Hendrickx, 2020a). 

7.7 Speciální oddělení ministerstva obrany 
Přímo pod ruským ministerstvem obrany funguje tzv. Systém pro průzkum a sledování vesmíru. 

Prvním projektem v rámci tohoto systému je projekt Sledopyt. Tento čistě SIGINT systém se 

skládá z několika pozemních stanic a je určen k monitorování signálů vyslaných ze satelitů. 

Jednotlivé systémy projektu Sledopyt mohou zachytit satelitem přenášená data, frekvenci, na 

které satelit pracuje nebo určit typ používaných antén. Projekt Sledopyt by měl být dokončen 

do roku 2025.  Dalším projektem je systém Tobol. U něj není, na rozdíl od projektu Sledopyt, 



 

 

 

známo, jaký je jeho přesný účel. Nicméně z dostupných informací lze předpokládat, že jeho 

funkcí je doplňovat projekt Sledopyt, jelikož systémy obou projektů jsou instalovány nedaleko 

od sebe. Podle nepotvrzených informací může být systém Tobol určený k ochraně ruských 

satelitů před elektronickým útokem (Hendrickx, 2020c). 

7.8 Současný stav 
V rámci reformy z roku 2008 došlo i ke změně přemýšlení a pohledu na vedené války.  Ruští 

plánovači si začali uvědomovat důležitost síťového válčení (síťových operací) jako tzv. force 

multipliers. Podle slov generálmajora Jurije Lastočkina jsou prostředky EB levným a snadno 

nastavitelným řešením proti nepřátelským radarů a ostatním systémům a pro ochranu vlastních 

systémů. Za určitých podmínek lze o prostředcích EB mluvit jako o asymetrických nástrojích, 

pomocí kterých lze snížit efektivitu nepřátelských sofistikovaných systémů (McDermott, 2017, 

str. 2-3). Těmito systémy mohou být systémy/prostředky C4ISR, systémy řízení palby, síťové 

systémy nebo polohové systémy. V rámci EB vzniká symbióza i s kybernetickým válčením 

(2017, str. 4-5).  

 

Podle hodnocení plukovníka Doskalova, náčelníka vojsk EB, v posledních letech došlo 

k rozvoji síťového válčení (síťových operací), jejichž základem jsou podle Doskalova 

informační technologie a systémy velení a řízení. Vhodnou ochranou jsou prostředky EB a 

jejich použití ve všech směrech. Co se týče Ruska, je podle Doskalova nutná reforma, která 

umožní dosáhnout západní úrovně. Reforma má být primárně zaměřená na oblast organizačně-

strukturální a technickou (2013, str. 369-370).  

 

Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgu bylo za posledních pět let dodáno jednotkám EB 

dodáno víc jak 600 kusů techniky nové generace, což znamená, že 67 % speciální techniky u 

jednotek EB je moderních. Do roku 2021 je v plánu navýšit podíl moderní techniky na 70 % a 

personální obsazenost jednotek EB na 95 %.  Jen v letech 2016-2017 bylo uspořádáno více jak 

220 velitelských a jiných cvičení. 10 z nich bylo na brigádní úrovni. Například cvičení Elektron 

2016 se účastnilo více než 30 jednotek a součástí vojsk EB z Ruska a Běloruska (TASS, 2018). 

V rámci jednotek EB je zřízeno tzv. Mezidruhové centrum přípravy vojsk EB v Tambově. Jeho 

hlavním úkolem je připravovat personál pro jednotky a součásti EB v rámci OS RF. Dalšími 

úkoly jsou zkoušky nově zaváděné techniky nebo vedení kurzů a přípravy při zavádění nové 

techniky. Provádí výuku nových důstojníků, ale i přípravu stávajících profesionálních vojáků. 

Zpracovává také metodiku použití prostředků EB (Šepelev, 2014, str. 44) 

 

Rusko také velmi významně spolupracuje v oblasti EB se sousedním Běloruskem. V roce 2009 

byla uzavřena dohoda o spolupráci v oblasti EB – cvičení, užívání společných frekvencí nebo 

oblast výzkumu a vývoje prostředků EB. Ve stejném roce byla podepsána dohoda o vytvoření 

společné sítě PVO. Implementace této dohody o PVO byla dokončena v roce 2016. Společná 

síť PVO se skládá z 15 radiotechnických jednotek, 9 divizí PVO a 3 jednotek EB.  Jedním 

z dalších milníků je i strategické cvičení Zapad 2017 (Kjellén, 2018, str. 66-67). Během tohoto 

cvičení byl kladen na oblast EB velký důraz – Ruské jednotky EB záměrně vytvářely pomocí 

elektronického rušení prostředí, ve kterém bylo ztíženo užití elektronických informačních a 

komunikačních systémů. Nežádoucí účinky tohoto rušení komplikovaly civilní komunikační a 

navigační systémy v pobaltských a severských státech (Giles, 2018).  

 

7.9 Výhled do budoucna 
Trojice Koroljov, Pavlov, Petrov (2016, str. 39-40) považují prostředky EB a celkově oblast 



 

 

 

EB za klíčovou v době uvedení koncepce tzv. síťového válčení. Tato koncepce, jak již bylo 

řečeno v konkrétní kapitole, využívá propojené systémy velení a řízení. Podle této trojice autorů 

je hlavním cílem síťového válčení vytvoření globálního systému velení a řízení a společného 

informačně-telekomunikačního prostoru. S vytvořením tohoto prostoru souvisí závislost na 

informačních a komunikačních technologiích, mezi které patří i radioelektronické systémy. 

Asymetrickou odpovědí na nově zaváděný koncept síťového válčení může být podle autorů 

použití prostředků EB. Tyto prostředky jsou schopny reagovat a účinně potlačovat široké 

spektrum systému od čistě útočných, přes automatizované systémy velení a řízení až po systémy 

ISR. Autoři identifikují čtyři základní tendence rozvoje celé oblasti EB v Ozbrojených silách 

Ruské federace (OS RF): 

● Zabezpečení souladu rozvoje prostředků EB s úrovní rozvoje radioelektronických 

a informačně-telekomunikačních objektů protivníka – souvisí s nedostatečným 

rozvojem schopností vojsk EB. Druhou příčinou je zavádění prvků konceptu NCW 

v ozbrojených silách ostatních států. Řešením je dle autorů umístění prostředků EB na 

bezpilotní prostředky a jejich propojení s pozemními prostředky EB, zavedení a 

rozšíření střel proti zdrojům elektromagnetického záření a rozvoj využití počítačových 

virů (2016, str. 43-44). 

● Rozvoj metod využití vojsk a prostředků EB – navazuje na výše zmíněnou první 

tendenci. V budoucnu bude rozvoj závislý na zařazování nových systémů a prostředků 

EB na nových fyzikálních principech. Bude zahrnovat různé druhy činnosti EB 

v budoucnosti jako jsou: 

a) Radioelektronicko-informační boj 

b) Radioelektronický úder 

c) Systematické působení  

(2016,str. 45-46) 

● Vybudování technologicky vyspělého systému velení a řízení vojskům EB na 

základě jednotného informačně-telekomunikačního prostoru v OS RF – Autoři 

navrhují vybudovat telekomunikační síť pro vojska EB. Tato síť má být součástí 

společného informačně telekomunikačního prostoru vojsk EB.  Má zahrnovat všechny 

úrovně (taktickou, operační a strategickou) a její součástí má být plně automatizovaný 

systém velení a řízení vojsk EB (2016, str. 46-47). 

