
Protiraketová obrana 
 
Balistické rakety představují velice obávanou zbraň. Výška a rychlost jejich letu dělá 

z obrany proti nim složitý problém, který dosud není plně vyřešen. Zvláště USA intenzivně 
pracují na vývoji protiraketové obrany, která by je měla chránit před raketovými útoky 
nepřátelských režimů, ale účinnost tohoto systému zdaleka není stoprocentní.  Jako systémy protiraketové obrany se označují prostředky, jejichž úkolem je zneškodnit 
nepřátelské balistické střely. Zdaleka nejrozšířenější kategorií protiraketových zbraní jsou protiraketové řízené střely (Anti-Ballistic Missiles), pro něž se v češtině používá i pojem 
„antirakety“. Kromě nich lze k protiraketové obraně využít i řadu dalších systémů, např. laserové zbraně. V současné době se protiraketové obraně ve větším měřítku věnují pouze 
USA, Rusko a Izrael.  
Všechno stojí na senzorech Věk balistických raket začal 8. září 1944, když na Londýn dopadla první balistická raketa 

světa, německá „odvetná zbraň“ V-2. Britové okamžitě začali zkoumat možnost obrany proti ní, ale bez většího úspěchu. Do projektu se zapojili i Američané, kteří se báli, že Německo 
brzy vyvine výkonnější rakety schopné přeletět Atlantik. Ale už tehdy se projevil základní problém protiraketové obrany, kterým je značná rychlost a výška letu cíle. Balistickou střelu 
je velmi obtížné zjistit, natož pak ji zaměřit a navést na ni antiraketu. Tehdejší radiolokátory dokázaly zjistit, že se nějaká V-2 blíží, jen asi v polovině všech případů, i když V-2 létala 
relativně pomalu (1500 m/s) a vrcholový bod její dráhy ležel ve výšce 96 km. Naproti tomu dnešní mezikontinetální balistické střely se dostanou do výšky přes 1000 km a jejich rychlost 
může přesáhnout 8000 m/s! Stručně řečeno, protiraketová obrana nestojí na vlastních prostředcích ničení, nýbrž na 
senzorech pro zjištění a zaměření balistických střel, resp. jejich hlavic. V zásadě se uplatňují dvě kategorie senzorů, radiolokační a infračervené. Radary se používají pro včasnou detekci 
blížících se raket a poté i pro navádění protiraketových střel, obvykle v poloaktivním módu, kdy se střela navádí na cíl ozářený pozemním radarem. Infračervené senzory mohou sledovat 
jak tepelnou stopu motorů rakety, tak i teplo vzniklé třením o atmosféru. Systémy protiraketové obrany lze rozdělit podle několika hledisek, která přímo souvisejí 
s jejich cíli, tj. balistickými střelami. Záleží pochopitelně na tom, jaké kategorii střel mají vzdorovat. Je zřejmé, že obrana před taktickou střelou s doletem 100 km se bude podstatně 
lišit od snahy zničit velkou strategickou raketu, která odstartuje z druhého konce světa a ponese deset hlavic. Obrana před raketami krátkého dosahu je paradoxně obtížnější, protože 
vyžaduje mnohem kratší reakční čas. Protiraketová obrana se nejčastěji dělí na tři fáze, které se shodují s fázemi letu balistických střel. 

 
Tři úrovně obrany V první (počáteční) fázi jsou v chodu raketové motory střely, která prudce stoupá a nabírá rychlost. Tato fáze trvá několik minut a samozřejmě se odehrává nad územím nepřítele, takže 

protiraketové prostředky je nutné umístit blízko tohoto území, což je pochopitelně riskantní. Podstatnou nevýhodou je i skutečnost, že antirakety musejí svůj cíl doslova stíhat, protože se 
pohybuje směrem od nich, zatímco v dalších dvou fázích mu mohou letět vstříc. Druhá fáze, při níž balistická raketa dosáhne nejvyššího bodu své dráhy, trvá nejdelší 
dobu, až 30 minut. Raketa letí mimo atmosféru a po balistické křivce, takže její dráhu lze lépe předvídat. Pokud raketa nese více hlavic, v této fázi dojde k jejich oddělení. Pro zjišťování a 
zaměřování balistických raket a hlavic ve střední fázi letu se používají především vysoce výkonné radiolokátory, které obvykle pracují v pásmu X (frekvence řádově 10 MHz, vlnová 



