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Vypracování této studie nebylo práv  jednoduchou záležitostí. Mé pod kování pat í všem,
kte í se na vzniku této studie jakýmkoli zp sobem podíleli. Jelikož si v tšina t chto lidí
výslovn  p ála z stat v anonymit , zmi uji alespo  pana Ing. Jana Tamáše, Ph.D.,
tiskového mluv ího iniciativy Ne základnám, a pana Mgr. Jana Freidingera, vedoucího
radarové kampan  z organizace Greenpeace.

kuji také odborník m, kte í vypracovali odborné posudky k díl ím ástem této studie.
Z nich alespo  zmi uji pana Ing. Otakara J. Miku, CSc., který je nejen vynikajícím
expertem na zbran  hromadného ni ení, ale i na sou asný terorismus, ešení
pr myslových havárií, plánování ochrany obyvatelstva, krizové ízení…
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Úvod
Jsme neustále sv dky celé ady argument , a to jak pro radar, tak proti n mu. Bylo
napsáno mnoho stran o možném škodlivém vlivu radaru na zdraví lidí v jeho okolí. N kte í
odborníci vylu ují rizika plynoucí z provozu radaru na zdraví obyvatel, zatímco jiní tyto
záv ry zpochyb ují a poukazují na nesprávné výpo ty, zaml ení n kterých skute ností
apod. Nikdo ale zatím ne ešil problém možného jaderného útoku na plánovaný radar.
Pokud takový dotaz padl, tak byla snaha jej zpochyb ovat [7]. Proto se zde podíváme,
nakolik je tato hrozba reálná, nebo  radar je vojenské za ízení a s jeho využitím se po ítá
hlavn  v p ípad  vále ného konfliktu.

Tato studie je rozd lena na t i ásti. První ást eší, nakolik je reálný jaderný útok proti
plánovanému americkému radaru. Druhá se zabývá d sledky p ípadného jaderného útoku
pro obyvatelstvo eské republiky, tj. v blízkém i vzdáleném okolí radaru. T etí ást je

nována odborným posudk m.

Globální vývoj

Vývoj ve sv  je ovliv ován celou adou initel , mezi které lze za adit nap íklad takzvaný
boj s terorismem, nestabilitu finan ních trh , nar stající nasycenost trh , surovinové
zdroje, v mnoha oblastech rostoucí krizi s pitnou vodou, mocenské zájmy, r zné
podložené i nepodložené hrozby apod. Pokud se zabýváme zahrani ní politikou jen
u n kolika vybraných zemí a ostatní záležitosti ponecháváme stranou, tak se naše
vnímání sv ta velice zjednodušuje. Pokud si do oblasti zájmu p ibereme i surovinové
zdroje a finan ní trhy, tak již dostáváme pon kud odlišný pohled na sv t. A jakmile se
za neme zabývat i bojem s terorismem a dalšími hledisky, tak se náš náhled na sv t m že
zcela zásadn  zm nit, ale pouze za p edpokladu, že si uv domíme vazby, které všechny
tyto prvky propojují v jeden celek. Náš mnohdy užší zájem o d ní ve sv  nám
znesnad uje objektivn ji hodnotit r zné události. Nap íklad u mnoha ekonomických
analytik  je pom rn asté sestavovat p edpov di s výhledem na rok, na dva, na p t let
nebo ješt  déle. Naproti tomu mnozí špi koví vojensko-politi tí analytici si v tšinou
netroufají sestavit p edpov di vývoje ve sv  na období p esahující m síc nebo pár

síc . Protože mají v tší snahu brát události ve sv  komplexn ji, uv domují si
tšinou lépe provázanost jednotlivých lánk , které mají hlavní vliv na globální vývoj.

Kdybychom se jich zeptali, pro  nejsou schopni poskytnout kvalifikovanou p edpov  na
jeden rok apod., tak by nám z ejm  odpov li, že by se taková p edpov  dala p irovnat
k v št ní z k iš álové koule.

Pokud bychom si cht li p iblížit jednotlivé vazby, které mají podstatný vliv na sv tový
vývoj, tak by bylo nutné za tímto ú elem zpracovat samostatnou analýzu, která by svým
rozsahem výrazn  p ekro ila tuto studii. Proto jsme nuceni popis d ní ve sv  výrazn
zestru nit.

Boj s terorismem

Hlavní zmi ovaný argument pro výstavbu radaru je údajné nebezpe í, které hrozí ze
strany Íránu, Severní Koreje apod. Proto se podíváme na technické možnosti t chto zemí
v oblasti raketových technologií.

Podíváme se i na ruské rakety a také se zamyslíme nad možností, jak by mohl být
nejpravd podobn ji veden útok proti radaru, pokud by se situace ve sv  z n jakého

vodu odchýlila od žádoucího sm ru.
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Cíl studie
Cílem této zprávy není nijak strašit obyvatelstvo jaderným útokem. Cílem je p im t
odborníky z r zných oblastí k ve ejným diskusím na toto téma. Zárove  by bylo dobré,
kdyby zpráva p im la politiky ke zvážení této hrozby, jenž se týká nás všech, a tudíž
bychom m li mít právo o našich životech a našem životním prost edí rozhodnout
v referendu, protože Listina základních práv a svobod zaru uje krom  práva na život1 také
právo na p íznivé životní prost edí2. Tak by tomu m lo být v demokratické spole nosti. Je
obecn  známo, že v p ípad  ohrožení je nedostatek kryt  a obyvatelstvu zpravidla není
známo jejich umíst ní. Není ani obecn  známo, jak se v p ípad  ohrožení chránit. I toto je

ležitou otázkou pro diskusi.

1 lánek 6 ústavního zákona . 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
2 lánek 35 ústavního zákona . 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
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Úvod k první ásti
Již ze samotného názvu této ásti je z ejmé, že zde budeme ešit, jestli umíst ní
amerického radaru p edstavuje pro eskou republiku ur itá bezpe nostní rizika. V této
ásti se budeme v novat pravd podobnosti jaderného nebo konven ního útoku na

plánovaný americký radar, pokud by se NATO dostalo z jakéhokoli d vodu do vojenského
konfliktu s Íránem, Severní Koreou nebo Ruskou federací.

Nejd íve se seznámíme se základními pojmy, a tím se pokusíme p edejít p ípadným
nedorozum ním. Abychom dokázali lépe posoudit reálnost i nereálnost hrozeb ze strany
Severní Koreje a Íránu, tak se podíváme na raketové technologie t chto zemí. P iblížíme
si i parametry ruských raket. Zam íme se i na jejich p esnost. Nebude chyb t ani
orienta ní srovnání výbuchu jaderné a konven ní nálože. Získané poznatky si na konci
této ásti studie shrneme.

Základní pojmy
Rychlost ší ení zvuku ve vzduchu [28]
Jedná se o rychlost, která závisí p evážn  na teplot . Nap . p i teplot  15°C a výšce
hladiny mo e je její hodnota 340,3 m/s, tj. 1225 km/hod. Vyšší rychlost se nazývá
nadzvuková, nižší podzvuková.

Rozd lení raket podle délky doletu [2]
krátký dolet: do 1000 km
st ední dolet: 1000 – 3000 km
dlouhý dolet: 3000 – 5500 km
mezikontinentální: nad 5500 km

ízené st ely s plochou dráhou letu [6]
St ely s vlastní navigací a pohonem, které se p evážn  snaží „kopírovat“ terén, aby se
vyhnuly pozornosti radar . N které mohou nést i jadernou hlavici. N které typy se
pohybují nadzvukovou rychlostí.

Balistické rakety [1]
Rakety letící k cíli po balistické k ivce. Jedná se o nejv tší a nejt žší rakety, které nesou
bojové hlavice. Mohou být vyst eleny z ponorek, raketových sil, mobilních odpalovacích
za ízení a lodí. Jedna balistická raketa m že nést i n kolik jaderných hlavic, které jsou po
postupném uvoln ní schopny zasáhnout r zn  vzdálené cíle.

Severní Korea
Pokud by cht la Severní Korea zasáhnout USA balistickou raketou vyst elenou p es
Evropu, tak by tato raketa musela nejd íve let t ve vzdušném prostoru Ruské federace.
Pokud bychom tuto možnost p ipustili, tak se nejprve musíme podívat na technické
možnosti tohoto zám ru.

Z níže uvedené tabulky získáme v tší p ehled o sou asném severokorejském raketovém
programu.
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Tabulka 1 Severokorejské balistické rakety [30]

typ provedení dolet (km)
Scud B chemická nebo konven ní nálož 300
Scud C chemická nebo konven ní nálož 500
Scud D chemická nebo konven ní nálož 700
No-dong 1 jaderná hlavice nebo konven ní nálož (až 800 kg) 1300
No-dong 2 chemická, jaderná nebo konven ní nálož (kolem 800 kg) 1500
Taep'o-dong 1 chemická, biologická, jaderná nebo konven ní nálož (750 kg) 2000
Musudan jaderná hlavice 3200
Taep'o-dong 1 SLV chemická, biologická, jaderná nebo konven ní nálož (750 kg) 5000
Taep'o-dong 2 chemická, biologická, jaderná nebo konven ní nálož (750 kg) 6000-9000

Z daného p ehledu severokorejských balistických raket se z eteln  rýsuje, že existuje
pouze jediný typ rakety, který by mohl zasáhnout USA, a to hlavn  na jejich západním
nebo severozápadním pob eží. P elet p es Evropu je v tuto chvíli naprosto nemyslitelný.
To by Severní Korea musela vyvinout raketu o delším doletu, než jaký je uvád n u ruské
mezikontinentální balistické rakety SS-18 Mod 4 Satan (15000 km), která je uvedena
v tabulce 4. Pro p esné výpo ty bychom samoz ejm  museli brát v úvahu také vliv rotace
Zem . Pro nás je to ale v tuto chvíli nepodstatné. Stru eno ást USA m že Severní
Korea ohrozit pouze vypušt ním raket východním sm rem, tj. letících s nejv tší
pravd podobností p es Aljašku, kde je již n kolik let umíst n protiraketový systém USA
[19].