● Vybudování integrovaného průzkumného a informačního systému pro 

elektronické ničení – Znovu vychází ze tří výše zmíněných tendencí. Systém pro 

elektronické ničení se bude skládat ze tří částí: 

a) Systém velení a řízení 

b) Systém průzkumu  

c) Systém elektronického ničení 

(2016, str. 47) 

 

Z výše uvedeného lze dle autorů vyvodit následující závěry: 

● Rozvoj použití prostředků EB v informačním prostoru je dán rozvojem špičkových 

informačních, telekomunikačních a radioelektronických technologií a jejich použití ve 

vojenské sféře 

● Vojska a prostředky EB tvoří základní nástroj boje proti protivníkově jednotnému 

informačně-telekomunikačnímu prostoru. V rámci přípravy na toto střetnutí je potřeba: 



 

 

 

a) Vybavit vojska EB různorodými systémy a prostředky EB 

b) Vybudovat technologicky vyspělý systém velení a řízení vojskům EB 

c) Vybudování integrovaného průzkumného a informačního systému pro elektronické 

ničení 

(2016, str. 48) 

7.10 Závěr 
Stejně jako v případě USA můžeme vidět, že ruské ozbrojené síly považují oblast EB a využití 

EMS za klíčovou součást nastupujícího konceptu NCW. Prostředky EB lze také využít v boji 

proti bezpilotním prostředkům a v rámci integrované PVO. Zároveň můžeme vidět vznik 

symbiózy s kybernetickým válčením.  Samozřejmostí je použití střel proti zdrojům 

elektromagnetického záření. Hlavní devizou ruského přístupu k oblasti EB je vytvoření 

jednotek EB a přidělení specialistů EB ke konkrétním jednotkám tak, aby již nemusely být 

vyčleňovány další a větší jednotky EB. Zajímavostí v ruském přístupu může být výše zmíněné 

mezidruhové centrum přípravy specialistů EB. Samostatnou kapitolou v ruském přístupu 

k prostředkům EB je jejich nasazení v oblasti vesmíru. Ruské ozbrojené síly využívají jak 

ofenzivní, tak defenzivní vesmírné prostředky EB. V rámci Strategických raketových sil je 

zajímavostí nasazení laserového systému Peresvet.  

V čem se lze inspirovat ruským přístupem? 

● Deklarace EMS jako klíčového prostoru v současné době i v budoucnu v rámci 

zavádění konceptu NCW 

● Vytvoření jednotek EB u jednotlivých druhů vojsk 

● Diskuse o užití prostředků EB proti bezpilotním prostředkům 

● Prostředky EB umístěné na bezpilotních prostředcích  

● EB v oblasti vesmíru 

8 Nasazení prostředků EB na východní 

Ukrajině 
Následující kapitola představuje ve dvou podkapitolách nasazení prostředků EB na východě 

Ukrajiny od roku 2014 až do současnosti. V rámci této kapitoly budou rozebrána témata 

informačně-psychologických operací, rušení komunikačních a navigačních prostředků, 

působení proti dělostřeleckým radarům a působení proti bezpilotním prostředkům.  

 

„Hlavními úkoly ruských prostředků EB na východě Ukrajiny jsou detekce a lokalizace zdrojů 

elektromagnetického záření, potlačování funkcí prostředků mobilní satelitní komunikace a 

navigace, zachycování a nahrávání hlasové komunikace, převzetí kontroly nad radiovými a 

televizními frekvencemi a rušení bezpilotních prostředků.“ (Papaiev, 2018) 

 

Nasazení ruských prostředků EB v oblasti se vyznačovalo vysokou mobilitou taktických skupin 

EB, která umožňovala častou změnu pozic a z toho vyplývající ochranu před palbou protivníka, 

nasazením vysokého počtu různorodých prostředků EB, uplatňováním nových algoritmů a 

taktik a zhodnocení nasazení automatizovaných systémů (McDermott, 2017, str. 25).  

 



 

 

 

8.1 Informačně-psychologické operace 
Dle zprávy OSCE z roku 2018 byl kromě jiných prostředků EB na východě Ukrajiny přibližně 

65 km od Luhansku během speciální monitorovací mise zpozorován systém RB-341 V Leer 3 

(OSCE, 2018). Ten je kromě rušení komunikace a působení proti bezpilotním prostředkům 

schopen také narušovat mobilní 3G a 4G sítě tak, že operátoři systému Leer 3 jsou poté schopni 

zasaženým mobilním zařízením v oblasti odesílat textové nebo audiovizuální zprávy. Skládá se 

z kontrolního stanoviště na podvozku Kamaz-5350 a třech kusů bezpilotních prostředků Orlan-

10 (Bartles, 2017, str.3).  

 

Právě výše zmíněné bezpilotní prostředky Orlan-10 jsou schopny pokrýt okruh až šesti 

kilometrů. Pomocí rušících zařízení instalovaných přímo na těchto bezpilotních prostředcích a 

rušičů shazovaných na zem narušují blízké vysílače a jejich komunikaci s mobilními zařízeními 

v okolí. Právě ukrajinským vojákům byly rozesílány různorodé zprávy, jejichž úkolem bylo 

rozvrátit morálku ukrajinských vojáků. Na jejich mobilních telefonech se objevovaly zprávy 

„Vojáci, vaše těla budou nalezena, až roztaje sníh“ nebo „Nikdo nechce, aby z vašich dětí byli 

sirotci“. Tyto zprávy pocházely podle pozdějšího vyšetřování prováděného ukrajinskými úřady 

ze zařízení imitujících vysílače. Dalším důkazem toho, že tyto zprávy byly falešné a sloužily 

jako pouhá propaganda, je fakt, že některé z nich obsahovaly gramatické chyby, z čehož 

vyplývá, že nebyly psány rodilými mluvčími (DFRLab, 2017). 

 

8.2 Rušení a působení proti komunikačním a 

navigačním prostředkům  
Nejzásadnějšími problémy v oblasti nešifrovaných komerčních komunikačních technologií 

bylo napojení ukrajinských operátorů na operátory ruské a také fakt, že na Ukrajině doposud 

funguje telekomunikační síť pevných linek z dob SSSR, kterou nechala vybudovat KGB 

s cílem sledování, analyzování a ukládání dat z provozu (Tucker, 2014). Co se týče zkušenostní 

z frontového nasazení, největším problémem je užití nešifrovaných komunikačních prostředků 

na taktické úrovni. Vzhledem k nedostatečnému výcviku a chybějícímu vybavení běžně, 

zejména v začátku konfliktu, docházelo k používání nešifrovaných komunikačních prostředků 

jako jsou mobilní telefony nebo již zmíněné pevné linky. Naproti tomu vyšší stupně velení měly 

již přístup k moderním šifrovaným prostředkům komunikace, a proto nebyly v tak velké míře 

vystaveny ruskému působení (Brantly, 2017 str. 27). 

Ruské prostředky EB byly proti ukrajinským, nešifrovaným komunikačním prostředkům 

nasazovány dvojím způsobem. Zaprvé narušování sítí již zmíněných komerčních operátorů. 

Zadruhé kombinace narušení sítí komerčních operátorů a útok přímo na konkrétní zařízení. Ve 

spolupráci s ukrajinskými vojáky byl jako prostředek, pomocí kterého byla narušována 

nešifrovaná komunikace, identifikován ruský systém RP-377L Lorandit (Brantly, 2017, str. 28).  

Jak již bylo zmíněno, zejména ze začátku konfliktu trpěla ukrajinská strana nedostatkem 

kvalitních zařízení pro šifrovanou komunikaci (např. radiostanicemi Harris). Docházelo 

k situacím, kdy pro 350 vojáků byla k dispozici jedna radiostanice. To ukrajinské vojáky vedlo 

k soukromému nákupu komerčně dostupných prostředků pro komunikaci. Jedním z dalších 

možných řešení tohoto problému bylo urychlené zavedení prostředků satelitní komunikace 

(Brantly, 2017, str. 29). K potlačení satelitní komunikace ukrajinské armády byl ve východních 

oblastech země podle zprávy OBSE nasazen systém Tirada-2 (Anadolu Agency, 2020).  

