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Úvod
Ústav strategických studií uspořádal odborný seminář „Vývojové trendy v naplňování
operačních schopností a podíl perspektivních technologií ve vyzbrojování zbrojními
systémy“. Tento seminář se uskutečnil v rámci řešení interního výzkumného úkolu „Principy
obrany“, který analyzuje a predikuje vývoj bezpečnostního prostředí, vojenství, zdrojů a
technologií v roce 2030.
Cílem odborného semináře je prezentace teoretických poznatků a výměna praktických
zkušeností v oblasti naplňování operačních schopností a vliv perspektivních technologií na
obranný průmysl a vyzbrojování ozbrojených sil ĆR.
ÚSS organizoval v uplynulém období řadu seminářů a konferencí. Nyní po více jak dvou
letech se opět uskutečnil seminář s tematikou zaměřenou do oblasti výměny zkušeností,
nastolení otázek a hledání odpovědí v oblasti trendů ve vyzbrojování, vlivu vědy a výzkumu
na proces vyzbrojování a samozřejmě v neposlední řadě transformace, změny v možnostech
ale i nové uplatnění českého obranného průmyslu jako základny pro naplňování operačních
schopností.
Mezi hlavní důvody, které vedly k uspořádání tohoto odborného semináře, patří především
změny ve způsobech a přístupech k procesu vyzbrojování (v rámci Aliance), nové trendy
v modernizacích stávající a akvizice nových zbraňových systémů a techniky v řadě zemí světa
a samozřejmě analýza a vyhodnocování zkušeností z použití OS v operacích vedených
v různých částech světa na počátku 21.století. Zde je nutno podotknout, že se naše armáda
podílí s různou účastí na většině těchto operací.
Cílem resortu MO v oblasti vyzbrojování je s využitím veškerého dostupného potenciálu
(vědecké a průmyslové základny) promyšleně investovat finanční prostředky do plánovaného,
vědecky podloženého dlouhodobého rozvoje OS ČR v oblasti naplnění a rozvíjení operačních
schopností. Prioritou je interoperabilita, ochrana vojsk, nasaditelnost, udržitelnost, účinné
působení a rozvoj dalších schopností potřebných k vedení nejpravděpodobnějších operací
v budoucím operačním prostředí.
Struktura a program semináře odpovídal vybrané části výzkumného úkolu „Principy obrany“,
jednání proběhlo ve třech blocích:
1. V prvním bloku nazvaném „Současné trendy ve vyzbrojování, role obranného
průmyslu, vliv vědy a výzkumu na vyzbrojování“ vystupující představili současný
stav v aktualizaci Národní strategie vyzbrojování, současné trendy ve výstavbě
systému vyzbrojování a místo, úlohu a trendy zapojení Asociace obranného
průmyslu v rámci národní a především mezinárodní spolupráce.
2. Náplní druhého bloku byly „Trendy v rozvoji operačních schopností a dlouhodobé
požadavky na schopnosti“. Tento blok byl nejpestřejší a to jak na prezentace, tak i
na diskuzi v rámci jednotlivých vystoupení.
3. Poslední blok byl zaměřen do oblasti „Použití zbraňových systémů v operacích a
na trendy v modernizacích a zavádění nových zbraňových systémů“. Připravené
prezentace v této oblasti byly obohacením, ale zároveň ukázaly na nové trendy a
směry ve vyzbrojování.
Odborného semináře se zúčastnili zástupci součástí Ministerstva obrany a Generálního štábu
Armády České republiky, Operačních velitelství, Univerzity obrany, zástupci z poradního
týmu CUBIC a velvyslanectví USA a zástupci Asociace obranného průmyslu. Tedy ti, kteří se
zabývají problematikou a chtěli přispět v rámci odborné diskuse k tématu, který je vysoce
aktuální.
Říká se, že „je lepší dobrá teorie než špatná praxe“. Jedním z cílů tohoto semináře bylo
přispět na akademické půdě k objasnění a definování pojmového aparátu. Je známo, že
v rámci resortu je dosud řada nejednotností a nepochopení právě i v této oblasti. Cílem
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semináře je tedy i provázání do jisté míry odtržené teoreticko – vědecké sféry se sférou
operační. Závěry, doporučení a návrhy vzniklé ze semináře by měly svým způsobem
vyprovokovat uvažování kompetentních pracovníků o jiných, nových přístupech k řešení
projednávané tematiky.
Problematika vyzbrojování v každé armádě vysoce aktuální a je jedním z pilířů naplnění
operačních schopností moderní armády 21. století. Debata i diskuze byly dynamické a
přínosné a byl prezentován zájem všech složek rezortu o uvedenou problematiku.
Ústav strategických studií se ruší k 31.srpnu 2008, ale za nově vznikající vysokoškolský ústav
– Ústav strategických a obranných studií lze přislíbit pořádání obdobných aktivit.
pplk.Ing. Ivo PIKNER
Zástupce ředitele ÚSS
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SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO

Odborný seminář:
Vývojové trendy v naplňování operačních schopností
a perspektivních technologií ve vyzbrojování
zbrojními systémy
0

Téma:
Současné trendy ve vyzbrojování NATO a EU
22. května 2008, Brno
Ř OŘV SV MO Ing. František JOSEFÍK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve své dnešní přednášce se, v rámci tohoto odborného semináře, budu podrobněji zabývat současnými trendy ve
vyzbrojování a v rámci tohoto tématu pak převážně systémovým hlediskem vzhledem
k
akvizičnímu systému a jeho jednotlivým částem. Konkrétně to bude nejprve dokument Národní strategie
vyzbrojování, zmíním rovněž aktuální aktivity a poznatky v rámci naši účasti v AC327 NATO (Life Cycle
Management Group) a konec vystoupení bude věnován mezinárodním projektům – jak v rámci NATO, tak
prohlubující se spolupráci v rámci EDA.
Současnost je ve znamení úsilí o prohloubení integrace České republiky jak se státy Evropské Unie, tak
s ostatními demokratickými zeměmi.
Integrační proces do ekonomických i bezpečnostních struktur EU se již nyní projevuje ve všech oblastech života
společnosti a významnou měrou ovlivňuje i možnosti jednotlivých subjektů obranného průmyslu ČR.
V uvedeném kontextu je nutné vnímat i iniciativy SV MO v rámci zastoupení v CNAD k harmonizaci systému
vyzbrojování s ostatními členskými státy NATO a jeho zefektivnění, které se neobejde bez přímé spolupráce také
s obranným průmyslem ČR a zároveň širší mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci NATO, tak v rámci EU.
Vzájemná vojenská i ekonomická provázanost členských zemí EU a NATO a společné zájmy na zajištění
bezpečnosti (včetně ochrany proti terorismu) nás nutí přemýšlet o zvyšování společného potenciálu
i o možných rizicích.
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Osnova vystoupení

1) Národní strategie vyzbrojování – obsah, vstupy, současnost
2) současné trendy ve výstavbě systému vyzbrojování implementace řízení životního cyklu v procesech vyzbrojování
3) Zásady řízení životního cyklu systému podle NATO a AAP – 48
4) Řízení a minimalizace rizik v rámci řízení systému vyzbrojování
5) Mezinárodní spolupráce – příklady konkrétní spolupráce
(společné programy NATO, EDA – činnost a společné
programy)

Osnova vystoupení je tedy následující:
1) Národní strategie vyzbrojování – zde zmíním vybrané klíčové myšlenky tohoto dokumentu,
z čeho vychází, kde je zasazen a rovněž aktivity vedoucí k jeho aktualizaci
2) současné trendy ve výstavbě systému vyzbrojování - implementace řízení životního cyklu
procesech vyzbrojování – zde budu podrobněji hovořit k řízení životního cyklu systému

v

3) Zásady řízení životního cyklu systému podle NATO a AAP – 48 – koncepční dokumenty,
konkrétní výstupy z AC327 NATO, kde má SV MO své zástupce
4) Řízení a minimalizace rizik v rámci řízení systému vyzbrojování
5) Mezinárodní spolupráce – příklady konkrétní spolupráce - společné programy NATO a především
EDA – činnost a společné programy
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Národní strategie vyzbrojování
schválena usnesením vlády ČR č. 875, ze dne 15. září 2004
Definice vyzbrojování
Vyzbrojování ozbrojených sil ČR je proces, jež
realizuje systém vyzbrojování k vybavení
ozbrojených sil ČR potřebnými materiálními
zdroji
(zbraněmi,
zbraňovými
systémy,
vojenskou
technikou,
materiálem
a
technologiemi strategického charakteru), které
zajistí splnění předpokládaných úkolů tak, aby v
rámci dostupných zdrojů mohlo být dosaženo
stanovených operačních schopností pro obranu
ČR v rámci EU a NATO.

