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Zbraně nových válek  
 
Anotace 
 
Článek se věnuje popisu a možnostem využití tzv. zbraní nových válek, tedy zbraní 
založených na nejmodernějších poznatcích přírodních věd, zejména fyziky, ale i chemie, 
biologie, medicíny a rovněž i psychologie. Zabývá se myšlenkou, jak by bylo možné tyto 
zbraně využít v dnešním vysoce nestabilním světě a zvýšit tak obranyschopnost země při 
nutnosti udržet ekonomické náklady v přijatelných mezích. 
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Summary 

 
The aim of this article is description a possibility of use of so called weapons of a new world 
war, ie weapons based on up to date knowledge of natural sciences, especially physics, but 
also chemistry, biology, medicine and also psychology. It explores the idea of how these 
weapons could be used in today's highly unstable world to increase the country's defensive 
capacity, while keeping economic costs within acceptable limits.  
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Úvod 
 
Prudký vědeckotechnický rozvoj posledních desetiletí přinesl nové, převratné výsledky 
zejména v oblasti přírodních věd, fyziky, chemie, biologie, medicíny, ale rovněž i psychologie. 
Tento vývoj se samozřejmě projevil i v oblasti zbrojních technologií a vojenských strategií. 
Velkou pozornost tomuto vývoji věnují zejména v Číně, neboť čínští představitelé si slibují od 
zavádění nových technologií a obranných systémů vyvinutí zbraně, nazývané v Číně „kyj 
zabiják“ – tj. zbraně, která umožní slabšímu účastníkovi boje zasadit překvapivý a drtivý úder 
na slabá místa nepřítele. Číňané usilují o zaujetí pozice světové supervelmoci a spatřují 
v těchto zbraních příležitost, která jim může umožnit splnění tohoto jejich dlouhodobého 
cíle.  
 
Zbraně typu „kyj zabiják“: Nové technologie a přístupy k válčení na počátku XXI. století 
 

Čínská lidová osvobozenecká armáda klade na zbraně typu „kyj zabiják“ vysoký důraz, 
protože jsou inovacemi poskytujícími čínské armádě dříve nedosažitelné možnosti. Tyto 
zbraně ve spojení s tradičními čínskými stratagemy umožňují provést nečekaný úder, který 
způsobí protivníkovi šok a zvýší jeho zranitelnost. Zbraně typu „kyj zabiják“ mohou být 
použity proti pozemním, námořním, vzdušným i kosmickým cílům a podle toho se také dělí. 
Jedná se zejména o tyto skupiny zbraní nových válek: elektromagnetické zbraně, zbraně se 
směrovanou energií, elektromagnetické pulsní zbraně, vysokofrekvenční prostředky, 
prostředky informační války, zbraně na bázi nanotechnologií a biotechnologií, termobarické 
zbraně, stealth technologie, dále se jedná o neletální zbraně, mezi něž se řadí systémy 
aktivního odpuzování na bázi mikrovln, prostředky mikrovlnného slyšení, akustické zbraně na 
bázi infrazvuku, ultrazvuku a zvukových vln slyšitelného spektra, zbraně založené na 
nejmodernějších poznatcích neurovědy a psychologické operace s  využitím moderních 
informačních technologií, mezi něž patří zejména holografické technologie.1  
 
V následujícím textu je uveden základní přehled těchto zbraní spolu s  aktuálním stavem 
řešení tématiky.  
 
Stav aktuálního řešení tématiky v  oblasti zbraní na bázi nových technologií 
 

Zbraně se směrovanou energií 
 
Hlavními typy zbraní se směrovanou energií (Directed Energy Weapons, DEW) jsou 
především lasery, mikrovlnné vysokoenergetické zbraně, elektromagnetické pulsní zbraně, 
holografické projekce a sonické zbraně.2 
 

                                                 
1
 KHAN, Saif Ul Islam. Assasin’s Mace. A Chinese Game Changer. New Dehli: Vij Books India, 2015. 

ISBN 978-93-855-6303-4. 
2
 Directed Energy Weapons: Timeline. Army Technology, 11. VIII. 2020.  

https://www.army-technology.com/comment/directed-energy-weapons-laser/ 
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Zbraně se směrovanou energií nabízí v rámci vojenského využití následující výhody: 
 

 Velmi rychlý účinek na protivníkovy cíle. 
 Použití bez ohledu na povětrnostní vlivy. 
 Pokrytí velkého množství různorodých cílů s minimální potřebou informovanosti  

o jejich charakteristikách. 
 Účinek na méně dostupné cíle – včetně cílů v podzemí. 
 Operační úder (zničení, přerušení, degradace) na vybraných úrovních boje.  
 Minimální zamoření životního prostředí. 
 Zkrácení sledování a navádění na cíl. 
 Redukce potřeby počtu nasazených vojáků při vojenských operacích. 
 Vyšší ekonomickou efektivitu. 
 Vysokou přesnost zásahu. 
 Energie těchto zbraní může pronikat skrz zdi na vzdálenost stovek metrů, nebo 

kilometrové vzdálenosti. 

 
Lasery 
 
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tedy zesilování světla 
stimulovanou emisí záření) je optický zdroj elektromagnetického záření, tedy světla  
v širším smyslu. Světlo je z laseru vyzařováno ve formě úzkého svazku; na rozdíl od světla 
přirozených zdrojů je koherentní a monochromatické, z toho tedy vyplývá, že laser je optický 
zdroj emitující fotony v koherentní paprsek. Princip laseru využívá zákonů kvantové 
mechaniky a termodynamiky. Laser je schopen měnit prakticky jakýkoli druh energie na 
energii koherentního elektromagnetického záření. Volbou vhodného aktivního prostředí je 
možno získat záření nejrůznějších vlnových délek v oblasti infračerveného, viditelného 
i ultrafialového světla. I když se u některých typů laserů přeměňuje energie s  poměrně malou 
účinností, je tento nedostatek nahrazen vysokou kvalitou laserového světla.3 
 
Lasery získaly velmi široké využití v medicíně například při očních operacích, ve stomatologii, 
chirurgii a dalších medicínských oborech. Lasery dále nacházejí uplatnění v průmyslu 
například při obrábění materiálů, svařování kovů, dále v jaderné fyzice, astronomii a mnoha 
dalších technických a vědních oborech.  
 
Lasery jsou ovšem uplatnitelné i jako vojenské zbraně a to jako zbraně určené jak proti 
neživým, tak i živým cílům. Některé laserové zbraně jsou reostatické, to znamená, že je 
možné řídit množství emitované energie.4 
 

V porovnání s konvenčními zbraněmi, které fungují na principu kinetické, nebo chemické 
energie příslušné zbraně, mohou lasery zasáhnout cíl subatomovými částicemi nebo 
                                                 
3
 HAMBLING, David. Blinded by the Heat: The Laser Weapon You'll  Never See. New Scientist, 4. III. 2015. 

https://www.newscientist.com/article/mg22530110-800-blinded-by-the-heat-the-laser-weapon-youll-never-
see/ 
4
 BUNKER, Robert, J., Terrorists and Laser Weapons Use: An Emergent Threat. Studies in Conflict & Terrorism, 

2008, No. 5. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100801980294?scroll  
=top&needAccess=true&journalCode=uter20 
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elektromagnetickými vlnami. Moderní lasery jsou schopné ničit cíle na velké vzdálenosti. 
Potřebná výstupní energie pro to, aby laserová zbraň mohla fungovat jako součást 
protiraketové obrany, je minimálně 1 megawatt (1 MW). Během posledních dvaceti let tato 
technologie významně pokročila v oblastech, jako je řízení energie, směrování paprsků 
a zaměřovací a trasovací techniky umožňující zasáhnout cíl ve velké vzdálenosti. Tuto energii 
lze využít k zasažení pozemních vozidel, jakož i satelitů, letadel a dokonce i raket letících 
nadzvukovou rychlostí. Navíc je možné paprsky přesměrovávat pomocí zrcadel, aniž by se 
původní energie paprsku významně snížila.5 
 
Laserové zbraně se dají použít k oslepení nepřítele, nebo k poškození optických prvků 
techniky, například senzorů sloužících k vyhledávání a zaměřování cílů, nebo  
k navádění přesných zbraní na vybrané cíle. Laserové prostředky k vyřazení zraku osádky již 
sice byly vyvinuty, ale do výzbroje zatím nemohou být zavedeny, neboť mohou nevratně 
poškodit zrak zasaženého jedince. 
 