Írán
O íránském vojenském jaderném programu se v poslední dob  pom rn  hodn  mluví.
Jenom pro informaci je vhodné zmínit, že údajná existence zbraní hromadného ni ení
v Iráku [25] vedla v roce 2003 k útoku na tuto zemi. Žádné zbran  hromadného ni ení se
ale nenašly [26]. V oblasti Íránu se dostáváme do složitých vazeb na mezinárodní scén .
Pro bližší pochopení souvislostí bychom museli podrobn ji rozebírat d sledky
plánovaného otev ení íránské ropné burzy [15], [23] na americkou ekonomiku, vojenské
vazby Sýrie a Íránu, surovinové zdroje apod. Protože, jak jsme si v úvodu ekli, že na tuto
problematiku zde není prostor, tak se ji pokusíme velmi zjednodušit.

V další tabulce si p iblížíme ást raketových technologií Íránu. Konkrétn  se jedná
o sou asné typy balistických raket.
Tabulka 2 Íránské balistické rakety [30]

typ provedení dolet (km)
Fateh A-110 chemická nebo konven ní nálož (500 kg) 210
M-11 chemická, malá jaderná nebo konven ní nálož 280
Scud B jaderná hlavice nebo konven ní nálož (985 kg) 300
Scud C jaderná hlavice, chemická nebo konven ní nálož (770 kg) 500
M-9 konven ní nálož (320 kg) 800
Shahab-3 chemická, jaderná nebo konven ní nálož (kolem 1200 kg) 1200
Shahab-43 chemická nebo konven ní nálož (1000 kg) 2000-3000
Ghadr-110 které zdroje tvrdí, že jde o typ Shahab-4 2500-3000

Z uvedených údaj  lze u init záv r, že Írán v sou asné dob  nemá rakety, kterými by mohl
ohrozit USA. K tomu by pot eboval alespo ty ikrát zvýšit dolet svých raket. Sice má
v tuto chvíli pracovat na vývoji dalších typ , ale ani ty by na tuto akci nesta ily.

3 Shahab 4 a Ghadr-110 jsou nové typy raket a nyní jsou vícemén  v testovací fázi.
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Shrnutí hrozeb z Íránu a Severní Koreje
Lze oprávn  p edpokládat, že v p ípad  konfliktu Severní Koreje s USA, by byly rakety
s nejdelším doletem použity proti USA a rakety s kratším doletem proti americkým
základnám v Japonsku a Jižní Koreji. Evropa by z stala s nejv tší pravd podobností
stranou severokorejského raketového útoku. Pokud se ptáme pro , tak na to je snadná
odpov . Raketová sila jsou v p ípad  konfliktu prvo adým cílem útoku a to spolu
s radarovými a protiraketovými systémy. Životnost takových za ízení se v tšinou po ítá
v minutách nebo v desítkách minut. Pokud by Severní Korea opravdu cht la ud lat

jakou akci proti Evrop , tak by pro ni bylo daleko jist jší a ú inn jší použití biologických
látek, které se dají pom rn  snadno nepozorovan  p epravovat nebo s relativn  nízkými
náklady v tém  libovolném stát  p ipravit. Následné rozptýlení t chto látek lze zajistit
nap . rozprašováním z jedoucích aut. Protože ú innost biologických látek je velmi vysoká,
a to i p i velmi malém množství rozptýlených r zných vir , bakterií, toxin  apod., tak by se
jednalo o mnohonásobn  levn jší a ú inn jší prost edek, než jakým jsou jaderné zbran .
Navíc je tento zp sob útoku pom rn  t žké v as odhalit. Samoz ejm  není t eba dodávat,
že žádný radar a ani žádná protiraketová obrana tomuto typu útoku nemohou zabránit.

Je t eba si uv domit, že hlavním nep ítelem Íránu jsou USA a Izrael. Proto lze o ekávat,
že by v p ípad  konfliktu Írán použil rakety k okamžitému útoku na Izrael a na americké
základny v Iráku a v jiných okolních zemích. Obdobn  jako Severní Korea by z ejm  proti
spojenc m Ameri an  mohl použít biologické látky, pokud by se k tomu v bec rozhodl. Byl
by to nejlevn jší a zárove  zaru ený výsledek. Pokud bychom p ipustili, že by si Írán
dokázal opat it jadernou bombu, tak by ji m l zajisté jako odstrašující prost edek p ed

ípadným útokem a nep ipravil by se o ni útokem s nejistým výsledkem proti n jakému
cíli v Evrop .

Ukázali jsme si, že americký radar v eské republice je pro ú ely ochrany USA p ed
zem mi jako je Írán a Severní Korea skoro bezvýznamný. Pokud by Írán skute  dokázal
dost elit na USA, tak by na zam ení dráhy t chto raket spolehliv  sta ily satelity nebo
menší pozemní radarové stanice.

Existuje studie spole nosti Stratfor4, která poukazuje na skute nost, že rozši ování
americké protiraketové obrany je z dlouhodobého hlediska zam ené hlavn  na vytvo ení
celkové dominance, a to i ve vesmíru (tzv. problematika hv zdných válek). Její analytici
tvrdí, že tímto systémem by bylo možné p ípadn  sest elit i nep átelské satelity [29].

S ohledem na postupné rozši ování NATO k západní hranici Ruské federace, na studii
firmy Stratfor a na nekone ný boj s tzv. terorismem poblíž jižní hranice ruského území,
nám nezbývá nic jiného než konstatovat, že kruh se uzavírá [9]. Jediný p ed l v n m zatím
tvo í hlavn  Írán, ína a Severní Korea. V p ípad  obsazení Íránu by Ameri ané získali
kontrolu nad Perským zálivem [21], áste  nad Kaspickým mo em a nad oblastí, která
by byla poblíž zna né ásti jižní ruské hranice. Z toho lze usuzovat, že by tento krok nijak
nezlepšil vztahy Ruské federace a NATO. Potom by se dal pochopit americký zám r
vybudovat v eské republice radar. Jelikož je všeobecn  známo, že Rusové vnímají
posilování amerických pozic, a to nejen v Evrop , jako vážnou bezpe nostní hrozbu [32],
[35], tak se z tohoto d vodu budeme dále zabývat možným ruským útokem proti
plánovanému americkému radaru.

4 Název spole nosti Stratfor je zkratka ze slov Strategic Forecasting. Tato organizace poskytuje placené informace
zam ené p evážn  na globální vojensko-politické d ní.
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Ruská federace
V této ásti si p iblížíme parametry v tšiny sou asných ruských raket, ur ených pro
zasažení pozemních cíl , p evážn  dlouhého doletu.

Následující tabulky znázor ují typy nejd ležit jších ízených st el s plochou dráhou letu
a balistických raket spole  s jejich n kterými parametry. Druhý sloupec nám popisuje,
jak velkou jadernou hlavici je daná raketa schopna nést. Nap . položka 1 x 200 nám íká,
že daná raketa je schopna k cíli dopravit jednu hlavici o energetickém výt žku 200 kt
ekvivalentu TNT (trinitrotoluen). Protože p edpona kilo znamená tisíc, tak zde hodnota
200 kt odpovídá energii, která by se uvolnila p i detonaci 200 000 tun TNT. T etí sloupec
ukazuje, jak velkou hmotnost vysoce explozivní výbušniny je daná raketa schopna

epravit. Hodnota CEP [5] v posledním sloupci je pravd podobnost kruhové chyby, což
lze zjednodušen  vyjád it jako velikost polom ru kruhu, do kterého daná raketa dopadne
s 50% pravd podobností. To znamená, že existuje p ibližn  50% pravd podobnost
dopadu rakety dovnit  kruhu o daném polom ru uvedeném pod ozna ením CEP, dále
zhruba se 43% pravd podobností dopadne do kruhu o polom ru 1-2 hodnoty CEP a se
7% pravd podobností do kruhu o polom ru 2-3 hodnoty CEP. Pravd podobnost, že se
raketa odchýlí od cíle na v tší vzdálenost než 3 hodnoty CEP, je menší než 0,2 %.
Nap íklad americká raketa typu Trident II má udávanou hodnotu CEP 90 m [22]
a Minuteman III od 120 do 275 m [3], a to p i použití globálního pozi ního systému (GPS).

Tabulka 3 Ruské ízené st ely s plochou dráhou letu [31]

typ jaderná
nálož (kt)

konven ní
nálož (kg)

dolet
(km) CEP (m)

AS-18 Kazoo neuvedeno 315 120 neuvedeno
AS-16 Kickback 1 x 350 neuvedeno 150 neuvedeno
AS-4A Kitchen 1 x 200 neuvedeno 310 neuvedeno
AS-4B Kitchen neuvedeno 930 400 neuvedeno
AS-15A Kent 1 x 200/250 neuvedeno 2500 150
AS-15B Kent 1 x 200/250 neuvedeno 3000 150

Další tabulka, která je v nována balistickým raketám, má ve druhém sloupci hodnoty ve
tvaru nap . 10 x 500/750. To znamená, že daná raketa je schopna nést deset jaderných
hlavic o ráži 500 nebo 750 kt ekvivalentu TNT. Pokud je uveden íselný údaj i u konve ní
nálože, a to na stejném ádku, tak daná raketa m že místo jaderných hlavic nést nálož
s vysoce explozivní výbušninou.

