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ÚČEL A CÍL PREZENTACE

Podat aktuální přehled možného užití laserů 
ve vojenství s akcentem na zbraňové 
systémy a jejich součástí s cílem identifikovat 
možnosti případné spolupráce expertů a 
profesních odborníků ve vědě, výzkumu a 
vývoje s tvůrci a výrobci obranných systémů 
a jejich komponent.
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Laser – užitné vlastnosti

1) monochromatický zdroj koherentního světla
2) schopnost jej generovat kontinuálně nebo    
    modulovaně v úzkém svazku s malou           
    divergencí
3) transport vysokého výkonu/energie
4) přenos rychlostí světla ~ 3*108 ms-1
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Laser – možné aplikace ve vojenství

1) dálkoměr
2) zaměřovač (pointer), „oslňovač“ (dazzler)
3) analyzátor BOL
4) komunikace/distanční odposlech
5) iniciace energetických materiálů (rozbušek,  
    trhavin, výbušnin apod.)
6) zážeh paliva vznětových a raketových
    motorů
7) zbraň – kategorie DEW (Directed Energy      
    Weapons) 



  

BRNO, 22.9.2022
Aplikace laserové techniky a jejich součástí ve zbraňových systémech

Aplikace – dělení dle „energie/výkonu“

1) nízkoúrovňové
    dálkoměr, zaměřovač (pointer), „oslňovač“ 
   (dazzler), analyzátor BOL, distanční 
   odposlech
2) středněúrovňové
    iniciace energetických materiálů (rozbušek,  
    trhavin, výbušnin apod.) zážeh paliva 
    vznětových a raketových motorů
7) vysokoúrovňové
    zbraň – Directed Energy Weapon
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Laserové systémy

1) nízkoúrovňové
    energie v pulsu:          μJ (10-6J) – mJ (10-3J)
    délka pulsu:                 fs (10-15s) – ns (10-9s)
    opakovací frekvence:  Hz (s-1) - GHz (s-12)
2) středněúrovňové
    energie v pulsu:          mJ (10-3J) – J
    délka pulsu:                ns (10-9s) – ms (10-3s)
    opakovací frekvence:  Hz (s-1) - kHz (s-3)
7) vysokoúrovňové
    zbraň – Directed Energy Weapon
    výkon: min. 60 kW; doba ~ desítky sekund
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Laserové středněúrovňové systémy
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Laserové vysokoúrovňové systémy - typy

               HEL – High Energy Lasers
1) chemické
    výkon: ~ MW; směs chemikálií 
2) vláknové
    výkon: ~ 100 kW; koherentní sloučení 
    jednotlivých svazků
3) pevnolátkové
    výkon: > 60 kW; disky, diodové čerpání
4) elektronové
    výkon: > 100 kW; vakuum
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Laserové zbraně - HEL
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Laserové zbraně - HEL

Vláknový laser vzhled a princip
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Laserové zbraně - HEL
Vláknový laser – eliminace dronu
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Laserové zbraně - HEL
Vláknový laser – likvidace střely
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Laserové zbraně - HEL
Pevnolátkový laser – konstrukce/varianty
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Laserové zbraně - HEL
Pevnolátkový laser – keramické disky
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Laserové zbraně - HEL
Crytur, s.r.o. Česká republika

producent největších krystalů YAG na světě
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Laserové zbraně - HEL
Yb:YAG – řez podél osy růstu, zkřížené polarizátory 



  

BRNO, 22.9.2022
Aplikace laserové techniky a jejich součástí ve zbraňových systémech

Laserové zbraně - HEL
Pevnolátkový laser – Yb:YAG laserový disk
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Laserové zbraně - HEL
Pevnolátkový laser – Nd:YAG nová konstrukce HEL
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Laserové zbraně - HEL
Pevnolátkový laser – Nd:YAG nová konstrukce HEL
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Laserové zbraně - HEL
Pevnolátkový laser – Nd:YAG nová konstrukce HEL
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HEL – dostupná literatura 
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HEL – dostupná literatura 
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HEL – aktuální informace 

Lockheed Martin v těchto dnech dodal US Army 
300kW laserový systém

https://newatlas.com/military/lockheed-martin-delivers-record-300-kw-laser-weapon-to-us-military/
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Laserové zbraně (HEL) – reálná hrozba

Laserové zbraně patří mezi systémy, které nemůže 
efektivně používat člověk s ohledem na reakční 
(zaměřovací) a účinkové efekty této zbraně. 

Má-li se efektivně využít tato zbraň, pak jedině za 
případného využití umělé inteligence (AI), a za 
podmínky, že se nestane autonomní.

V opačném případě se potenciálně stává hrozbou pro 
lidstvo.
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Možnost vývoje HEL v ČR?

Ano, pokud bude zájem ze strany armády, 
případně spojenců (NATO), najde se odborný 
a kompetentní  „řešitel“ a za předpokladu že 
bude vytvořena efektivní koordinace ze strany 
státu mezi možnými participanty optického, 
strojírenského a zbrojního průmyslu jak ČR, 
EU a případně spojenců NATO.

Děkuji za pozornost 
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