délka v desítkách metrů) a mohou raketu či hlavici sledovat na vzdálenost až 3000 km. 
Perspektivně se navíc počítá s umístěním podobných radarů ve vesmíru. Ve třetí (sestupné) fázi letu vstupují střely a hlavice zpět do atmosféry a směřují k cíli. 
Kvůli jejich mimořádně vysoké rychlosti trvá tato fáze jen velmi krátkou dobu (nejvýše jednu minutu), což vyžaduje extrémně krátký reakční čas. Ze senzorů se uplatňují zejména radary 
pásma UHF (frekvence řádově GHz) s vysokou rozlišovací schopností. Obrana ve třetí fázi je zaměřena hlavně proti raketám kratšího dosahu (do 300 km) a vůči strategickým zbraním se 
pokládá za poslední, svým způsobem nouzové řešení. Během studené války se pracovalo především na obraně ve střední fázi, a to víceméně jen 
proti strategickým raketám, které se považovaly za hlavní prostředek možné války mezi USA a SSSR. Problém ničení raket s kratším dosahem byl poněkud zanedbán a patřičný význam 
získal až po zkušenosti s iráckými raketami Scud v roce 1991. Nebýt narychlo dodaných amerických střel Patriot, mohla se celá válka v Zálivu vyvíjet úplně jinak. 

 
Jako první uspěla V-1000 Protiraketovou obranu začaly USA i SSSR řešit v polovině 50. let, když se ve výzbroji obou zemí objevovaly stále výkonnější balistické zbraně, až se nakonec dospělo k raketám 

mezikontinentálním. Existovaly snahy využít pro obranu před nimi existující protiletadlové střely, např. americké MIM-14A Nike Hercules. Jejich účinnost proti taktickým či operačně 
taktickým raketám se ale ukázala jako velice proměnlivá (během války s Íránem se Iráčané neúspěšně snažili ničit íránské Scudy sovětskými protiletadlovými střelami V-75) a rozhodně 
nemohly zabezpečit ochranu před strategickými raketami. První protiraketové střely ale přesto vznikly ze zbraní protiletadlových. Rusové na bázi 
protiletadlového kompletu S-25 (SA-1 Guild) vyvinuli střelu V-1000 (systém RZ-25, v kódu NATO SA-5 Griffon), vůbec první funkční antiraketu na světě, která 4. března 1961 zasáhla 
balistickou raketu R-12 letící rychlostí 3000 m/s ve výšce 25 000 metrů a zničila ji explozí své hlavice. Střely V-1000 po krátkou dobu chránily sovětská města Leningrad a Tallinn, ale 
brzy je nahradil systém S-200 Angara (kód NATO SA-5 Gammon), což byla víceúčelová verze RZ-25, již bylo možné použít i proti letadlům. Protiraketovou úlohu měl plnit také 
zrušený systém protivzdušné obrany S-50 Dal (střely V-400). Podobně i Američané vyvinuli ze střely Nike Hercules protiraketovou střelu Nike Zeus A, 
která poprvé úspěšně zasáhla 22. prosince 1962. Měla účinný dolet 320 km a dostup 150 000 m, ale do výzbroje se nikdy nedostala. Na její bázi totiž vznikla výkonnější antiraketa 
XLIM-49A Nike Zeus B (dolet 400 km, dostup 280 000 m) a konečně i sériová podoba LIM-49A Spartan (dolet 740 km, dostup 560 000 m). Střely Spartan byly první vrstvou 
systému obrany Nike-X (později Sentinel a ještě později Safeguard), který měl chránit celé území USA. Druhou vrstvu tvořily menší a rychlejší antirakety Sprint (dosah 40 km, dostup 
30 000 m). Oba typy byly naváděny soustavou pozemních radarů a nesly jaderné hlavice. Celá soustava však z technických i finančních důvodů nikdy nebyla plně funkční. 

