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1   Úvod

Vojenské zpravodajství (military intelligence) představuje specifickou oblast mj. tím, že je úzce spojeno (resp. částečně splývá) s průzkumem, jenž je už jednoznačně vojenskou činností, pro kterou mají vojáci své speciální vybavení. Není náhodou, že v mnoha ozbrojených silách (včetně Armády ČR) fungují vojenské zpravodajské služby v těsné spolupráci s průzkumnými jednotkami. Vzhledem k mému zaměření na moderní vojenskou techniku jsem se rozhodl, že v této práci představím jakýsi stručný přehled či typologii soudobých prostředků vojenského zpravodajství, tj. vojenské techniky konstruované primárně pro získávání informací. Nejprve je uveden vztah mezi vojenským zpravodajstvím a průzkumem, dále typologie dle charakteru získávaných informací a posléze jednotlivé kategorie techniky rozdělené podle čtyř „dimenzí války“, tj. fyzikálních prostředí, v nichž probíhá vojenská činnost.

2   Vojenské zpravodajství a průzkum

Vojenské zpravodajství je oficiálně definováno jako zpravodajství týkající se vojenských či s vojenstvím souvisejících záležitostí, které jsou významné pro vojenskou politiku nebo pro plánování a provádění vojenských operací a činností.  Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, on-line text, s. 345. Z hlediska své úrovně nebo rozsahu se zpravidla dělí na taktické, operační a strategické s tím, že taktické je vztaženo bezprostředně ke konkrétnímu bojišti a nasazení vojenských sil, zatímco strategické se zabývá tématy, která formují pozadí celého konfliktu; operační úroveň se pak nalézá mezi taktickou a strategickou, ale je nutno poznamenat, že v některých západních státech se tento pojem neužívá a vojenské záležitosti se dělí pouze na strategické a taktické.
Američané dělí „běžné“ zpravodajství na strategické a operační, kdežto taktické víceméně ztotožňují s „polním“ vojenským průzkumem.  Intelligence Threat Handbook: Intelligence Collecion Activities and Disciplines, on-line text. Průzkum (reconnaissance) je aktivita, která je prováděna s cílem získat informace o činnostech či schopnostech protivníka nebo opatřit data o meteorologických, hydrologických nebo geografických charakteristikách nějakého území.  Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, on-line text, s. 457. Zjednodušeně je průzkum chápán jako vojenská činnost s cílem získat informace. Jde o prvek tzv. bojového zpravodajství (combat intelligence), tj. sektoru vojenského zpravodajství, který se vztahuje k nepříteli či k vlastnostem prostředí a poskytuje informace zejména pro vojenské velitele.  Tamtéž, s. 100. Průzkum je tedy jednou ze součástí zpravodajství, ačkoliv intuitivně se chápe spíše jako činnost provozovaná vysloveně vojenskými silami, zatímco vojenské zpravodajství bývá spojováno hlavně s vojenskými zpravodajskými službami (jako je americká DIA, ruské GRU či české VZ). Sporný, ale zejména v USA neoficiálně stále běžně užívaný termín „strategický průzkum“ by měl být čten jako „strategické vojenské zpravodajství“.
Předmětem této práce jsou moderní technické prostředky vojenského zpravodajství, byť ve většině případů se oficiálně označují jako prostředky průzkumné. Jde o kosmickou, vzdušnou, pozemní a námořní vojenskou techniku, která je primárně určena a používána pro získávání informací vojenského charakteru. Je však třeba dodat, že jde o techniku zavedenou v naprosté většině do výzbroje regulérních ozbrojených si, nikoli o výbavu zpravodajských služeb. Ty se ovšem mnohdy podílejí na provozu této techniky, vytvářejí pro ni zadání a samozřejmě poté uskutečňují analýzu takto získaných informací.