Národní strategie vyzbrojování (NSV) byla schválena usnesením vlády ČR č. 875, ze dne
15.
září 2004. NSV reagovala na zásadní změny v oblasti vyzbrojování, kterými v letech 1999 až 2004
procházely státy NATO a EU. Tyto změny směřovaly k internacionalizaci procesů,
k
vytváření strategického prostředí pro efektivní realizaci projektů vyzbrojování na národní a
mezinárodní úrovni a k důsledné implementaci principu životního cyklu vojenského materiálu,
zejména optimalizace nákladů v rámci životního cyklu. Nově byla rovněž definována bezpečnostní
strategie EU. NSV aktuálně reagovala na změny po vstupu ČR do NATO a EU.
NSV stanovila strategii k postupnému odstranění systémových nedostatků ve vyzbrojování
ozbrojených sil, zejména Armády České republiky (AČR). Obsahem strategie bylo v daném rozsahu
definovat metody a cíle vyzbrojování AČR, které vycházely z principu účelné obranné dostatečnosti
a z reálných dopadů plnohodnotného členství ČR v NATO a EU. Deklarovaným cílem vyzbrojování
bylo optimálním způsobem zabezpečit AČR kvalitní výzbrojí při současné minimalizaci nákladů
vztažených na celý životní cyklus všech druhů a typů výzbroje,
tj. od zámyslu vývoje
přes její pořízení až po likvidaci.
NSV definovala principy efektivního systému vyzbrojování v návaznosti na životní cyklus majetku.
Tyto principy byly stanoveny jako závazné v rámci všech resortů, které mají ve své působnosti
ozbrojené složky.
Národní strategie vyzbrojování vycházela z Vojenské strategie ČR a Koncepce výstavby
profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR přepracované na změněný zdrojový rámec. V
NSV byly rozpracovány otázky zajišťování materiálových zdrojů nezbytných pro realizaci
definovaného poslání a úkolů AČR a definována úloha a místo domácí průmyslové a hospodářské
základny v národním systému obranného plánování.
Vláda ČR stanovila aktualizovat NSV na základě změn v Bezpečnostní strategii ČR, ve
Vojenské strategii ČR a ve strategických koncepčních dokumentech NATO a EU, které by
mohly zásadně ovlivnit oblast vyzbrojování.
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Transformace resortu MO ČR (Praha 2007)
- objektivní identifikace nedostatků v operačních schopnostech ozbrojených
sil
- zásadní přehodnocení a systémová úprava stávajícího akvizičního modelu
- mezinárodní spolupráce
- spolupráce s obranným průmyslem
- výzkum a vývoj

Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky
Tento materiál rovněž stanovuje úkol novelizovat Vojenskou strategii a v návaznosti na ni pak novelizovat do konce
roku 2008 Národní strategii vyzbrojování.
Materiál Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky vychází z usnesení vlády ze dne
11. června 2007 č. 640, kterým bylo ministryni obrany uloženo do konce září 2007 vládě předložit návrh dalšího
postupu transformace ozbrojených sil České republiky (OS ČR).
Na snímku lze vidět hlavní témata, kterými se materiál zabývá. Pokud se jedná o oblast vyzbrojování, transformace
systému vyzbrojování bude pokračovat v realizaci takových přístupů a projektů, které umožní objektivní identifikaci
nedostatků v operačních schopnostech ozbrojených sil. Zabezpečí výběr nejméně rizikové a z ekonomického a
technického pohledu nejvýhodnější varianty řešení, která povede k její úspěšné realizaci ve stanoveném čase,
v plánovaných nákladech a s požadovanými výstupními parametry.
U akvizičního modelu půjde o přehodnocení a systémové upravení stávajících postupů. Za tímto účelem dojde
k centralizaci realizace veřejných zakázek jak v oblasti nákupu movitého majetku a služeb, tak i v oblasti nemovité
infrastruktury, ale především v oblasti strategických zakázek. V průběhu roku 2008 vzniknou dvě akviziční pracoviště
na centrální úrovni. Pro pořizování majetku v systému prosté reprodukce v podřízenosti NGŠ AČR a k realizaci
rozvojových projektů v gesci SV MO. Transformací Hlavního úřadu ubytovací a stavební služby vznikne akviziční
pracoviště pro pořizování nemovitého majetku a služeb. Výhledově bude ve střednědobém horizontu zřízen Národní
úřad pro vyzbrojování, v jehož struktuře vznikne společné akviziční pracoviště k realizaci rozvojových projektů i
projektů v systému prosté reprodukce. I nadále zůstanou samostatná akviziční pracoviště v rámci Vojenského
zpravodajství a Vojenské policie.
Pokud jde o mezinárodní spolupráci ve vyzbrojování - ta představuje východisko pro pokračující modernizaci
OS ČR a jejich komplexní zabezpečení. Ve zvýšené míře budou využívány možnosti k pořizování a modernizaci
techniky cestou orgánů NATO, zejména NAMSO.
Dále je zmíněna otázka spolupráce s obranným průmyslem. Cílem této spolupráce je využití schopností průmyslu ve
všech fázích životního cyklu. Za tímto účelem bude resort MO podporovat propagaci subjektů průmyslu, spolupracovat
s Ministerstvem průmyslu a obchodu při koordinaci podpory offsetové politiky ČR, koordinovat zapojení
průmyslových subjektů do projektů NATO, EU a do projektů vyplývajících z bilaterálních vztahů, uplatňovat vliv na
Asociaci obranného průmyslu ČR s cílem dosažení efektivního využití jejího členství v NATO Industrial Advisory
Group ve prospěch průmyslu ČR.
Oblast VaV - resort MO bude investovat finanční prostředky do takových programů a projektů výzkumu a vývoje,
jejichž výstupy účinně přispějí k rozvoji operačních schopností OS ČR v dlouhodobém časovém horizontu. Za priority
se považují podpora strategického řízení a rozvoj efektivní organizace, výstavba operačních schopností a operační
použití vojsk, rozvoj lidských a materiálních zdrojů. Resort MO bude i nadále podporovat činnost pracovníků ve
vědeckých a výzkumných organizacích NATO a EU.
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Implementace principů řízení životního cyklu v dokumentu „Národní
strategii vyzbrojování“
ANALYTICKÁ

PROJEKČNÍ
IMPLEMENTAČNÍ
PROVOZU
A UŽITÍ
VYŘAZENÍ A
LIKVIDACE

FÁZE

Procesy a činnosti
Lidé a organizace

Zpět k samotné Národní strategii vyzbrojování.
V Národní strategii vyzbrojování jsou definovány fáze životního cyklu. Návrh vychází ze
základního modelu životního cyklu MO UK (Def Stan - 00-60), který prochází v současné době
aktualizací (projekt TLSS).
V návaznosti na resortní plánovací procesy a procesy související s naplňováním právních norem –
obligatorní procesy, předpokládáme zachování akvizičních fází. V rámci novelizace Národní strategie
vyzbrojování budeme ale přihlížet k analýzám a dalšímu vývoji mezinárodních norem, standardů
NATO i národnímu prostředí.
Řízení životního cyklu prezentované v Národní strategii vyzbrojování představuje řízení zbrojních
systémů, výzbroje a souvisejících služeb od prvotní úvahy až po konečnou likvidaci, s ohledem na
politické, sociální a ekonomické aspekty přímo ovlivňující plnění konkrétních úkolů. Cílem řízení
životního cyklu je sladit všechny aspekty, a to jak výkonové, tak nákladové, v příslušném čase v rámci
celého životního cyklu zbrojních systémů, výzbroje a souvisejících služeb. Součástí tohoto přístupu je
také zohlednění požadavků vztahujících se k jakosti, k operačnímu prostředí, integrované logistické
podpoře a míře zastarávání.
Řízení životního cyklu v rámci ozbrojených sil ČR představuje mechanismus jak přenést principy
životního cyklu do procesů akvizice, vývoje a výroby zbrojních systémů, výzbroje a souvisejících
služeb. Uplatňování těchto zásad pak dále snižuje riziko a dobu realizace projektu vyzbrojování. Řízení
životního cyklu umožňuje minimalizovat náklady na vlastnictví, včetně zhodnocení logistických
postupů a procesů, jejichž význam vzrůstá během fáze provozu a užití a fáze vyřazení. V neposlední
řadě, řízení životního cyklu zajišťuje konzistentnost procesů napříč různými projekty a účelné sdílení
zdrojů, informací a technologií.
Národní strategie vyzbrojování je předpokladem pro integraci národního systému
vyzbrojování se systémy vyzbrojování NATO. Klíčovou roli zde hraje dokument „Zásady řízení
životního cyklu systému podle NATO“, o kterém jsem se zmíním ještě v dalších částech mého
vystoupení.
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Implementace řízení životního cyklu v procesech vyzbrojování

Mezinárodní norma představující
společný rámec k popisu životního
cyklu systémů a a kompletní sadu
dobře definovaných procesů a
související terminologie.
Umožňuje definici, řízení a
zlepšování procesů životního cyklu
využívaných v rámci organizace
nebo projektu.

Životní cyklus je ve strategii definován v návaznosti na mezinárodní standard ISO 15288
Procesy životního cyklu systému.
Tento mezinárodní standard byl také základem pro reorganizaci vybraných aliančních výborů
CNAD a nově vznikl výbor AC/327 Life Cycle Management pro řízení procesů životního cyklu. Byl
výchozím standardem pro již zmiňované Zásady řízení životního cyklu systému podle NATO,
respektive pro dokument AAP- 48 (podrobnosti k tomuto dokumentu uvedeny dále
v
prezentaci).
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Model životního cyklu a projektové řízení
Fáze životního cyklu
Stádium schválení
Fáze analytická

Etapa
definiční

IZ

Specifikace
Etapa
přípravy
programu

Etapa
zpracování
dokumentace

ISPROFIN

IPT
ŘV
Fáze projektového řízení
Fáze
přípravy

Fáze
implementační

Fáze projekční

USAP
Etapa
koncepční

Fáze
plánování

Zkoušky, testování,
schválení dodávek

Schválení a přesun
k úplnému vývoji

Fáze provozu
a užití

Smlouva
Etapa
přípravy
zakázky

Etapa
zkoušek a
zavedení

Výběrové řízení
na dodavatele

Fáze
realizace

Fáze
ukončení

Fáze vyřazení
a likvidace
Akceptace

Etapa
instalece

Etapa
provozu a
podpory

Etapa
monitorován
í

Předání uživateli
Provoz, údržba a
rozvoj

Prvky řídící a výkonné struktury
Sledování a kontrola

CO je třeba udělat, JAK to bude uděláno, KDO to udělá, KDY to bude uděláno a KOLIK to
bude stát