 
Moskvu chrání systém A-135 V SSSR fungoval speciální protiraketový systém od počátku 60. let, kdy byly v okolí Moskvy rozmístěny střely A-350Ž systému A-35 Aldan (v kódu NATO ABM-1A Galosh Mod 1). Měly dosah kolem 350 km a nesly jadernou hlavici; v 70. letech je vystřídaly 

výkonnější střely A-350R systému A-35M (kód NATO ABM-1B Galosh Mod 2). Objevilo se mnoho projektů náhrady A-35, např. S-225 (kód ABM-2) a UR-100 Taran, ale až roku 1984 
byl vytvořen nový dvouvrstvý systém A-135 Baton, což je obdoba amerického projektu Nike-X. Tvoří jej střely 53T6 (ABM-3 Gazelle) a 53T1 (ABM-4 Gorgon) s dosahem 80, resp. 
350 km. Komplex A-135 obsahuje 100 raket a tři typy radiolokátorů (ty jsou dobře viditelné z civilních letadel přistávajících na letišti Šeremeťevo), stále je plně funkční a modernizuje se; 



např. 29. listopadu 2004 byla úspěšně otestována vylepšená střela 53T6. 
Kromě speciálních antiraket lze balistické cíle ničit i některými protiletadlovými střelami. Z amerických je to zejména MIM-104 Patriot, resp. modernizované střely série PAC (Patriot 

Advanced Capability). PAC-1 a PAC-2 byly nasazeny během operace Pouštní bouře v roce 1991, ovšem s poněkud rozpornými výsledky. Zasáhly sice 44 iráckých raket Scud, ale na 
zemi stejně způsobily značné škody střepiny z raket, v některých případech dopadla i celá funkční hlavice. Problém byl v tom, že irácké Scudy se za letu často rozpadaly na kusy a 
zaměřovací systém Patriotů si vybíral vždy ten největší kus, což byla palivová nádrž, nikoli hlavice. Fyzikální zákony bohužel obcházet nelze – pozůstatky raket někam dopadnout 
musejí. Nesporným faktem zůstává, že Patriot je první zbraní, která v bojových podmínkách zničila skutečnou balistickou raketu. 

Ruským protějškem Patriotu je rozvětvená rodina protiletadlových systémů S-300. Patří do ní jednak známější systémy série S-300P (v kódu NATO SA-10 Grumble a SA-20 
Gargoyle), které mohou sekundárně zasahovat i balistické cíle, ale patří do ní také těžký systém protivzdušné obrany S-300V. Ten je schopen chránit téměř celé území Ruska před 
útokem balistických raket a používá dva typy střel; menší 9M83 (SA-12A Gladiator, dosah 75 km, dostup 25 000 m) je spíše protiletadlová, zatímco větší 9M82 (SA-12B Giant, dosah 100 
km, dostup 30 000 m) je spíše protiraketová. Existuje však podezření, že skutečné výkony obou střel by mohly být daleko vyšší (objevily se dokonce zprávy o přestavbě 9M82 na 
kosmický nosič), ale jsou snížené z důvodu existence smlouvy o omezení protiraketové obrany z roku 1972. 

 
USA rozmisťují střely GBI Tato smlouva ovšem v podstatě přestala platit v roce 2002, když od ní ustoupily USA. Prezident Bush už při své volební kampani v roce 2000 prosazoval obnovení programu 

protiraketové obrany podle principu GPALS (Global Protection Against Limited Strike, tj. globální obrana proti omezenému úderu). Jejím cílem nemá být zastavení útoku Ruska nebo 
Číny, nýbrž režimů typu KLDR nebo Íránu. Panují také obavy z teroristického útoku pomocí balistické rakety odpálené z lodě zakotvené poblíž amerického pobřeží. Za nejvíce ohrožená 
místa se považují nejen velkoměsta, ale i velké energetické instalace, např. Hooverova přehrada či zásoby ropy v Prudhoe Bay. 

Americká Agentura pro protiraketovou obranu (MDA, Missile Defense Agency) plánuje vytvoření mnohovrstvé obrany, která by pokrytím všech tří fází letu balistických střel hrozbu 
takových útoků eliminovala. V první fázi by měl zasahovat zejména vzdušný laser (AirBorne Laser), tj. Boeing 747 nesoucí chemický laser o výkonu 1 MW schopný zasáhnout vzlétající 
balistickou raketu na vzdálenost až 400 km (podrobný popis ABL najdete v ATM 08/2003). Druhou zbraní pro první fázi budou malé řízené střely KEI (Kinetic Energy Interceptor), jež 
budou díky své extrémně vysoké rychlosti (až 10 000 m/s) ničit startující balistické rakety přímým nárazem. Díky mobilním odpalovacím zařízením je bude možné rozmístit v blízkosti 
nepřátelského území (více o KEI najdete v ATM 02/2004 na str. 4). Nejvíce se spoléhá na obranu ve střední fázi, jejíž klíčovou součástí je systém GMD 
(Ground-Based Midcourse Defense) se střelami GBI (Ground-Based Interceptor). Každá z nich nese manévrující těleso EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle), které se může dostat do vzdálenosti 5300 km od místa startu a výšky několika set kilometrů. Využívá infračervené 
navádění a při obrovské rychlosti vzájemného pohybu stačí ke zničení cíle pouhý náraz. Rozmisťování střel GBI začalo v září 2004, ale systém dosud nelze označit za spolehlivý, 
protože úspěšná byla jen asi polovina všech testů.  
Arrow a PAC-3 již ve službě Druhým systémem obrany ve střední fázi bude námořní Aegis BMD (Aegis Ballistic 