 



 

 

 

8.3 Oblast dělostřelectva 
 

8.3.1 Rušení dělostřeleckých radarů 
Ruské prostředky EB byly v oblasti dělostřelectva využívány hlavně pro rušení ukrajinských 

dělostřeleckých radarů tak, aby tyto radary nebyly schopny odhalit pozice ruského 

dělostřelectva. V rámci ukrajinské armády byly používány ukrajinské radary 1L220UK a 

americké AN/TPQ-36. V rámci této aktivity byly využívány bezpilotní prostředky Orlan-10 se 

senzory pro vyhledávání směru elektromagnetického signálu (Mocanu, 2019).   

8.3.2 Působení proti ukrajinským dělostřeleckým granátům 
Jedním ze způsobů, jak vlastní jednotky ochránit před dělostřeleckou palbou, je nasazení 

prostředků EB. Brantly et al (2017, str. 32) uvádí, že dle nepotvrzených zpráv byly na východě 

Ukrajiny nasazeny prostředky EB schopné odpálit dělostřelecké granáty během letu a uchránit 

tak vlastní síly před jejich účinky. Podle jiných zpráv byla potvrzena přítomnost ruských 

systémů Rtuť-BM, které jsou určeny právě k výše zmíněné činnosti (McDermott, 2017, str.24).  

8.4 Působení proti bezpilotním prostředkům 
Ukrajinská strana již od začátku konfliktu používá široké spektrum bezpilotních prostředků – 

od komerčních kvadrokoptér až po strategické průzkumné bezpilotní prostředky. Tyto 

prostředky byly a jsou častým terčem kombinovaného působení prostředků EB a PVO. 

Z prostředků EB lze vypíchnout systém Krasucha-4. Ten je určen mimo jiné k rušení 

komunikace průzkumných a útočných bezpilotních prostředků (MilitaryRussia, 2013). Podle 

zprávy OSCE (2018) byl v létě 2018 zpozorován na východě Ukrajiny poblíž obce 

Chornukhyne systém Repellent-1 určený k boji proti bezpilotním prostředkům. OSCE (2019) 

dle svého pozdějšího vyjádření z roku 2019 ztratila svůj průzkumný bezpilotní prostředek 

poblíž obce Berdianka. Tato obec se nachází přibližně 38 km vzdušnou čarou od obce 

Chornukhyne (pozn. autora diplomové práce). Systém Repellent-1 má dosah více než 30 km 

(defenseworld.net, 2019c). Lze tedy předpokládat, že bezpilotní prostředek OBSE byl zasažen 

právě systémem Repellent-1. Hartman a Giles ve své zprávě (2016, str.212) uvádí, že i 

bezpilotní prostředky OBSE byly terčem elektronických útoků, což v listopadu 2014 způsobilo 

uzemnění celé flotily bezpilotních prostředků OBSE.  

 

Ukrajinská strana mezi lety 2015 a 2017 podle generála Pavlenka ztratila kvůli rušení GPS a 

klamání 100 malých bezpilotních prostředků (Trevithick, 2019). To ale nebyly jediné ztráty 

spojené s nasazením bezpilotních prostředků. Vzhledem k nasazení komerčních dronů, jejichž 

cena se pohybuje okolo 2 tisíc dolarů, ale nejsou chráněny proti rušení ani jinému působení, 

docházelo k situacím, kdy se na základě zachycení GPS signálu operátorům prostředků EB 

podařilo lokalizovat operátora „dronu“ a poté ho neutralizovat (Hartman a Giles, 2016, str. 

212).  

 

Spojené státy nabídly Ukrajině dodávku bezpilotních prostředků 72 kusů RQ-11B Raven. Ty 

se ale podle ukrajinských důstojníků neosvědčily. Vzhledem k analogovým přenosovým 

kanálům se staly snadným terčem pro operátory ruských prostředků EB, a proto většina těchto 

dronů nebyla použita (Stewart, 2016). 

 

8.5 Závěr 
 

Podle výše uvedených informací a svědectví lze usoudit, že ruské systémy na východě Ukrajiny 



 

 

 

hrály významnou roli jak při defenzivní, tak i ofenzivní činnosti proruských separatistů. Jejich 

úkolem bylo narušovat GPS signál, rádiovou a jinou komunikaci mezi jednotkami a bojovat 

proti bezpilotním prostředkům. To se jim, zejména v začátcích konfliktu, dařilo a nasazení 

prostředků EB v této oblasti bylo signifikantní. Z výše uvedeného je patrné, že Rusko dokázalo 

nasadit prostředky EB různorodého určení tak, aby se dokázaly vzájemně doplňovat a utvořily 

významný prvek ruských operací na východě Ukrajiny. Nasazení ruských prostředků EB 

potvrdilo současnou tendenci v ruském pojetí této oblasti – součástí působení ruských jednotek 

jsou vždy prostředky EB a tyto prostředky jsou důležitou součástí ruských vojenských operací.  

Co si lze z nasazení prostředků EB na Ukrajině vzít? 

● Nasazení v informačně-psychologických operacích 

● Působení proti dělostřeleckým systémům 

a) Rušením dělostřeleckých radarů tak, aby protivník neodhalil pozice vlastního 

dělostřelectva 

b) Nasazením systémů, které jsou určeny k předčasnému odpalování dělostřeleckých 

granátů již za letu a z toho vyplývající ochrana vlastních jednotek před 

dělostřeleckou palbou protivníka 

● Efektivní rušení komunikačních prostředků zejména v prostředí, kdy protivník 

nedisponuje vyspělými komunikačními systémy 

● Efektivní působení proti komerčním bezpilotním prostředkům (jedná se o stejný případ 

jako v kapitole 4 o nasazení prostředků EB v Iráku)  

9 Nasazení prostředků EB v Sýrii 
V deváté kapitole bude diskutováno nasazení prostředků EB v probíhajícím konfliktu v Sýrii. 

Jako první bude představo nasazení ruských prostředků EB, které se vyznačuje zejména 

ochranou vojsk na letecké základně na západě země. V druhé části bude představeno nasazení 

izraelských prostředků EB. To má naopak výrazně ofenzivní charakter. Je používáno zejména 

k neutralizaci syrských prostředků PVO při leteckých úderech na různé cíle na syrském území.  

 

9.1 Působení ruských prostředků EB 
Nasazení ruských prostředků EB v rámci ruské vojenské intervence v Sýrii trvající od roku 

2015 se, narozdíl od jejich nasazení na východě Ukrajiny, vyznačovalo zejména ochranou vojsk 

na letecké základně a jinde a příležitostnou podporou pozemních sil Syrské arabské armády 

(SAA). Rusové od začátku své intervence postupně posilovali ochranu své letecké základny. Je 

třeba také zmínit, že na rozdíl od výše zmíněného případu východní Ukrajiny nebyly prostředky 

EB nasazeny v takovém měřítku.  Již od října 2015 byl na letecké základně Hmimím nasazen 

v práci již zmíněný systém Krasucha-4 určený zejména k rušení palubních radarů protivníka. 

Nasazení tohoto systému v reálném bojovém prostředí umožnilo ruským obsluhám získat cenné 

zkušenosti a ověřit jeho funkčnost. Dalšími nasazenými systémy jsou též v práci zmiňované 

systémy Chibiny a Leer-3.  První zmiňovaný slouží k ochraně jednotlivých letounů a jako rušič. 

Tento systém byl často k vidění na okrajích křídel letounů Su-34 a Su-35S (McDermott, 2017, 

str. 22).  

 

V Sýrii jsou také k ochraně letounů Su-30SM nasazeny rušící kontejnery systému SAP-518, 

který zajišťuje ochranu letounů proti raketám vzduch-vzduch a země-vzduch. Je také schopen 

rušit palubní radary a působit proti pozemním i námořním prostředkům PVO. Systém se skládá 

ze dvou podvěsných kontejnerů – v jednom je umístěn přijímač, který přijímá a analyzuje 



 

 

 

příchozí signál. Ve druhém je umístěna paměťová sada a zařízení pro vytváření rušícího signálu. 