Tabulka 4 Ruské balistické rakety [30]

typ jaderná
nálož (kt)

konven ní
nálož (kg)

dolet
(km) CEP (m)

FROG-7B 1 x 3-200 200 - 457 68 neuvedeno
SS-N-12 Sandbox 1 x 350 1000 550-700 neuvedeno
SS-N-18 Mod 1 Stingray 3 x 200 neuvedeno 6500 900
SS-N-20 Sturgeon 10 x 200 neuvedeno 8300 500
SS-N-23 Skiff 4 x 100 2800 8300 500
SS-NX-30 Bulava 4-6 x ?5 neuvedeno 8300 350
RS-24 10 hlavic? neuvedeno > 10000 neuvedeno
SS-19 Mod 2 6 x 500/750 neuvedeno 10000 900
SS-25 Sickle 1 x 550 1000 10500 200
SS-27 (Topol-M) 1 x 550 neuvedeno 10500 350
SS-18 Mod 4 Satan 10 x 500/750 neuvedeno 15000 500

5 Jde o nový typ, kde není uvedena ráže v kt. U typu RS-24 není dokonce ani znám po et samostatných bojových hlavic.
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Výbuch jaderné a konven ní nálože
V této kapitole se zam íme na srovnání ú ink  výbuchu jaderné a konven ní nálože. Pro

ely této studie se zam íme pouze na velikost tlakové vlny u obou typ  explozí. Hodnoty
tlaku budeme uvád t v jednotkách psi (pounds per square inch) – libry na tvere ní palec,
nebo  tyto jednotky se nej ast ji uvád jí ve v tšin  literatury. Tím se p ípadným tená m

chto materiál  usnadní práce s p evody jednotek. Nicmén  si pro úplnost uvedeme
i p evodní tabulku mezi r znými používanými jednotkami tlaku. Nejprve si ale ukážeme,
jaký je vliv p etlaku na osoby a na r zné objekty. U hodnot, které spadají do ur itého
intervalu, jsme pro zjednodušení zvolili st ed tohoto intervalu. Musíme však mít na pam ti,
že uvedené hodnoty p etlaku netvo í žádnou ostrou hranici mezi jednotlivými ú inky, ale
postupný p echod. Zejména u ú ink  p etlaku na lidi se dají v praxi o ekávat výrazné
rozdíly, nebo  velkou roli hraje v k, umíst ní osoby v dob  p íchodu tlakové vlny apod.
Tabulka 5 Ú inky p etlaku6

etlak inek p etlaku
0,15 psi slabé poškození okenního skla
0,43 psi silné poškození okenního skla
0,58 psi úplné rozbití skla v oknech

1 psi minimální poškození d ev ných budov
1,5 psi silné poškození d ev ných staveb
2,9 psi za íná mírné poškozování cihlových staveb
4,4 psi po átek lehkého poškození vozidel; zhroucení d ev ných budov

5 psi poškození pevných staveb, u mén  odolných staveb dochází k jejich zhroucení; u starých lidí
že dojít k poškození ušních bubínk

5,8 psi za ínají vážné pohmožd niny, dochází ke krvácení z nosu a uší, riziko zlomenin

7,2 psi
silné poškození vozidel; úplné zni ení cihlových staveb; za íná docházet k lehkému poran ní
plic, žaludku a st ev, nastává silné krvácení z nosu a uší a také se objevují komplikované
zlomeniny

8,7 psi celkové zni ení vozidel
17,5 psi 50% pravd podobnost, že u osob starších 20 let dojde k protržení ušních bubínk

20 psi tém  vše je „srovnáno“ se zemí
25 psi nastává vážné poran ní plic
32 psi 50% pravd podobnost, že u osob mladších 20 let dojde k protržení ušních bubínk
40 psi práh úmrtí
62 psi 50% pravd podobnost úmrtí
92 psi skoro 100% pravd podobnost úmrtí

Konven ní útok

Existuje celá ada r zných výbušnin, z nichž nejznám jší je asi TNT (trinitrotoluen).
K množství energie, která se uvolní p i jeho detonaci, se vztahuje v tšina výpo , graf
apod. Proto i zde budeme po ítat s p etlakem vzniklým detonací TNT p i r zné hmotnosti
této výbušniny a p i r zných vzdálenostech od výbuchu. V následující tabulce jsou
uvedeny p ibližné hodnoty p etlaku a to op t v jednotkách psi.
Tabulka 6 Velikost p etlaku p i explozi TNT (v jednotkách psi)7

vzdálenost od místa výbuchuhmotnost nálože
100 m 200 m 300 m 400 m 500 m

100 kg 0,6 0,28 0,12 0,01 minimální
200 kg 0,8 0,38 0,15 0,07 minimální
500 kg 1,3 0,6 0,31 0,22 0,1

1000 kg 1,8 0,75 0,45 0,3 0,23

6 Uvedené hodnoty byly získány z literatury [13], [18] a [33].
7 Výpo ty byly provedeny na základ  literatury [10] a [12].
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Jaderný útok

Protože u jaderných zbraní je velikost tlakové vlny závislá na mnoha faktorech, zejména
na výšce výbuchu nad zemí, složení bomby (pom r št pné a fúzní ásti), vzdálenosti od
epicentra atd., tak budeme i následující hodnoty u tohoto typu výbuchu brát pouze jako
orienta ní, abychom m li srovnání s výbuchem za použití výbušnin. V následující tabulce
máme znázorn né orienta ní maximální hodnoty p etlaku (v psi) v ele tlakové vlny p i
pozemním jaderném výbuchu, tj. když se ohnivá koule dotkne zemského povrchu, a to ve
vztahu ke vzdálenosti od epicentra a velikosti výbuchu.
Tabulka 7 Velikost p etlaku v ele tlakové vlny p i pozemním jaderném výbuchu (v jednotkách psi)8

vzdálenost od místa výbuchuráže
100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 1000 m

0,1 kt 23 6 3,2 2 1,5 0,6
1 kt 138 30 12,5 7,3 4,7 1,6

10 kt 1000 160 60 31 19 5,3
100 kt 9600 1300 420 196 113 23,5

1000 kt 94000 12000 3650 1600 850 135

Tabulka 8 P evodní tabulka mezi r znými jednotkami tlaku [4]

Pa hPa bar atm Torr mm H2O psi
Pa 1 0,01 0,00001 0,00000987 0,007501 0,101972 0,00014504

hPa 100 1 0,001 0,00098692 0,750064 10,19716 0,01450377
bar 100000 1000 1 0,98692327 750,0638 10197,16 14,5037681
atm 101325 1013,25 1,013250 1 760,0021 10332,27 14,6959430
torr 133,322 1,33322 0,001333 0,00131579 1 13,59506 0,01933671

mm H2O 9,80665 0,09807 0,000098 0,00009678 0,073556 1 0,00142233
psi 6894,76 68,9476 0,068948 0,06804599 51,71509 703,0699 1

Vysv tlivky: Pa (pascal), hPa (hektopascal), atm (fyzikální atmosféra = atmosférický tlak),
Torr (torr) = konven nímu milimetru rtu ového sloupce, mm H2O (konven ní milimetr
vodního sloupce), psi (pound-force per square inch = libra na tvere ní palec);
1 libra = 453,59237 g, 1 inch (palec) = 2,54 cm.

Shrnutí první ásti
V úvodu jsme si p ipomn li, že existuje velké množství r zných analýz, a to jak ve
prosp ch radaru, tak proti n mu. Protože se nikdo zatím nezabýval možností jaderného
útoku proti zamýšlenému americkému radaru, tak jsme se touto myšlenkou za ali zabývat.
Zajímalo nás, jestli má tato myšlenka n jaké významné opodstatn ní. Proto jsme se za ali
zabývat otázkou, jestli je reálná možnost, aby státy jako Írán nebo Severní Korea dokázaly

es Evropu zasáhnout USA. Ukázali jsme si, že tyto státy nemají p íliš mnoho možností,
jak p ípadn  bojovat s USA. Pokud by selhala politika a nastoupily siln jší p esv ovací
argumenty, tak by tyto zem  s nejv tší pravd podobností použily své nejsiln jší zbran
práv  proti svému soupe i, tj. i proti jeho základnám v blízkém okolí. Odtud by na n
startovala letadla s nejr zn jší municí. Nebyl by totiž as a ani by to nebylo v tu chvíli

elné, kdyby se rakety posílaly na cíle, které by s daným konfliktem nem ly nic
spole ného. Také by životnost jejich odpalovacích raketových za ízení byla z ejm
po ítána jenom na minuty. S ohledem na výše zmín né p edpoklady m žeme tvrdit, že
zatím neexistuje možnost útoku na USA p es vzdušný prostor Evropy. A z ejm  ani
v dohledné budoucnosti tato hrozba nebude p íliš pravd podobná. Vojenský útok na

8 Výpo ty byly provedeny na základ  literatury [13] a [33].
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Evropu má malé opodstatn ní. Tyto zem  nepat í mezi velmoci, jsou rozlohou relativn
malé, neoplývají žádnými stovkami balistických raket pot ebného doletu, a tudíž by si
pe liv  vybíraly, na jaké cíle by byly jejich rakety použity.

Dále jsme se zam ili na Ruskou federaci, a tedy i na ruské rakety. Práv  Rusové jsou ti,
kterým radar nejvíce vadí. Mají obavy o svoji bezpe nost. Protože je zcela b žné, že
v p ípad  konfliktu jsou radary a protiraketové obranné systémy prvo adými cíli, tak by
tomu z ejm  nebylo jinak ani v našem p ípad . Otázkou ale z stává, jestli by nám hrozil
jaderný útok na radar nebo pouze jeho zni ení za pomoci rakety s konven ní náloží.