Na tomto snímku jsou schématicky znázorněny a propojeny fáze životního cyklu a fáze projektového řízení.
Výsledkem efektivního vyzbrojování musí být dodání produktu v požadovaném čase, splňujícího požadavky na
výkon a jakost umožňujících pokrytí mezery ve schopnostech, pořízeného za přiměřenou cenu (cenu vždy
vztaženou k nákladům za celý životní cyklus a zároveň zohledňující efektivní pokrytí požadovaných schopností).
Důraz na analytickou fázi procesu vyzbrojování zároveň demonstruje, že produkt může být vyráběn ve shodě s
funkčními požadavky.
Snižování rizik pro nové produkty, prováděné ve všech fázích projektového řízení, by mělo systematicky
minimalizovat implementační rizika v oblasti výkonnosti, času a nákladů.
Cílem projektového řízení je zajistit, aby plánované cíle projektu byly provedeny v co nejkratším čase,
s minimálními náklady a v odpovídající kvalitě.
Projektové řízení zahrnuje plánování, organizování, monitorování, řízení a předkládání zpráv o všech
aspektech projektu a současně motivaci všech zúčastněných složek a pracovníků dosáhnout plánovaných a
akceptovaných cílů projektu.
Koncepce projektového řízení vychází z poznání, že jakmile rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost a
rizikovost projektu přesáhnou určitou míru, je nutno použít adekvátních metod pro řízení celého projektu.
Hlavními principy projektového řízení je systémový přístup uvažující všechny související procesní vazby,
řízení rizik ve všech fázích projektového řízení a princip týmové práce.
Předmětem projektového řízení je projekt, který je charakterizován vysokou mírou rizik v oblasti časové,
finanční, personální, technické, technologické, bezpečnosti, spolehlivosti, nákladů na životní cyklus projektu,
ekonomické stability dodavatelů, apod.
Plány projektu poskytují vysvětlení toho, CO je třeba udělat, JAK to bude uděláno, KDO to udělá, KDY to
bude uděláno a KOLIK to bude stát. Rovněž kolik zdrojů je nezbytných pro provedení práce v rámci každého
procesu. Uvedené principy jsou následně zakotveny ve smluvních vztazích mezi zadavatelem a
dodavatelem.
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Životní cyklus a procesy v systému vyzbrojování
Zásady řízení životního cyklu systému podle NATO
• Závazek k řízení životního cyklu systémů. Řízení životního cyklu systémů vyžaduje, aby se všechny
zapojené strany zavázaly, že budou používat integrovaný přístup a přijmou odpovídající postupy ke splnění
svých cílů.
• Spolupráce a interoperabilita. Jednotlivé členské státy a organizační složky NATO odpovídají za
zajištění systémů, které splňují alianční potřeby z hlediska schopností a interoperability. Implementace řízení
životního cyklu systémů umožňuje naplnění těchto potřeb na základě spolupráce a standardizace.
• Efektivita/hospodárnost. Pro realizaci a podporu vojenských operací aliance je nezbytné efektivní a
ekonomické využívání zdrojů, a to jak národních, tak aliančních. Realizace řízení životního cyklu systému
umožňuje lépe provádět účinnou akvizici, zabezpečovat provoz, podporu a vyřazení/likvidaci systémů.
• Spolupráce/partnerství s průmyslem. Řízení životního cyklu systémů vyžaduje vytvoření těsných
pracovních vztahů s průmyslem, maximálně využívat civilní normy (v případech, kde je lze aplikovat), plně
využívat nové technologie a odborné znalosti s cílem co nejvíce zužitkovat nejlepší tržní praktiky.
• Jakost. Naplňování obranných schopností je z velké míry závislé na jakosti systémů. Tu lze nejlépe
dosáhnout integrovaným systémovým přístupem k jakosti po celou dobu životního cyklu.

S cílem dosáhnout integrovaný přístup k zajištění obranných schopností pro operace NATO,
uplatňuje Aliance politiku, aby jednotlivé státy a složky NATO aplikovaly principy řízení
životního cyklu systémů jak jsou rozpracované v koncepčním dokumentu ZÁSADY ŘÍZENÍ
ŽIVOTNÍHO CYKLU SYSTÉMŮ PODLE NATO.
Pro realizaci uvedených zásad jsou v dokumentu stanoveny konkrétní cíle a zároveň
odpovědnost za jejich naplňování.

•
•
•
•
•

•

i

Hlavním cílem řízení životního cyklu systémů je efektivně zajišťovat, používat a udržovat
schopnosti NATO. Další základní cíle jsou:
mít jednotný pohled na všechny aspekty řízení životního cyklu systémů, včetně provozních a
logistických požadavků, cenové dostupnosti, harmonogramů, jakosti a rizik.
vypracovat integrované a kontinuální postupy řízení procesů od počáteční koncepce
k vyřazení/likvidaci.
vytvořit účelnou spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami s jasně definovanou
odpovědností v rámci celého životního cyklu.
podporovat zavádění technologií a jejich obnovu během životního cyklu a řešit zastarávání
na základě hledisek životního cyklu (např. náklady na životní cyklus, modernizaci).
definovat a aplikovat integrovaný systémový přístup k vývoji, používání a zabezpečování
systémů, které splňují stanovené požadavky s cílem minimalizovat dobu na obstarávání,
maximalizovat efektivnost a snížit náklady životního cyklu.
opatřit systémy, které splňují provozní a logistické požadavky, optimalizovat vnitřní a vnější
rozhraní (propojení), zajistit integrované logistické a provozní zabezpečení a minimalizovat
výrobní a provozní dopady na prostředí, včetně dopadů na prostředí při vyřazení/likvidaci.
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Řízení životního cyklu – základní přístup NATO k dosahování
operačních schopností

Management životního cyklu je v rámci AČR zaváděn jako logický výsledek
členství České republiky v NATO (dokument Zásady řízení životního cyklu
systému podle NATO).
NATO Politiku pro řízení životního cyklu - definuje cíl řízení životního cyklu optimalizace obranných schopností v rámci životního cyklu systému
Metody a techniky potřebné k naplnění této politiky jsou rozpracovávány
v „Implementační směrnici“ s označením AAP-48 - NATO System Life Cycle
Stages and Processes.

Zásady řízení životního cyklu systému podle NATO).
Již jsem zmínil, že cílem řízení životního cyklu je optimalizace obranných schopností
s ohledem na výkon, náklady, plány, kvalitu, provozní prostředí, integrovanou
logistickou podporu a zastarávání v rámci životního cyklu systému.
Politika NATO pro Standardizaci vyžaduje užívání civilních standardů v maximálním
možném rozsahu. Norma ISO/IEC 15288 „Řízení životního cyklu – Procesy řízení
životního cyklu systému“ je již několika státy používána a poskytuje obecný rámec, který
nezasahuje do současných individuálních národních procesů akvizice. Vzhledem k této
skutečnosti bude NATO používat ISO/IEC 15288 jako východisko pro implementaci
Systému řízení životního cyklu (SLCM). V případech, kde je zabezpečení požadovaných
schopností realizováno prostřednictvím iterativních vývojových a pořizovacích cyklů,
bude zvolen specifický přístup vycházející z výše uvedeného rámce.
Metody a techniky potřebné k naplnění této politiky jsou rozpracovávány
v „Implementační směrnici“ s označením AAP-48 - NATO System Life Cycle Stages
and Processes.
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Implementace řízení životního cyklu
Implementační směrnice AAP-48
NATO SYSTEM LIFE CYCLE STAGES AND PROCESSES - AAP-48 – místo a struktura
dokumentu

P ro g ra m m e
I m p le m e n ta tio n G u id a n c e
N A T O L if e C y c le S ta g e s

L i fe C y c l e S ta g e s
T a ilo r in g

L i fe C y c l e P ro c e s s e s

N A T O L if e C y c le P r o c e s s e s

L i fe C y c l e M o d e l

N A T O L if e C y c l e M o d e l

P ro g r a m m m e M a n a g e m e n t P la n

M a n a g e m e n t F ra m e w o r k
Q u a li t y M a n a g e m e n t P l a n
T a ilo r in g

S y s t e m E n g in e e r in g P la n

Q u a li ty F ra m e w o rk

S y s te m s E n g in e e r in g F ra m e w o rk

Na uvedeném schématu lze vidět pozici a vazby uvedeného dokumentu na ostatní řídící
dokumenty NATO.
Na přípravě tohoto dokumentu se podílel i resort MO, rozšiřuje vazby i na projektové
řízení založené na zásadách a principech zakotvených v PMBOOK
(A GUIDE
TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE - PMBOK® GUIDE) a
řízení rizik.
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Řízení a minimalizace rizik v rámci řízení systému vyzbrojování
Riziko projektu je nepředvídatelná událost nebo podmínka, která pokud nastane, má
pozitivní nebo negativní dopad na cíle projektu.
Je nezbytné si položit tyto otázky:
Co a proč se může nedařit?
Co je z toho pravděpodobné?
Jaké jsou následky rizikové události?
Co můžeme proti tomu udělat?
Kolik to bude stát?
Jaké jsou možné kompromisy z hlediska nákladů, přínosů a rizik?
Co bychom dělali, kdyby se to už stalo?
Z hlediska odběratele je nutné zahrnout celý životní cyklus produktu – tzn.
- správnost a úplnost požadavků
- provoz, údržba produktu a jeho další rozvoj
- ukončení provozu

