Kybernetičtí rytíři:
Informační válka budoucnosti

Někde ve světě se vytváří další ohnisko válečného konfliktu. „Darebácký stát“ s diktátorským režimem napadá slabšího souseda. Ten se nedokáže účinně bránit, svět se zmůže jen na slovní odsouzení a neefektivní sankce. Náhle však přichází šok. Proti vojskům útočníka se staví něco neznámého. Na bojišti se objevují robotická monstra, jež připomínají obrovské obrněné rytíře. Bleskurychle se pohybují, mají strašnou palebnou sílu, nic je nedokáže ohrozit. Je jich vlastně jenom pár, ale v jediné bitvě zastaví postup armády agresora. Ta se snaží o ústup a přeskupení sil k dalším operacím, když tu na ni bez varování udeří neuvěřitelně rychlá letadla. Agresor se dostává pod tlak a nestíhá reagovat na vývoj na bojišti. Další vlna precizních vzdušných úderů ničí infrastrukturu agresora, na některé cíle útočí i zbraně z kosmu. Co se to stalo? Spojenecká mocnost poskytla napadenému státu rozsahem malou, ale díky technickému náskoku ohromně účinnou pomoc. Za pár hodin je agresor poražen, zdecimované zbytky jeho armády kapitulují, záhy se hroutí i diktátorský režim. Přichází nová éra válčení.

Požadavky na vojáky 21. století
Navzdory občasnému idealizování letectva v podstatě pořád platí, že území, na kterém nestojí noha pěšáka, není dobyto. Zároveň ale platí, že role pěšáka, resp. vyzbrojeného jednotlivce se zásadně mění. Doba, kdy byl jen „potravou pro děla“, je nenávratně pryč. Nejvyspělejší země se předhánějí v programech, jimž se obecně říká „vojáci 21. století“. Jedná se o sady výzbroje a výstroje, které by měly změnit klasického „blátošlapa“ v jakýsi komplexní zbraňový systém, vhodný pro moderní bojiště. Podobný program realizuje i Armáda ČR, ačkoli je samozřejmě o něco skromnější než vize amerických, britských či izraelských ozbrojených sil. Ale v každém případě platí, že „voják 21. století“ musí oproti dnešnímu pěšákovi přinést zásadní posun, a to ve třech základních oblastech. Nejvíce se zdůrazňuje informovanost, neboli schopnost vidět a vědět. Voják budoucnosti tedy má být vybaven špičkovými senzory, navigačními prostředky a spojovacími přístroji, aby byl v trvalém spojení se všemi „svými“ jednotkami na bojišti, mohl předávat a získávat data a rychle a přesně splnit rozkazy. Druhou oblastí je ničivost, tj. zbraně v užším smyslu. Voják ponese víceúčelovou výzbroj s měnitelnými účinky, aby mohl bojovat proti různým prostředkům nepřítele a současně omezil vedlejší ztráty a škody. Samotná ničivá síla těchto zbraní nemusí být nijak ohromující, jejich hlavní výhodou bude přesnost. Konečně třetí sektor vývoje pěšáka tvoří odolnost a udržitelnost. Patří sem nejen schopnost čelit střelbě nepřítele a nepřízni prostředí, ale též zajištění fungování techniky i uživatele na bojišti. Nejde tedy jen o pancéřování, maskování či ochranu proti zamoření, ale i o zdroje elektrické energie nebo zabezpečení potravy, vody a léků pro člověka.