Rovn ž se musí vy ešit, jestli by mohl být útok veden pomocí st el krátkého doletu, tj. do
1000 km, které by byly vypušt ny z letadel. K tomu nám dopom že následující obrázek,
který nám p ibližn  ukazuje nejkratší možné vzdálenosti, ze kterých by mohl být proveden
ruský raketový útok tak, aby se ruská letadla nemusela nacházet ve vzdušném prostoru

které lenské zem  NATO.

Obrázek 1 Vzdálenost plánovaného radaru od ruského území
Zdroj: Mapa eské republiky a Evropy [online]. URL: <http://amapy.atlas.cz>.

Z obrázku je patrné, že z ruského území je to k plánovanému radaru kolem 1250 km
a z ruského Kaliningradu p ibližn  700 km. Vra me se na chvíli zp t k popisu ruských
raket. Z ízených st el s plochou dráhou letu by dolet ly pouze typy AS-15A a AS-15B
a z balistických raket všechny až na FROG-7B a SS-N-12 Sandbox. Balistické rakety by
mohly být odpáleny i z ponorky v Baltském mo i. ízené st ely jsou ale výrazn  pomalejší
než balistické rakety. Zato balistické rakety by musely ulet t delší dráhu. V každém

ípad  by se up ednost ovala rychlost. Nelze vylou it, že v zájmu minimalizace ztrát
ruských bojových letadel, by byla snaha vy adit strategické obranné systémy NATO ješt

ed samotným leteckým a pozemním úderem.

Vžijme se na chvíli do pozice velícího d stojníka. Dostali jsme rozkaz, abychom zni ili
nejbližší radary a systémy vzdušné ochrany NATO. Stojíme te  p ed volbou, jaké zbran
použít. M žeme se rozhodnout bu  pro použití konven ní nebo jaderné munice. Víme
také, že máme p ibližn  50% pravd podobnost, že se naše raketa neodchýlí od cíle
o v tší hodnotu než je již zmi ovaná hodnota zkratky CEP. Také víme, že je zhruba
43% pravd podobnost, že naše raketa dopadne od cíle ve vzdálenosti 1-2 hodnoty CEP
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a p ibližn  7% pravd podobnost, že mineme cíl o 2-3 hodnoty CEP. V nejhorším p ípad
máme asi 0,2% pravd podobnost, že se od cíle dokonce odchýlíme o více než 3 hodnoty
CEP. Z uvedeného lze dovodit, že m žeme použít konven ní nálož a riskovat, že se
u balistické rakety typu SS-25 Sickle (tabulka 4) na 50 % odchýlíme od cíle o více než
200 m. Co by to ale znamenalo, kdybychom použili hlavici s 1000 kg výbušniny?
Podívejme se tedy na tabulku 6, kde najdeme hodnotu p etlaku v jednotkách psi ve
vzdálenosti 200 m. Zjistíme, že by se hodnota p etlaku mohla pohybovat kolem 1 psi.
Jestli je tato hodnota dosta ující zjistíme z tabulky 5. U hodnoty 1 psi nalezneme popis,
který uvádí, že p i této velikosti p etlaku dochází k minimálnímu poškození d ev ných
budov. Dále z této tabulky zjistíme, že až p i hodnot  p etlaku 4,4 psi nastává po átek
lehkého poškození vozidel. P etlak 4,4 psi a 1 psi je ale výrazný rozdíl. Takže se znovu

žeme podívat do tabulky 6 a najdeme hodnotu p etlaku, která by byla p i výbuchu
1000 kg TNT ve vzdálenosti 100 m. Nalezneme hodnotu kolem 2 psi. Bohužel ani toto
nám nezaru uje zni ení radaru. Pokud ale používáme výbušninu siln jší než TNT, tak
bychom m li na 100 m od výbuchu p etlak t eba až 2,5 psi. To už je lepší. Nicmén  nás
ani tento p edpoklad neuspokojí. Radar bude možná lehce poškozen, ale m že dál
fungovat. Z ejm  nebudeme chtít toto riziko podstoupit a proto se podíváme na ú inky

etlaku p i jaderné explozi. Z tabulky 7 snadno vy teme, že ani odchýlení rakety o 1 km
neznamená žádný problém, pokud ale použijeme hlavici o ráži 100 a více kilotun. Dokonce
i když se naše raketa odchýlí o 2 km, tak p i použití ráže 100 kt získáme p etlak kolem
6 psi. Na naši otázku, jestli by p ípadn  hrozil jaderný nebo konven ní útok te  není až tak

žké najít odpov . Jaderný útok o velikosti 100 kt ekvivalentu TNT se jeví jako pln
vyhovující ešení. Samoz ejm  nemusíme nutn  vyslat raketu se 100 kt hlavicí. Z ejm
bychom v praxi sáhli po jakékoli raket  s pat ným doletem, která by na sob  m la
jadernou hlavici o velikosti v tší nebo rovné 100 kt ekvivalentu TNT.

Ukázali jsme si, že hrozba jaderného úderu, v p ípad  konfliktu s Rusy, je v lepším
ípad  stejn  reálná jako použití rakety s klasickou výbušninou. V horším p ípad  je ale

mnohem pravd podobn jší [36].

Pokud bychom jako velící d stojník cht li použít laserem navád né st ely [16], jak to
známe z televize, tak bychom museli naše letadla poslat až do blízkého okolí cíle,
abychom na n j mohli zam it laserový paprsek, podle kterého by se naše laserem
navád ná raketa na n j následn  dokázala sama navést. Do té doby by samoz ejm  radar
stále navád l systémy protivzdušné obrany a naše letadla by byla houfn  sest elována.

kdo by mohl namítnout, že práv  kv li p ípadnému útoku ze strany Ruské federace
tento radar pot ebujeme kv li našemu bezpe í. Na to je velice prostá odpov . Radar by
byl prvo adým cílem a tudíž by byl pravd podobn  zni en d íve, než by v bec došlo
k n jakému klasickému leteckému nebo pozemnímu útoku. Možná by nám na n j ale

stala dlouhodobá vzpomínka v podob  radiace.

Pokud by Ameri ané za pomoci radaru v eské republice, raketové základny v Polsku, na
Aljašce… dokázali v první vln  útoku sest elit v tšinu nep átelských satelit , tak by tím
zna  omezili nejen p esnost nep átelských raket, ale i komunika ní systémy protivníka
a jeho celkovou bojeschopnost. V tu chvíli by byly tyto systémy americké protiraketové
obrany a zem , které je by je m ly na svém území, s nejv tší pravd podobností
prvo adými cíli odvetného úderu.

Protože jsme si ukázali, že v p ípad  krize je z ejm  pravd podobnost jaderného útoku
proti radaru vyšší než pravd podobnost použití konven ní munice, nebo alespo  stejná,
tak se v druhé ásti této studie podíváme na d sledky jaderného útoku na plánovaný
americký radar v Brdech.
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Úvod k druhé ásti
V první ásti studie jsme se zabývali možností jaderného útoku proti zamýšlenému
americkému radaru. Abychom dokázali tuto možnost lépe posoudit, tak jsme se blíže
seznámili s n kterými parametry íránských, severokorejských a ruských raket. Zamysleli
jsme se také nad reálnými možnostmi Severní Koreje a Íránu podniknout útok na USA

es evropský vzdušný prostor. Záv r zn l, že to zatím není v jejich možnostech. Také
jsme si ekli, že i kdyby to bylo v jejich možnostech, tak by si tyto zem  z ejm  ponechaly
strategické zbran  jako odstrašující prost edek.

Zmínili jsme se rovn ž o složitých vazbách na mezinárodní scén . Nastínili jsme si, že pro
pochopení hlubších souvislostí je nutné snažit se brát jisté významn jší události
v globálních vazbách. V opa ném p ípad  riskujeme, že naše vnímání sv ta se bude od
reality více i mén  oddalovat.

Dále jsme se zam ili na ruské rakety p evážn  dlouhého doletu. Zmínili jsme se i o tom,
že tento zamýšlený radar vnímají Rusové jako bezpe nostní hrozbu. Na tomto základ
jsme se za ali zabývat myšlenkou, co by se mohlo stát s radarem v p ípad  konfliktu
NATO – Ruská federace. ekli jsme si, že radar má ve vále ném st etu krátkou životnost.
Zajímalo nás tedy, jestli by mohl být útok proveden jadernou nebo konven ní municí.
Z p ipravených tabulek jsme odvodili, že konven ní výbušnina nemá v tší ú inky, pokud
se nepoužije pom rn  blízko od cíle. Dov li jsme se, že tato možnost je velmi t žko
splnitelná s ohledem na velké nep esnosti balistických raket a ízených st el s plochou
dráhou letu. Vzhledem k této skute nosti by byla možnost použít laserem navád né st ely,
ale to by znamenalo, že by se letadlo s touto raketou muselo dostat na dohled cíle.

edem by ale muselo let t stovky kilometr  ve vzdušném prostoru NATO a to nazna uje,
že by byly velké ztráty na úto ících letadlech. Proto jsme dosp li k záv ru, že p ípadný
jaderný útok proti radaru pomocí balistické rakety nebo ízené st ely s plochou dráhou letu
je z ejm  pravd podobn jší než útok pomocí jakýchkoli raket s konven ní výbušninou.
V lepším p ípad  by podle naší analýzy mohly být tyto pravd podobnosti stejné.

Jelikož jsme zjistili, že pokud by se raketa s jadernou hlavicí o ráži 100 kt odklonila od cíle
o 2 km, tak bychom stále m li v této vzdálenosti dost vysoký p etlak, aby vy adil radar
z innosti.