Na základě Dodatkového protokolu IV k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých 
konvenčních zbraní,6 které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující 
účinky je s účinností od 10. února 1999 Česká republika vázána též zákazem oslepujících 
laserových zbraní. Signatářům Úmluvy je tedy zakázáno dle článku 1 Dodatkového protokolu 
IV používat laserové zbraně specificky sestrojené tak, aby jejich výlučným bojovým účinkem 
nebo jedním z bojových účinků bylo způsobení trvalého oslepnutí nechráněného zraku, tedy 
nechráněných očí nebo očí opatřených pomůckami korigujícími zrak. Smluvní strany 
nebudou předávat takové zbraně žádnému státu nebo nestátnímu subjektu. 
 
Na základě uvedených legislativních omezení se pozornost obrátila k vývoji laserů, které by 
způsobovaly pouze oslněné a dezorientaci, ale nepoškozovaly by zrak nevratně. Nicméně,  
i v případě těchto oslňujících laserů zůstaly určité pochyby, neboť v případě zvýšení 
emitované energie by se opět mohlo jednat o oslepující lasery. Navíc panovalo přesvědčení, 
že by takové lasery mohly být použity pouze v noci, neboť ve dne by jejich energie 
nepostačovala k dostatečnému oslnění cílové osoby. 
 
Ozbrojené síly Spojených států amerických nasadily oslňující lasery do bojových operací 
v Afghánistánu a Iráku. V květnu 2006 velící generál amerických jednotek v Iráku prohlásil, že 
oslňující lasery se velmi osvědčily a žádal pořízení dalších.7  
 

                                                 
5
 KHAN, Saif Ul Islam. Assasin’s Mace. A Chinese Game Changer. New Dehli: Vij Books India, 2015. 

ISBN 978-93-855-6303-4. 
6
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 21/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o zákazu nebo 

omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít 

nerozlišující účinky, Dodatkového protokolu k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních 
zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, a Protokolu o zákazu nebo 
omezení použití min, nástrah a jiných pros tředků ve znění ze dne 3. května 1996 (Protokol II ve znění ze dne  
3. května 1996), který je přílohou Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které 
mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky. 
7
 DAVISON, Neil . Non/lethal weapons. London: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 978-0-230-22106-2. 
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Elektromagnetické pulsy 
 
Vojenští odborníci Čínské lidové republiky považují elektromagnetický puls za důležitou 
zbraň typu „kyj zabiják“ vzhledem k jeho flexibilitě. Tyto zbraně mohou být použity pro 
ničení mikroobvodů, počítačů a počítačových sítí, radarů a dalších sensorů, komunikačních 
sítí a dalších elektronických systémů, které jsou součástí všech moderních armád. 
Elektromagnetické pulsy mohou být buď jaderné, nebo nejaderné.8 
 
Jaderný elektromagnetický puls je puls vzniklý na základě jaderného výbuchu. Vzniklé 
elektromagnetické pole svými účinky ničí elektrické a elektronické systémy. Jaderná hlavice 
je iniciována ve výšce stovek kilometrů nad zemským povrchem a v důsledku tohoto výbuchu 
vznikne silný elektromagnetický puls ve stratosféře, kterým se ničí elektrická a elektronická 
zařízení. Nejaderný elektromagnetický puls se generuje bez užití jaderné technologie, což 
činí tuto zbraň relativně čistou. Mezi zdroj pulsu a anténu se umístí generátory vln  
a mikrovln, což umožňuje nastavit frekvenční charakteristiku pulsu potřebnou pro zasažení 
cíle. Generátory nejaderného pulsu mohou být umístěny na dronech, křižujících střelách 
nebo být náplní bomb. Jejich účinnost je nižší, než jaderných elektromagnetických pulsů.9 
 
Silný elektromagnetický puls poškodí všechny elektrické sítě v zasažené oblasti. Vyřadí 
z činnosti počítače a další podobná zařízení na bázi mikročipů. Vyřadí z provozu průmyslový  
i bankovní sektor a veškerá ekonomika se prakticky zastaví. Budou vyřazeny z provozu 
satelity v dosahu pulsu, což významně naruší armádní spojení, velení, komunikaci  
a pozorovací systémy. Vyřadí z provozu i odpalovací systémy raket i protiraketové obrany, 
což zvýší zranitelnost zasažené země vůči konvenčnímu útoku. 
 

Vysoce výkonné mikrovlnné zbraně 
 
Vysoce výkonné mikrovlnné zbraně  (High Power Microwaves, HPM) jsou dalším typem 
zbraně, který lze využít jako zbraň typu „kyj zabiják.“ Tyto zbraně využívají 
elektromagnetické vlny s výkonem 100 MW – 100 GW a operační frekvenci 1 – 300 GHz pro 
generování elektromagnetického pulsu. Takovýto puls může poškodit zařízení, způsobit 
dočasné vyřazení lidí z činnosti, nebo dokonce způsobit i smrt.10 Tyto pulsy mohou pronikat 
skrz mraky, prach, déšť a podle své energie i zabít posádky obrněných vozidel. Nosičem 
mikrovlnných zbraní mohou být nejrůznější platformy, jako například křižující střely, 
bezpilotní letadla (drony), pozemní vozidla apod. Mikrovlnné zbraně mohou být v rámci 
výzkumu a vývoje simulovány na počítačích, takže lze jejich vývoj snáze utajit a v  případě 
boje překvapivě použít. Možnost vývoje mikrovlnných zbraní pomocí počítačové simulace 

                                                 
8
 CONCA, James. China Has ‘First-Strike’ Capability To Melt U.S. Power Grid With Electromagnetic Pulse 

Weapon. Forbes, 25. VI. 2020.  https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2020/06/25/china-develops-first-
strike-capability-with-electromagnetic-pulse/ 
9
 CONCA, James. China Has ‘First-Strike’ Capability To Melt U.S. Power Grid With Electromagnetic Pulse 

Weapon. Forbes, 25. VI. 2020.  https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2020/06/25/china-develops-first-
strike-capability-with-electromagnetic-pulse/ 
10

 KANIA, Elsa, B., he PLA’s Potential Breakthrough in High-Power Microwave Weapons.  