3   Typologie podle zdroje informací

Americké pojetí odlišuje pět základních typů zpravodajské činnosti podle zdroje informací, kterými jsou HUMINT, OSINT, SIGINT, IMINT a MASINT. První z nich popisuje získávání informací přímo pomocí činnosti osob a je jistě nejblíže klasickému pojetí „špionáže“, jak si ji představuje veřejnost. OSINT znamená zisk informací z otevřených veřejných zdrojů; někteří experti soudí, že 90 % údajů sovětských zpravodajských služeb o USA pocházelo z OSINT.  Intelligence Threat Handbook: Intelligence Collecion Activities and Disciplines, on-line text. Tématem této práce jsou ovšem moderní technické zpravodajské prostředky, které lze vesměs řadit do zbývajících tří sektorů zpravodajství.
SIGINT (singals intelligence) se zabývá zachycováním a analyzováním signálů a dělí se na tři poddruhy, a to COMINT (communications intelligence), ELINT (electronic intelligence) a FISINT (foreign instrumentation signals intelligence). COMINT sleduje signály komunikační (tj. přenos dat od jednoho účastníka ke druhému), FISINT je sběr dat ze signálů získaných při sledování zkoušek zahraniční (především zbraňové) techniky a konečně pod ELINT spadá vše ostatní (na prvním místě sem patří provoz radiolokátorů). SIGINT zahrnuje v podstatě veškeré elektromagnetické vlnění s výjimkou radioaktivity.  Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, on-line text, s. 109, 181, 216 a 500.
IMINT (imagery intelligence) je označení pro získávání a analýzu „snímků“ či „zobrazení“ nejrůznějšího původu. Nejedná se tedy zdaleka pouze o fotografie, jelikož do IMINT spadají i informace pocházející z infračervených, radarových či laserových senzorů. Někdy se člení na „hard-copy“ (pevné fyzické produkty, jako fotografický film) a „soft-copy“ (data elektronické povahy).  Intelligence Threat Handbook: Intelligence Collecion Activities and Disciplines, on-line text. Konečně MASINT (measurement and signature intelligence) je obor, který získává informace kvalitativní a kvantitativní analýzou dat s cílem odlišit a identifikovat zdroj na bázi jeho charakteristik.  Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, on-line text, s. 337. Základní rozdíl oproti IMINT spočívá v přidáni oné „druhé roviny“, tedy snahy přesně rozpoznat a popsat objekty či jevy; rozsah MASINT je navíc daleko větší a patří do něj i sledování fyzikálních jevů, jež nejsou pokryty sektory SIGINT a IMINT, jako je např. radioaktivní záření, akustické projevy či aerodynamika.  USAF Intelligence Targeting Guide: Sources of Intelligence, on-line text.

4   Kosmické prostředky

Kosmické zpravodajské prostředky lze v podstatě ztotožnit s družicemi neboli satelity, což jsou tělesa bez lidské osádky pohybující se po oběžných dráhách kolem Země s malou (pokud vůbec nějakou) možností manévrovat. (V éře studené války se pro některé zpravodajské úkoly používaly též orbitální stanice s lidskou posádkou, např. sovětské stanice série Almaz.) Družic dnes existuje nepřeberné množství skupin, ale mezi vojenskými hrají nesmírně důležitou roli družice popisované jako zpravodajské či průzkumné, někdy otevřeně „špionážní“. Zasahují do všech tří popsaných sektorů, tedy do IMINT, SIGINT i MASINT. Spojené státy nyní oficiálně deklarují provoz zhruba šedesáti vojenských satelitů, skutečný počet však bude jistě podstatně vyšší. USA v každém případě rozhodně vedou; druhé Rusko následuje s velkým odstupem (ne více než dvacet funkčních vojenských družic) a počty vojenských satelitů dalších zemí (států EU, Číny, Japonska atd.) se vesměs pohybují v jednotkách kusů.  Langton, Ch. (ed.): The Military Balance 2007.
V počtu satelitů USA navíc nejsou započteny např. výslovně špionážní (a dosud utajované) družice řady KH (Key Hole), jež jsou zvláštní tím, že nepatří běžným vojenským silám, nýbrž zvláštní zpravodajské službě NRO (National Reconnaissance Office). Mohou dodávat snímky s velmi vysokým rozlišením, dnes už zřejmě pod hranicí 1 cm. Mezi „oficiální“ družice typu IMINT patří satelity nesoucí různá optická, infračervená či radarová čidla. Speciální skupinu tvoří tzv. družice včasné výstrahy (early warning satellites) s vysoce citlivými infračervenými přístroji, které varují při odpálení balistické střely a dokážou monitorovat její dráhu. Dnes se stále více šíří tzv. hyperspektrální senzory, jež sledují více pásem elektromagnetického záření a poté propojují všechna získaná data do jediného „snímku“.
Do sektoru MASINT lze řadit např. některé družice, které provádějí sledování plavidel na hladině oceánu (v současné době už i v malé hloubce pod ní) podle jejich známých znaků, a dále satelity sloužící k detekci nukleárních výbuchů.  Tamtéž, s. 29. Družice sehrávají významnou roli také v oboru SIGINT, protože díky svému umístění ve vesmíru mají unikátní možnost monitorovat elektromagnetické vlnění takřka kdekoli na světě. Nejčastěji zachycují komunikaci, telemetrii a radarový provoz. Ty největší mohou fungovat jako jakési „vysavače“, které pomocí velkých rozkládacích antén „sbírají“ vysílání z mnoha zdrojů.  Furniss, T.: Historie kosmických lodí, s. 199.

