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Anotace 

 

V rámci studie je řeč o určitých bezpečnostních otázkách souvisejících s oblastí kosmu (jaké 
hrozby z vesmíru mohou zasáhnout Zemi, jaké jsou možnosti jejich monitorování a jaká je 
politika v této oblasti). 
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Summary 
 
The article is talking about certain security issues related to the area of Space (what kind of 
the threats from Space could hit the Earth, what are the possibilities of its monitoring and 
what is the policy in this area). 
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Bezpečnost z kosmu 
 
V průběhu 20. století se objevila nutnost vytvořit právní úpravy týkající se kosmu. Dnes je 
kosmický prostor využíván za mnoha různými účely, např.: komerční využití, obranné využití, 
vědecké zkoumání samotného kosmického prostoru atd.. V minulosti nebylo nutné přesně 
vymezovat, co to kosmický prostor je a kde přesně začíná. Tato otázka vyvstala až 
v současnosti, kdy je lidstvo na mnohem vyšší technické úrovni, a již je třeba definovat, co to 
vlastně je kosmický prostor. Ovšem taková definice ještě nebyla přes veškeré snahy 
vytvořena.  
 
Nejprve byl takový názor, že kosmický prostor náleží pod svrchovanost státu, který leží na 
Zemi – tedy svrchovanost daného státu sahá nekonečně vysoko. Taková definice by však 
způsobovala zásadní problémy při vysílání družic a jiných kosmických objektů do vesmíru, 
protože by vyžadovala souhlas všech států, které by ležely pod plánovanou trajektorií letu 
vypouštěného objektu. Toto řešení ovšem nebylo dostačující, proto se objevily dva jiné 
možné návrhy na řešení problému s vymezením kosmického prostoru – tzv. prostorové  
a funkční řešení. 
 
Prostorové řešení bere v úvahu fyzikální, přírodovědná nebo technická kritéria. Navrhuje tak 
stanovit hranici kosmického prostoru např. podle linie, kde se již nevyskytují molekuly 
vzduchu, nebo podle úrovně, kde nastává kosmický soumrak. Tyto návrhy však nejsou 
zdaleka ideální, předně jsou proměnlivé nebo se nedají jednoznačně určit. 
 
Cílem funkčního řešení bylo definovat „kosmickou činnost“, nikoliv „kosmický prostor“. Po 
vymezení co je kosmická činnost, nepotřebujeme již definovat, kde se tato činnost odehrává. 
Pokud by se jednalo např. o výzkumnou činnost v kosmu, pak by takový projekt měl volnost a 
nemusel by se zodpovídat níže ležícím státům. Pokud by se však účel činnosti netýkal kosmu, 
nýbrž by se jednalo o účel pozemský, potom by činnost spadala pod pravomoc jednotlivých 
států. Odpůrci uváděli, že veškerá dnešní činnost v kosmu má do určité míry svůj „pozemský 
účel“ spojený s životem, hospodářstvím nebo vědeckým rozvojem lidstva. 
 
Politika kosmické bezpečnosti 
 
V době studené války kosmickou bezpečnostní politiku definovaly zájmy Spojených států 
amerických a Sovětského svazu. Vesmír se v té době využíval k vojenským i zpravodajským 
účelům. Dnes poskytuje základní rámec pro mezinárodní kosmické právo tzv. Kosmická 
smlouva (celým názvem Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání 
kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles, anglicky The Outer Space 
Treaty). V této smlouvě je zakotveno právní využívání kosmického prostoru jednotlivými 
státy.  
 
Smlouva stanovuje, že kosmický prostor je k dispozici všem státům ke svobodnému 
zkoumání a nesmí být součástí národní suverenity. Také zakazuje rozmístění jaderných 
zbraní a zbraní hromadného ničení v kosmickém prostoru. Na druhou stranu se smlouva 
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netýká konvenčních zbraní, což jsou například proti-satelitní zbraňové systémy. Kosmický 
prostor musí být využíván výlučně pro mírové účely a je zakázáno budovat v něm vojenské 
základny a podobná zařízení. Smluvní státy se touto smlouvou také zavázaly, že v případě 
nouze poskytnou pomoc kosmonautům jakékoliv národnosti bez ohledu na to, jaký stát je do 
vesmíru vyslal. Pokud stát vázaný touto smlouvou plánuje jakoukoliv kosmickou činnost, je 
povinen informovat generálního tajemníka Organizace spojených národů o povaze  
(a následně o výsledcích) dané činnosti. 
 
Kosmická smlouva byla schválena v roce 1963 Valným shromážděním Organizace spojených 
národů a podepsána byla v roce 1967 Sovětským svazem, Spojenými státy americkými  
a Spojeným královstvím. K 1. lednu 2008 byla smlouva ratifikována 98 státy a podepsalo ji 
dalších 27 států.  
 