The Diplomat, 11. III. 2017.  
https://thediplomat.com/2017/03/the-plas-potential-breakthrough-in-high-power-microwave-weapons/ 
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činí tyto zbraně mimořádně perspektivními jak z hlediska jejich bojového využití jako „kyje 
zabijáku,“ tak i z hlediska finančních nákladů.11  
 
Mikrovlnné zbraně mají potenciál způsobit stejný účinek, jako zbraně elektromagnetického 
pulsu, ale bez jaderné exploze a s ní souvisejícího radioaktivního zamoření. Mohou také 
vytvořit užší paprsek směrované energie. Miniaturizované mikrovlnné zbraně se dají použít 
jako dělostřelecký náboj nebo hlavice rakety a mohou spojovat funkci radaru a zbraně  
a usnadnit zaměření cíle.  
 
Možné použití zbraní na principu Vysoce výkonné mikrovlnné zbraně je následující:  
 
 vzdušná obrana strategických a důležitých cílů (např. letiště) systémem umístěným ve 

vzdálenosti 1 až 20 km; 
 vzdušná obrana velkých plavidel ze vzdálenosti 1 až 20 km; 
 použití v rámci mírových misí; 
 možné teroristické ohrožení správních center, letišť a dalších objektů ze vzdálenosti 50 až 

2 000 m (například systémem využívajícím vysoce výkonné mikrovlnné zbraně 
umístěným v nákladním vlaku s megawattovým vybavením). 

 

Na bázi mikrovln je založený rovněž systém aktivního odpuzování (Active Denial System, 
ADS), patřící do kategorie neletálních zbraní, jimž je v této práci věnována zvláštní kapitola.12  
Mikrovlny vysokého výkonu jsou považovány za zajímavou a relativně levnou alternativu 
konvenčních zbraní a systémů používajících výbušniny. Jejich využití se předpokládá  
v oblastech, kde je nutné vyřadit z činnosti elektronické systémy, jako je telekomunikace, 
elektronické systémy vozidel apod. Ve světě se tímto jevem zabývá několik velkých 
laboratoří (Spojené státy americké, Čínská lidová republika, Indie), podle dostupných  
a publikovaných informací byly zatím vyvinuty pouze laboratorní modely. 
 
Vybrané prostředky a projekty z oblasti vysokofrekvenčních zbraní  
 

Ranets – E a Rosa – E  

 

V Ruské federaci byly vyvinuty účinné systémy na bázi mikrovln vysokého výkonu. Již v roce 
2001 představila ruská státní akciová společnost Rosoboronexport ne veletrhu Maritime and 
Aerospace Exhibition LIMA 2001 v Malajsii dva nové typy zbraní s řízenou energií pod názvy 
Ranets-E a Rosa-E. Na jejich vývoji se podílel Moscow Radio Engineering Institute. Ranets-E 
představuje mobilní vysokointenzivní mikrovlnný (high-powered microwave, HPM) 
zbraňový systém, jehož účinný dosah činí až 40 km (intenzita elektromagnetického pole je  
1 kV/m), přičemž na vzdálenost 2 km generuje elektromagnetické pole o intenzitě  
19 kV/m. Ranets-E je primárně určen k ochraně pozemních cílů vůči prostředkům 
využívajícím přesně naváděnou municí (Precision Guided Munitions, PGM) a dále  
                                                 
11

 KHAN, Saif Ul Islam. Assasin’s Mace. A Chinese Game Changer. New Dehli: Vij Books India, 2015. 
ISBN 978-93-855-6303-4. 
12

 ANDERSON, Gary. A New Tool in China's Kit of Repression. Joint Intermediate Force Capabilities  Office, 

27. IX. 2019. https://jnlwp.defense.gov/Press -Room/In-The-News/Article/1983606/a-new-tool-in-chinas-kit-of-
repression/ 
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k ovlivnění činnosti elektronických systémů letadel a bezpilotních letounů.13 Pracovní 
frekvence leží v X-pásmu (8-12 GHz), přičemž zařízení generuje 10-20 ns impulsy  
s opakovací frekvencí 500 Hz. 
 
Zisk parabolické antény činí 45-50 dB. Systém o váze 5 tun je nainstalován na na kolovém 
podvozku MZKT-7930 8×8. Obranný sektor systému je 60 stupňů vertikálně a 360 stupňů 
horizontálně. 
 
Zařízení s označením Rosa-E je určeno k zabudování do letounu a umožňuje narušení činnosti 
nepřátelských radarů. Pracovní frekvence leží opět v X pásmu (8-12 GHz). Dosah je udáván 
do vzdálenosti 500 km, výkon generátoru činí 50 až 100 kW, výstupní výkon 5-10 kW, 
hmotnost zařízení 600 až 1 500 kg.14 
 

 
 
Ilustrace: Zařízení Ranets.15 
 

Counter-electronics High-powered Microwave Advanced Missile Project 

 
Příkladem elektromagnetických zbraní použitelných na velké vzdálenosti je společný projekt 
Výzkumné laboratoře Letectva Spojených států amerických (United States Air Force Research 

                                                 
13

 HALLION, Richard, P. Precision Guided Munitions and the New Era of Warfare. Federation  

of American Scientists, 1995. https://fas.org/man/dod-101/sys/smart/docs/paper53.htm 
14

 VALOUCH, Jan. Zbraně se směrovanou energií jako prostředek rozvoje schopností ozbrojených sil . Vojenské 

rozhledy, 2016, č. 3, s. 61-81. ISSN 2336-2995. https://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie-clanku/technika-a-
vyzbroj/zbrane-se-smerovou-energii  
15

 Ranets E – High Power Microwave Directed Energy Weapon. Thai Military and Asian Region,  

19. I. 2016.  https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2016/01/19/ranets -e-high-power-microwave-
directed-energy-weapon/ 
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Laboratory) a společnosti Boeing pod názvem CHAMP (Counter-electronics High-powered 
Microwave Advanced Missile Project). HPM generátor je nainstalován na řízené střele 
(odpalované například z letounu B-52) a umožňuje negativně ovlivnit funkce nebo poškodit 
elektronických zařízení v objektech (například protivzdušnou obranu protivníka, systémy 
velení a řízení, komunikační sítě, objekty kritické infrastruktury). Zařízení umožňuje 
generovat úzkopásmové EMP o výkonu 2 GW na vzdálenost 300 m. Společnost Boenig, jako 
systémový integrátor řeší vzdušnou platformu a společnost Raytheon Ktech Corp. dodává 
HPM zdroj. Vývoj s náklady 40 milionů dolarů, začal v roce 2009 a v říjnu 2012 byly úspěšně 
provedeny testy v Utahu ve výcvikovém areálu Hill Air Force Base. Dle naprogramovaného 
letového plánu, raketa přeletěla nad sedmi cílovými objekty (vybavenými elektronickými 
zařízeními) a ve stanovených časových intervalech byl aktivován generátor EMP. Při testu 
došlo například k narušení činnosti počítačové techniky, výpadku napájení v cílových 
objektech a narušení činnosti kamerových systémů.16 
 

 
 
Ilustrace: Příklad použití mikrovlnné zbraně na bezpilotním prostředku.17 
 

DS-110, HPMcase 

 
Vysokointenzivní mikrovlnné (HPM) zbraně mohou být konstruovány pro jednorázové 
použití (munice) nebo pro použití opakované (ochrana objektů). Obrázek ukazuje příklad 
přenosného, bateriového HPM systému DS-110 (výrobce DIEHL, Německo), který umožňuje 
například neutralizaci dálkově odpalovaných výbušnin, rušení kamerových a zabezpečovacích 