5   Vzdušné prostředky

Průzkum (čili součást zpravodajství) představoval vlastně vůbec první poslání vojenského letectva, neboť už v 19. století se k pozorování nebo k zaměřování dělostřelecké palby užívaly balony. Velký rozmach letectví pak nastal v první světové válce a v té druhé už letadla sehrála mnohdy klíčovou a nezastupitelnou roli. Letecký průzkum je dnes spolu s kosmickým zřejmě nejvýznamnějším oborem vojenského technického zpravodajství a opět zasahuje do SIGINT, IMINT i MASINT. Dělení vzdušných zpravodajských prostředků lze provést víceméně stejně jako členění létajících strojů obecně. Rozlišujeme letadla lehčí než vzduch a těžší než vzduch. Do první skupiny patří balony a vzducholodě; v dnešní době probíhá velká „renesance“ těchto zdánlivě zastaralých strojů a mnoho států včetně nejvyspělejších zavádí do výzbroje upoutané balony a řiditelné vzducholodě s nejrůznějšími senzory.
V naprosté většině se jedná o stroje bez lidské osádky, tedy bezpilotní. Tento trend se však v plné síle projevuje i mezi létajícími stroji těžšími než vzduch, což jsou zejména letouny (čili stroje s pevným křídlem) a vrtulníky (čili stroje s rotující nosnou plochou). Bezpilotní letadla už dnes v oboru průzkumu jednoznačně převládají. Dalším významným trendem je postupné mizení specializovaných průzkumných letadel. Během studené války vznikla řada letounů, jež byly konstruovány speciálně jako průzkumné, mezi nimi např. slavné americké U-2 a SR-71. Současný stav je ale takový, že strategický průzkum přebírají spíše družice a taktickou úroveň zpravodajství zajišťují buď modifikované verze běžných bojových letadel, nebo (dnes častěji) víceúčelová letadla nesoucí závěsné průzkumné kontejnery.  Bishop, Ch.: Velká encyklopedie. Moderní vojenské zbraně, s. 292-302.
To spolu s nárůstem významu bezpilotních letadel možná způsobí, že speciální průzkumné letouny s lidskou osádkou jako samostatná skupina techniky brzy zcela zaniknou. Téměř jistě to platí o letadlech provozujících IMINT, resp. nesoucích klasické nebo infračervené kamery, popř. průzkumné radary. Nové stroje tohoto druhu už poměrně dlouho nejsou vyvíjeny a starší typy odcházejí do výslužby. Pilotované stroje si zatím udržují důležitost zejména v sektorech SIGINT a MASINT; nejčastěji jde o modifikované varianty běžných civilních či vojenských dopravních letounů, jež nesou příslušné zpravodajské vybavení. Typickou ukázkou může být plejáda obměn „elektronického“ letounu RC-135, jehož základem je Boeing 707.  Donald, D.: Encyklopedie letadel světa, s. 166-167. V této roli se stále častěji objevují i menší vrtulové (původně obchodní) letouny, jež se hodí pro nasazení v asymetrickém boji, např. nad Irákem a Afghánistánem.