Avšak v současné době neexistuje jednotný právní rámec týkající se bezpečnosti  
v kosmickém prostoru, který by byl závazný pro všechny světové státy. Jsou k dispozici pouze 
nejrůznější normy, doporučení či obecné principy, které by v případě dodržování měly vést 
ke vzájemné důvěře mezi zúčastněnými státy, avšak dodržování těchto principů není 
vynutitelné. 
 
V Evropské unii existuje tzv. kód chování Evropské unie pro aktivity v kosmu, který se snaží, 
aby i ostatní země aktivně operující v kosmickém prostoru uznávaly podobná pravidla. 
 
Spojené státy americké teoreticky souhlasí s tímto směrem, ale aktivně se nepodílí na 
prosazování dalšího mezinárodního postupu. Na druhou stranu do svých kosmických 
programů zahrnuje využití nebo odstranění kosmického odpadu, který vzniká při všech 
činnostech v kosmickém prostoru.  
 
Ruská federace navrhuje, že je třeba ustanovit panel expertů, jehož činností by byla 
prevence proti zbrojení. Také jsou zde patrné snahy o dohodu s ostatními zeměmi, která by 
též byla zaměřena proti tomuto zbrojení. 
 
Ani v České republice neexistuje jednotné řešení kosmické politiky. Vesmírné aktivity jsou 
natolik rozsáhlé a komplexní, že těžko mohou spadat pod působnost jediného ministerstva. 
V České republice je problematiku kosmických aktivit možné zařadit pod působnost 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu  
a obchodu, Ministerstva životního prostředí, případně Ministerstva obrany. 
 
V současné době existuje fórum pro otázky kosmické bezpečnosti. Jeho součástí jsou 
nejrůznější mezinárodní organizace, například Generální shromáždění Organizace spojených 
národů, Výbor Organizace spojených národů pro mírové využívání vesmírného prostoru 
(United Nations  Committee on the Peaceful Uses of Outel Space, COPUOS), Mezinárodní 
telekomunikační unie (International Telecommunication Union, ITU) nebo Konference  
o odzbrojení (Conference on Disarmament, CD). 
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Index vesmírné bezpečnosti 
 
Index vesmírné bezpečnosti je komplexní roční ukazatel pro posuzování vesmírné 
bezpečnosti. Je založen na devíti ukazatelích. Vydáván každoročně. Na jeho sestavení se 
podílí široký okruh odborníků. Cílem projektu je vytvořit „základnu faktů“ týkajících se 
trendů a vývoje v oblasti bezpečnosti. Díky poskytování přesných a jasných informací by 
mělo dojít k usnadnění dialogu mezi všemi zúčastněnými stranami a tím i k lepší dohodě  
o tom, jak by se kosmická bezpečnost měla dále vyvíjet. Těmito ukazateli jsou: 

 
1. vesmírné prostředí, 
2. právní předpisy, politiky a doktríny pro kosmickou bezpečnost,  
3. civilní vesmírné programy, 
4. komerční vesmír, 
5. vesmírná podpora pro pozemní vojenské operace,  
6. vesmírné systémy ochrany,  
7. předcházení útokům na vesmírné systémy,  
8. zbraně ve vesmíru, 
9. povědomí o situaci v kosmu. 
 
Česká republika a oblast kosmické bezpečnosti 

 
Přístup České republiky ke kosmickým aktivitám se výrazně proměnil v minulých dvaceti 
letech. Byl ovlivněn hlavně vstupem České republiky do Evropské kosmické agentury 
(European Space Agency, ESA) v listopadu 2008. Česká republika by vzhledem k nákladům, 
které je třeba na kosmické programy vynaložit, nebyla schopna zaštitovat vlastní kosmický 
program. Proto je velmi výhodná spolupráce na aktivitách Evropské kosmické agentury spolu 
s dalšími evropskými státy. Na druhou stranu vedle kosmického výzkumu prováděného pod 
Evropskou kosmickou agenturou se Česká republika věnuje také vlastním – národním 
kosmickým plánům, koncipovaným jako doplněk pro aktivity Evropské kosmické agentury. 
 
Evropská Unie 
 
Evropskou unii a Evropskou kosmickou agenturu nemůžeme ztotožňovat. Členy Evropské 
kosmické agentury nejsou všechny státy Evropské unie. Evropská unie začala spolupracovat  
s Evropskou kosmickou agenturou. Nad rozvojem evropské vesmírné politiky bdí Rada pro 
vesmír (Space Council), která vznikla na základě Rámcové dohody mezi Evropskou unií  
a Evropskou kosmickou agenturou. Českou republiku v rámci této rady zastupuje Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
Česká republika se jako člen Evropské Unie zavazuje podílet na následujících cílech:  
 

 rozvíjet a využívat kosmické aplikace sloužící cílům evropské veřejné politiky a potřebám 
evropských podniků a občanů, včetně potřeb v oblasti životního prostředí, rozvoje  
a globální změny klimatu,  
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 plnit evropské bezpečnostní a obranné požadavky, pokud jde o vesmír,  

 zajistit silný a konkurenceschopný kosmický průmysl, který podněcuje inovace, růst  
a rozvoj a poskytuje udržitelné, vysoce kvalitní a hospodárné služby,  

 podporovat znalostní společnosti rozsáhlými investicemi do kosmického výzkumu a tím, 
že bude hrát vedoucí úlohu v mezinárodním průzkumném úsilí, 

 zabezpečit neomezený přístup k novým a kriticky důležitým technologiím, systémům  
a schopnostem s cílem zajistit nezávislost evropských kosmických aplikací. 