                                                 
16

 VALOUCH, Jan. Zbraně se směrovanou energií jako prostředek rozvoje schopností ozbrojených sil . Vojenské 

rozhledy, 2016, č. 3, s. 61-81. ISSN 2336-2995. https://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie-clanku/technika-a-
vyzbroj/zbrane-se-smerovou-energii  
17

 KELLR, John. Air Force Deploys B-52 Missiles that Could Disable Enemy Military Electronics with High-Power 
Microwaves. Military Aerospace, 17. V. 2019. https://www.militaryaerospace.com/print/content/14033453  
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systémů, zastavování vozidel narušením jejich řídící elektroniky, narušení funkcí počítačů, 
televizních a rozhlasových přijímačů, telefonů atd. Maximální intenzita EM pole činí  
160 kV/m nebo 300 kV/m s reflektorem) ve vzdálenosti 1 m od antény. Systém DS-110 
využívá Marxův generátor, pracovní frekvence je 375 MHz. Společnost Diehl nabízí podobné 
systémy v přenosném provedení (DS-110 B, pracovní frekvence 100-300 MHz, maximální 
intenzita EM pole – 700 kV) nebo ve stacionárním provedení (DS 350, f=100 MHz, max. 
intenzita EM pole – 1 MV). 
 
Společnost Diehl Defence nabízi v současné době obdobný systém pod názvem HPM Case, 
jehož primární určení je deaktivace elektroniky (výpočetní techniky, datových center, 
odposlouchávacích zařízení, poplachových zabezpečovacích systémů atd.). V rámci ochrany 
objektů může být systém použit na kontrolních místech pro vstup osob (proti  
sebevražedným atentátníkům nebo zpravodajské technice). HPM Case je optimalizovaný pro 
potřeby speciálních sil. Uživatelské rozhraní umožňuje nastavit např. zpoždění aktivace, dobu 
provozu nebo počet impulsů. Instalace je možná i skrytě za zdí. Maximální špičkový vyzářený 
výkon je 365 MW, pracovní frekvence 350 MHz, opakovací frekvence 10 Hz, délka skupiny 
impulsů 60 s.18 
 
Vývoj mikrovlnných zbraní v České republice 

 
V České republice byl vytvořen řešitelský tým z několika organizací (Ústav fyziky plazmatu 
Akademie věd České republiky, Univerzita obrany Brno, Vysoké učení technické Brno, Tesla 
Vršovice, Tesla Hloubětín) pod vedením Vojenského opravárenského podniku, pracoviště 
Vyškov. Tento tým zahrnoval specialisty pro obor mikrovln vysokého výkonu, teorie 
vysokého napětí, výrobu vysokofrekvenční výkonové elektroniky a pracoval na projektu 

vývoje českého generátoru mikrovln vysokého výkonu aplikovatelného při běžném denním 
použití. Projekt financovaný Ministerstvem obrany České republiky byl zaměřen na vývoj 
prostředku pro neletální náhradu protipěchotních min. Tento prostředek byl zamýšlen také 
pro použití Policií České republiky k bezpečnému zastavení ujíždějících vozidel, k zabránění 
projetí do chráněných oblastí a podobně.  Práce byly zaměřeny především na využití nového 
produktu v praxi mimo laboratorní prostředí. Přestože bylo dosaženo dílčích konkrétních 
výsledků, byl projekt po několika letech prací zastaven z důvodu nedostatku finančních 
prostředků.19 
 
Informační válka 
 
Představitelé Čínské lidové republiky kladou obrovský důraz na výuku a rozvoj informačních 
technologií. Jedním z důvodů těchto snah je nutnost vyrovnat se Spojeným státům 
americkým, případně dalším zemím, v oblasti komunikace, velení, řízení, sběru zpravodaj-
ských informací a počítačů. Číňané věří, že více, než schopnosti těžké vojenské techniky jsou 
to právě zmíněné systémy, které Spojeným státům zajišťují jejich převahu nad jinými 
                                                 
18

 PALÍŠEK, Libor. Directed Energy Weapons in Modern Battlefield. Advances in Military Technology, 2009, 
No. 2. http://aimt.unob.cz/articles/09_02/09_02%20(5).pdf 
High-Power Electro-Magnetics. Diehl Group. https://www.diehl.com/group/en/technology/innovation/hpem/ 
19

 BEZDĚK, Milan. Mikrovlny vysokého výkonu. Univerzita obrany, 4. X. 2012. 
https://www.unob.cz/verejnost_media/Documents/zpravy_uo_2012/10/20121004_elektro.pdf  
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zeměmi. Zároveň však čínští stratégové považují závislost americké armády na těchto 
systémech za její velkou slabinu. Proto považují tyto systémy za jeden z hlavních cílů úderu 
zbraní typu „kyj zabiják,“ přičemž zároveň vnímají nutnost věnovat prvořadou pozornost 
ochraně vlastních analogických systémů.  
 
Asymetrická povaha kybernetického válčení je pro pekingské velení velmi lákavá, neboť je 
velmi obtížné zjistit jakékoliv příznaky vedení nebo plánování bojových operací tohoto typu. 
Je potřeba jen málo zdrojů pro provedení kybernetického útoku a vytvořit kybernetickou 
zbraň proti počítačovým sítím je snadné, ať je již cílem tyto sítě využít, nebo zničit. 
Kybernetické operace nelze zjistit před jejich provedením, a jakmile byl útok již proveden, je 
obtížné zjistit jeho původce. Další výhodou je čas potřebný pro provedení takového útoku. 
Kybernetický útok je realizován bleskovou rychlostí, takže protivník nemá čas pro reakci.  
 
Nanotechnologie 
 
Miniaturní stroje a mikroroboti jsou klíčovou revoluční technologií, která umožní vývoj 
nových zbraní malých rozměrů, jako například 12-kilogramové nanosatelity, průzkumná 
letadla o rozměru lidské ruky, nebo malá robotická vozidla, která mohou nahradit hlídací psy 
a strážné. Čínská lidová republika rovněž oznámila svůj úmysl vyvinout nanosatelity, které by 
se daly použít jako zbraň proti satelitům. Peking rovněž představil dvacetimilimetrovou 
helikoptéru, která by mohla sloužit jako mikro průzkumný stroj. Čínská lidová republika se 
rovněž zabývá vývojem robota v podobě člověka, který by v budoucnu mohl sám vyrábět 
roboty – vojáky. Číňané považují nanotechnologie jako klíčovou s ložku armádní revoluce  
a silně investuje do vývoje zbraně typu „kyj – zabiják“ na bázi nanotechnologií.  
 

Čínská lidová republika pravděpodobně rozpracovává minimálně 100 projektů rozvoje 
nanotechnologií a zaměstnává na těchto úkolech zhruba 3 000 vědců a  dalších expertů. Mezi 
tyto projekty patří údajně zejména těchto sedm:20 
 

 Počítačové nanodisky s  úložnou kapacitou mnohokrát větší, než jaké jsou obvyklé  
u většiny současných počítačů. 

 Nanovlákna mnohokrát silnější, než ocel 
 Genetické zbraně schopné zacílit na specifické genetické rysy obětí.21 
 Supertenký povlak typu stealth pohlcující radarové paprsky. 

 Mikrozbraně. 
 Nanosatelity. 

 Vojenské ochranné obleky a ochrana těla před laserovými paprsky. 
 