Missile Defense) určený pro lodě s radarovým systémem Aegis. Bude operovat se střelami 
RIM-161 Standard SM-3 odvozenými od nynějších protiletadlových střel Standard SM-2. SM-3 ke dvěma stupňům SM-2 přidává ještě třetí, samostatně manévrující stupeň, který bude 
přímým zásahem ničit balistické střely ve vzdálenosti až 500 km a výšce do 160 000 m. První střely SM-3 by měly dosáhnout bojeschopnosti již letos. (Popis vývojové řady střel Standard 
najdete v ATM 11/2004.) Konečně obranu ve třetí fázi mají zajistit systémy THAAD, Arrow, PAC-3 a MEADS. 
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) je zkonstruován pro likvidaci balistických raket či jejich hlavic na začátku třetí fáze, tedy ve výškách mezi 100 a 150 km. Poprvé byl 
navržen v 80. letech, jeho vývoj začal v roce 1990 a do výzbroje se měl dostat už v roce 2002, ale řada neúspěšných testů si vynutila přepracování celého projektu, takže THAAD bude 
bojeschopný až roku 2008. Arrow je společný projekt Izraele a USA a dvě baterie střel typu Arrow 2 od roku 2000 
chrání celé území Izraele. Arrow prokázal schopnost spolehlivě ničit balistické rakety ve vzdálenosti do 100 km a ve výšce do 50 000 m. Na rozdíl od většiny amerických střel nese 
speciální výbušnou hlavici se směrovaným oblakem střepin a účinným dosahem 50 m, takže pro zničení cíle není nutný přímý zásah. 

Rovněž americké střely PAC-3 jsou již zařazeny do služby a v roce 2003 byly nasazeny při operaci Irácká svoboda, kdy přímými zásahy zneškodnily několik iráckých raket (jedna 
z nich mířila na základnu české protichemické jednotky). PAC-3 má účinný dosah cca 30 km a dostup přes 20 000 m. Bude i součástí systému MEADS (Medium Extended Air Defense 
System), který USA vyvíjejí společně s Itálií a Německem (tam nese název TLVS, Taktische Luftverteidigungssystem). Komplet MEADS bude používat i druhou, výkonnější antiraketu 
srovnatelnou s typy THAAD nebo Arrow; do výzbroje bude zařazen v roce 2014.  
Vzducholoď s radarem Jak už bylo uvedeno, senzory jsou pro protiraketovou obranu přinejmenším stejně důležité 

jako zbraně, neboť zajišťují varování před balistickými raketami, jejich detekci, zaměřování a nakonec i navádění zbraní. USA i Rusko disponují rozsáhlou sítí radarů, které mohou s jistou 
pravděpodobností a přesností včas zachytit balistickou střelu a navést na ni antiraketu. Kromě nich však USA plánují dva modernější radiolokační systémy. Prvním je SBX (Sea-Based 
X-Band Radar), velký radiolokátor na přestavěné ropné plošině, jež by měl od letošního roku podporovat systém GMD/GBI. Druhým je HAA (High Altitude Airship), obří vzducholoď 
bez osádky schopná nést nejen radiolokátor, ale i různé další senzory. Dokonce se uvažuje o zrcadlech, která by mohla odrážet paprsky laseru ABL za horizont! (Informace o HAA 
najdete v ATM 11/2003 na str. 2.) Další typy senzorů budou rozmístěny ve vesmíru. Je známo, že USA i Rusko mají na 
oběžné dráze sítě družic pro detekci a sledování tepelných stop balistických raket; americká síť má název DSP (Defense Support Program). Agentura MDA však plánuje rozmístění zcela 
nové sítě s podobným určením, která je známa jako STSS (Space Tracking and Surveillance System), dříve SBIRS (Space-Based Infra-Red System). Měla by zahrnovat šest družic ve 
výšce okolo 35 000 km a dvacet až třicet družic ve výšce 1000 až 1500 km nad Zemí. Navíc se počítá s družicemi nesoucími radiolokátory (SBR, Space-Based Radar). Jak je vidět, americký projekt protiraketové obrany nemá právě skromné cíle. Současná 
americká vláda jej považuje za jeden z nejdůležitějších obranných programů a investuje do něj značné prostředky. Balistické rakety některých režimů nepochybně představují reálnou 
hrozbu pro území USA i pro americké jednotky v zahraničí a protiraketová obrana tedy má skutečný smysl. Problémy při vývoji však dokazují, že její realizace představuje nesmírně 
náročný úkol, jehož splnění si vyžádá ještě mnoho úsilí.  
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Rastr č. 1: 
Smlouva o omezení protiraketové obrany Smlouvu o omezení obrany proti balistickým střelám (Treaty on the Limitation of 