 
Evropská obranná agentura  
 
Evropská obranná agentura (European Defense Agency, EDA) podporuje spolupráci 
evropských států ve zbrojení a zlepšování obranné schopnosti a technologie. Také se podílí 
na rozvoji Evropské bezpečnostní a obranné politiky (European Security and Defence Policy, 
ESDP). Evropská obranná agentura spadá pod Radu Evropské unie a jejími členy jsou ministři 
obrany jednotlivých členských států kromě Dánska, a také Evropská komise. 
 
Program Informovanost o situaci v blízkosti Země 

 
Program Informovanost o situaci v blízkosti Země (Situational Awarness Preparatory 
Programme, SSA) byl založen v roce 2008. Jeho cílem je do deseti let zajistit, aby byla 
Evropská unie samostatná a soběstačná ve svých kosmických aktivitách, aby měla  
k dispozici potřebné informace, údaje z družic, analýzy bezpečnostního stavu apod. Spadá 
pod působnost Evropské kosmické agentury. Program zahrnuje čtyři elementy: 
 
1. hlavní element; 
2. kosmické počasí; 
3. předběžné vývojové aktivity s navrhováním kritických subsystémů radaru; 
4. pilotní datová centra. 
 
Česká republika se na tomto programu nepodílí. 
 
Bezpečnost v celosvětovém pojetí totiž nelze zajistit pouze s využitím dosavadních 
technologií v rámci jednotlivých států, ale je třeba vzít v úvahu globální měřítko a využít 
monitorování potenciálních hrozeb z kosmického prostoru, ať již přírodních, či umělých. 
Kosmická politika v Evropě sestává se dvou základních pilířů: 
 
 systém Galileo; 
 Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (Global Monitoring for 

Environment and Security, GMES). 
 
Myšlenka Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti vznikla v roce 1998 
v Itálii. Je spojena s vydáním „Bavenského manifestu“. To je dokument vyzdvihující důležitost 
přesných geografických informací získaných z nástrojů monitorujících Zemi, a to jak ve 
vztahu k životnímu prostředí, tak ve vztahu k bezpečnosti na Zemi. 
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Na vývoji programu se dále podílela hlavně Evropská komise, Evropská kosmická agentura  
a EUMETSAT. 
 
Služby Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti 
 
Monitoring Země 
 
Přesné informace o změnách probíhajících na zemském povrchu či zjišťování klimatických 
změn. Sledování stavu a změn složení lesů nebo úrovně vodstva, konkrétně hloubky řek  
a jezer, průtoků vodních toků, výšky sněhové pokrývky atd. 
 
Krizová reakce 
 
Cílem je zajistit v Evropě dostatečné kapacity, které budou schopny efektivně se vypořádat  
s krizovými situacemi, ať už způsobenými přírodními živly nebo člověkem. Služba by měla 
garantovat systém včasného varování, humanitární pomoci i pomoci při rekonstrukcích po 
katastrofách, a to nejen v Evropě, ale i po celém světě. 
 
Námořní služby 
 
Námořní služba byla ustanovena k podpoře Evropské agentury životního prostředí, 
Mezinárodní rady pro výzkum moří a oceánů, Světového programu výzkumu klimatických 
změn a dalších evropských a mezinárodních organizací. Jedná se o monitoring stavu a vývoje 
životního prostředí moří a oceánů a vytvoření jak lokálních, tak globálních databází 
obsahujících tyto informace. 
 
Monitorování atmosféry 
 
Monitorování změn klimatu 
 
Bezpečnost 
 
Z pohledu bezpečnosti je využit v několika oblastech, např. v ostraze hranic, námořním 
dozoru a při podpoře vnějších vztahů Evropské unie. V oblasti ostrahy hranic je hlavním 
cílem snížit počet nelegálních přistěhovalců, kteří do Evropské unie přicházejí. Námořní 
dozor slouží k celkové bezpečnosti plavby, kontrolu a řešení znečištění moří a také na 
prosazování práva. 
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Vesmírné komponenty  
 
Základem vesmírného segmentu bude pět satelitů Sentinel 1 až 5, které budou navazovat na 
stávající satelity ERS-2 a ENVISAT. Pro Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti 
(Global Monitoring for Environment and Security) se počítá s využitím Sentinelu 2 a 3  
a v omezené míře také Sentinelu 1, krizovým reakcím bude příslušet Sentinel 1 a 2 a poslední 
rychlá služba, námořní služby, budou využívat Sentinely 1 a 3. Sentinely 4 a 5 budou podle 
současných plánů využity pro atmosférické služby. 
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