                                                 
20

 PICKRELL, Ryan. China's been Showing off a Lot of New Powerful Weapons, and Experts Think They're 
Sending a Message. Business Insider, 1. II. 2019. https://www.businessinsider.com/chinas-showing-off-new-
weapons-likely-to-send-a-message-2019-1 
21

 MARTINŮ, Jiří. Genetika a válečnictví: Nové propojení? NATO Aktual, 2. I. 2006. 

https://www.natoaktual.cz/analyzy-a-komentare/genetika-a-valecnictvi-nove-
propojeni.A060101_190301_na_analyzy_m02 
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Neletální zbraně 
 
Neletální neboli nesmrtící zbraně, jsou zbraně, které neslouží za účelem usmrcení protivníka, 
ale pouze jeho zneškodnění či dočasné vyřazení z boje, aniž by byl ohrožen jeho život. Začaly 
vznikat na počátku 90. let 20. století ve snaze o minimalizace lidských ztrát.  
 
Severoatlantická aliance definuje ve svém souvisejícím klíčovém dokumentu,22 schváleném 
Radou Severoatlantické aliance v září 1999, neletální zbraně jako zbraně, které jsou výslovně 
určeny a vyvinuty k zneschopnění nebo vyřazení osob s  nízkou pravděpodobností úmrtí nebo 
permanentního poškození nebo k vyřazení výzbroje s minimálním nežádoucím poškozením 
nebo ovlivněním životního prostředí“. Hlavní cíle neletálních zbraní jsou: 
 

 Splnit vojenské mise a úkoly v situacích a v podmínkách, kde použití letálních sil,  
i když nejsou zakázány, nemusí být nezbytné nebo nežádoucí. 

 Zastrašit, zdržet či zabránit nepřátelským aktivitám nebo na ně reagovat.  
 Omezit nebo udržet pod kontrolou eskalaci. 
 Zdokonalit ochranu sil. 

 Vyřadit nebo dočasně zastavit/zneschopnit osoby. 
 Zneškodnit či znehodnotit výzbroj nebo zařízení. 
 Pomoci snížit náklady na rekonstrukci po ukončení konfliktu. 
 
Neletální zbraně se používají především v sebeobraně a při policejních akcích. Ve válce byly 
používány méně, ale přesto je například armáda Spojených států amerických (v rámci mise 
Organizace spojených národů) použila při bojích v Somálsku.23 
 
Vysokofrekvenční prostředky 

 
Pod pojmem vysokofrekvenční prostředky se rozumí elektromagnetické zbraně operující 
v pásmu rádiových vln. 
 
Tyto zbraně slouží jednak k vyřazení technických prostředků protivníka vybavených 
elektrickými obvody, jednak slouží i k paralyzování živé síly nepřítele, neboť mají i silné 
biologické a psychologické účinky. Druhy účinku na lidský organismus jsou dva, energetický  
a informační. Podle intenzity vyslané energie se může se jednat o neletální, nebo letální 
použití. Tyto zbraně se obvykle skládají z impulsního zdroje energie, zdroje mikrovlnného 
záření a antény. Impulsní zdroj transformuje nakumulovanou energii na vysoce výkonný 
elektrický puls v délce trvání v jednotkách nanosekund.24 
 

                                                 
22

 North Atlantic Treaty Organization Policy on Non-Lethal Weapons. North Atlantic Treaty Organization,  
13. X. 1999. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27417.htm?selectedLocale=en 
23

 LE VINE, Susan D.  and Joseph A. RUTIGLIANO. United States Military Use of Non-Lethal Weapons: Reality  
vs Perceptions. Case Western Reserve Journal of International Law, 2015, No. 1,  
p. 239-264. https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=ji l 
24

 VALOUCH, Jan. Zbraně se směrovanou energií jako prostředek rozvoje schopností ozbrojených sil . Vojenské 

rozhledy, 2016, č. 3, s. 61-81. ISSN 2336-2995. https://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie-clanku/technika-a-
vyzbroj/zbrane-se-smerovou-energii  
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Vysokofrekvenční elektromagnetické záření, v závislosti na nosném kmitočtu  
a výkonu, narušuje činnost mozku a centrální nervové soustavy a dočasně vyřazuje člověka  
z činnosti. Může způsobovat poruchy vnímání, únavu a ospalost, nebo naopak neklid a stres, 
pocit hladu, žízně, teploty, chladu, bolesti, svědění a někdy i další vedlejší vjemy. Účinek je 
jedincem vnímán současně jako nesnesitelný bolestivý pocit intenzivních šumů a pískání, 
doprovázený úzkostí a nevolností v závislosti na konkrétních podmínkách a parametrech 
signálu. Na rozdíl od optických zbraní, vysokofrekvenční zbraně prostupují i některými 
přírodními překážkami, jako např. porostem (v závislosti na kmitočtu).  
 

 
 
Ilustrace: Elektromagnetické spektrum.25 
 
Mezi základní neletální vysokofrekvenční prostředky patří systémy aktivního odpuzování 
(odmítání). To jsou nesmrtící zbraně, pracující na bázi milimetrových mikrovln. Pomocí 
mikrovln se excitují molekuly vody v horních vrstvách kůže, což způsobí pocit palčivé bolesti 
a snahy uniknout ze zasaženého prostoru. Mikrovlnné záření neproniká dostatečně hluboko 
na to, aby způsobilo trvalé poškození. Účelem této zbraně je ovládat dav humánnějším 
způsobem, například v situaci, kdy útočící dav je tvořen nejenom bojovníky, ale jsou v něm 
přítomni i civilisté, ženy a děti. Tato zbraň může být použita buď v bojové operaci, nebo ke 
zvládání masových domácích nepokojů.26 
 
Systém aktivního odpuzování pracuje v oblasti mikrovln o frekvenci 95 GHz, což odpovídá 
vlnové délce 3 mm, čímž se blíží vlnové délce infračerveného záření.  
 

                                                 
25

 HÁS, Martin. Vliv elektromagnetických polí na člověka (balakářská práce). Plzeň: Západočeská univerzita 
v Plzni, 2015. https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/18977/1/ 
Bakalarka%20_%20k%20elektronickemu%20odevzdani.pdf 
26

 RADOSTA, Marek. Právní rámec používání nesmrtících technologií vybranými bezpečnostními sbory  
v České republice. Bezpečnostní teorie a praxe, 2018, č. 2.  
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Systém aktivního odpuzování je napájen 100 kW radiofrekvenčním vysílačem. Mikrovlnný 
paprsek o frekvenci 95 GHz je tvořen v zařízení zvaném gyrotron. Výkon generátoru je možné 
měnit. Zařízení je chlazeno deionizovaným systémem vodního chlazení. Výboj systému trvá  
4 sekundy. Je jednoduchý na ovládání a je vybaven systémem pro noční vidění.   
 
Energii systému aktivního odpuzování lze nastavovat v rozsahu 100 kW – 100 MW. Energii  
a délku vyzařování paprsku řídí počítač tak, aby nebyla překročena neletální míra.  
 
Je možné měnit i velikost cíle, od jednoho bodu až po širší oblast, kde bude zasaženo více 
lidí. Paprsek může být zaměřen na jednotlivce, nebo na dav tisíců lidí.  
 
Paprsek prochází oblečením i stěnami místností. Jeho dosah se uvádí nejméně  
1 kilometr, aniž by ztratil svoji energii. Je tichý a neviditelný. A šíří se rychlostí světla, jako 
každé elektromagnetické vlnění. 
 