V této druhé ásti se tedy budeme v novat d sledk m pozemního jaderného útoku.
Protože jsme si ukázali, že nálož o 100 kt by byla s ohledem na možné odchylky raket
dosta ující, tak ji budeme brát v úvahu p i našich výpo tech a ukázkách. Bývá obvyklé, že
radar je zpravidla chrán n více než jedním obranným systémem a tyto systémy bývají
umíst ny na odlišných místech, a nelze vylou it, že by se n která z t chto ochranných
za ízení mohla nacházet také na území eské republiky. My se ale t mito systémy
protivzdušné ochrany nebudeme zabývat ve snaze zjednodušit ukázku vývoje p ípadného
radioaktivního spadu a dalších jev .

Použité hodnoty
Pokud se podíváme na internetu po manuálech zabývajících se ú inky jaderných zbraní,
zjistíme, že jsou v nich v tšinou použity starší jednotky. Aby se p ípadným tená m

chto materiál  ušet ila práce s p evodními tabulkami, tak tyto jednotky použijeme i zde.
Pro odborníky zajisté nebude žádný problém, aby si tyto jednotky odpovídajícím
zp sobem p evedli.
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Nebudeme se ani zabývat žádnými p esnými ísly. Ono to totiž ani nejde. Ú inky
jaderného výbuchu záleží na celé ad initel . Jedná se nap íklad o mohutnost (dále jen
velikost) výbuchu, složení bomby, výšku, ve které dojde k detonaci, typu podloží, rychlosti

tru apod. Jakákoli up esn ní lze provád t až po výbuchu díky opakovanému m ení
hodnot radiace ve spojení s aktuálními atmosférickými podmínkami, profilem terénu atd.
Hlavní je proto znát p edem alespo  rámcov  hodnoty, které by se p i spln ní ur itých
podmínek daly s vysokou pravd podobností v dané oblasti o ekávat. V praxi by nás
zajímalo hlavn  to, jestli je daná hodnota radiace pro nás relativn  bezpe ná a po jakou
dobu. Pokud bychom se dov li, že hodnota radiace bude vysoká a tudíž i zdraví
nebezpe ná, potom by bylo nezbytné p ijmout odpovídající ochranná opat ení.

Základní pojmy
Velikost výbuchu
Pokud se bavíme o velikosti výbuchu, tak se setkáme s hodnotami kt (kilotuna) nebo
Mt (megatuna). Protože p edpona kilo znamená tisíc a mega milion, tak v našem p ípad
1 kt = 1 000 t, 1 Mt = 1 000 000 t. Když máme na mysli explozi o velikosti 100 kt
ekvivalentu TNT, tak popisujeme množství energie, které by se uvolnilo, pokud bychom
dali na jednu hromadu 100 000 tun trinitrotoluenu a odpálili ji.

Radioaktivní spad
Pokud se p i detonaci ohnivá koule dotkne zemského povrchu, tak vzniká kráter a v tšina
toho, co se v n m nacházelo, se prom ní v následný radioaktivní spad. Pokud se ohnivá
koule nedotkne zemského povrchu, potom je následný radioaktivní spad minimální.

Modelové p edpoklady
Pro naše ú ely si vysta íme s pozemním termojaderným výbuchem (s pom rem št pné
a fúzní ásti 1:1), tj. kdy se ohnivá koule dotkne zem , o ráži 100 kt. U této hodnoty jsme
si ukázali, že je dosta ující. Samoz ejm  to ale neznamená, že by proti danému cíli
nemohla být p ípadn  použita jaderná hlavice o v tší velikosti. Jako nosi  budeme

edpokládat balistickou raketu nebo ízenou st elu s plochou dráhou letu. Ukážeme si
vývoj hodnot radiace z radioaktivního spadu hlavn  v závislosti na vzdálenosti, rychlosti
a sm ru v tru. Pro p esnou p edpov  doby do p íchodu radioaktivního spadu by se
v praxi musela brát, krom  tvaru terénu, velikosti exploze atd., v úvahu rychlost v tru
v r zných výškách od zem  až po vrchol radioaktivního mraku. Pon vadž rychlost v tru ve
výšce, ve které dochází ke stabilizaci radioaktivního oblaku, je vyšší [5] než na zemi, tak
budeme pracovat s pr rnou rychlostí z výškového a p ízemního v tru. Pro náš model
se budeme zabývat hodnotami pr rné rychlosti v tru kolem 20 km/hod a 50 km/hod.
Dalším naším p edpokladem bude p ibližn  stejný a také nem nný sm r výškového
a p ízemního v tru. Oprostíme se i od p ípadných deš ových i sn hových srážek.
Ostatním ú ink m jaderného výbuchu, mezi které pat í tlaková vlna, pronikavá radiace,
elektromagnetický pulz (hlavn  u výbuchu výše nad zemí), sv telné a tepelné zá ení, se
zde nebudeme v novat. Nebudeme ani ešit možnosti ochrany osob a zví at p ed ú inky
radiace z radioaktivního spadu, nebo  to je záležitostí útvaru civilní obrany. (Žádná zví ata
stejn  do krytu nesmí a musí z stat venku.)

V realit  se oblak s radioaktivními ásticemi r zn  deformuje v závislosti na rychlosti
a sm ru v tru, tvaru terénu apod. Jeho pravd podobný vývoj se dá nejlépe p edpovídat až
na základ  aktuální p edpov di po así a složitých po íta ových simulací. Nicmén
i v polních podmínkách, tj. bez použití jakýchkoli p ístroj , lze také mnohdy dosp t
k pom rn  p esným výsledk m.
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inky ionizujícího zá ení
Následující tabulka znázor uje ú inky ionizujícího zá ení na lidský organismus. (Pozn.
po ítá se s ozá ením celého t la.)

Tabulka 9 Ú inky ionizujícího zá ení na nechrán né osoby

expozice za 48 hodin
(v radech) inky na nechrán nou osobu

620 a více 90% pravd podobnost úmrtí
410 – 620 50% pravd podobnost úmrtí
240 – 410 50% pravd podobnost t žké nemoci z ozá ení
125 – 240 závažná nemoc z ozá ení
100 – 125 nemoc z ozá ení (zvracení, únava, pokles po tu ervených krvinek)
075 – 100 lehká nemoc z ozá ení

Zdroj: FISCHETTI, Mark. Jaderná hrozba. Scientific American eské vydání, listopad–prosinec 2007, s. 20. ISSN 1213-
7723.

Pokud ale celkovou dávku ionizujícího zá ení rozložíme do n kolika týdn , m síc  nebo
let, tak si naše t lo dokáže poradit i s vyššími dávkami. Celkovou velikost obdržené dávky
ionizujícího zá ení lze snadno ovlivnit nap íklad vhodným stín ním.

Je ale d ležité upozornit na to, že se p ijatá dávka ionizujícího zá ení nas ítává. Radiace
z po átku rychle klesá, což znamená, že pokud bychom nap íklad po dvou hodinách od
výbuchu vstoupili do zamo eného prostoru, kde by byla dávka zá ení 40 rad/hod, a cht li
se tam zdržet bez jakékoli ochrany dv  hodiny, tak do t la nedostaneme celkovou dávku
odpovídající hodnot  80 rad, ale menší. Nicmén  je pro nás rozhodující, jakou celkovou
dávku nahromadíme p ibližn  v prvních ty ech dnech.9 Všeobecn  také platí, že radiace
má v tší ú inky na d ti, než na zdravé dosp lé lidi v produktivním v ku. I ve vzdálen jších
oblastech od epicentra m že dojít k ohrožení zdravého vývoje plodu již p i ozá ení
odpovídajícímu celkové dávce p esahující 5 rad/hod.10

Sou asný povolený p tiletý limit pro radia ní pracovníky je 100 mSv.11 Zjednodušen
bychom mohli íct, že by tuto hodnotu radia ní pracovníci nasbírali, pokud by byli
vystaveni dávce gama zá ení o velikosti 10 rad  po dobu jedné hodiny. Tím by si vy erpali
sv j p tiletý povolený limit.

ípadová studie
Lidé v blízkém okolí radaru, kte í by byli p evážn  po sm ru v tru, by m li až n kolik
desítek minut asu na p ípravu p ed po átkem spadu. Samoz ejm  za p edpokladu, že by
se jich výrazn  nedotkly jiné doprovodné jevy provázející jadernou explozi. ím v tší by
byla rychlost v tru, tím mén asu by bylo na p ípravu p ed p íchodem radioaktivního
spadu.

Následující obrázek znázor uje teoretické maximální hodnoty radiace12 v radech za
hodinu p i pr rné rychlosti v tru 20 km/hod a 50 km/hod. Soust edné kruhy znázor ují

9 Úst ední výbor svazu pro spolupráci s armádou. Federální ministerstvo národní obrany. Štáb civilní obrany SSR.
Jaderné zbran , ochrana obyvatelstva a národního hospodá ství proti jejich ni ivým ú ink m. 1. vyd. 1. díl. Praha: Naše
vojsko, 1988. 384 s. ást 3., Ni ivé ú inky jaderného výbuchu, Kapitola 5.6, Vliv obdržené dávky zá ení, s. 283.
10 HÁLA, Ji í. Radioaktivita, ionizující zá ení, jaderná energie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 1998. 311 s. Kapitola 5.8.1, Ú inky
ionizujícího zá ení na lidský organismus, s. 147. ISBN 80-85615-56-8.
11 Ustanovení § 20 vyhlášky Státního ú adu pro jadernou bezpe nost . 307/2002 Sb., o radia ní ochran , ve zn ní
platných p edpis .
12 Výpo ty byly provedeny na základ  literatury uvedené pod ozna ením [2], [3], [7], [8], [10], [13].
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oblasti ší ení radioaktivního spadu od epicentra v závislosti na ase a p i uvedených
pr rných rychlostech v tru. Epicentrum je zobrazeno ervenou te kou ve st edu kruh .
Mezi kruhy není žádná ostrá hranice hodnot radiace, ale plynulý p echod. Uvedené
hodnoty radiace by však z po átku rychle klesaly. Nejvyšší radiace se ale nam í až po

kolika desítkách minut od p íchodu radioaktivního spadu.