Naopak ohromný vzestup v kategorii IMINT dnes zaznamenávají bezpilotní letouny. Jejich spektrum je skutečně rozsáhlé. Na nejnižší úrovni se nalézají tzv. mikroprostředky, které mají rozměry v centimetrech a které se vypouštějí z ruky. Následují taktické bezpilotní letouny, jež slouží pro průzkum nad bojištěm; nejmenší z nich mohou také ještě startovat z ruky, kdežto ty největší se velikostí blíží malým pilotovaným letadlům; jako typický příklad někde uprostřed této kategorie lze zmínit českou Sojku III. Nejvyšší stupeň tvoří strategické (také vytrvalostní) bezpilotní letouny s doletem přesahujícím 1000 km; ty se ještě dělí na stroje pro střední výšky (např. americký RQ-1 Predator) a pro velké výšky (např. RQ-4 Global Hawk, který ve funkci strategického průzkumného letounu prakticky nastoupil na místo U-2). Bezpilotním letounům dnes jednoznačně dominují americké a izraelské typy, ovšem Rusko a západoevropské země se stále usilovněji snaží tento náskok dotáhnout.  Goebel, G.: Unmanned Aerial Vehicles, WWW stránky.
Existují ještě některé specifické kategorie letadel, které s těmi průzkumnými úzce souvisejí a které se s nimi někdy shrnují do meta-kategorie „senzorových letadel“. Na prvním místě lze zmínit typy pro včasnou výstrahu a vzdušnou kontrolu (AWACS či AEW&C, resp. Airborne Warning and Control System či Airborne Early Warning & Control), což jsou letadla nesoucí výkonné přehledové radiolokátory (obvykle v charakteristickém krytu někde na trupu) určené pro monitorování vzdušného provozu ve vzdálenostech desítek až stovek kilometrů; rozhodně nejznámějším je americký E-3 Sentry.  Bishop, Ch.: Velká encyklopedie. Moderní vojenské zbraně, s. 284-291. Dále lze zmínit letadla sloužící pro sledování bojiště (battlefield surveillance aircraft), která jsou jistou obdobou předchozích, ale nesou radary pro sledování pozemního bojiště; typickým příkladem je americký E-8 Joint STARS. A konečně jsou to i námořní hlídkové letouny (maritime patrol aircraft), resp. letouny pro hlídkování nad mořem schopné sledovat cíle ve vzduchu, na hladině i pod ní.  Tamtéž, 363-372 Ačkoli primární účel těchto tří kategorií letadel není zpravodajský, díky svým senzorovým schopnostem dokážou zajistit (a nezřídka také zajišťují) kvalitní zpravodajské informace. Do všech tří skupin také postupně pronikají prostředky bez osádky, ovšem v dohledné době v nich zřejmě nezískají tak výraznou úlohu jako mezi průzkumnými letadly pro mise IMINT.