Anti-Ballistic Missile Systems) uzavřely USA a SSSR v roce 1972. Oba státy se zavázaly, že žádný z nich nebude vlastnit více než dvě základny s protiraketovými střelami, z nichž ani 
jedna nebude schopná bránit celé území státu. Každá základna měla mít maximálně 100 odpalovacích zařízení a 100 raket. Obě základny měly být od sebe vzdáleny nejméně 1300 km 
s tím, že první měla chránit hlavní město státu a druhá jednu základnu balistických raket. Smlouva omezovala i vývoj a vylepšování protiraketových systémů a úplně zakazovala 
některé kategorie zbraní (např. mobilní a vesmírné protiraketové střely). Smlouva však ztratila praktický význam na počátku roku 2002, když americký prezident 
Bush oznámil, že USA od ní ustupují kvůli hrozbě balistických střel zemí, jako je Severní Korea a Írán (takový krok je plně v souladu se XV. článkem smlouvy). Americké obranné 
systémy tedy nemají zastavit masivní raketový úder ze strany Ruska a Číny, nýbrž omezený útok diktátorských režimů. Rusové jsou si toho pochopitelně dobře vědomi a tento americký 
krok kritizovali jen minimálně; kupodivu nejvíce protestovaly země, jichž se tato smlouva vůbec netýká (např. Francie a Čína). 

 
Rastr č. 2: 
Protiraketové zbraně ve vesmíru Zcela speciální kategorii protiraketových zbraní představují vesmírné zbraně, které by 

měly ničit balistické střely a jejich hlavice ve střední fázi letu. Nejznámější z nich je zřejmě Strategická obranná iniciativa (SDI), kterou roku 1983 vyhlásil americký prezident Reagan. 
Jejím výsledkem mělo být rozmístění několika desítek zbraňových družic schopných odrazit sovětský raketový úder. Tyto družice měly nést malé řízené střely, lasery, urychlovače částic, 
elektromagnetická děla a další podobné zbraně. Nejnovější informace ovšem ukazují, že SDI byla ve skutečnosti monstrózní bluf, který 
byl technicky naprosto nereálný a jehož jediným účelem bylo donutit SSSR k enormním investicím do vývoje nových balistických raket (a vlastních protiraketových systémů) a tím jej 
ekonomicky zruinovat, což se také podařilo. O tom, že SDI byla tehdy technicky nemožná, svědčí skutečnost, že současné americké plány kosmického zbrojení (tentokrát už asi vážně 
míněné) obsahují téměř přesně totéž co Reaganova SDI před dvaceti lety. Naopak velice reálný byl program Brilliant Pebbles. Počítal s rozmístěním 4000 malých a 
levných satelitů, z nichž každý měl obsahovat pouze infračervený senzor, manévrovací trysky a rychlý počítač. Tyto družice se v případě potřeby měly navést na dráhy nepřátelských raket (popř. i družic) a nárazy ve vysoké rychlosti je zničit. Projekt byl kvůli rozpočtovým škrtům 
v roce 1993 zrušen, ale nedávno byl opět vzkříšen, když agentura MDA oznámila zahájení projektu NFIRE (Near Field Infra-Red Experiment). Mělo by jít o několik desítek družic na 
nízkých oběžných dráhách, které by ničily nepřátelské rakety nebo hlavice pomocí malých manévrujících projektilů. 