V rámci působení proti prostředkům PVO funguje stejně jako již v diplomové práci zmíněný 

systém Chibiny – je pomocí rušení schopen nepřátelskému radaru podstrčit nesprávná data o 

vzdálenosti a rychlosti letounu (Stěpovoj a Kruglov, 2018).  

 

Co se týče ochrany letecké základny, podařilo se podle posledních zpráv ruským jednotkám 

zmařit na začátku roku 2020 koordinovaný útok bezpilotními prostředky z oblasti Idlíbu, která 

je ovládaná protivládními skupinami. Podle vyjádření ruských velících důstojníků se 

operátorům prostředků EB podařilo rušit a převzít kontrolu nad bezpilotními prostředky tak, že 

nebylo poškozeno žádné ze zařízení letecké základny (defenseworld.net, 2020).  

 

V rámci rušení bezpilotních prostředků zaznamenávají ruské jednotky také úspěchy. Ve 

vzdušném prostoru se jim daří rušit komunikační kanály amerických průzkumných bezpilotních 

prostředků. Dle vyjádření americké strany jde o velmi sofistikovanou techniku rušení, která 

efektivně narušuje působení bezpilotních prostředků i přes nasazení protiopatření a užití 

různých částí odolných proti rušení. Podle dostupných zpráv ruské prostředky EB působí 

zejména proti ručně a z katapultu odpalovaným „dronům“. Naopak větších bezpilotních 

prostředků, jako je například MQ-9 Reaper, se rušení nedotýká (Trevithick, 2018a).  

 

Podle jiných informací došlo k narušení komunikačních kanálů a dalšímu působení prostředky 

EB proti americkým letounům AC-130. Podle generála Raymonda Thomase je Sýrie v dnešní 

době nejagresivnější prostředí, co se týče EB. Pokud je rušeno komunikační a navigační 

vybavení letounu AC-130, může to vážně narušit a ohrozit jeho možnosti působení. Bez těchto 

pokročilých prostředků může snadno dojít k záměně nepřítele s civilistou nebo s příslušníky 

vlastních jednotek (Trevithick, 2018b).  

 

9.2 Působení izraelských prostředků EB 
Izraelské letectvo působí v Sýrii ve striktně ofenzivním duchu. Při útocích na široké spektrum 

cílů napříč územím Sýrie. Při jednom zdokumentovaném užití ofenzivních prostředků EB 

izraelským letectvem došlo k rušení syrských prostředků PVO nedaleko Golanských výšin 

(defenseworld.net, 2019a). Jedním z důvodů, proč izraelské letectvo zatím utrpělo minimální 

ztráty v konfliktu, jsou právě prostředky EB. Kromě klasických metod rušení, klamání apod. 

využívají Izraelci i nevýhod syrských prostředků PVO. Systémy S-300 nejsou určené 

k vyhledávání a napadení letounů letících velmi nízko, čehož právě Izrael pečlivým plánováním 

letových tras využívá (Christou, 2020).  

 

Kromě systémů S-300 je syrská PVO tvořená převážně systémy vyrobené ještě za dob SSSR, 

což působení izraelských prostředků ulehčuje. Izrael kombinuje výše zmíněnou taktiku použití 

rušení, klamání, pečlivého výběru letových tras a užití moderních střel s plochou dráhou letu 

(Rogoway, 2019). Podle dalších zpráv při jednom z útoků použily izraelské letouny F-15I stejné 

kódy transpondérů jako mají americké F-15E, aby mohly nerušeně proletět jordánským a 

iráckým vzdušným prostorem (Trevithick, 2018c). 

 

Izraelské letectvo využívá kromě bohatých zkušeností s nasazením prostředků EB také 

zahraniční pasivní sledovací systémy. Konkrétně se jedná o ukrajinské systémy Kolčuga-M. Ty 

izraelským pilotům pomohly najít a analyzovat radary systémů Tor, Pancir-S a S-75 

(defenseworld.net, 2019b). Kromě vlastních vyspělých systémů mohou izraelští piloti počítat 



 

 

 

také s nedostatečným výcvikem syrské obsluhy a technickými problémy na straně syrské PVO. 

V případě útoku z listopadu 2019 byly problémy syrské PVO původně připisovány 

sofistikovanému použití ofenzivních prostředků EB izraelským letectvem. Pozdější 

vyšetřování, kterého se účastnili odborníci z Íránu a Ruska, však ukázalo, že signál, který rušil 

syrské střely země-vzduch, pocházel z íránských systémů EB IS-1 a IS-2, které jsou určeny 

k rušení střel s plochou dráhou letu a střel naváděných pomocí GPS (Malovany, 2019).  

9.3 Závěr 
Prostředky EB se v Sýrii osvědčily jak v defenzivním, tak v ofenzivním smyslu. Stejně jako 

v dříve zmíněném případě východní Ukrajiny potvrdil, že nasazení prostředků EB proti 

bezpilotním prostředkům je velmi efektivním nástrojem. V Sýrii se prokázalo, že ruské 

prostředky EB byly účinné i proti technologicky vyspělým americkým bezpilotním 

prostředkům.  V rámci defenzivního nasazení prostředků EB můžeme také hovořit o nasazení 

ruského systému Chibiny k ochraně jednotlivých ruských letounů. V Sýrii bylo 

zdokumentováno také nasazení multifunkčního kontejneru SAP-518 určeného pro individuální 

ochranu letounů a k rušení palubních radarů protivníkových letounů. Co se týče ofenzivního 

nasazení, lze zmínit systém Leer-3, který byl v Sýrii nasazen k narušení signálů mobilních 

telefonů a z něj vyplývající znemožnění komunikace pomocí mobilních telefonů. 

 

V rámci čistě ofenzivního nasazení prostředků EB izraelským letectvem lze vypíchnout využití 

rušení k eliminaci syrských radarů. Dále lze zmínit pečlivé plánování tras spolu s kvalitním 

zpravodajstvím tak, aby Izraelci mohli využít jiné kódy transpondérů nebo nedostatků syrských 

systémů PVO.  

Co si lze z nasazení prostředků EB v Sýrii vzít? 

● Nasazení proti bezpilotním prostředkům (i technologicky vyspělým) 

● Nasazení ochranných a multifunkčních kontejnerů  

● Nasazení rušičů signálů mobilních telefonů 

● Kvalitní ELINT prostřednictvím systémů Kolčuga-M 

● Nasazení ofenzivních prostředků EB 

● Použití vhodné taktiky v rámci EB 

10 Implikace pro AČR 

V této kapitole budou rozebrány implikace, které vyplývají z výše zmíněných technologií, 

analýz přístupů jednotlivých států, strategických dokumentů a zkušeností z konfliktů na 

východě Ukrajiny a v Sýrii. Kapitola je rozdělena do dvou částí, které se zabývají pozemními 

a vzdušnými silami AČR. 

Obecně lze k implikacím z uvedených přístupů a konfliktů uvést, že elektromagnetické 

spektrum se se stoupající závislostí všech armád světa na elektronických systémech stavá 

prostorem, ve kterém se konflikty budoucnosti budou odehrávat čím dál častěji. Jedná se 

zejména o souboj o informační nadvládu. Proto je důležitý výcvik všech vojáků, jak řadových, 

tak specialistů EB tak, aby byli adekvátně své pozici a specializaci schopni působit v EMS. 

Česká republika je členem Severoatlantické aliance, což se v případě rozvíjení schopností EB 

dá využít, jelikož ostatní členové NATO mají zkušenosti s vedením EB a mohou případně 

poskytnout zbraňové a jiné systémy. Z hlediska mezinárodní spolupráce je třeba uvažovat nad 

společnými projekty vývoje a pořizování zbraňových a jiných systémů EB s přihlédnutím k 



 

 

 

národním specifikům. Jako jeden z příkladů může sloužit zmíněný projekt v oblasti EB v rámci 

iniciativy PESCO, jehož je ČR garantem.  