Doba do p íchodu spadu se dá p ibližn  spo ítat tím zp sobem, že si danou vzdálenost
vyd líme pr rnou rychlostí v tru a tím získáme alespo  orienta ní as.

Je nutné upozornit na skute nost, že radioaktivní spad by vypl oval pouze ást kruhu,
která by se nacházela hlavn  po sm ru v tru, tedy rozhodn  ne celý kruh. ím
nepravideln ji by vanul vítr, tím v tší rozptyl radioaktivního spadu by se dal o ekávat.

Obrázek 2 Nejvyšší hodinové hodnoty radiace po p íchodu spadu p i pr rné rychlosti v tru
20 km/hod a 50 km/hod
Zdroj: Mapa eské republiky a Evropy [online]. URL: <http://amapy.atlas.cz>.
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Shrnutí druhé ásti
V první ásti této práci jsme si nejd íve ukázali oprávn nost obav z možného jaderného
útoku proti plánovanému americkému radaru v Brdech. V této ásti jsme se seznámili
s pravd podobnými následky jaderného útoku vedeného proti tomuto radaru. Nezabývali
jsme se vlivem na životní prost edí a ani problémem vnit ní kontaminace osob (nap .
potravinami, vdechnutím i polknutím jemného radioaktivního spadu…).

Skute ná úrove  radiace by v reálné situaci byla ovlivn na pom rem št pné a fúzní ásti
dané termojaderné zbran , aktuálními atmosférickými podmínkami, výškou výbuchu nad
zemí, velikostí exploze apod. Pokud by došlo k útoku jadernou zbraní o v tší ráži nebo
o v tším pom ru št pné ásti k fúzní, tak bychom se pak pohybovali ve vyšších hodnotách
radiace. Skute né ztráty na lidských životech by závisely nejen na v asné pomoci ze
strany civilní obrany apod., ale i na znalostech obyvatelstva, jak se chránit p ed ú inky
jaderných zbraní.
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Úvod k t etí ásti
i tvorb  této studie byla snaha, aby se na základ  dostupné literatury poda ilo získat co

nejp esn jší výsledky. Jelikož se ale vypo tené hodnoty z jednotlivých pramen
v n kterých ohledech více i mén  odlišovaly, bylo nutno zpr rovat získané výsledky.
Tím se poda ilo získat výše zmín né hodnoty. Práv  z tohoto d vodu byli požádáni
odborníci, aby se k t mto pasážím vyjád ili a napsali k nim odborné posudky. Konkrétn
se jednalo o tabulku 6, která se zabývá velikostí p etlaku p i explozi TNT, a ást

novanou možnosti jaderného útoku na plánovaný americký radar. Ostatní informace
nap . o jednotlivých parametrech raket Severní Koreje, Íránu a Ruské federace nepot ebují
žádné výpo ty, nebo  jsou snadno dohledatelné a ov itelné z použitých nebo jiných
zdroj , a tudíž odborné posudky v nované t mto informacím nejsou pot ebné.

Posudek k tabulce 6
Odborníci na výbušniny byli požádáni k vypracování odborného posudku na ást

novanou velikosti p etlaku p i explozi TNT (tabulka 6). Jejich posudek je následující.

Velikost p etlaku p i explozi nálože TNT

K posouzení nám byla p edložena tabulka (ozna ená jako tabulka . 6), ve které jsou
uvedeny hodnoty p etlaku vzdušné rázové vlny v závislosti na vzdálenosti od místa
výbuchu p i explozi nálože TNT. Hodnoty tlaku jsou uvedeny v jednotkách psi. V práci jsou
uvedeny lit. odkazy, dle kterých byly hodnoty p etlaku vypo ítány. V práci nejsou uvedeny
podrobnosti a podmínky, pro jaké byl výpo et proveden.

Pro posouzení byl proveden výpo et p etlaku p i výbuchu nálože umíst né na zemi dle
vztah  uvedených v literatu e (1). Tento zp sob výpo tu poskytuje ov ené výsledky a je
používán v technické praxi. Zp sob výpo tu vychází z teorie vzniku a ší ení rázových vln
ve vzduchu p i detonaci trhaviny. K výpo tu využívá tzv. redukované vzdálenosti, která je
odvozena z hmotnosti nálože následujícím zp sobem:

Redukovanou vzdálenost k vyjad ujeme vztahem

,

kde: k – redukovaná vzdálenost (m)
R - vzdálenost (m)
N - hmotnost nálože (kg)

Hodnotu p etlaku v ele rázové vlny v závislosti na vzdálenosti pak po ítáme dle vztahu:

      (MPa)

Výsledky výpo tu p etlaku vzdušné rázové vlny dle uvedeného vztahu pro hmotnosti
nálože a vzdálenosti dle posuzované tabulky . 6, uvedené jednak v jednotkách tlaku kPa
a p epo tené na hodnoty tlaku v anglosaských jednotkách psi jsou uvedeny v následující
tabulce:
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vzdálenost od místa výbuchunálož (kg)
100 m 200 m 300 m 400 m 500 m

100 5,86 kPa 2,54 kPa 1,74 kPa 1,29 kPa 1,02 kPa
100 0,850 psi 0,368 psi 0,253 psi 0,187 psi 0,148 psi
200 7,69 kPa 3,46 kPa 2,23 kPa 1,64 kPa 1,29 kPa
200 1,116 psi 0,502 psi 0,323 psi 0,238 psi 0,188 psi
500 11,190 kPa 4,892 kPa 3,107 kPa 2,273 kPa 1,790 kPa
500 1,623 psi 0,709 psi 0,451 psi 0,330 psi 0,260 psi

1000 15,60 kPa 6,392 kPa 4,015 kPa 2,920 kPa 2,293 kPa
1000 2,263 psi 0,927 psi 0,582 psi 0,423 psi 0,333 psi

Porovnáním hodnot z obou tabulek je z ejmé, že výpo et vztahu dle lit. 1. poskytuje vyšší
hodnoty p etlaku, než jsou uvedeny v posuzované tabulce . 6.

Z uvedeného zp sobu stanovení tzv. redukované vzdálenosti a následného výpo tu
etlaku vzdušné rázové vlny, resp. z odvozeného a dlouholetými praktickými zkušenostmi

potvrzeného ú inku výbuchu na okolí vychází mimo jiné i legislativní p edpisy, platné
nap íklad pro posuzování staveb ohrožených výbuchem atd. Z tohoto d vodu považujeme
výpo et provedený dle lit. 1 za v rohodn jší.

V R je problematika stanovení požadavk  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci a bezpe nosti provozu v objektech ur ených pro výrobu a zpracování výbušnin
ešena vyhláškou . 76/1996 Sb., dle které se stanovují tzv. bezpe nostní vzdálenosti

ohrožených objekt  od objekt , ve kterých m že dojít k výbuchu.

Literatura:
1. Vávra Pavel, Vágenknecht, Ji í: Teorie p sobení výbuchu, skripta Univerzity

Pardubice, KTTV, Pardubice 2002.
2.  Vyhláška BÚ . 76/1996 Sb.

Posudek zpracovali pracovníci výzkumného ústavu, zabývajícího se mimo jiné
bezpe ností výroby, skladováním a p epravou výbušnin.
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Posudek k možnosti jaderného útoku
Pan Ing. Otakar J. Mika, CSc. byl požádán o vypracování odborného posudku k možnosti
jaderného útoku na plánovaný americký radar.

Posudek ásti studie

Vliv radaru na bezpe nost eské republiky
(autor Ji í eho , duben 2008)

Výše uvedená studie eší problematiku „možné radarové základny USA na území eské
republiky a její následky“ komplexn . Autor se mimo jiné zabývá také reálnou možností
použití jaderných zbraní k likvidaci této základny.

Tento posudek se zabývá pouze díl í ásti uvedené studie a to možným jaderným
útokem na radarovou základnu USA na území eské republiky.

Jaderné zbran  jsou nejni iv jší druh zbraní ze skupiny zbraní hromadného ni ení
s vysokým ni ivým potenciálem. V sou asné dob  existuje zna  rozsáhlý jaderný
arzenál, který je soust ed n do vlastnictví n kolika stát . Stále více však nar stá možnost
také „teroristického použití jaderných zbraní, p ípadn  jaderných výbušných za ízení“.

Autor uvedené studie velmi správn  p edpokládá, že radarová základna USA na území
eské republiky se stane (bude-li vybudována a zprovozn na) významným strategickým

cílem. Proti tomuto odolnému cíli k jeho spolehlivé likvidaci je nejvýhodn jší použití
pozemního jaderného úderu st ední mohutnosti. Autor v odhad pravd podobné
mohutnosti v hodnot  100 kt je v podstat  správný.

K vyhodnocení jednotlivých ni ivých faktor  takového jaderného úderu je možno použít
zné metodiky, které se však zna  liší jak vstupními údaji, tak p edevším výstupním

hodnocením, p ípadn  modelováním jednotlivých ni ivých faktor  jaderného výbuchu. Za
nejp esn jší metodiku pak lze bezesporu považovat eskou armádní pom cku Oper-51-4,
která vycházela z provedených jaderných test  v bývalém Sov tském svazu. Uvedená
pom cka však byla zrušena a již se nepoužívá.

Nutno však podtrhnout, že sou asné normy NATO používané i v eské republice, jako
nap . ATP-45 C dávají jen rámcové výsledky. Informace, které p edpis ATP-45 C
poskytuje jsou ur eny pro co nejrychlejší varování vojsk v napadené oblasti, a proto jsou
zárove  i nep esné. V armádních podmínkách je používán SW NBC Analysis, který dává
následující výsledky pro pozemní jaderný výbuch 100 kt – viz tabulka.