Jak již bylo zmíněno dříve, podstatný vliv na samotnou realizaci projektu má řízení a minimalizace rizik.
Tato otázka je rovněž klíčovým tématem v rámci aktivit v NATO a proto se jí budu zabývat podrobněji.
Riziko na projektu je nepředvídatelná událost nebo podmínka, která pokud nastane, má pozitivní nebo
negativní dopad na cíle projektu. S komplexností projektu rostou také rizika vztahující se k technické
oblasti, nákladům a plánům. Jsou spojena s mírou neurčitosti v plánu a předpokladech projektu.
Pokud některá z těchto nepředvídatelných událostí nastane, bude to mít vliv na náklady, harmonogram
nebo kvalitu. Rizikové podmínky mohou zahrnovat takové aspekty projektového prostředí, které mohou
přispět k rizikům projektu, jako např. nedostatečné postupy řízení projektu nebo závislost na externích
dodavatelích, která není plně pod kontrolou.
Je proto nezbytné si položit uvedené otázky a rizika spojená projektem patřičně řídit.
Řízení rizik představuje jednu z mnoha zásad při řízení systému vyzbrojování.
Pod řízením rizik se rozumí systematický proces identifikování, analyzování a reagování na rizika projektu.
Zahrnuje maximalizaci pravděpodobnosti a důsledků pozitivních událostí a minimalizaci pravděpodobnosti
a dopadů událostí nepříznivých pro splnění cílů projektu.
Řízení rizik není isolované od ostatních řídících procesů. Činnosti spojené s řízením rizik jsou součástí
plánu projektu, jehož plnění je sledováno a jenž je aktualizován.
Řízení rizik v užším smyslu spočívá v reakcích na zjištěné odchylky od plánu akcí týkajících se rizik. Je to
stejné jako u jiných položek plánu projektu.
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Příprava

Mapování prostředí a identifikace rizik

Plánování

Analýza rizik

Realizace

Vyhodnocení rizik

Ukončení

Fáze řízení rizik v rámci projektového řízení

Řízení rizik projektu ve vazbě na model životního cyklu

Řízení rizik – realizace protirizikových
opatření

Monitorování rizik – komunikace a
dokumentace

Posuzování rizik hraje zásadní roli především v prvotních fázích a etapách. Řízení rizik ve
spojení s procesy plánování projektu rozhodující mírou ovlivňuje splnění konečných cílů projektu.
Pro realizaci projektu jsou kritické především tři kategorie rizik – rizika projektu, rizika
procesů a rizika výsledného produktu, která jsou spojená s přípravou projektu. Tato rizika mají
rozhodující dopad na dodržení finančních zdrojů, plánovaného času realizace a jakost produktů a
vztahují se na:
• rizika projektu – organizační, provozní nebo smluvní úvahy zahrnující omezení zdrojů,
externí rozhraní, vztahy s dodavateli, omezení ve smlouvě, nedostatek podpory organizace
a dodavatelská nezodpovědnost,
• rizika procesu – plánování, zajišťování lidmi, sledování, zabezpečování jakosti a management
konfigurace,
• rizika produktu – implementace technického procesu, charakteristiky pracovního produktu,
stabilita požadavků, provádění návrhu, složitost a požadavky na testování.
Jedním z hlavních nástrojů pro eliminaci rizik je i transfer rizik - přesun k jiné osobě nebo
organizaci. V praxi to znamená popsat jednotlivá rizika a jejich dopady a přesunout je
v
maximálně možné míře na dodavatele, tzn. uplatnit je ve smluvních vztazích mezi zadavatelem
a dodavatelem.
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Řízení rizik projektu ve vazbě na model životního cyklu
Kvantifikace rizik podle směrnice AAP-48
Pravděpodobno
st (P)

Dopady na funkčnost, výkon a
kvalitu (F)

nízká

Žádné praktické dopady na
funkcionalitu, výkon a kvalitu

malá

Malé omezení na funkčnost, výkon a
kvalitu.

střední

Dopady na náklady (O)

Dopady na plán (T)

Hodnota

Rozpočet je převýšen o X %

Dodávka je zpožděná oproti
plánu o N-týdnů

1

Rozpočet je převýšen v rozmezí X - 2X %

Dodávka je zpožděná oproti
plánu o N - 2N týdnů

2

Střední omezení na funkčnost,
výkon a kvalitu.

Rozpočet je převýšen v rozmezí 2X - 3X %

Dodávka je zpožděná oproti
plánu o 2N - 5N týdnů

3

významná

Významné omezení na funkčnost,
výkon a kvalitu.

Rozpočet je převýšen v rozmezí 3X - 5X %

Dodávka je zpožděná oproti
plánu o 5N - 10N týdnů

4

vysoká

Nepřijatelné omezení na funkčnost,
výkon a kvalitu.

Rozpočet je převýšen o 5X %

Dodávka je zpožděná oproti
plánu o 10N týdnů

5

Rizikový faktor

Rf = P*N*(F+O+T) kde
Převýšení rozpočtu a dopady na plán (hodnota
x , n) se určuje v závislosti na konkrétním
projektu.

P = pravděpodobnost
F = dopady na funkcionalitu, výkon a kvalitu
O = dopady na náklady
T = dopady na plán (harmonogram projektu)
Všechny uvedené faktory jsou hodnoceny stupnicí od 1-5, kdy 5 představuje nejvyšší stupeň
hodnocení rizik. Při použití SW podpory může být použita i 9 bodová stupnice (např. Expert
Choice).
N = doba výskytu rizika
kde 1 je dlouhodobý časový účinek a 1,33 krátkodobý časový účinek, tzn., že časový účinek
rizika nastane velmi brzo (v závislosti na projektu)

Pro kvantifikaci rizik existují různé modely a metody včetně využití SW podpory. NATO ve
směrnici AAP-48 používá metodu, která je využitelná ve všech fázích projektového řízení a zároveň je
snadno aplikovatelná na většinu kvantifikovatelných rizik.
Uvedená metoda je zároveň podporována – implementována v řadě softwarových nástrojů.
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Mezinárodní spolupráce – příklady konkrétní spolupráce

1) společné programy NATO

2) European Defence Agency (EDA), její činnost a
společné programy

A nyní již k dříve avizovaným společným programům NATO a European Defence
Agency. V případě EDA pak rovněž blíže představím současné aktivity této
agentury EU.
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Společné programy NATO
ALLIANCE GROUND SURVEILLANCE (AGS)
Projekt AGS prošel v roce 2007 výraznou změnou zadání, která
znamenala opuštění konceptu „Mix-Fleet“ a přechod na variantu
„UAV Solution Only.
Dopady:
- politický dopad – společné pořízení a vytváření alianční
schopnosti
- finanční dopad – podíl CZE na pořízení a provozu systému;
- průmyslový dopad – průmyslový podíl na projektu přímou nebo
nepřímou formou.

ALLIANCE GROUND SURVEILLANCE (AGS)
Projekt AGS (vzdušný prostředek pro vedení pozemního průzkumu) prošel v roce 2007
výraznou změnou zadání, která znamenala opuštění konceptu „Mix-Fleet“ a přechod na
variantu „UAV Solution Only“, která je postavena na bázi UAV Global Hawk Block 40
s radarovým senzorem MP-RTIP (USA technologie). Tato změna vedla ke snížení nákladů
na pořízení z částky 3,6 mld. € na částku 1,7 mld. €. Počáteční operační nasazení je
plánováno v letech 2012 (spíše 2013). Plné operační nasazení se předpokládá dosáhnout
koncem roku 2015 (spíše 2017). Po odstoupení FRA, NLD a PRT z projektu, zůstává i
nadále otevřena otázka výše finančních národních podílů na projektu. Na projektu se dále
nepodílí HUN, GBR a ISL.
Projekt AGS má politický dopad – společné pořízení a vytváření alianční schopnosti;
finanční dopad – podíl CZE na pořízení a provozu systému; průmyslový dopad –
průmyslový podíl na projektu přímou nebo nepřímou formou.
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AGS na bázi UAV

Vzdušný
segment

8 ks UAV Global Hawk Block 40 se senzorem
P-RTIP a 5 spr pozemními řídícími stanicemi UAV
C2

Pozemní
logistické
a
výcvikové
segmenty

1 spr Hlavní Operační Základny (MMOS)
1 spr Polní Operační Základna
11 spr Mobilních Pozemních Stanic (MGGS)
(22 ks výnosných stanic)
4 spr Transportních Přenosných Stanic (TGGS)

Segment pro logistické zabezpečení a výcvik

Na tomto snímku jsou pro ilustraci uvedeny součásti systému postaveném na bázi
UAV Global Hawk Block 40 s radarovým senzorem MP-RTIP
(USA
technologie).
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Společné programy NATO
DEFENCE AGAINST TERRORISM (DAT)
-soubor opatření s cílem posílení schopnosti NATO čelit
teroristickým útokům, zabezpečit ochranu živé síly, a její
udržitelnost na bojišti, dosáhnout informační převahu a zejména
dosáhnout technologické převahy.
-praktických výsledků by mělo být dosaženo v krátkodobém
horizontu
- aktivity České republiky - oblast CBRN (CBRN
Commandant’s Conference - výcvik s živými bojovými
látkami; testovatání nové CBRN laboratoře – Estonsko,
finanční podpora ve výši 40.000 € ze strany NATO CNAD )