Od pěšáka ke „kráčejícímu tanku“
Realizace těchto požadavků v programech „vojáků 21. století“ naznačují, jak budou vybaveni pěšáci za několik let. Budou mít počítače, přilbové displeje, zařízení k přenosu dat v reálném čase, to vše napojené na špičkový zaměřovací přístroj. Sama vojákova zbraň bude disponovat širokým spektrem munice, od běžných kulek přes výbušné či protipancéřové granáty po střely s nesmrtícím (ochromujícím) účinkem. Přijdou i malé energetické zbraně, zejména laserové a mikrovlnné. V oboru odolnosti vznikají nové druhy lehčích a odolnějších neprůstřelných vest a přileb, někdy i kompletně uzavřených obleků, a nové druhy maskování (a to včetně „aktivní kamufláže“, měnící barvu podle prostředí). Ale současně s tím se objevuje nový problém, a to výše zmíněné zdroje energie a související otázka pohyblivosti. Kterákoli výzbroj a výstroj má totiž hmotnost a obvykle také spotřebu elektřiny. (Právě faktor energie brzdí rozvoj řady jinak velice přínosných technologií, mj. laserových zbraní.) Stále častěji se tak objevují předpovědi, jež pokládají výše popsaná vylepšení jen za první krok k principiální transformaci pozemních armád, srovnatelné snad pouze s nástupem tanků. „Vojáci 21. století“, jakkoli dobře vybavení, jsou stále „jen“ pěšáci. Dalším krokem bude patrně zvýšení fyzických schopností, tedy použití „umělých svalů“, díky kterým se značně zvětší síla a rychlost vojáků. Následně bude přibývat zbraní, pancíře a další výbavy, to vše ale bude zase potřebovat silnější zdroje energie… Až se nakonec dospěje ke kráčejícímu stroji, který bude zevnitř řízený člověkem a bude něčím mezi pěšákem a tankem. Takovéto stroje už samozřejmě známe ze sci-fi příběhů a právě to jsou oni „kybernetičtí rytíři“ z dramatického úvodu článku.

Zbraně ve vzduchu a ve vesmíru
Takto radikální změna ve výzbroji pozemních armád však určitě není tím jediným, co zásadně ovlivní podobu perspektivních ozbrojených sil. Mezi nejdůležitější trendy dnes náleží masivní nástup bezosádkových prostředků, tedy vojenských robotů. Nejvíce se to projevuje v letectvu, kde bezpilotní letadla plní stále více úkolů, od průzkumu po likvidaci teroristů. Jasnou výhodu znamená eliminace ohrožení lidské osádky, a tedy využití pro vysoce rizikové nebo zdlouhavé mise. Konstrukce bezpilotních strojů se nemusí ohlížet na fyzické schopnosti člověka, a proto může být levnější. (Je ale nutné dodat, že předpovědi úplného konce pilotovaných letadel jsou zatím nereálně optimistické, neboť pro řadu úkolů je člověk na palubě stále nezbytný.) Roboti se stále více prosazují i na zemi a na moři (tzn. v podobě vozidel a plavidel) a tradičně důležití jsou v kosmu. Někde na hranici mezi rychlými letadly a vesmírnými prostředky se pak nalézá perspektivní zbraň, na kterou některé státy ve střednědobé budoucnosti hodně spoléhají, a sice hypersonické útočné stroje. Půjde o (zřejmě bezpilotní) prostředky létající extrémně vysokými rychlostmi, odpovídající snad i dvacetinásobku rychlosti zvuku. Díky tomu dokážou překonat protivzdušnou obranu nepřítele a udeřit na cíl kdekoli na povrchu Země během několika málo hodin. Vývoj této techniky je spojen i s dalším soudobým trendem, a to zbrojením ve vesmíru. Řada mocností pracuje na nových vojenských kosmických prostředcích a hovoří se i o možné „renesanci“ vojenských orbitálních stanic, jež budou pomocí senzorů a zbraní „hlídat“ využití vesmíru pro komerční aktivity, podobně jako dnes námořní plavidla některých zemí prakticky „dohlížejí“ na bezpečnost oceánských obchodních tras.