Ni ivé faktory (NF) pozemního
jaderného výbuchu (100 kt) asové p sobení NF Prostorové p sobení NF

1. tlaková vlna asi 25 sekund do 45 km2

2. sv telné a tepelné zá ení asi 8,4 sekundy do 28 km2

3. pronikavá radiace asi 55-60 sekund do 28 km2

4. radioaktivní zamo ení do 285 dn asi 3700 km2

5. EMI 0,008 sekundy 155 km2

Z uvedené tabulky je jasné, že použití jaderné zbran  v i radaru bude mít zna
devastující ú inky nejen na vlastní vojenské za ízení, ale i na široké okolí, p edevším pak
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rozsáhlé a dlouhodobé radioaktivní zamo ení terénu. Údaje ve studii uvedené je možno
akceptovat.

Z tohoto hlediska p edstavuje radar prvo adý významný strategický cíl, který je ni en
edevším provedením pozemního jaderného úderu bez ohledu na další rozsáhlé ni ení

v širokém okolí.

Ing. Otakar J. Mika, CSc.
Narozen v roce 1953 v Opav . V Ostrav  vystudoval St ední pr myslovou školu chemickou, kde maturoval
v roce 1972. Dále vystudoval Vojenskou akademii v Brn  (1972 – 1977) a získal vysokoškolskou kvalifikaci
v oboru chemického inženýrství. Potom pracoval 20 let v armád  jako len chemického vojska. Naposledy
dlouhodob  p sobil v armád  jako starší u itel na Vojenské akademii v Brn  na Kated e chemického vojska
(1986 – 1997). V roce 1990 obhájil na Vojenské akademii v Brn  kandidátskou diserta ní práci z oblasti
dekontaminace pevných ástic využitím mycích proces .

I po odchodu z armády v roce 1997 v hodnosti podplukovníka se dále intenzivn  v nuje problematice zbraní
hromadného ni ení a ochrany proti nim, krizovému ízení a havarijnímu plánování. Od po átku 90. let se
zvlášt  v nuje studiu problematiky nebezpe ného propojení terorismu a zbraní hromadného ni ení. První
publikaci z této oblasti uve ejnil v asopise Mezinárodní politika v roce 1994. Má kontakty na odborníky
daného oboru jak v eské republice, tak i v zahrani í. Pravideln  se zú ast uje domácích a zahrani ních
konferencí o problematice zbraní hromadného ni ení a ochrany proti nim, krizového managementu,
medicín  katastrof, ochran  životního prost edí apod., kde zpravidla aktivn  vystupuje.

Od roku 1995 se zú astnil p es 20 zahrani ních konferencí, symposií a workshop , které byly v novány
zpravidla chemickému, biologickému, radiologickému a jadernému terorismu a ochran  p ed ním; likvidaci
chemických zbraní; ochran  proti zbraním hromadného ni eni.

V roce 1996 byl vyslán do školy NATO v N mecku v Oberammergau na dvoutýdenní kurz k ekologii
v ozbrojených silách. V tomtéž roce získal jednom sí ní studijní stipendijní pobyt na University of Cambridge
(Centre for Intenational Studies), kde byl vybrán p ímo britskou stranou. V roce 1998 se zú astnil obdobné
jednom sí ní studijní stipendijní stáže na Oxford University ve Velké Británii.

Nejprve vyu oval na Vojenské akademii v Brn  (od roku 1986) ochranu proti zbraním hromadného ni ení, po
roce 1990 za al vyu ovat navíc i problematiku radia ních a chemických havárií, civilní ochrany,
integrovaného záchranného systému, apod. Na tuto problematiku navázal po odchodu z armády
a v sou asné dob  se zabývá problematikou krizového ízení a havarijního plánování, ale také
problematikou chemického, biologického, radiologického a jaderného terorismu.

Publikoval celkem p es 250 lánk  a statí ve vojenských a civilních asopisech a sbornících jak v eské
republice, tak i dalších 11 zemích (USA, Velká Británie, Polsko, Rusko, N mecko, Slovensko, Finsko,
Švédsko, Jugoslávie, Chorvatsko, Nizozemí).

V létech 2002 a 2003 byl Otakar Mika vedoucím autorského týmu grantu Ministerstva vnitra eské republiky
s názvem: Nové hrozby terorismu – chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus.
V roce 2005 a 2006 byl Otakar Mika vedoucím autorského týmu grantu Ministerstva vnitra eské republiky
s názvem: Význam, místo a úloha informovanosti obyvatelstva eské republiky jako základní p edpoklad

ipravenosti na krizové situace.

Ing. Otakar Mika, CSc. byl autorem nebo spoluautorem 4 studentských studijních text  (b hem jeho
sobení na Vojenské akademii v Brn ). V létech 2003 až 2007 napsal n kolik odborných p íru ek

a vysokoškolských skript (viz stru ný p ehled v další ásti). Dále byl vedoucím projektu nebo spoluautorem
ady studií z oblasti krizového ízení a pr myslové chemické bezpe nosti pro r zné státní instituce a regiony
eské republiky nebo r zné provozovatele nebezpe ných chemických látek a p ípravk . Od listopadu 2004

do ervna 2005 byl Ing. Otakar Mika, CSc. koordinátor velkých projekt  Hodnocení rizika, Bezpe nostní
zpráva a Havarijní plán pro rozsáhlý slovenský chemický podnik DUSLO, a.s., Šala, na kterém pracoval
esko-slovenský tým 28 odborník .

Od 1. zá í 2006 p sobí jako vysokoškolský u itel na Vysokém u ení technickém Brno, fakulta chemická,
ústav chemie a technologie ochrany životního prost edí. Jeho významné vybrané odborné publika ní aktivity
z poslední doby jsou podrobn ji uvedeny v další ásti.

ehled hlavních osv ení, které mohou být na základ  ústní nebo písemné žádosti p edloženy (nejsou
zde uvedeny nap . n které krátkodobé odborné kurzy k ekologii, mnohé jazykové kurzy angli tiny, apod.):
Kopie o dosaženém vysokoškolském vzd lání v oboru chemického inženýrství (1977)
Kopie o ukon ené v decké výchovy v oblasti ochrana proti zbraním hromadného ni ení (1990)
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Kopie opisu negativního lustra ního osv ení z roku 1992
Kopie osv ení o absolvování odborného kurzu na VÚBP Praha – havarijní ízení a plánování (2003)
Kopie certifikátu o expertní misi v zahrani í „Accidental Response Units“ (2004)
Kopie osv ení NBÚ o ud lení prov rky na stupe  „d rné“(2004)
Kopie osv ení o absolvování odborného kurzu, který je vyžadován slovenským zákonem o prevenci
závažných pr myslových havárií autorizovanou firmou ADAPT Bratislava (2005)
Kopie certifikátu „Specialista prevence závažných pr myslových havárií“ vydaný Ministerstvem životního
prost edí Slovenské republiky (2005)
Kopie osv ení o absolvování odborného kurzu toxikologie na Masarykov  universit  Brno (2005)

ehled dalších certifikát  o ú asti na zahrani ních konferencích a symposiích, které jsou k dispozici po
ústním nebo písemném vyžádání:
A Copy of the Certificate from the NATO School (Germany 1996)
A Copy of the Certificate from the Cambridge University (UK 1996)
A Copy of the Certificate from NBC Defence Sismposia (Finland 1997, 2000, 2003, 2006)
A Copy of the Certificate from the CBW Protection Sismposia (Sweden 1998, 2001, 2004, 2007)
A Copy of the Certificate from the Oxford University (UK 1998)
A Copy of the Certificate from the CBMTS INDUSTRY I (Croatia 1998)
A Copy of the Certificate from the Wilton Park Conferences (UK 1999, 2000, 2001, 2002, 2004)
A Copy of the Certificate from the World Congress on CB Terrorism (Croatia 2001)
A Copy of the Certificate from the Bioterrorism Workshop (USA 2002)
A Copy of the Certificate from the Second World Congress on CBR Terrorism (Croatia 2003)
A Copy of the Certificate from the Third World Congress on CBR Terrorism (Croatia 2005)
A Copy of the Certificate from the Workshop on Decontamination after Chemical Terrorism (Russia 2006,
2007)

ehled hlavních vybraných publikací z poslední doby s uvedením autorského podílu (v %):
Mika, O., J.: Sou asný terorismus, TRITON, ISBN 80-7254-409-8, Praha 2003.
Mika,O., J.: Pr myslové havárie, TRITON, ISBN 80-7254-455-1, Praha 2003.
Mika, O., J.: Ochrana p ed zbran mi hromadného ni ení, Existeciália, Svaz Civilní ochrany R, ISBN 80-
903406-1-X, Praha 2004.
Baštecká, B. – Mika, O., J. (7%) a kolektiv: Psychoaktivní interven ní týmy, Grada Publishing, ISBN 80-247-
708-X, Praha 2005.
Sov íková, L. – Mika, O., J. (30%) – Coneva, I. – Sabo, J.: Závažné pr myslové havárie a jejich následky,
Technická universita Žilina, ISBN 80-8070-467-8, Žilina 2005.
Matoušek, J. – Mika, O. (30%) – Vi ar, D.: Nové hrozby terorismu: Chemický, biologický, radiologický
a jaderný terorismus, Universita obrany v Brn , ISBN 80-7231-037-2, Brno 2005.
Mika, O., J. (75%) – Melkes, V.: Prevence závažných pr myslových havárií, Universita obrany v Brn , ISBN
80-7231-038-0, Brno 2005.
Roth, R. – Mika, O., J. (50%): Chemické a biologické ohrožení, Policejní akademie v Bratislav , ISBN 80-
8054-378-X, Bratislava 2006.
Mašek, I. – Mika, O., J. (70%) – Zeman, M.: Prevence závažných pr myslových havárií, Vysoké u ení
technické v Brn , ISBN 80-214-3336-1, Brno 2006.
Mika, O. (75%)  – Pato ka, J.: Ochrana p ed chemickým terorismem, Jiho eská universita v eských
Bud jovicích, ISBN 978-80-7040-934, eské Bud jovice 2007.
Zeman, M. – Mika, O., J. (20%): Integrovaný záchranný systém, Vysoké u ení technické v Brn , ISBN 978-
80-214-3448-6, Brno 2007.
Horák, R. – Mika, O., J. (25%): Ochrana obyvatelstva p ed terorismem, Universita obrany v Brn , ISBN 798-
80-7231-295-5, Brno 2007.
Brzybohatý, M. – Mika, O., J. (60%): Ochrana p ed chemickým a biologickým terorismem, Policejní
akademie eské republiky v Praze, ISBN 978-80-7251-271-3, Praha 2007.
Zeman, M. – Mika, O., J. (30%): Ochrana obyvatelstva, Vysoké u ení technické v Brn , ISBN 978-80-214-
3449-3, Brno 2007.