DEFENCE AGAINST TERRORISM (DAT)
Jedná se o soubor opatření s cílem posílení schopnosti NATO čelit teroristickým útokům, zabezpečit
ochranu živé síly, a její udržitelnost na bojišti, dosáhnout informační převahu a zejména dosáhnout
technologické převahy. Praktických výsledků by mělo být dosaženo v krátkodobém horizontu.
CNAD POW DAT zahrnuje následujících jedenáct oblastí aktivit: (1) snížení zranitelnosti
velkokapacitních letadel vůči přenosným PLŘS GBR; (2) ochrana přístavů a lodí před hrozbami
pod/nad vodou - ITA; (3) snížení zranitelnosti vrtulníků vůči útoku ze země především před RPG BUL; (4) technologie pro přesný shoz materiálu pro operace speciálních sil – USA; (5) detekce,
ochrana a likvidace zbraní-FRA; (6) ochrana proti minometným útokům – NOR; (7) nové
technologie pro průzkum, zjišťování a sledování teroristických aktivit – DEU; (8) likvidace
výbušnin a odstraňování následků neodborného zacházení – SVK; (9) detekce a likvidace
výbušných nástražných systémů – ESP; (10) ochrana kritické infrastruktury – BEL; (11) „NonLethal Capabilities - NLC“ – CAN.
Za významné aktivity v rámci DAT jsou i nadále označovány oblasti vedoucí ke snížení ztrát
v misích. Jedná se zejména o řešení problematiky ochrany velkých letounů proti přenosným PLŘS,
ochrany vrtulníků proti RPG, ochrana před IED, oblast EOD a ochrana proti minometným útokům.
Pro PfP státy jsou zpřístupněny aktivity IED, EOD a nově NLC. Přetrvává tendence je zapojit PfP
státy do dalších oblastí, a to za jasně stanovených podmínek.
CZE plánuje v tomto roce provést v rámci oblasti CBRN následující aktivity: (1) CBRN
Commandant’s Conference (14.-16.10.), která bude zahrnovat výcvik s živými bojovými látkami; (2)
Testing of the chemical laboratory from Estonia for consequence management in fighting against
terrorism. Tato aktivita je v souladu s požadavkem EST (SVN), která si chce nechat otestovat svou
novou CBRN laboratoř. Na obě aktivity je prozatím z rozpočtu CNAD DAT POW plánována
finanční podpora ve výši 40.000 €.
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NAMSA

- významným prvek mezinárodní logistiky zaměřené zejména na poskytování
služeb ozbrojeným silám členských zemí NATO, ale i dalším zemím, které se
podílejí na plnění mezinárodních mírových a humanitárních operací
-v současné době zaměstnává více než tisíc zaměstnanců. Její výkony od roku
1995 neustále rostou. Ve srovnání s rokem 1995 došlo téměř ke zčtyřnásobení
z 263 mil. EUR na více jak 1,1 mld. EUR v roce 2007
-tento trend naznačuje vzrůstající zájem ze stran jednotlivých zemí o tento druh
poskytovaných služeb, který je spojen především s vyšším tlakem na efektivní
využívání omezených finančních zdrojů – tzn. společné programy a sdílení
zdrojů

NAMSA jako výkonný orgán NATO pro technické zabezpečení a zásobování se významně podílí na
logistickém zabezpečení schopností ozbrojených sil NATO, na zabezpečení a podpoře NRF, na
zabezpečení projektů infrastruktury ve prospěch NATO a národních sil působících v probíhajících,
schválených operacích, zejména v Afghánistánu (ISAF) a na Balkáně. V současné době se NAMSA
podílí určitým způsobem i na zabezpečení humanitárních operací OSN – např. v Dárfúru a na
spolupráci se zeměmi PfP, MD a IC a dalšími NNC.
Posláním a hlavním úkolem NAMSA je zabezpečovat a řídit logistickou podporu nejen členským
zemím NATO, ale na základě podepsaného „Memoranda o porozumění“ i zemím PfP. NAMSA se
zaměřuje zejména na poskytování specializovaných služeb (zásobování, údržba, doprava, vyjednávání
kontraktů, ověřování jakosti, atd.). Pozornost věnuje zejména poskytování logistické podpory zaměřené
na takové systémy výzbroje a výstroje, které jsou společné pro více členských zemí NATO.
NAMSA velmi pružně reaguje na rozvoj komunikačních a informačních technologií a využívá jejich
možnosti pro efektivnější fungování logistické podpory v oblasti skladového hospodářství (výměna
informací, řízení a racionalizace zásobovacího systému, katalogizace zásobovacích položek, vytváření
virtuálního skladového hospodaření, digitalizace technických manuálů a další podpůrné dokumentace).
Např. elektronická logistika plně využívá výhod projektu „NLSE“ (NATO Logistics Stock Exchange –
Výměna logistických zásob v NATO). NLSE propojuje NAMSA, ozbrojené síly jednotlivých zemí a
jejich průmysl s cílem uspokojit pružně materiální požadavky vojsk.
NAMSA v současné době zaměstnává více než tisíc zaměstnanců. Její výkony od roku 1995 neustále
rostou. Ve srovnání s rokem 1995 došlo téměř ke zčtyřnásobení z 263 mil. EUR na více jak 1,1 mld.
EUR v roce 2007.
Tento trend naznačuje vzrůstající zájem ze stran jednotlivých zemí o tento druh poskytovaných služeb,
který je spojen především s vyšším tlakem na efektivní využívání omezených finančních zdrojů - tzn.
společné programy a sdílení zdrojů.

24

NAPMO

• NAPMO – NATO Airborne Early Warning & Control
Program Management Organisation
• NAPMA – NATO AWW&C Program Management
Agency
Současný stav:
• původní jednání pozastavena do roku 2008
• jednání obnovena v lednu 2008 s cílem rozhodnout do
května 2008 o případném přístupu
• intenzivní jednání o formě účasti

Na tomto snímku uvádím informace k problematice NAPMO.
NAPMO – NATO Airborne Early Warning & Control Program Management Organisation
NAPMA – NATO AWW&C Program Management Agency
Současný stav:
původní jednání pozastavena do roku 2008
jednání obnovena v lednu 2008 s cílem rozhodnout do května 2008 o případném přístupu
intenzivní jednání o formě účasti
Ze strany NAPMO - nabízena je pouze forma plného členství, kde není požadována retroaktivní
platba. Kalkulace výše příspěvku „cost share“ je prováděna na základě zásad NSIP a je stanovena ve
výši 1,2249%, výše příspěvku ČR do provozního rozpočtu NAEW&C může být odvozena od rozpočtu
Operation & Support (271.3 mil EUR) sníženého však o cca 50 mil EUR jako kompenzace za
nemožnost zapojení ČR do programu Depot Level Maintenance končícího v 2011.
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SALIS
Strategic Airlift Interim Solution
Probíhají intenzivní jednání o prodloužení v několika
variantách:
- prodloužení o jeden rok
- prodloužení o 3 roky
- jiné řešení (navrhuje se obdoba i pro vrtulníky)
Postoje zemí a jejich stanoviska se odvíjejí od jejich
vztahu k SAC a případným dalším variantám (A-400,
rozšíření leteckého parku SALIS atd.)

SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) – jedná se o pronajímanou schopnost NATO, kde v
současnosti probíhají intenzivní jednání o prodloužení v několika variantách, které lze vidět na
uvedeném snímku.
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SAC
Strategic Airlift Capability
- NATO má zájem o 3-4 letadla C-17’s
- LOI podepsán v září 2006
- v současnosti 13 členů (z 26 členských zemí) a 2 státy PfP
- odstoupilo DNK a SVK – pro finanční náročnost projektu
Harmonogram dodávek letounů:
- listopad 2008
- únor 2009
- červen 2009

Na tomto snímku uvádím program SAC Strategic Airlift Capability.
Tento program se v současnosti stává velice nákladným. V této souvislosti odstoupilo DNK a SVK - v
současnosti je zapojeno 13 členů (z 26 členských zemí) a 2 státy PfP.
ČR v rámci tohoto programu nárokuje 40 letových hodin.
V současnosti je otázka strategické letecké přepravy roztříštěna – řešení programu SAC navazuje na
program SALIS.
Současně s tímto programem probíhají aktivity v rámci EDA k pořízení letadel A400m a i nadále se
diskutuje o smluvním zabezpečení s majiteli velkokapacitních transportních letounů (např. Ukrajina).
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European Defence Agency (EDA)
- podpora Rady a členských států v jejich úsilí o zlepšení
obranných schopností EU v oblasti řešení krizí a podporovat
[ESDP] v současném stavu a v rámci budoucího vývoje.“
Agentura plní čtyři specifické funkce:
1) rozvíjí obranné schopnosti (Capabilities);
2) podporuje obranný výzkum a technologie (Research and
Technology – R&T);
3) zasazuje se o spolupráci ve vyzbrojování (Armaments);
4) vytváří Evropský trh s obranným materiálem (European
Defence Equipment Market – EDEM)

Když Evropská rada na svém zasedání v Soluni 12. července 2004 rozhodla o zřízení EDA, dala
nově vznikající Agentuře za úkol „podporovat Radu a členské státy v jejich úsilí
o
zlepšení obranných schopností EU v oblasti řešení krizí a podporovat [ESDP]
v současném stavu a v rámci budoucího vývoje.“ (viz Společná akce Rady 2004/551/SZBP
ze dne 12. července 2004 o zřízení Evropské obranné agentury, Úřední věstník Evropské
unie, L 245/17, 17. července 2004, Článek 2.)
Agentura se sídlem v Bruselu plní čtyři specifické funkce:
1) rozvíjí obranné schopnosti (Capabilities);
2) podporuje obranný výzkum a technologie (Research and Technology – R&T);
3) zasazuje se o spolupráci ve vyzbrojování (Armaments);
4) vytváří Evropský trh s obranným materiálem (European Defence Equipment Market –
EDEM) za současného posilování Evropské obranné technologické a průmyslové základny
(European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB).
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EDA - tvorba Evropského trhu s obranným materiálem
- Kodex chování při zakázkách v obraně (Code of Conduct on Defence
Procurement – CoC) - přijat v listopadu 2005
- zavázek publikovat výběrová řízení v režimu článku 296 TEC a
celkové hodnotě €1 mil. a vyšší v Elektronickém věstníku vládních
zakázek (Electronic Bulletin Board – EBB, Government Contracts –
GC) na webových stránkách EDA
- Kodex chování v řetězci dodavatelů (Code of Best Practice in the
Supply Chain – CoBPSC) – přijat v červnu 2006
- Elektronický věstník průmyslových zakázek (Electronic Bulletin
Board – EBB, Industry Contracts – IC) - primární dodavatelé publikují
výběrová řízení pro subdodávky