Rizikové transformační náklady
Zřejmě se vnucuje otázka, jak budou takové zbrojní projekty finančně náročné. Všeobecně lze očekávat, že půjde o skutečně velice nákladný proces nejenom vývoje a výroby techniky, ale i transformace ozbrojených sil. Ostatně už řadu let můžeme sledovat, jak náročná a nákladná je snaha přizpůsobit armády světu po studené válce; od jejího konce uplynulo již přes dvacet let, avšak ozbrojené síly mnoha zemí (včetně USA) stále hledají ten „správný“ model, který by je adaptoval na „nový svět“. Často se proto musí sahat k různým kompromisům, a jak nás poučí jeden z Murphyho zákonů, kompromis je zpravidla horší než kterékoli z původních řešení. To lze ukázat třeba na obrovském projektu bojového letounu F-35, jenž se snaží sladit požadavky tří složek ozbrojených sil USA a navíc specifikace mnoha zahraničních účastníků. Výsledkem je vysoce kontroverzní program, který už od poloviny 90. let spolkl asi 400 miliard dolarů, ale pořád se potýká s zpožděními a technickými potížemi. Výrobní cena jednoho kusu se nejspíše vyšplhá ke 100 milionům dolarů, ale je vysoce diskutabilní, zda budou schopnosti „hotového“ letadla této obrovské částce odpovídat. Vývoj „vojáka 21. století“ i jiných kvalitativně nových zbraňových systémů tedy určitě nebude levný, spíše naopak. Často se totiž budou muset tvořit nyní neexistující technologie, postupy a materiály. To sice samozřejmě bude hodně nákladné, ovšem současně je možné, že dlouhodobě budou tyto investice návratné, jelikož ony vynálezy najdou aplikace i v civilní sféře. Na tyto prostředky lze proto pohlížet i jako na formu podpory vědy, výzkumu, vzdělání, průmyslu a zaměstnanosti, což koneckonců není nic nového, jelikož zbrojení má tento ekonomický efekt už od 19. století.

Informace a „války třetí vlny“
Pokud tedy shrneme výše uvedené základní trendy, pak můžeme v nejbližších letech očekávat masivní nástup „vojáků 21. století“, tedy špičkově vybavených pěšáků, kteří budou současnou pěchotu značně předčit z hlediska informovanosti, ničivosti a odolnosti. Následný vývoj může přinést mnohonásobné zlepšení těchto parametrů, což v kombinaci se zařízeními ke zvyšování fyzických možností povede k vyvinutí „kybernetických rytířů“, tj. kráčejících bojových strojů se schopnostmi převyšujícími i dnešní tanky. Výrazné změny můžeme čekat i ve vzduchu a ve vesmíru, jelikož vedle dalšího šíření bezpilotních letadel přijdou na scénu hypersonické stroje, jež přinesou změny v taktice a strategii vzdušných sil i protivzdušné obrany. Ale hlavní faktor změn tu představuje důraz na informace, tedy na schopnost vědět, analyzovat situaci, přijmout rozhodnutí, vydat rozkaz a precizně jej splnit. Z tohoto důvodu se hovoří o kvalitativní změně celého vojenství a válečného umění, o tzv. válkách třetí vlny. „Války první vlny“ jsou spojené se středověkem, zemědělstvím a bojem o půdu. Novověk a průmyslová revoluce poté přinesly „druhou vlnu“ a masové (až „totální“) války, ve kterých sehrávala klíčovou úlohu palebná síla technických zbraní. A nyní pozorujeme nástup „třetí vlny“, tedy informační společnosti, která zákonitě mění povahu válek. Vítězství nebude patřit straně, jež bude mít početní převahu nebo větší palebnou sílu, nýbrž straně s „informačním náskokem“. Takový zvrat logicky půjde ruku v ruce se změnami ve výcviku, neboť vojáci budou zacházet s převratnými technologiemi. To koneckonců opět dokládá starou pravdu, že bez ohledu na převratný vědecko-technický vývoj bude klíčovým prvkem vítězství ve válce zase „jen“ člověk.
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