Vybrané systémy aktivního odpuzování 
 
Pro potřeby eliminace negativních činností – rozhánění davů, byl vyvinut pod vedením 
někdejšího Spojeného ředitelství pro nesmrtící zbraně (Joint Non-Lethal Weapons 

Directorate, JNLWD)27 v rámci Ministerstva obrany Spojených států amerických (dnes se 
jedná o Program nesmrtících zbraní, Non-Lethal Weapons Program, NLWP)  mikrovlnný 
systém aktivního odmítání/odpuzování.  
 

 
 
Ilustrace: Systém aktivního odmítání na vozidle Humwee.28 

                                                 
27

 Tato součást řídila respektive řídí vývoj dalších vysokointenzivních mikrovlnných  prostředků, určených  
k zastavení pohonu dopravních vozidel a plavidel prostřednictvím narušení činnosti elektrických obvodů.  
Non-Lethal Weapons Program. United States Ministry of Defence. https://jnlwp.defense.gov/ 
DAVISON, Neil. 'Non/lethal' weapons. London: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 978-0-230-22106-2. 
28

 The Active Denial System: What Is It And What Does It Do? Science ABC, 7. X. 2020.  
https://www.scienceabc.com/innovation/the-active-denial-system-test-what-is-it-what-does-it-do.html 
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Výrobcem systému je společnost Raytheon ze Spojených států amerických, ve spolupráci 
s výzkumnou laboratoří amerických vzdušných sil.29 Tento systém umožňuje na vzdálenost až 
1 000 m způsobovat silné tepelné účinky na lidské tělo (proniká 0,4 mm pod kůži). Pracovní 
frekvence systému aktivního odpuzování je 95 GHz, výkon 100 kW, zdrojem elektrické 
energie pro gyrotron (generátor mikrovln) jsou iontové lithiové baterie a naftový generátor. 
Systém byl vyvíjen v letech 2002 až 2007 v rámci „Programu pro demonstrování konceptu 
pokročilé technologie“ (Advanced Concept Technology Demonstration Program, ACTDP). 
 
V roce 2010 byl systém nasazen armádou Spojených států v Afganistánu. Systém ve verzi 
ADS1 je instalován na vozidle HMMWV (Humwee), robustnější verze ADS2 je instalována ve 
dvou pancéřovaných boxech (kontejnerech) na podvozku nákladního automobilu HEMTT.30 
 
Společnost Raytheon dále vyvinula několik dalších modifikací systému aktivního odpuzování, 
určených pro různé účely, jako například ochrana jaderných elektráren, velvyslanectví, 
zneškodňování ostřelovačů apod. Jedná se například o projekty Sheriff, Vigilant Eye, Silent 
Guardian a další.31  
 
Akustické (sonické) zbraně 
 

Akustické zbraně je možné dělit na:32 
 

 Infrazvukové. 
 Zvukové. 
 Ultrazvukové. 

 Šokové. 
 
Akustické zbraně způsobují ztrátu sluchu, poškození mozku a podobně. Mohou být letální  
i neletální. Sonické neletální zbraně jsou založené na kombinaci nelibozvučných tónů  
a akordů s různými šumy a nebo na infrazvuku. K jejich uplatnění však většinou zbývá 
hlouběji prostudovat mechanismus působení na lidský organismus, o jehož neškodnosti  
a reverzibilitě nejsou zatím všichni odborníci přesvědčeni. Často je napadán zejména plošný 
či prostorový účinek řady zástupců této kategorie, v mnohém obdobný zbraním hromadného 
ničení. 

                                                 
29

 Raytheon Wins Non-Lethal Weapons Solid-State Source Contract. Raytheon, 11. III. 2009. 
http://investor.raytheon.com/news-releases/news-release-details/raytheon-wins-non-lethal-weapons-solid-
state-source-contract 
30

 Advanced Concept Technology Demonstration Program Can Be Improved. United States Government 

Accountability Office, 17. XI. 1998. https://www.gao.gov/products/NSIAD-99-4 
31

 RICH, Mark, M. New World War. Revolutionary Methods for Political Control. Morrisville:  
Lulu Enterprises, 2013. ISBN 978-1-300-97625-7. 
32

 DAVISON, Neil. 'Non/lethal' Weapons. London: Palgrave Macmillan, 2009, p. 171. 
ISBN 978-0-230-22106-2. 
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Infrazvuk  

 
Lidské ucho je schopno vnímat zvuky, jejichž frekvence se pohybuje od 16 do 20 000 hertzů. 
Vlnění v jakéhokoliv hmotném prostředí, které má kmitočet pod 16 Hz, pak nazýváme 
infrazvukem. Ten sice neslyšíme, ale pociťujeme ho jako čistou vibraci. Otáčející se velké 
motory, turbíny, kotelny, rytmický šum potlesku a dupání na koncertech, nadzvukové 
letouny, dálnice s hustým provozem – to jsou jen některé ze zdrojů takového vlnění. Pomocí 
infrazvuku mezi sebou hovoří velryby, sloni či dokonce i tetřevi. Pravděpodobně nejstarším 
umělým zdrojem infrazvuku mohly být varhany.33 
 
Některé účinky zvuků pod hranicí slyšitelnosti dobře ilustruje experiment s klavírním 
recitálem. Při něm se místy do hudební produkce zapojil i zdroj infrazvuku. Posluchači potom 
popisovali své dojmy z určitých úseků koncertu. Mnozí pociťovali klid a euforii právě v době, 
kdy byla zapnuta infrazvuková píšťala. Jiní však žádnou změnu nálady nezaznamenali. Na tom 
ovšem není nic nového. Píšťaly s tímto účinkem začali používat už před dvěma sty padesáti 
lety stavitelé chrámových varhan. Vibrace nízkofrekvenčních zvukových vln člověk pociťuje 
hlavně v oblasti žaludku.34 
 
Jsou známy případy, kdy se lidé pod vlivem infrazvuků dopouštějí sebezničujícího jednání. 
Právě zde může být vhodné hledat klíč k záhadě lodí nalezených bez posádky. Mnozí tento 
jev vysvětlují právě nízkofrekvenčními akustickými vlnami, které za určitých povětrnostních 
podmínek vznikají na moři.35 
 
Infrazvukovými zbraněmi by bylo možné ovládat i chování lidí. Snad takový efekt dokázali 
vyvolat už starověcí Židé, když troubením zbořili hradby města Jericha.36 

 
Možná, že o tomtéž vypráví i staré pověsti Keltů, když zmiňují tajemný „vítr druidů“ nebo 
podivný zpěv bardů, který omámil nepřátelské bojovníky.37 

                                                 
33

 The Psychoacoustic Effect of Infrasonic, Sonic and Ultrasonic Frequencies within Non-Lethal Military Warfare 
Techniques. Little Field, 11. VI. 2016. https://littlefield.co/the-psychoacoustic-effect-of-infrasonic-sonic-and-
ultrasonic-frequencies-within-non-lethal-cf05e1fd8673?gi=7863f5243f7c 
34

 Opakovaně je v této souvislosti zmiňován Richard Wiseman z univerzity v  Hertfordshiru. 
TANDY, Vic and Tony R. LAWRENCE. The Ghost in the Machine. Journal of the Society for Psychical Research, 
1998, No. 851. http://www.richardwiseman.com/resources/ghost-in-machine.pdf 

RADFORD, Tim. Silent Sounds Hit Emotional Chords. The Guardian, 8. IX. 2003. 
https://www.theguardian.com/science/2003/sep/08/sciencenews.science 
35