Prvním velkým úspěchem Agentury v oblasti vytváření Evropského trhu s obranným materiálem
(EDEM) bylo přijetí Kodexu chování při zakázkách v obraně (Code of Conduct on Defence
Procurement – CoC) v listopadu 2005. Smyslem Kodexu chování je zvýšit transparentnost a konkurenci
mezi členskými státy EDA při zadávání veřejných zakázek podle článku 296 Smlouvy o Evropském
společenství (Treaty establishing the European Community – TEC), který za určitých podmínek vyjímá
pořizování vojenského materiálu z pravidel vnitřního trhu. Ospravedlnění aplikace článku 296 TEC je
třeba hledat ve specifikách obranného sektoru, který nevytváří statky pro běžný trh, ale soustředí se
primárně na zakázky od státu. Každý stát má z povahy věci zájem udržovat a rozvíjet obranný sektor pro
pokrytí potřeb svých ozbrojených sil a proto státy často subvencují své „národní šampióny“ a využívají
ustanovení článku 296 TEC k ochraně domácího trhu před zahraniční konkurencí. To ve svém důsledku
často zvyšuje cenu pořizované služby nebo zařízení a brání hlubší restrukturalizaci a konsolidaci
domácího obranného sektoru. S přijetím Kodexu chování se státy zavázaly publikovat výběrová řízení
v režimu článku 296 TEC a celkové hodnotě €1 mil. a vyšší v Elektronickém věstníku vládních zakázek
(Electronic Bulletin Board – EBB, Government Contracts – GC) na webových stránkách EDA, čímž je
otevřely zahraničním uchazečům. Po 1. červenci 2006, kdy Kodex chování vstoupil v platnost, nemusí
státy zveřejnit výběrové řízení v rámci článku 296 TEC pouze ve výjimečných případech jakými jsou
nákupy v rámci společných programů; v oblasti výzkumu a technologií; pořízení jaderných zbraní;
chemických, bakteriologických a radiologických zařízení; a nákup kryptografického vybavení.
S Kodexem chování při zakázkách v obraně vstoupil ve stejný den v platnost i Kodex chování v řetězci
dodavatelů (Code of Best Practice in the Supply Chain – CoBPSC), který je jeho integrální součástí.
Smyslem druhého Kodexu chování přijatého v červnu 2006 je v rámci stejného režimu zvýšit
transparentnost a konkurenci i ve všech článcích dodavatelského řetězce včetně malých a středních
podniků (Small to Medium Enterprises – SMEs), které se nemohou samy přímo přihlásit do
zveřejněných výběrových řízení, ale mohou působit jako subdodavatelé pro primární dodavatele, jež
zakázku získali. V této souvislosti EDA dne 29. března 2007 spustila Elektronický věstník
průmyslových zakázek (Electronic Bulletin Board – EBB, Industry Contracts – IC), na kterém primární
dodavatelé publikují výběrová řízení pro subdodávky určené především pro malé a střední podniky.
Podle článku 296 Smlouvy o založení Evropského společenství není členský stát „povinen poskytovat
údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho názoru odporuje podstatným zájmům jeho bezpečnosti.“ Členský
stát „může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a
která jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření
nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na společném trhu s výrobky, které nejsou
určeny výlučně k vojenským účelům.“ Konsolidovaná znění smlouvy o Evropské unii a smlouvy o
založení Evropského společenství, Úřední věstník Evropské unie, C 321 E/1, 29. prosince 2006.
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EDA – srovnávací ukazatele (benchmarks)

-pořízení obranného materiálu a služeb (včetně V a V) ve výši 20% z celkových
obranných výdajů (v roce 2006 EU bez Dánska dosáhla 19,4%; ČR 16%)
- společné pořízení obranného materiálu a služeb v rámci EU (včetně V a V) ve
výši 35% z celkových výdajů na pořízení obranného materiálu a služeb (v roce
2006 EU bez Dánska dosáhla 21%; ČR 0%)
-obranný výzkum a technologie ve výši 2%z celkových obranných výdajů
(v roce 2006 EU bez Dánska dosáhla 1,24 %; ČR 0,66%)
-společný obranný výzkum a technologie v rámci EU ve výši 20% z celkových
obranných výdajů na výzkum a technologie (v roce 2006 EU bez Dánska dosáhla
10 %; ČR 8,7%)

Řídící výbor EDA na úrovni ministrů obrany přijal dne 19. listopadu 2007 usnesení, kterým zavazuje
členské státy kolektivně usilovat o naplnění srovnávacích ukazatelů (benchmarks) ve čtyřech oblastech
výdajů na obranu. Ukazatele jsou společné, dobrovolné a není stanovena lhůta pro jejich naplnění.
Jejich plnění není tedy právně závazné, pouze politicky. Lze však očekávat, že EDA bude plnění těchto
závazků pravidelně vyhodnocovat a bude generovat tlak na posilování mezinárodní kooperace, která je
považována za jeden z klíčových nástrojů k efektivnějšímu vynakládání prostředků na obranu.
Usnesení se týká uvedených ukazatelů:
-pořízení obranného materiálu a služeb (včetně V a V) ve výši 20% z celkových obranných
výdajů (v roce 2006 EU bez Dánska dosáhla 19,4%; ČR 16%). Pozn. ČR jako členský stát NATO je v
alianci vázán stejným ukazatelem.
- společné pořízení obranného materiálu a služeb v rámci EU (včetně V a V) ve výši 35% z
celkových výdajů na pořízení obranného materiálu a služeb (v roce 2006 EU bez Dánska dosáhla
21%; ČR 0%)
-obranný výzkum a technologie ve výši 2%z celkových obranných výdajů (v roce 2006 EU bez
Dánska dosáhla 1,24 %; ČR 0,66%)
-společný obranný výzkum a technologie v rámci EU ve výši 20% z celkových obranných výdajů
na výzkum a technologie (v roce 2006 EU bez Dánska dosáhla 10 %; ČR 8,7%)
V této souvislosti se domnívám, že ČR by měla indikovat tendenci k naplňování závazků postupným
nárůstem národního procentuálního podílu v jednotlivých kategoriích. Zatímco eventuálnímu
navyšování procentuálního podílu u kategorií vyčlenění prostředků z rozpočtu nebrání právní překážky,
u kategorie „společné pořízení obranného materiálu a služeb v rámci EU“ je podle výkladu platné
právní úpravy společné pořizování problematické.
V současnosti probíhají jednání s MMR k objasnění této záležitosti
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EDA – podpora obranného výzkumu a technologií
Cíl:
- zlepšit evropskou koordinaci při využívání omezených národních
zdrojů tak, aby bylo možné v této oblasti zvýšit evropský potenciál a
ujmout se vedení, nebo alespoň nezaostávat ve vývoji a aplikaci
klíčových technologií v globálním kontextu
Společný investiční program:
- Ochrana vojsk (Joint Investment Programme on Force Protection –
JIP FP) - vývoj nových technologií potřebných ke zvýšení ochrany
vojsk v operačních podmínkách.
- podíl celkem 19 členských států EDA (včetně České republiky) a
Norsko, které se dohromady zavázaly poskytnout téměř €54 mil. na
jeho realizaci

Omezenost obranných rozpočtů členských států EU, rostoucí cena zbrojních komodit a služeb
doprovázená omezenou možností pokrýt budoucí potřeby ozbrojených sil z čistě domácích zdrojů
činní zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji nových technologií praktickou
nutností.
Hlavním cílem společných programů EDA ve výzkumu a technologiích je zlepšit evropskou
koordinaci při využívání omezených národních zdrojů tak, aby bylo možné v této oblasti zvýšit
evropský potenciál a ujmout se vedení, nebo alespoň nezaostávat ve vývoji a aplikaci klíčových
technologií v globálním kontextu.
Řídící výbor EDA na úrovni ministrů obrany dne 14. května 2007 zdůraznil, že je třeba na
výzkum a technologie „vynakládat více prostředků“ a „více společně.“ Jako první krok k naplnění
tohoto úkolu Řídící výbor schválil prováděcí dohodu společného investičního programu Ochrana
vojsk (Joint Investment Programme on Force Protection – JIP FP). Cílem programu Ochrana
vojsk, přijatého Řídícím výborem EDA na úrovni ministrů obrany
v listopadu 2006, je
vývoj nových technologií potřebných ke zvýšení ochrany vojsk v operačních podmínkách. Na
tříletém programu se podílí celkem 19 členských států EDA (včetně České republiky) a Norsko,
které se dohromady zavázaly poskytnout téměř €54 mil. na jeho realizaci. Program Ochrana vojsk
je zatím politicky nejvýznamnějším společným projektem EDA v oblasti výzkumu a technologií.

31

EDA - rozvoj obranných schopností
- rozvoj obranných schopností včetně definice a stanovení postupu jejich
naplňování - primárně na národní úrovni podle předem stanovených
pravidel
- formulace obranné a průmyslové strategie, strategie výzkumu a vývoje a
dalších koncepčních dokumentů - primárně na národní úrovni podle
předem stanovených pravidel
⇒ integrace a koordinace národních aktivit:
1) Počáteční dlouhodobá vize požadavků na evropské obranné schopnosti
a kapacity (An Initial Long-Term Vision for European Defence
Capability and Capacity Needs – LTV)
2) Plán rozvoje schopností (Capability Development Plan – CDP).