6   Pozemní prostředky

U pozemních prostředků se asi nejvýrazněji projevuje ne zcela jednoznačné chápání pojmů „průzkum“ a „zpravodajství“. Armády většiny zemí světa totiž provozují vozidla, která bývají standardně označována jako průzkumná: Vesměs se jedná o lehce obrněné typy na kolových i pásových podvozcích, jež mají průzkumné vybavení a provádějí průzkumnou činnost v užším slova smyslu, tj. zjišťování informací o protivníkovi v taktickém rozsahu. Klasickou ukázkou je sovětské vozidlo BRDM-2, které známe i z české armády. Většina těchto vozidel však nese i výzbroj, mnohdy i velmi účinnou (v krajním případě na úrovni tanků), takže je lze dost těžko odlišit od lehkých bojových vozidel či lehkých tanků.  Bishop, Ch.: Velká encyklopedie. Moderní vojenské zbraně, s. 31-41.
Zajímavý exkurs do této kategorie vozidel nabízí soudobá výzbroj Armády ČR, ve které se vyskytují tři průzkumné verze bojového vozidla pěchoty BVP-2. Průzkumným strojem v tom nejužším smyslu je Svatava, v zásadě BVP-2 s širším senzorovým, navigačním a spojovacím vybavením. Dále je to LOS (Light Observation System), tj. optoelektronická nástavba na šasi BVP-2, a konečně také známá a úspěšná Sněžka, což je komplexní senzorový systém (včetně radaru pro pozorování pozemních cílů) na výsuvném stožáru na korbě zmíněného obrněnce.  Katalog Expozice resortu Ministerstva obrany České republiky, s. 90-92. LOS i Sněžka představují pokročilé systémy IMINT a MASINT. Tímto se zároveň dostáváme k faktu, že i na pozemních vozidlech se stále častěji objevují malé radary, které díky rostoucí rozlišovací schopnosti dokážou identifikovat a sledovat menší pohybující se pozemní objekty, dnes už i jednotlivé vojáky. Dokonce už existují radary přenosné.
Pozemní radary se sice nejvíce uplatňují při pozorování vzdušných cílů, popř. při navádění zbraní na ně, ale tyto přístroje už lze jen těžko pokládat za zpravodajské prostředky v pravém smyslu slova; pravdou však je, že velké přehledové radiolokátory protivzdušné obrany se pro prakticky zpravodajské účely někdy používají.  Kopp, C.: Surface to Air Missile System Radars, WWW stránky. Na hranici zpravodajské techniky a výslovně zbraňového systému se nacházejí tzv. dělostřelecké radiolokátory, jako je švédský ARTHUR zavedený také v české armádě. Sledují dráhy dělostřeleckých granátů, raket a min odpálených protivníkem a na základě těchto dat ihned vypočítávají pozice nepřátelských dělostřeleckých zbraní, proti kterým lze vést odvetnou palbu.  Katalog Expozice resortu Ministerstva obrany České republiky, s. 104. Lze je tedy pokládat za specifické prostředky taktického vojenského zpravodajství kategorie MASINT.

Velmi specifickou kategorii pozemních zpravodajských prostředků tvoří systémy kategorie ELINT, kterým je v kontextu České republiky nutno věnovat zvláštní pozornost. Bez jakékoli nadsázky lze říci, že Česko představuje v tomto sektoru světovou špičku. Pochopitelně se zde jedná o tzv. pasivní sledovací systémy firmy ERA (dříve Tesla Pardubice); americká vojenská terminologie je zná jako „systémy lokalizující vysílače“ (emitter locating systems). Tyto plně pasivní (čili čistě přijímající) komplety sestávají z několika (od sebe dosti vzdálených) stanic, jež permanentně zachycují elektromagnetické vyzařování pozemních i vzdušných cílů a určují polohu těchto cílů prakticky v reálném čase. Armáda ČR dnes používá čtvrtou generaci těchto systémů Věra S/M (předchozí nesou názvy KOPÁČ, Ramona a Tamara); vedle toho existují i systémy na poněkud jiných principech jako BORAP nebo SDD.  Katalog Expozice resortu Ministerstva obrany České republiky, s. 103. Pasivní sledovací zařízení existují také v dalších státech (ruská Vega, ukrajinská Kolčuga, čínský YLC-20), ale ty české jsou i zahraničními analytiky hodnoceny jako nejvýkonnější, nehledě k tomu, že řada systémů v zahraničí jsou de facto kopie široce exportované Tamary.  Kopp, C.: Surface to Air Missile System Radars, WWW stránky. Firma ERA dnes pracuje již na páté generaci pasivních systémů s pracovním názvem Světlana.
Podobně jako u průzkumných letadel se i v sektoru pozemních průzkumných vozidel stále více prosazují typy bez lidské osádky. Nejmenší z nich jsou malí roboti, které může kterýkoli voják přenášet v batohu, kdežto na druhém konci spektra jsou dálkově řízená obrněná vozidla o váze několika tun. Jiným zajímavým trendem je nástup autonomních či dálkově ovládaných senzorů (UGS, Unattended Ground Sensors); ty mohou být nejrůznějšího druhu (infračervené, optické, radarové, akustické, seismické, elektromagnetické…) a mohou dodávat zpravodajské informace z konkrétní oblasti či o určitém objektu.  USAF Intelligence Targeting Guide: Sources of Intelligence, on-line text.