 LE PICHON, Alexis; Vincent MAURER; Dwight RAYMOND and Olivier HYVERNAUD. 
Infrasound from Ocean Waves Observed in Tahiti. Geophysical Research Letters, 2004. 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2004GL020676 
36

 BOWDLER, Dick. A Short History of the Dangers of Infrasound. 
Proceedings of the Institute of Acoustics, 2018, No. 1. https://www.dickbowdler.co.uk/content/ 
publications/a_short_history_of_the_dangers_of_infrasound.pdf 
37

 SOUKUPOVÁ, Eva. Temné praktiky druidů: Chránila je kouzla před nepřáteli? Enigma Plus, 
24. IV. 2018. https://enigmaplus.cz/temne-praktiky-druidu-chranila-je-kouzla-pred-neprateli/ 
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Infrazvuk jako zbraň 

 
Všechny chemické reakce v buňkách živých organismů jsou způsobeny elektro-magnetickými 
oscilacemi, pulsacemi a vibracemi, které se nazývají vibračními frekvencemi. Každá fyzická 
hmota, živá i neživá, má svoji vlastní vibrační frekvenci.  
 
Už od padesátých let XX. století vyvíjejí vědci zařízení, která vyrábějí zvukové vlny v rozpětí 
od 1 do 10 Hz. Ty dokážou rozechvět vnitřní orgány člověka, kterého tím zneškodní na 
dlouhé hodiny či dny, nebo jej dokonce zabijí. Po technické stránce jsou to přístroje velmi 
náročné. Je totiž třeba vytvořit vlnu s obrovskou amplitudou a nasměrovat ji do určitého 
místa, což představuje největší problém. 
 
Při volbě správného kmitočtu a energie je možné infrazvuk použít jako zbraň, s  jejíž pomocí 
lze ničit infrastrukturu nepřítele, stejně jako jeho živou sílu. Použitá energie rozhoduje o tom, 
zda infrazvuková zbraň bude zbraní neletální, či letální. Neletální účinky mohou působit 
změny látek obsažených v krvi, únavu, bolesti hlavy, pocity zmatenosti, nevolnosti, úzkosti   
a další nepříjemné somatické stavy, zatímco letální míra energie může způsobit rozkmitání 
vnitřních orgánů člověka až do té míry, že zasažený člověk umírá. Pokud je frekvence 
vysílaného infrazvuku stejná jako vibrační frekvence daného orgánu, dochází k jeho 

rozkmitání na základě rezonance.38  
 
Vojenské lékařské týmy už dlouho studují účinky vibrací draku letounu na lidskou schopnost 
úsudku a na chování. U některých letců byl pozorován útlum zraku, řeči, orientace, 
rovnováhy, schopnosti rychle posoudit situaci a přijít s jednoznačným rozhodnutím. 
Infrazvuk dokáže některé osoby přivést k záchvatům zuřivosti – a přitom i ta nejmenší chyba 
pilota ve stroji s nejmodernějšími zbraňovými systémy může znamenat katastrofu.39 
 
Při použití infrazvukové zbraně lze na principu rezonance ničit i neživou infrastrukturu, 
například budovy, protože každá hmota má svojí vlastní vibrační frekvenci.  
 
Dnešní realita 

 
Akustické zbraně nejsou mystické, jak si lidé dlouhou dobu mysleli, ale opravdu existují. Dnes 
se s úspěchem využívají prostředky a zařízení, které jsou schopny směrovat úzký zvukový 
paprsek (podobně jako lasery světelný) o intenzitě až 140 decibelů (hranice bolestivosti se  
u zvuku pohybuje mezi 120 a 130 decibely). Základem těchto zbraní je metr dlouhý válec  
o průměru čtyř centimetrů vyrobený z polymerového kompozitu, Uvnitř je řada 
piezoelektrických disků, z nichž každý funguje jako malý reproduktor.40 Pokud je první disk na 
zadní straně válce urychlen, generuje akustickou vlnu. Zvuk se dostává v přesně určenou 
dobu k druhému disku, čímž se jeho amplituda zvětšuje. Takto zvuk postupuje ke konci tyče, 
kde je umístěna tryska, díky níž lze zvuk „vystřelit směrově“. Poslední verze vysílače by měla 
                                                 
38

 Co je biorezonance? Elektrosmog-zony. https://www.elektrosmog-zony.cz/biorezonance.html  
RICH, Mark, M. New World War. Revolutionary Methods for Political Control. Morrisville:  
Lulu Enterprises, 2013. ISBN 978-1-300-97625-7. 
39

 Infrazvuk. Jesen.cz. http://www.jesen.cz/clanek17.html  
40

 DAVISON, Neil. 'Non/lethal' weapons. London: Palgrave Macmillan, 2009, p. 200. ISBN 978-0-230-22106-2. 
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být schopna vydávat zvukové impulsy o frekvenci 6 – 10 kHz, což by mělo zajistit účinnost 
zbraně na vzdálenost devadesáti metrů. 
 
Příslušníci námořnictva Spojených států amerických používají akustické zbraně  
s dlouhým dosahem, které nesou označení long range acoustic device (LRAD), což lze do 
češtiny přeložit jako „zařízení produkující (velmi hlasitý) zvuk slyšitelný ve velké vzdálenosti“, 
a která tedy vydávají hlasitý a velice nepříjemný zvuk, který je schopen poškodit sluch lidí ve 
vzdálenosti až 300 metrů. Tato zařízení se používají například při demonstracích, nebo pro 
jakoukoliv jinou kontrolu davu. Tento typ zbraně byl rovněž použit proti somálským pirátům, 
napadajícím lodě v Indickém oceáně.41  
 

 
 
Ilustrace: Sonická zbraň.42 
 

                                                 
41

 BAUER, Lukáš. Neviditelná hrozba! Co jsou to akustické zbraně? Magazín+, 1. X. 2017.  
https://technika.denikplus.cz/717-neviditelna-hrozba-co-jsou-to-akusticke-zbrane.html 
42

 GHOSE, Tia. Weaponizing Sound: How a ‘Silent’ Sonic Weapon Might Work. Seeker, 14. VIII. 2017.  
https://www.seeker.com/tech/weaponizing-sound-how-a-sonic-weapon-might-work 
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Ilustrace: „Zařízení produkující (velmi hlasitý) zvuk slyšitelný ve velké vzdálenosti“.43 
 

Ultrazvuk 

 

Ultrazvukové vlny mají frekvenci vyšší, než je horní hranice lidské slyšitelnosti takového 
zvuku. Tato hranice činí zhruba 16 – 20 kHz. Pro některá zvířata, například pro psy, netopýry, 
velryby, delfíny a kočky je ultrazvuk slyšitelný. Některé velryby a delfíni používají ultrazvuk 
pro detekci svých obětí i jako zbraň.  
 
Ultrazvukové vlny působí podobné potíže člověku, jako infrazvuk a navíc ještě zvyšují jeho 
teplotu, takže mohou působit i spáleniny. Zejména se jedná o nauzeu, zvracení a bolesti 
žaludku. Ultrazvuková frekvence odpovídá vibrační frekvenci kostí, takže při vyšší energii 
může způsobit i destrukci kostí.  
 