Kromě spolupráce na mezinárodním poli je třeba do rozvoje oblasti EB v AČR zapojit ve 

značné míře také český obranný a bezpečnostní průmysl, v rámci zvyšování 

konkurenceschopnosti a obranyschopnosti ČR, jež má dlouho tradici ve vývoji pasivních 

sledovacích systémů a jiných systémů využitelných v rámci EB.  

10.1 Pozemní síly 
Prvním analyzovaným útvarem AČR byl 13. dělostřelecký pluk. Na Ukrajině jsme byli svědky 

použití rušičů dělostřeleckých (protibateriových) radarů, které na ukrajinské straně způsobilo 

nemožnost zaměření ruské dělostřelecké palby a z toho vyplývající absenci ukrajinské reakce 

na tuto dělostřeleckou palbu. Z tohoto důvodu je třeba uvažovat o zavedení rušičů k 13. 

dělostřeleckému pluku. Tyto rušiče lze využít podle “ukrajinského scénáře” k rušení 

nepřátelských dělostřeleckých radarů a ke znemožnění zaměření vlastní dělostřelecké palby. V 

oblasti dělostřelectva lze zmínit ještě použití prostředků proti dělostřeleckým granátům jako je 

ruský systém Rtuť-BM. Na základě vývoje technologií a zkušeností z konfliktů na Ukrajině a 

Iráku je třeba zvážit zavedení prostředků pro ochranu dělostřeleckých baterií před 

průzkumnými i útočnými bezpilotními prostředky všech kategorií. Tyto prostředky ochrany lze 

rozdělit na “hard kill” a “soft kill”. V prvním zmíněném případě se jedná o prostředek, pomocí 

kterého dojde ke zničení bezpilotního prostředku. V práci byla zmíněna možnost využití laseru. 

V druhém zmíněném případě se jedná o rušení, při kterém dojde k narušení signálu mezi 

bezpilotním prostředkem a jeho operátorem. Je žádoucí, aby dělostřelecký pluk byl vybaven 

oběma typy prostředků ochrany, jelikož “hard kill” lze využít v situaci, kdy je třeba bezpilotní 

prostředek za každou cenu zničit a není možné jej pouze vyrušit a získat např. k jeho 

zpravodajskému vytěžení. V oblasti dělostřeleckého průzkumu lze uvažovat o bezpilotních 

prostředcích, které budou poskytovat jak obrazový materiál, tak data pro SIGINT (např. o 

nepřátelských dělostřeleckých radarech nebo komunikačních systémech), která by poté byla 

odeslána příslušným specialistům, čímž by nedošlo k informačnímu zahlcení dělostřelců ani 

dělostřeleckého průzkumu. Drony dělostřeleckého průzkumu lze využít také k rušení na 

taktickém stupni. Z hlediska boje pro IED je samozřejmostí nasazení rušičů IED na všechna 

bojová vozidla dělostřeleckého pluku.  

 

Druhým analyzovaným útvarem AČR byl 53. pluk průzkumu a elektronického boje. Ze své 

podstaty je na EB připraven, nicméně u této jednotky je třeba vzít v potaz její velikost. Jedná 

se o jednotku bojové podpory, která je, podle doktrinálních dokumentů, flexibilně vyčleňována 

do úkolových uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády. 

Pokud budou čety/roty EB vyčleněny k oběma jednotkám současně, nebudou zde k dispozici 

jednotky EB pro zbylé útvary AČR, pro výcvik apod. Proto je nutné uvažovat o vzniku pluku 

zaměřeného čistě na oblast EB nebo vzniku třetí roty EB. Částečným řešením může být také 

inspirace v přístupu USA – vytvoření společné jednotky pro operace v kybernetickém prostoru, 

EMS, oblasti vesmíru a provádění průzkumu. Taková jednotka může vzniknout jako součást 

každého útvaru AČR. V takovém případě bude mít na starost EB a další uvedené oblasti na 

taktickém až operačním stupni. V případě vzniku takové jednotky lze uvažovat o jejím vybavení 

vozidly IVECO nebo Pandur s příslušnými systémy EB. Inspirací pro takto specializovaná 

vozidla může být systém Tactical Electronic Warfare System (TEWS) nainstalovaný na 

osmikolovém vozidle Stryker. Tento systém je určen k elektronickým podpůrným opatřením a 

elektronickému útoku. Podporuje také SIGINT aktivity. Výrobce do budoucna plánuje také 



 

 

 

propojení se vzdušnými senzory, instalaci schopností podpory ofenzivních kybernetických 

operací a kabelem propojeného dronu (General Dynamics). Na vzniku takových společných 

jednotek se mohou podílet příslušníci zmíněného 53. pluku průzkumu a elektronického boje, v 

jehož gesci by zůstal výcvik a příprava specialistů v oblasti EB a EB jako takový na 

strategickém stupni. Ze sestavy 53. pluku by měl být také vydělen prapor bezpilotních 

prostředků, který by na strategickém stupni zajišťoval celé spektrum úkolů pouze pro pozemní 

síly, od vedení průzkumu, přes EB až po útočné operace. Nedocházelo by tak k blokování 

jednotlivých bezpilotních prostředků jiným druhem vojsk a vzájemnému snižování schopností. 

Co se týče ochrany jednotek (zejména těch disponujícími stacionárními systémy detekce nebo 

rušiči, které ze své podstaty budou většinu úkolů plnit stacionárně) před bezpilotními 

prostředky, platí stejné implikace jako v případě dělostřeleckého pluku – kombinace “soft kill” 

a “hard kill” řešení. Samozřejmostí je vybavení všech vozidel jednotky modulárními rušiči IED.  

 

Co se týče výsadkových jednotek, může AČR najít inspiraci v ruském přístupu. Ruské 

výsadkové jednotky zařadily k jednotkám roty EB. V případě českého výsadkového pluku lze 

uvažovat o četě a menším útvaru specialistů EB. Inspirací může být i mobilní prostředek EB 

Infauna zmíněný v této práci. Vzhledem k charakteru úkolů výsadkového pluku je nutné 

uvažovat o ochraně jeho jednotek před nepřátelskými průzkumnými i útočnými bezpilotními 

prostředky. Vhodným řešením pro výsadkový pluk může být systém podobný americkému 

LMADIS. Ten slouží jako mobilní protivzdušná obrana proti bezpilotním prostředkům. Skládá 

se ze dvou vozidel Polaris MRZR. Na jednom z vozidel je umístěn velitelský prvek a na druhém 

elektrooptické senzory, radar a rušič. Operátor na prvním vozidle je schopen sledovat dron, 

potvrdit, že jde o nepřátelský dron a poté pomocí rušiče přerušit komunikaci mezi dronem a 

jeho operátorem (Barrett, 2019). Jedná se tedy o řešení “soft kill”. Mezi úkoly, které výsadkový 

pluk plní, patří léčky, operace v týlu nepřítele, operace typu vyhledej a znič apod. (43. 

výsadkový pluk). Vzhledem k faktu, že podobné operace vyžadují utajení, využití momentu 

překvapení a zaskočení protivníka, lze uvažovat vybavení výsadkových jednotek přenosnými 

prostředky rušení jako je STAR Manpack C. V tomto případě se jedná o přenosný ochranný 

rušič schopný rušení komunikačních prostředků nepřítele, bezpilotních prostředků nebo jako 

celková ochrana pro sesednutou jednotku (URC Systems). Co se týče průzkumných dronů v 

sestavě výsadkového pluku, lze uvažovat o nasazení systému pro SIGINT. Samozřejmostí, 

stejně jako u ostatních pozemních vozidel je umístění rušičů IED. V rámci zmíněných úkolů je 

otázkou, do jaké míry bude výsadkový pluk spolupracovat se vzdušnými silami. Z této případné 

spolupráce vyplývá možnost nasazení větších dronů ze sestavy letectva při transportu 

výsadkových jednotek vrtulníky na místo určení. Drony lze v takovém případě využít k rušení 

radarů, které mohou zachytit letící vrtulníky a k rušení komunikace v místě výsadku tak, aby 

byla ochromena protivníkova schopnost komunikace a sdílení dat.  