7   Námořní prostředky

„Průzkumné lodě“ jako speciální kategorie donedávna vůbec neexistovaly. Ne proto, že by se v námořním boji běžné zpravodajství IMINT málo uplatňovalo, ale proto, že velké válečné lodě disponují rozsáhlou škálou senzorů a mohou provádět průzkumnou činnost samy o sobě, popř. mohou s úspěchem nasadit své palubní vrtulníky. Tato situace se ovšem postupně mění, a to zejména jako důsledek tzv. přesunu pozornosti na pobřeží. Námořnictva vyspělých států dnes stále častěji operují v mělkých pobřežních vodách u nepřátelských břehů, zpravidla jako součást expedičních operací, a tak se zpravodajské informace získávané z moře stávají prostě nezbytností. Nově vzniklá kategorie průzkumných lodí (či spíše člunů) je specifická tím, že se jedná výhradně o dálkově řízené typy plavidel bez lidské posádky na palubě. Zpravidla nesou sadu optoelektronických přístrojů a lehkou výzbroj; zřejmě nejznámější a zatím i neúspěšnější je izraelský dálkově ovládaný člun Rafael Protector.
Jestliže sektor IMINT byl na moři donedávna málo významný, naprostý opak je třeba říci o oborech SIGINT a MASINT. Během studené války vznikla speciální kategorie plavidel, která se oficiálně označují pojmem „intelligence gathering ships“ (popř. AGI, Auxiliaries Gathering Intelligence), ovšem jejich poslání asi nejlépe vystihuje přezdívka „spyships“, tedy špionážní lodě. Nejčastěji šlo o přestavěné lodě jiných kategorií, např. minolovky, nákladní či rybářské (hlavně sovětské „rybářské trawlery“ plné desítek antén se staly legendárními). Sloužily jako plovoucí stanice pro zachycování elektromagnetického vlnění vyzařovaného z protivníkových vojenských systémů, ať už šlo o komunikaci mezi loděmi, radarový provoz nebo telemetrické údaje při zkouškách balistických raket. Dnes už je ale jejich význam podstatně menší, a pokud nebyly vyřazeny, slouží hlavně pro oceánologické výzkumy, hydrografická měření apod.; roli SIGINT zaměřeného na plavidla poměrně efektivně převzaly satelity.  Bishop, Ch.: Velká encyklopedie. Moderní vojenské zbraně, s. 455-465.
Lze dodat, že pro zpravodajskou činnost se používaly a používají rovněž některé ponorky; např. mimořádně tichá americká ponorka Narwhal zřejmě operovala poblíž arktických břehů Sovětského svazu a pomocí výsuvných antén prováděla riskantní mise ELINT a COMINT.  Tamtéž, s. 527. Dnes už se objevují také malé dálkově řízené ponorky, někdy zkonstruované na bázi běžných ponorkových torpéd a vypouštěné z torpédometů; je však nutno doplnit, že se vesměs jedná o úzce specializované prostředky určené např. k vyhledávání min.

8   Závěr

Technické prostředky vojenského zpravodajství stále procházejí bouřlivým vývojem a není pochyb o tom, že jejich význam poroste. Za nejdůležitější oblast vojenské techniky dnes přece platí C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) neboli velení, řízení, spojení, počítače, zpravodajství, sledování, zaměřování cílů a průzkum. Stále výraznější roli hrají kosmické systémy (družice), které jsou ovšem dosti zranitelné. U vzdušných, pozemních a námořních prostředků je zřejmý masivní nástup typů bez osádky, které už v sektoru vzdušného průzkumu zřetelně dominují a postupně vytlačují pilotované stroje. Závěrem lze poznamenat, že Česká republika se v oboru techniky pro vojenské zpravodajství rozhodně neřadí mezi zaostalé země; kromě bezpilotních průzkumných letounů (vedle Sojky III je to např. novější Scanner 1) disponuje také kvalitními typy mobilních pozemních průzkumných prostředků (jako je LOS či Sněžka) a pochopitelně i špičkovými pasivními sledovacími systémy pro SIGINT. Toto vybavení se nepochybně podílí i na vynikající prestiži českých průzkumných jednotek.
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