Mikrovlnné slyšení  
 
Mikrovlnné slyšení je vědecky doložená skutečnost.44 Stávající radarové jednotky lze 

modifikovat tak, aby transmitovaly paprsek mikrovln přímo do lebky cílové osoby, což 
způsobí, že takto zasažená osoba slyší nejrůznější zvuky, jako cinkání, šepot, sykot, ťukání  

                                                 
43

 Sonic Weapons. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_weapon 
44

 RICH, Mark, M. New World War. Revolutionary Methods for Political Control. Morrisville:  
Lulu Enterprises, 2013. ISBN 978-1-300-97625-7. 
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i celá slova.45 Tyto zvuky, jejichž původ je nad hlavou, za hlavou, nebo před hlavou se 
přenášejí do vnitřního ucha prostřednictvím kostního zvukového vedení. 
 
Tato zařízení mají dosah nejméně v řádu stovek metrů a již existují i přenosné soupravy.46 
Výzkumy na tomto poli probíhají již od počátku šedesátých let XX. století. Mikrovlnné slyšení 
bylo demonstrováno použitím mikrovlnného vysílače přenášející-ho zvuk na vzdálenost 
několika set metrů.47 
 
Vysílač pracoval s  modulovanými mikrovlnami o extrémně nízké energii. Přenos byl 
okamžitý, fungoval bezdrátově a bez přijímače a zvuk slyšel i hluchý člověk. V polovině 
sedmdesátých let XX. století pomáhal Joseph Sharp vyvíjet technologii mikrovlnného slyšení 
pro Agentura Ministerstva obrany Spojených států amerických pro pokročilé výzkumné 
projekty (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA ). V roce 1973 Sharp prokázal, 
že správně modulovaná mikrovlnná energie může bezdrátově a bez přijímače přenášet 
slyšitelnou řeč. Frekvence takových mikrovln se pohybuje od 100 MHz do 10 GHz.48 
 
V červenci 2008 časopis New Scientist oznámil, že společnost Sierra Nevada Corporation 
plánuje vyvinout mikrovlnné dělo schopné vysílat zvukové paprsky přímo do hlav lidí. 
Neletální zbraně tohoto typu vzbuzují zájem armádních kruhů na celém světě.49  

 
Je zřejmé, že tato zbraň má velkou perspektivu zejména v oblasti psychologických operací. 
V cílové osobě tak lze údajně vzbudit dojem, že k ní hovoří přímo Bůh. Proto se jí také říká 
„Hlas Boží.“ Samozřejmě záleží na tom, nakolik je cílová osoba ochotná uvěřit, že takto 
přijatá zpráva je autentickým Božím slovem.50 
 

Biologické prostředky 
 
Pokrok v oblasti mikrobiologie a biotechnologií se promítá i do možnosti využití moderních 
poznatků těchto vědních oborů ve vojenské oblasti. Při ropných haváriích s  únikem ropy se 
úspěšně využívají bakterie schopné rozkládat ropu a ropné produkty na neškodné látky. 
Tohoto principu lze s úspěchem využít ke znehodnocení pohonných hmot i maziv nepřítele.  
                                                 
45

 WEINBERGER, Sharon. The Secret History of Diplomats and Invisible Weapons. Foreign Policy, 25. VIII. 2017. 
https://foreignpolicy.com/2017/08/25/the-secret-history-of-diplomats-and-invisible-weapons-russia-cuba/ 
46

 RICH, Mark, M. New World War. Revolutionary Methods for Political Control. Morrisville:  
Lulu Enterprises, 2013. ISBN 978-1-300-97625-7. 
47

 FREY, Allan, H. Human Auditory System Response to Modulated Electromagnetic Energy. 
Journal of Applied Physiology. 1962, No. 4, p. 689-692. 
https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/jappl.1962.17.4.689 
48

 RICH, Mark, M. New World War. Revolutionary Methods for Political Control. Morrisville:  
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Novinkou jsou mikrobiologické technologie, které umožňují odstranit maskovací nátěry, 
poškodit elektrické a elektronické izolace, V oblasti biologických zbraní jsou využívány  
i mikroorganismy a hmyz, které poškozují různé prvky elektronických izolací, desky plošných 
spojů, těsnicí a umělohmotné materiály, kovy a slitiny i pryž, konzervační přípravky a tepelné 
izolace. K likvidaci zmetkových a vysloužilých integrovaných obvodů se například využívají 
kmeny bakterií, které rozkládají arzenid galia – galium se hromadí v biomase, arzen se 
okysličuje a slouží bakteriím jako zdroj energie. Mnoho takových řízených procesů je možné 
nepozorovaně využít k vyřazení zbraní a vojenské techniky z provozu. 
 
Ve Spojených státech amerických byly vyvinuty biotechnologie umožňující ekologicky čistou 
likvidaci pohonných hmot raket, které patří mezi smrtelně jedovaté látky. V případě, že se 
podaří tyto organismy nasadit do bojových raket protivníka, způsobí v pevném palivu vznik 
oblastí s nestejnými, změněnými vlastnostmi, což může způsobit explozi při startu, případně 
změnu dráhy letu. Stejným způsobem je možné vyvolat i rozklad různých výbušnin  
a munice.51 
 
Rovněž vědci Čínské lidové osvobozenecké armády provádějí výzkum možností vojenského 
využití biotechnologií. Jedná se zejména o tyto oblasti vojenského výzkumu: bioelektronická 
zařízení a vybavení, biologické bomby, bionavigace, bioenergetika a bionická síla.  52 

 
Chemické prostředky 
 
Bezesporu zajímavou oblastí neletálních zbraní představují chemické prostředky, které 
mohou elegantně s minimálními náklady dočasně vyřadit z činnosti živou sílu nebo bojovou 
techniku a zbraně. Zvláště se Poukazuje na možnost vytvoření vysoce účinných 
psychotropních preparátů s ovlivnitelnou dobou jejich působení, látek znehybňující člověka 
atd. Nebo naopak, látek způsobujících různé psychické stavy – od rozkoše, přes pocity 
nesnesitelného hladu, únavy a ospalosti, bezmezné „dobroty a štědrosti“ až po pocity 
úzkosti, strachu a hlubokých depresí. Utišující, uspávací či omamné látky ve spojení s látkami 
rychle dopravující chemikálie přes povrch těla do krevního oběhu mohou být využity bez 
rizika ztrát lidských životů, například při nepokojích, proti teroristům, únoscům, 
vzbouřencům nebo při akcích na záchranu rukojmích. Do požadovaného prostoru mohou být 
dopraveny třeba granátem, vystřeleným z pušky.53 
 
Znám je také případ z Moskevského divadla na Dubrovce, kde policejní jednotka Alfa proti 
čečenským teroristům nasadila uspávací plyn Halothan, Výsledek je určitým způsobem 
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kontroverzní, kdy z 900 účastníků zemřelo 129 osob, z čehož bylo 50 teroristů. Z dalších 663 
zasažených bylo 245 raněných (229 lehce a 16 těžce).54 
 
Závěr 
 
Vývoj zbrojních systémů na bázi nových technologií se ukazuje jako perspektivní směr i pro 
malé země, jakou je i Česká republika. Tyto zbraně představují zajímavou alternativu k velmi 
drahým zbraním tradičním, jakými jsou tanky, bojová vozidla pěchoty, nebo letadla. Nové 
technologie umožňují vyvinout velmi účinné zbraně při velmi dobré ekonomické efektivitě. 
Vzhledem k vysoké vědeckotechnické úrovni České republiky se zde otevírá slibná možnost 
posílení obranyschopnosti naší země, která je podle tradičních měřítek vojenské síly až 
dosud velmi nízká. 
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