 

V případě ostatních jednotek pozemních sil lze uvažovat, stejně jako u zmíněných jednotek, o 

akvizici prostředků “soft kill” a “hard kill” proti bezpilotním prostředkům. Pro příklad lze uvést 

7. mechanizovanou brigádu. V rámci akvizice nových pásových bojových vozidel pěchoty 

počítá AČR s BVP, které bude mít možnost instalace “soft kill” a “hard kill” řešení proti 

protitankových řízených střelám a RPG. Součástí požadavků je i možnost instalace rušičů IED. 

V případě zamýšleného specializovaného vozidla pro chemické jednotky je v požadavcích 

zmíněna ochrana pomocí digitálního rušiče (Armáda české republiky). V případě vytvoření 

výše zmíněné jednotky pro elektronický boj, oblast vesmíru, kybernetických operací a 

průzkumu u každého útvaru pozemních sil lze uvažovat o vybavení každého útvaru drony menší 

kategorie, které by kromě průzkumu (podle specializace konkrétní jednotky) zajištovaly 



 

 

 

SIGINT.  

 

10.2 Letectvo 
V oblasti nadzvukového taktického letectva je třeba vycházet z posledních trendů ve výcviku v 

oblasti EB. Co se týče plnohodnotného výcviku, stojí za zvážení navázání spolupráce s US 

NAVY a cvičením s nebo proti letounům Growler, zejména v oblasti ochrany proti rušení a 

misí SEAD. Vhodnou příležitostí ke cvičení v podmínkách EB je cvičení Red Flag. V minulém 

roce americké ozbrojené síly nacvičovaly mise SEAD a zároveň letouny čtvrté generace jako 

F-15 nebo F-16 měly možnost cvičit proti stealth letounům F-35 a F-22 (Hunter, 2020). České 

vzdušné síly, vzhledem ke svým ambicím vybudování schopností úderů proti pozemním cílům, 

musí zvážit pořízení nebo vývoj podobného prostředku, jakým je zmíněný letoun Growler. 

Podle vyjádření Lennarta Sindahla, jednoho z nejvyšších představitelů společnosti SAAB, je 

dalším krokem ve vývoji Gripenu verze tzv. Gripen Growler, tedy letounu JAS-39 Gripen 

specializovaného pouze na elektronický boj (Mader, 2015). V případě dalšího provozování 

letounu JAS-39 Gripen by tak AČR měla možnost zařadit kompatibilní specializovaný letoun, 

čímž by byly eliminovány další náklady spojené s provozem jiného typu letounu (např. 

zmíněného letounu Growler). Kromě ambicí vést boj proti pozemním cílům je třeba zdůraznit, 

že během operace Unified Protector v roce 2011 v Libyi se evropské státy spoléhaly v oblasti 

misí SEAD v drtivé většině případů na Spojené státy (Greenleaf, 2013, str. 38). Česká republika 

se této operace nezúčastnila a obecně lze říct, že v nasazování ozbrojených sil v zahraničních 

operacích je opatrnější a nasazuje spíše pozemní jednotky k výcviku lokálních ozbrojených 

složek. To ale nic nemění na faktu, že i v konfliktních oblastech jako je Mali (oblast Sahelu) 

nebo Iráku se mohou objevit pokročilé zbraňové systémy, jako například ruský systém PVO 

Buk na Ukrajině. Ten spolu s dalšími systémy pomohl vytvořit tzv. A2/AD Bubble (Samaan, 

2020, str. 40). V případě, že nedojde k akvizici specializovaného nadzvukového letounu pro 

EB, je třeba uvažoval o dílčích úpravách letounů JAS-39 Gripen (či jiných po roce 2030) pro 

EB – kontejnery pro ochranné rušení, elektronický útok a integrace střel proti zdrojům 

elektromagnetického záření tak, aby české vzdušné síly byly schopny úderů podobných těm 

izraelským v Sýrii.  

 

V rámci modernizace a rozvoje nadzvukového letectva po roce 2030 lze uvažovat o akvizici 

stealth letounů F-35. Kromě stealth charakteristik disponuje tento letoun páté generace také 

komplexním systémem EB AN/ALQ-239, který poskytuje jak ofenzivní, tak defenzivní 

schopnosti v oblasti EB. Dalším systémem je Distributed Aperture System složený z šesti 

infračervených kamer rozmístěných ve všech částech letounu. Tento systém poskytuje pilotovi 

souhrnné informace o všem, co se kolem letounu děje. Pomocí multifunkčního radaru je pilot 

schopen také reaktivního směrovaného rušení. K ochraně letounu slouží tažená návnada 

(Thompson, 2019). V případě akvizice F-35 dojde k výraznému navýšení schopností 

nadzvukového letectva v oblasti EB. Je otázkou, zda by po této akvizici byly potřeba 

specializované nadzvukové letouny typu Growler, jelikož SEAD a mise proti pozemním cílům 

budou díky schopnostem letounu F-35 výrazně zjednodušeny. Českým vzdušným silám by 

letouny F-35 také poskytly možnost účastnit se cvičení spolu s dalšími evropskými i 

neevropskými státy, které mají ve výzbroji letouny F-35. Došlo by tak k možnosti srovnání 

schopností pilotů a výměně zkušenosti s provozem stejného typu letounu. To povede k 

výraznému zvýšení bojového potenciálu evropských leteckých sil.  

 

U podzvukového taktického letectva platí podobné implikace jako u výše zmíněného 



 

 

 

nadzvukového. Vzhledem k možnostem nasazení podzvukového letectva do konfliktů nižší 

intenzity (tam, kde by náklady na nasazení nadzvukového letectva výrazně převýšily zisky) je 

potřeba pracovat na rozvíjení ofenzivních i defenzivních schopností EB. Stejně jako u 

nadzvukového letectva je třeba integrovat kontejnery pro elektronický útok, elektronické 

ochranné rušení a střely proti zdrojům elektromagnetického záření. V oblasti defenzivních 

schopností se jedná zejména o systémy ochrany před zbraněmi se směrovanou energií a systémy 

odolné proti elektromagnetickému rušení. Otázkou zůstává případná integrace systémů SIGINT 

a COMINT, jež by umožnily sbírat zpravodajské informace.  

 

U vrtulníkového letectva je třeba se soustředit na pokračování rozvíjení defenzivních 

schopností EB. Vzhledem k faktu, že AČR nedisponuje vrtulníky AH-64 Apache (jež v 

pokročilých konfiguracích umožňují ovládání bezpilotních prostředků přímo z kabiny 

vrtulníku), je třeba se soustředit na bezpilotní prostředky podporující operace ovládané ze země.  

Pro příklad lze uvést LOSO – Leteckého odřadu speciálních operací, který je určen k podpoře 

speciálních sil AČR pomocí vrtulníků Mi-171Š. Jedná se zejména o zasazení a vyzvednutí 

speciálních sil (Ředitelství speciálních sil). V takovém případě je třeba pracovat na konceptu 

nasazení dronů, které budou schopny rušit komunikační a navigační prostředky protivníka v 

místě nasazení speciálních sil, a tak tyto síly chránit. Zároveň budou pomocí SIGINT a 

COMINT systémů schopny získávat potřebné zpravodajské informace pro další operace. 

 

U dopravního letectva je, stejně jako u vrtulníkového a podzvukového taktického letectva, třeba 

soustředit se na defenzivní schopnosti EB, které umožní nasazení dopravních letounů v 

konfliktních oblastech.  Důležitou součástí jsou také schopnosti SIGINT. V případě AČR je 

třeba také zvážit zavedení takových schopností SIGINT do v současnosti používaných 

dopravních letounů. Součástí letounů typu SIGINT/ESM jsou systémy velení a řízení a 

komunikační a navigační systémy. V operacích lze takové letouny využívat jako předsunuté a 

mobilní velitelské a spojovací uzly přesně v duchu konceptu Network-Centric Warfare.  