Rozvoj obranných schopností včetně definice a stanovení postupu jejich naplňování se odehrává
primárně na národní úrovni podle předem stanovených pravidel. Stejným způsobem probíhá i
formulace obranné a průmyslové strategie, strategie výzkumu a vývoje a dalších koncepčních
dokumentů, které poskytují návod pro stanovení obraných schopností, vypracování akvizičních
plánů a následné pořizování výstroje a výzbroje. Jedním z hlavním důvodů, proč navzdory
jistému pokroku evropské obranné schopnosti stále neodpovídají požadavkům a ambicím ESDP,
je absence evropské koordinace národních aktivit v této oblasti.
EDA se snaží tento problém řešit tzv. „integrovaným přístupem“ (Integrated Approach), který
spočívá ve stabilizaci poptávky formou společné definice požadavků na budoucí obranné
schopnosti, čímž se vytváří základ pro konsolidaci nabídky ve formě společných programů ve
vyzbrojování a výzkumu a vývoji. Předpokládá se, že tato spolupráce na oplátku poskytne
příležitost k restrukturalizaci Evropské obranné technologické a průmyslové základny a tím i k
vytvoření funkčního Evropského trhu s obranným materiálem.
EDA proto připravila dva nástroje, které by měly evropskou koordinaci národních plánů výrazně
usnadnit: Počáteční dlouhodobou vizi požadavků na evropské obranné schopnosti a kapacity (An
Initial Long-Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs – LTV) a Plán
rozvoje schopností (Capability Development Plan – CDP).
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Dlouhodobá vize - Initial Long-Term Vision for European
Defence Capability and Capacity Needs – LTV

- analyzuje nejdůležitější strategické trendy v globálním a
evropském kontextu v letech 2020-2030
- specifikuje dlouhodobé výzvy pro obrannou a bezpečnostní
politiku a jejich důsledky pro rozvoj obranných schopností
- nastiňuje i budoucí úkoly pro obranné plánování
Cíl:
- spolupráce ve vyzbrojování a výzkumu a vývoji mezi členskými
státy EDA tak, aby bylo možné v daném časovém horizontu
dosáhnout požadovaných schopností

An Initial Long-Term Vision for European Defence Capability and Capacity
Needs – LTV
Dlouhodobá vize byla schválená Řídícím výborem na úrovni ministrů obrany v
říjnu 2006. LTV analyzuje nejdůležitější strategické trendy v globálním a
evropském kontextu v letech 2020-2030 a následně specifikuje dlouhodobé
výzvy pro obrannou a bezpečnostní politiku a jejich důsledky pro rozvoj
obranných schopností. Současně nastiňuje i budoucí úkoly pro obranné
plánování. Smyslem LTV je poskytnout vodítko pro spolupráci ve vyzbrojování a
výzkumu a vývoji mezi členskými státy EDA tak, aby bylo možné v daném
časovém horizontu dosáhnout požadovaných schopností.
Na základě tohoto dokumentu EDA ve spolupráci s Vojenským štábem EU
(Military Committee – EUMC) začala bezprostředně po schválení LTV
připravovat Plán rozvoje schopností (CDP) jako další krok k vypracování
podrobnějšího katalogu požadavků na budoucí obranné schopnosti.
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Capability Development Plan - CDP
Čtyři strandy:
- Strand A je zaměřen na současné nedostatky ozbrojených sil
(capabilities Gaps)
- Strand B analyzuje, jak věda a technologie mohou ovlivnit
rozvoj schopností do roku 2025, dále zkoumá možné trendy ve
vývoji schopností a napomáhá stanovení priorit pro zlepšení
schopností
- Strand C je v podstatě databáze programů/projektů, které jsou
členskými státy hodnoceny jako možné pro mezinárodní
spolupráci
- Strand D je Lessons Learned z Kooperativních Programů

CDP na straně jedné přesněji identifikuje nedostatky současných schopností a
podle priorit daných ESDP řadí ty, které je třeba nejdříve rozvíjet. Na druhé
straně CDP nastavuje mechanismy sdílení střednědobých a dlouhodobých
národních plánů rozvoje schopností, což má za cíl zjednodušit konsolidaci
požadavků na schopnosti a poskytnou společnou bázi pro vzájemnou spolupráci v
podobě společných programů ve vyzbrojování a výzkumu a vývoji.
Samotná práce na CDP probíhá paralelně ve čtyřech liniích (strandech):
CDP má 4 strandy – Strand A je zaměřen na současné nedostatky
ozbrojených sil (capabilities Gaps), Strand B analyzuje, jak věda a technologie
může ovlivnit rozvoj schopností do roku 2025, a jak nové technologie mohou být
využity potenciálními nepřáteli při operacích v rámci ESDP. Strand B dále
zkoumá možné trendy ve vývoji schopností a pomáhá linii A při stanovení priorit
pro zlepšení schopností. Strand C je v podstatě databáze programů/projektů,
které jsou členskými státy hodnoceny jako možné pro mezinárodní spolupráci a
Strand D je Lessons Learned z Kooperativních Programů.
-

CDP navazuje na European Long- term Vision

Strategie pro společné evropské vyzbrojování se zaměří na „přeložení“
požadovaných schopností ozbrojených sil do programů vyzbrojování.
K podpoře výše uvedených aktivit chce EDA vytvořit Kodex chování ve
vyzbrojování.
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EDA – nové úkoly
1) vypracování Evropské obranné výzkumné a technologické
strategie (European Defence Research and Technology Strategy –
EDRT)

V oblasti společných programů:
2) vývoj nové generace Softwarového rádia (Software Defined Radio
– SDR) jako vojensko-civilního projektu v rozmezí let 2011 až
2030
3) projekt Bezpilotních prostředků (Unmanned Aerial Vehicles –
UAVs )

Jedním z úkolů, který si EDA předsevzala splnit v následujícím období je vypracovat Evropskou
obrannou výzkumnou a technologickou strategii (European Defence Research and Technology
Strategy – EDRT), která by určila směr budoucího rozvoje vědy, výzkumu a technologií v Evropě
a zároveň doplnila a rozpracovala příbuzná témata obsažené ve Strategii EDTIB, LTV a CDP.
V oblasti společných programů EDA koordinuje evropský přístup k vývoji příští generace
Softwarového rádia (Software Defined Radio – SDR) jako vojensko-civilního projektu v rozmezí
let 2011 až 2030. Řídící výbor na úrovni ministrů obrany v listopadu 2005 Agentuře nařídil
podniknout konkrétní kroky v identifikaci a sblížení požadavků členských států EDA na příští
generaci SDR. Na svém zasedání o rok později v listopadu 2006 pak byl informován o zahájení tří
vzájemně se doplňujících iniciativ skládajících se:
-ze sedmiletého civilně-bezpečnostního programu Evropské komise s názvem Bezdrátová
komunikace pro bezpečnost (Wireless Inter-operability for Security – WINTSEC)
-komplementární dvouleté studii EDA řešící vojenskou a bezpečnostní dimenzi SDR
-ze společného programu šesti členských států EDA s názvem Evropské zabezpečené softwarové
rádio (European Secured Software Defined Radio Referential – ESSOR)
Díky této koordinaci projektu SDR shromáždila Agentura „pod jednou střechou“ studii
financovanou Evropskou komisí, svoji vlastní studii a ještě významný společný program šesti
členských států EDA.
Podobný přístup se Agentura snaží prosadit i v projektu Bezpilotních prostředků (Unmanned
Aerial Vehicles – UAVs), kde usiluje o sjednocení aktivit členských států EDA, Evropské komise
a průmyslu o začlenění UAVs do leteckého provozu do roku 2012 (ve stejném roce jako Spojené
státy).
Vzhledem k aktuální agendě EDA lze očekávat, že příprava a koordinace společných programů
ve vyzbrojování a výzkumu a vývoji se v budoucnu stane hlavní osou práce Agentury v oblasti
rozvoje obranných schopností.
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Závěr
Dotazy?
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Asociace obranné
obranného prů
průmyslu ČR (AOP ČR)
Association of the Defence Industry of the
Czech republic (ADI CR)

Současné trendy ve vyzbrojování
(Aliance, EU) – podíl perspektivních
technologií ve vyzbrojování zbrojními
systémy
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Změ
Změny české
eského obranné
obranného prů
průmyslu po roce 1989

Dlouhá a slavná tradice
Přechod rychlým procesem privatizace a restrukturalizace ve velmi krátké době
Dezintegrace tradičních trhů a nutnost rychle hledat nová odbytiště nebo nové
strategické partnery více než v jiných průmyslových odvětvích
Většina českých výrobců úspěšně prošla změnami obranného průmyslu a nyní je
schopna nabídnout špičkové produkty a technologie AČR, stejně jako zahraničním
zákazníkům

Aktuá
Aktuální
lní změ
změny

V souladu s celosvětovým děním a vzhledem k nutnosti nalézat nová odbytiště
český obranný průmysl úspěšně transformoval svou produkci směrem k aktuálním
potřebám na poli bezpečnosti

Potř
Potřeba zvýš
zvýšení
ení exportu

Hodnota exportu československého obranného průmyslu byla v roce 1989 443
milionů Euro. O rok později, v roce 1990, byla jen 239 milionů Euro a stále klesala až
do roku 2001, kdy se zastavila na hodnotě 60,5 milionů Euro a v dalších letech
začala stoupat
V současnosti potřebujeme export stále zvyšovat a jako malá země se
potřebujeme spojit se silnými partnery
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Struktura členské
lenské základny AOP ČR
-celkem př
přibliž
ibližně 100 společ
společností
ností
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Strategie AOP ČR