33

Shrnutí t etí ásti
Za ú elem ov ení výpo  byli odborníci požádáni k p ezkoumání p edložených výsledk .
Odborný posudek, který se týká ú ink  p etlaku p i výbuchu TNT, ukazuje o n co vyšší
hodnoty, než jaké jsou uvedeny v tabulce 6. V kapitole nazvané Shrnutí první ásti jsme
se na stran  15 zabývali p etlakem vzniklým po výbuchu nálože TNT o hmotnosti 1000 kg
ve vzdálenosti 100 a 200 m. Pro hodnotu p etlaku ve vzdálenosti 200 m od výbuchu
1000 kg TNT jsme po ítali s hodnotou p etlaku kolem 1 psi a ve vzdálenosti 100 m
s hodnotou o velikosti 2 psi. Když tyto hodnoty srovnáme s tabulkou spo ítanou odborníky
na výbušniny, tak zjistíme, že jsme se nijak podstatn  neodchýlili. Tudíž m žeme
konstatovat, že záv ry z kapitoly Shrnutí první ásti z stávají v platnosti.

Odborný posudek v novaný možnosti jaderného útoku na plánovaný americký radar šel
dokonce tak daleko, že nám p iblížil i asové a prostorové p sobení ni ivých faktor
pozemního jaderného výbuchu.

Záv r
V úvodu jsme se zamysleli nad globálním vývojem. Ukázali jsme si, že analyzování
vojensko-politických událostí není v bec jednoduché. Pokud se na n které události
díváme pouze z jednoho úhlu, tak nám mohou uniknout podstatné informace, které mohou
zcela zásadn  ovliv ovat náš pohled na danou záležitost. Také jsme poukázali na
skute nost, že mnozí ekonomi tí analytici klidn  sestavují p edpov di i na n kolik let
dop edu. U p edních vojensko-politických analytik  se nesetkáme s rozbory na období

esahující n kolik m síc . Události ve sv  nabírají na rychlosti a ve h e je tolik
neznámých, že je skoro nemožné kvalifikovan  p edvídat, co se stane za období

esahující m síc nebo n kolik m síc . Pokud n jaký vojensko-politický analytik asto iní
takové p edpov di, tak nám tím nazna uje, že sv tovému d ní nev nuje pat nou
pozornost. V tom je zásadní rozdíl mezi špi kovými analytiky a t mi ostatními.

V první ásti této práce jsme si položili otázku, jestli v bec Severní Korea a Írán
edstavují pro USA skute nou hrozbu. Pro zhodnocení této možnosti jsme se seznámili

s doletem íránských a severokorejských raket. Na základ  jejich parametr  jsme dosp li
k záv ru, že tyto zem  nep edstavují pro USA žádnou hrozbu, která by spo ívala v útoku
na USA p es evropský vzdušný prostor. Takové ohrožení z ejm  nep ipadá v úvahu ani
v p íštích deseti letech. Také jsme se zamysleli nad možností, jestli by tyto státy mohly
zaúto it na USA, kdyby m ly n kolik raket schopných dopravit k cíli jadernou hlavici.
Odpov  zn la, že by si pravd podobn  ponechávaly tyto rakety jako odstrašující
prost edky a ne jako úto né zbran . Je nutné poukázat na skute nost, že Severní Korea
nepat í mezi jaderné velmoci a kolem íránského jaderného programu existuje celá ada
spekulací. Pokud by se USA dostaly do vojenského st etu s t mito státy, tak by tyto zem
použily rakety na svoji obranu tak, že by je pravd podobn  vyst elily proti základnám USA
v nejbližším okolí a proti stát m v blízkém okolí, které by USA v útoku podporovaly.

Zmínili jsme také íránskou ropnou burzu, u které ješt  nebyl stanoven datum jejího plného
otev ení. Je t žké v tuto chvíli odhadnout, co by m lo na americkou ekonomiku v tší
dopad, jestli otev ení této burzy a s tím spojené obchodování, hlavn  s ropou, v p evážn
nedolarových m nách, nebo jaderný útok na n kolik m st v USA.

S ohledem na výše zmín né skute nosti jsme si ukázali, že plánovaný americký radar má
v eské republice malé opodstatn ní, alespo  v p ípad , že by se m lo jednat o sledování

ípadných íránských nebo severokorejských raket. Jestliže plánovaný radar má proti
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hrozb  zmi ovaných stát  malý význam, tak zbývá jediný stát, na který by tento radar
mohl být nasm rován. Tou zemí je Ruská federace.

U Ruské federace jsme se za ali vážn  zabývat otázkou, co by se stalo, kdyby se
z jakéhokoli d vodu vymkly kontrole vztahy s NATO. Dosp li jsme k záv ru, že by byl
daný radar prvo adým cílem útoku. Zbývalo nám akorát posoudit, jestli by tento útok mohl
být proveden konven ní nebo jadernou zbraní. Proto jsme se nejd íve u ruských raket
seznámili s jejich doletem, typem hlavice a pravd podobností kruhové chyby, tzv. hodnota
CEP, která nám udává vzdálenost v metrech, o jakou se s 50% pravd podobností daná
raketa odchýlí od cíle. Poznali jsme, že existuje 43% pravd podobnost, že se daná raketa
odchýlí od cíle s odchylkou pohybující se v intervalu 1-2 hodnoty CEP, a že máme ješt
7% pravd podobnost odklon ní rakety až o 2-3 hodnoty CEP. Poté jsme se podívali na
orienta ní hodnoty p etlaku vzniklého p i výbuchu konven ní a jaderné munice. Když jsme
se zamysleli sou asn  nad odchylkami raket (tzv. hodnota CEP) a nad ú inky p etlaku p i
použití konven ní a jaderné zbran , tak jsme dosp li k záv ru, že jaderný útok na radar je

ejm  pravd podobn jší než útok pomocí konven ní nálože.

Když jsme na základ  tabulek dokázali, že pravd podobnost jaderného útoku proti
plánovanému americkému radaru je vyšší než pravd podobnost použití konven ní
munice, nebo alespo  stejná, tak jsme se ve druhé ásti této studie za ali zabývat

sledky jaderného útoku na obyvatelstvo eské republiky.

S ohledem na hodnoty p etlaku p i jaderné detonaci jsme usoudili, že je velice
pravd podobné, že by se p i útoku použila jaderná hlavice o velikosti 100 kt ekvivalentu
TNT nebo siln jší. Pro naše ú ely jsme se ale spokojili se simulací ú ink  pozemního
výbuchu, p i kterém by došlo k jaderné explozi o velikosti 100 kt.

Pro náš modelový p edpoklad jsme pracovali s tém  ideálními podmínkami, které v praxi
nelze p edpokládat. Nicmén  náš model slouží k hrubé ukázce vývoje hodnot radiace
z radioaktivního spadu v závislosti na vzdálenosti od epicentra, rychlosti a sm ru v tru.
Skute né hodnoty radiace by se v praxi zjiš ovaly až na základ  opakovaných m ení,

evládajících atmosférických podmínek, profilem terénu a po íta ových simulací.

Ne ešili jsme záležitost vnit ní kontaminace osob v blízkém i vzdáleném okolí a ani vliv na
životní prost edí. V rámci zestru ní celé problematiky jsme se nezabývali sv telným
a tepelným zá ením a pronikavou radiací. Také jsme se nev novali problém m spojeným
s rychlou evakuací v tšího po tu osob z nejvíce zasažených oblastí. Ne ešili jsme ani
možnosti ochrany osob p ed radiací z radioaktivního spadu.

Zmínili jsme i laserem navád nou munici. Upozornili jsme na skute nost, že k použití této
munice je nutná p ímá viditelnost cíle. To by ale musela cizí letadla nejd íve let t n kolik
desítek minut ve vzdušném prostoru NATO, aby následn  mohla tuto munici použít. Ztráty
na t chto letadlech by byly p íliš velké, a tudíž se tento scéná  neukazuje jako p íliš reálný.

etí ást, která se v nuje odborným posudk m, slouží k up esn ní n kterých údaj .
vodem jsou jisté nep esnosti, se kterými se setkáváme v r zných materiálech. Za
elem získání p esn jších výsledk  se výpo ty z použitých pramen  pr rovaly.

Odborné posudky nám tyto získané údaje up es ují a zabra ují tak zkreslování informací.

To, jestli bude cíl práce spln n, bude záležet na ochot  r zných odborník  a politik
zabývat se touto záležitostí a zvážit rizika pro obyvatele eské republiky plynoucí ze
stavby amerického radaru.
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