 

Zároveň lze uvažovat nad vytvořením jednotky bezpilotních prostředků pro potřeby letectva. 

Tyto drony by poté plnily úkoly letectva, které by neblokovalo v současnosti budovaný prapor 

bezpilotních prostředků pro své potřeby.  

 

10.3 Satelitní centrum Vojenského 

zpravodajství  
V rámci závazků vůči NATO vzniklo k 1.7. 2018 pod vedením Vojenského zpravodajství 

Satelitní centrum. Jeho úkolem je pomocí satelitů získat, využít a analyzovat multispektrální 

obrazová data vysokého rozlišení téměř v reálném čase (Vojenské zpravodajství). Ředitel 

tohoto centra Ladislav Stahl uvedl, že v případě, kdy se ČR stane aktivním hráčem na 

vesmírném poli, bude potřeba vytvořit kosmické síly, vlastní konstelaci satelitů a prostředky na 

jejich ochranu. Momentálně probíhají práce na projektu Golem. V případě jeho neúspěchu 

dojde podle Stahla k vytvoření čistě vojenské družice pro potřeby AČR a Vojenského 

zpravodajství (Boháč, 2021). Poté je ovšem nutno uvažovat nad ochrannými opatření pro 

takovou družici. Zkušenosti z Ruska ukazují, že jsou vyvíjeny laserové systémy typu Peresvet, 

určené k ochraně mobilních nosičů mezikontinentálních balistických střel právě před 

odhalením špionážními družicemi. V případě ochrany družic lze využít prostředky pro ochranné 

rušení umístěné ve vesmíru. Vzhledem ke strategické důležitosti vesmíru a špionážních 



 

 

 

prostředků zde umístěných je vhodné uvažovat o společném, mezinárodním projektu, ve kterém 

by AČR dodala schopnosti v podobě družic a spojenci a partneři by společným dílem zajišťovali 

jejich ochranu.  

11 Závěr 

Diplomová práce ukázala, že oblast elektronického boje je ve vojenských operacích čím dál 

důležitější. Od začátku dvacátého století ruku v ruce s vývojem technologií jsme svědky 

pronikání systémů závislých na elektromagnetickém spektru do vojenské oblasti, jsme svědky 

vývoje protiopatření určených k vyřazení nebo zničení těchto systémů. Od začátku 

jedenadvacátého století došlo k velmi rychlému rozvoji technologií obecně. Spolu s nimi se 

rozvinula teorie a praxe nových konceptů vedení války jako jsou Network-Centric Warfare a 

Multi-Domain Operations. Právě v nich je, vzhledem k jejich charakteristikám, 

elektromagnetické spektrum klíčové. Probíhá v něm komunikace a sdílení dat, což je klíč k 

úspěchu na dnešním bojišti. Elektronický boj je způsob, jak komunikaci, sdílení dat a funkce 

systémů závislých na elektromagnetickém spektru přerušit a protivníkovi tak znemožnit velení 

a řízení jeho jednotek. Rozvoj technologií jako jsou nové materiály, umělé inteligence, 

bezpilotní prostředky nebo lasery umožnily rozvoj oblasti elektronického boje do té podoby, ve 

které známe letouny stealth, systémy pro kognitivní elektronický boj, mobilní prostředky 

nesoucí lasery jako obranu proti bezpilotním prostředkům nebo bezpilotní prostředky samotné 

jako nosiče systémů elektronického boje. 

Hlavním hybatelem oblasti elektronického boje se od začátku tohoto století stalo Rusko, které 

elektronický boj vnímá jako asymetrický prostředek proti vyspělým západním zbraňovým 

systémům.  Ruské prostředky elektronického boje a význam, který jim ruští vojenští 

představitelé přikládají nemůže nechat NATO bez povšimnutí. Proto se Spojené státy, po 

zkušenostech z asymetrických konfliktů z Iráku a Afghánistánu, kde nasazovaly prostředky 

elektronického boje zejména proti IED, rozhodly pro mohutné investice do prostředků 

elektronického boje. Podle Spojených států je elektromagnetické spektrum klíčové a v 

budoucnosti se dočkáme rozmístění prostředků elektronického boje i ve vesmírné doméně.  

V práci byly z pohledu nasazení prostředků elektronického boje analyzovány konflikty na 

východě Ukrajiny a v Sýrii. V prvním zmíněném konfliktu bylo analyzováno nasazení 

prostředků elektronického boje separatisty podporovanými Ruskem. Na východě Ukrajiny 

došlo k použití prostředků elektronického boje k rušení ukrajinských bezpilotních prostředků, 

dělostřeleckých radarů, komunikačních a navigačních prostředků a k informačním a 

psychologickým operacím. Separatisté znemožnili ukrajinské armádě vést efektivní bojové 

operace. Ukrajinská armáda ze začátku trpěla nedostatkem pokročilých a odolných systémů. Z 

úspěchů, kterých separatisté dosáhli pomocí nasazení prostředků elektronického boje vyplývá, 

že jsou efektivní zejména tam, kde protivník nedisponuje odolnými systémy. 

Druhý zmíněný konflikt, válka v Sýrii, byl analyzován ze dvou pohledů – ruského a izraelského. 

Rusko nasadilo prostředky elektronického boje k ochraně své základny na pobřeží 

Středozemního moře. K ochraně letounů působících v syrském vzdušném prostoru nasadilo 

ruské letectvo speciální kontejnery pro elektronický boj. Jedná se o prostředky působící proti 

střelám vzduch-vzduch, země-vzduch, palubním a pozemním radarům. Vzhledem k 

momentální geopolitické situaci využívá Rusko prostředky elektronického boje k působení 

proti americkým bezpilotním prostředkům i letounům. Co se týče izraelského pohledu na 



 

 

 

použití prostředků elektronického boje v Sýrii, lze zmínit kvalitní zpravodajskou přípravu 

pomocí ELINT systémů, pečlivý výběr tras pro letecké údery a moderní prostředky 

elektronického útoku. 

Ačkoliv v práci analyzované české strategické dokumenty hovoří o elektromagnetickém 

spektru a oblasti elektronického boje jako o klíčových z pohledu válek budoucnosti, reálný 

přístup AČR se poněkud liší. AČR disponuje pouze dvěma rotami specializovanými na oblast 

elektronického boje. Co se týče pozemních sil, tak v případě v práci analyzovaného 13. 

dělostřeleckého pluku sice existuje výcvik v oblasti elektronického boje, při kterém sice asistuje 

specializovaný útvar, nicméně dělostřelectvo nedisponuje aktivními prvky jako jsou rušiče 

nebo ochranné prostředky před dělostřeleckou palbou protivníka (podobné těm, které byly 

nasazeny na východě Ukrajiny). U ostatních pozemních sil lze vidět absenci prostředků boje 

proti IED a bezpilotním prostředkům. Pozemní síly rovněž nedisponují vlastními bezpilotními 

prostředky, které by bylo možno osadit systémy pro elektronický boj (útok, SIGINT apod.) V 

českém letectvu je oblast elektronického boje řešena nedostatečně. Chybí důkazy o 

schopnostech českého letectva působit proti nepřátelské PVO kineticky i nekineticky. 

Vzhledem k absenci důkazů o takových schopnostech a absenci informací o nasazení českých 

nadzvukových i podzvukových letounů do operací, kde by se čeští piloti mohli setkat s 

nepřátelskou protivzdušnou obranou lze soudit, že české letectvo nedisponuje rušícími 

kontejnery ani střelami proti zdrojům elektromagnetického záření. Přestože každé dva roky 

probíhá cvičení Ramstein Guard, nelze jednoznačně zhodnotit schopnosti českých pilotů. O 

stavu oblasti elektronického boje také vypovídá fakt, že během zmíněného cvičení musí jako 

agresor působit soukromý letoun. Letectvo, stejně jako pozemní síly, v současné době 

nedisponuje jednotkou bezpilotních prostředků schopných působení v elektromagnetickém 

spektru, která by, i vzhledem k budoucím schopnostem vrtulníkového letectva, mohla působit 

jako podpůrná např. pro Letecký odřad speciálních operací. Situace v reálné praxi koresponduje 

s platností doktrinálních dokumentů – doporučující doktrinální dokument byl vydán v roce 

2010. Od tohoto roku nebyl vydán veřejně dostupný dokument podobného určení.  Na druhou 

stranu je však nutné podotknout, že ČR chystá modernizaci pozemních prostředků EB a 

celoevropský projekt v rámci iniciativy PESCO v oblasti pasivních sledovacích systémů.  

Na základě výše zmíněných analýz přístupů jednotlivých velmocí v oblasti elektronického boje, 

použití elektronického boje v konfliktech a stavu, ve kterém se tato oblast nachází v rámci AČR, 

autor odpovídá na výzkumnou otázku práce “Jak lze na základě zkušeností velmocí a poznatků 

z posledních konfliktů změnit přístup AČR k oblasti elektronického boje a připravit tak AČR 

na budoucí operační prostředí?“ takto: Je třeba radikálně přehodnotit přístup k oblasti 

elektronického boje, začít ve spolupráci se spojenci a partnery pracovat na aktualizaci 

doktrinálních předpisů, modernizovat specializované prostředky elektronického boje a začít 

uvažovat o dalších akvizicích a modernizacích jako jsou střely proti zdrojům 

elektromagnetického záření pro nadzvukové i podzvukové letectvo, kontejnery pro 

elektronický útok i ochranu, bezpilotní prostředky pro elektronický boj a prostředky vybavené 

lasery a rušiči pro boj s bezpilotními prostředky.  V rámci výstavby nových jednotek je třeba 

zlepšit výcvik příslušníků AČR a vytvořit specializované jednotky u každého útvaru AČR tak, 

aby se tyto útvary nemusely spoléhat pouze na výše zmíněné dvě roty.   

Téma elektronického boje však není záležitostí pouze USA, Ruska a Izraele. Jak bylo zmíněno 

v úvodu diplomové práce, významným hráčem na tomto poli se stává také Čínská lidová 

republika. Ta do práce nebyla zahrnuta vzhledem k nedostatku dostupné kvalitní literatury nebo 

čínských doktrinálních dokumentů, ze kterých by bylo možné vycházet při posuzování 



 

 

 

implikací pro AČR. Přístup Čínské lidové republiky je vzhledem ke geopolitické situaci a 

rozvoji technologií jedním z přístupů, které je nutno dlouhodobě a podrobně sledovat. Není 

vyloučeno, že Čína nepoužije prostředky elektronického boje v Jihočínském moři a v blízkých 

oblastech při soupeření s USA. 

Dalším státem, který byl v práci zmíněn pouze okrajově je Írán. Ačkoliv jsou známy informace 

o nasazení íránských prostředků elektronického boje v Sýrii a také při převzetí kontroly nad 

americkým bezpilotním prostředkem. Stejně jako u Číny se v tomto případě potýkáme s absencí 

kvalitních a dostupných zdrojů týkajících se íránských schopností v elektromagnetickém 

spektru. Přesto je i Írán jednou ze zemí, které nelze při hodnocení a přístupu k 

elektromagnetickému spektru vynechat. Ať už kvůli jeho technologickým schopnostem nebo 

geografické poloze, kdy hrozí, že íránské prostředky elektronického boje mohou asymetricky 

ochromit světový trh s ropou pomocí rušení komunikačních a navigačních prostředků tankerů 

plujících Hormuzským průlivem.  

Jak již bylo zmíněno, v práci byly analyzovány dva konflikty – na východě Ukrajiny a v Sýrii. 

Během zpracovávání diplomové práce však vypukl konflikt o oblast Náhorního Karabachu. V 

tomto konfliktu došlo k použití prostředků elektronického boje, nicméně je v současné době 

obtížné hodnotit jejich přínos a vyvozovat implikace pro AČR z jejich nasazení, jelikož, stejně 

jako u výše zmíněných zemí, prozatím chybí kvalitní a dostupná literatura, která by podobnou 

analýzu umožnila.  
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Warfare in it. Under Network-Centric Warfare and Multi-Domain Operations concepts, 

https://www.thedrive.com/the-war-zone/24475/navys-next-gen-jammer-is-three-pods-not-one-and-competition-for-one-of-them-just-heated-up
https://www.thedrive.com/the-war-zone/24475/navys-next-gen-jammer-is-three-pods-not-one-and-competition-for-one-of-them-just-heated-up
https://www.thedrive.com/the-war-zone/32081/navy-ea-18g-teamed-with-two-other-growlers-flying-semi-autonomously-as-loyal-wingmen
https://www.thedrive.com/the-war-zone/32081/navy-ea-18g-teamed-with-two-other-growlers-flying-semi-autonomously-as-loyal-wingmen
https://www.defenseone.com/technology/2014/04/why-ukraine-has-already-lost-cyberwar-too/83350/
https://www.defenseone.com/technology/2014/04/why-ukraine-has-already-lost-cyberwar-too/83350/
https://www.urc-systems.cz/produkt/star-manpack/
https://www.af.mil/Portals/1/images/airpower/AFFOC.pdf
https://www.doctrine.af.mil/Portals/61/documents/AFDP_3-51/3-51-AFDP-EW-EMSO.pdf
https://www.vzcr.cz/satelitni-centrum-satcen-cr-47
https://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/4_04_2014.pdf
https://fas.org/sgp/crs/natsec/RL32411.pdf
https://airpower.airforce.gov.au/publications/path-5th-generation-electronic-warfare


 

 

 

Electronic Warfare is a crucial area in these concepts. Virtually all data-processing, data 

transmission, and communications are conducted in the Electromagnetic spectrum. After 

conflicts in Iraq, Afghanistan and experience with Russian Electronic Warfare in Ukraine and 

Syria, NATO and its most powerful member, the United States, pay more and more attention 

to this field. This thesis deals with the Great Powers' perspective (the US., Russia, and Israel) 

of Electronic Warfare. The author discusses US and Russian approaches to Electronic Warfare, 

their experience, and doctrines. Due to the lack of official Israeli strategic documents and 

doctrines, the Israeli case is a part of empirical data from the Syrian conflict. Great Powers' 

approaches, experience from the conflicts mentioned above (Ukraine and Syria), and latest 

technologies in the field of Electronic Warfare are compared to Czech strategic documents such 

as Long-term perspective for defense 2035, Concept of Development of the Czech Armed 

Forces 2025, and 2030 and Czech Electronic Warfare doctrine 2010. The author discusses the 

practice of Electronic Warfare in the Czech Armed Forces as well. The author tries to identify 

possible lessons for Czech Armed Forces to evolve into a respected force in the NATO and 

capable force on current and future battlefield. The author identifies the following implications 

from the Great Powers' approaches experience from conflicts mentioned above and the Czech 

approach. Czech Armed Forces need to change overall approach to Electronic Warfare. There 

is only one unit that specializes itself in the field of Electronic Warfare. This approach has to 

change as the Electromagnetic spectrum becomes more and more essential and more and more 

aggressive. All units in the Czech Armed Forces need to be trained in Electronic Warfare 

according to their specialization. Czech soldiers need to be trained for operating in the contested 

electromagnetic spectrum and under conditions of heavy Electronic Warfare. Czech Land 

Forces need to be equipped with counter-UAV systems based on lasers and jammers and UAVs 

with Electronic Warfare capabilities. Czech Air Force needs to procure both offensive and 

defensive Electronic Warfare capabilities such as Electronic Attack jamming pods, anti-

radiation missiles, laser systems against missiles, and UAVs with both offensive and defensive 

Electronic Warfare capabilities.  
 