1.Krom
1.Kromě
Kromě oblasti Defence i oblast Security – duální technologie a
ekologické a environmentální technologie
2.Legislativa
2.Legislativa ČR - zákon 38/1994 EU – Defence Package
3.Projekty
3.Projekty v oblasti vě
vědy a výzkumu – podpora exportu
Projekty tuzemské
tuzemské:

MO ČR
standardizace a certifikace
koncepční podpora výzkumu a vývoje z tuzemských zdrojů
MV ČR
projekty na podporu výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti (2009 – 500 mil.
Kč)
MPO ČR
Programy IMPULS, TANDEM a TRVALÁ PROSPERITA (celkové výdaje na
výzkum a vývoj v rámci MPO za rok 2008: 2 985 946 000 Kč
Projekty zahranič
zahraniční:
EDA, NATO – NIAG studie, Evropská komise – 7. rámcový program, ESRIF
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Zapojení
Zapojení do EU a NATO
EDA – NDIA
-Projekt Force Protection
-Ofsety
-Helikoptéry
-Industrial capabilities
NATO – NIAG
-RTO
ASD
-Defence Committee
-External affairs committee - předsednictví ČR v EU (AOP, ALV)
EK
-ESRIF
-7. RP
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Zapojení
Zapojení do EU a NATO

Ve spoluprá
spolupráci s MO informová
informování členů
lenů o
meziná
mezinárodní
rodních soutěž
soutěží
ěžích na dodá
dodávky vojenské
vojenského
materiá
materiálu v roce 2007:
-celkový počet doručených nabídek na účast v soutěžích: 56
NAMSA: 11 nabídek, firem kontaktováno: 87
NC3A: 6 nabídek, kontakt 46 firem
NATO: 4 nabídky, kontakt 21 firem
vládní tendry: 13 nabídek, předáno 68 firmám
soukromé subjekty a ostatní: 22 nabídek, oznámeno 100
firmám
v souvislosti s nabídkami firmy kontaktovány v roce 2007
celkem 319 krát
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Aktivní
Aktivní přístup AOP k projektů
projektům EDA – Společ
Společný program investic (JIP)

1. výzva
Téma: CBRN ochrana a ochrana před vzdušnými hrozbami a odstřelovači
-přihlásilo se 11 společností, kterým se dostalo ze strany AOP podpory a pomoci ve
formě zpracované informace o dalším postupu
-nakonec se do celkem dvou mezinárodních konsorcií v rámci návrhů výzkumných
projektů zapojila pouze společnost VOP 026 Šternberk s.p.
-ani jeden z projektů nebyl EDA vybrán, takže 1. výzvy se ČR neúčastní.
Způsob zadávání projektů ze strany EDA ? – konzultováno AOP.
2. výzva
Téma: nové materiály, vybavení jednotlivce – senzory, komunikace v městském
prostředí a kontrola nepřátelské bezdrátové komunikace
-na základě iniciativy AOP – seminář za účasti Doc. Dolejšího (MO) – přihlášeno 12
firem
-2 české firmy vstoupily do konsorcií a podaly návrhy.
3. výzva
Téma: analýza dat včetně slučování z různých zdrojů, multisensorické systémy,
C4ISR analýza hrozeb
-obeslání vytipovaných firem - první přihlášené společnosti
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Výzkumné
Výzkumné projekty Evropské
Evropské komise (EK) - Sedmý rá
rámcový
program (7FP) – oblast Security
Security call 1 – nabídka na 180 000 000 EUR. ČR žádala 14 mil.
EUR a dostala 1,4 mil. EUR
– úspěšný projekt firma INTERGRAPH s.r.o. integrovaný projekt ESS:
Emergency Support System
– úspěšný projekt firma HSF s.r.o. capability project AMASS (nejlepší
z podaných): Autonomous MAritime Surveillance System
- Neúspěšně Honeywell, ale projekt byl velmi dobrý a jsou na reservním
listě a několik universitních pracovišť
– úspěšný projekt také universitní pracoviště VSB

Program PASR:
firma ICE (Immobiliser Central Europe) projekt MARIUS – firma v projektu
vyvíjela systémy bezdrátové komunikace
Z firem nejčastější zájem v podávaných projektech měla firma T SOFT –
úspěšná účast v 1 financovaném projektu programu SECURITY/ICT společný
call 1 – projekt DISEFT – téma: ICT support for first responders
Společné výzvy ICT-SEC call 1 se účastnily ještě 4 další české firmy
neúspěšně (+ 5x neúspěšně university)
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Kontakt:
JUDr. Richard Hlavatý
Viceprezident pro mezinárodní vztahy
Výkonný ředitel
Asociace obranné
obranného prů
průmyslu ČR
Radlická 138
150 21 Praha 5
Tel: +420 224 235 320
Fax: +420 224 235 319
E-mail: hlavaty.richard@aophlavaty.richard@aop-cr.cz
www.aop-cr.cz
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Ústav strategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 44, 612 00 Brno

Akvizice zbrojních systémů: možnosti
a omezení spolupráce v rámci EU
Mgr. Karel Zetocha

Skupina studií zdrojů a procesů bezpečnosti a obrany
+420973443055, +420 973 443 371 (fax)
karel.zetocha@
unob..cz
karel.zetocha@unob

Seminář trendy-schopnosti-technologie, ÚSS 22.5.2008
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Cíle příspěvku







Zhodnotit dosavadní programy výzkumu a
vývoje pro AČR.
Shrnout a zvážit argumenty pro a proti
zapojení do mezinárodní spolupráce
Nalézt možnosti a překážky zapojení ČR do
mezinárodních projektů pod EDA

Seminář trendy-schopnosti-technologie, ÚSS 22.5.2008
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Úvod
Nedostatky zadávání a realizace
stávajících programů VaV
Důvody pro a proti zapojení do
mezinárodních projektů
Aktivity EDA a možnosti zapojení ČR
Překážky participace v mezinárodních
projektech a jejich odstranění
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Problémy VaV MO








Vývoj není spojen s následnou sériovou výrobou
Pokud AČR nakupuje výsledky VaV jedná se jen o
jednotky kusů-neekonomické
Téměř nulové exportní možnosti
V projektech jsou preferováni domácí dodavatelév mnoha oblastech není konkurence
VaV neprobíhá kontinuálně- po zavedení výzbroje
by měl okamžitě následovat modernizační
program, což se často neděje
Důsledkem je, že prostředky každoročně vynakládané na Vav
přinášejí omezený užitek pro AČR a v mnoha případech jsou
vynaloženy zbytečně. Produkty také mnohdy nedosahují světové
úrovně

Seminář trendy-schopnosti-technologie, ÚSS 22.5.2008
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Důvody k zapojení do
mezinárodních projektů








Nárůst nákladů VaV i ceny produktu- neumožňuje
armádám nakupovat větší množství
Vynaložené prostředky nedostačují k dosažení
špičkové úrovně ve více oblastech
Rozdílná technika jednotlivých armád značně
komplikuje společné operace
Nové požadavky na schopnosti armád- jednotlivé
státy nejsou schopné naplnit samy.

Seminář trendy-schopnosti-technologie, ÚSS 22.5.2008
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Argumenty proti zapojení do
mezinárodních projektů













Udržování domácí základny obranného průmyslupodpora vlastních (často státních) firem.
Realizace projektu podle modelu stát-stát je
někdy levnější.
Ochrana vlastních patentů a technických údajů
před konkurencí
Nároky na realizaci mezinárodních projektů-možná
zdržení projektů způsobená obtížnou koordinací
Riziko odstoupení některého z partnerů od
realizace projektu
Záruka servisu a dodávek náhradních dílů
Silné společnosti (koordinátoři projektu) mohou
upřednostňovat vlastní tradiční dodavatele na
úkor firem z ČR
Seminář trendy-schopnosti-technologie, ÚSS 22.5.2008
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Aktivity EDA v oblasti
společného VaV








Vypracování Capability Defence Plan- výčet
požadovaných schopností (2007-8)
Příprava evropské strategie vyzbrojování
(2008)
Transformace požadavků na schopnosti do
společných projektů
Vytvoření zázemí a institucionální podpory
pro společné projektové týmy

Seminář trendy-schopnosti-technologie, ÚSS 22.5.2008
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Překážky zapojení ČR do
společných projektů








Nezkušenost s realizací podobných
projektů, institucionální nepřipravenost.
Koncepční neujasněnost dlouhodobého
výzkumu.
Zavedený systém rozdělování prostředků
na VaV k domácím firmám.
Legislativní překážky-rozpočtová pravidla
aj.

Seminář trendy-schopnosti-technologie, ÚSS 22.5.2008
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Závěry-otázky do diskuse
I.

II.

III.

IV.

Přes mnohé problémy je pro ČR zapojení
do mezinárodní spolupráce do budoucna
nutností.
Samostatný VaV by měl být soustředěn
do oblastí na které se AČR dlouhodobě
specializuje.
Bude nutné s předstihem vyhledávat a
specifikovat překážky pro zapojení ČR
projektů pod EDA.
Chybí zde dlouhodobí plán VaV, který by
navazoval na strategii vyzbrojování a
jasně stanovil priority.

Seminář trendy-schopnosti-technologie, ÚSS 22.5.2008
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Ústav strategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 44, 612 00 Brno

Trendy v rozvoji operačních schopností a některé
překážky v jejich budování

plk. gšt. (v z.). Ing. Vlastimil Galatík, CSc.
Vědecký pracovní
pracovník ÚSS UO

ÚSS, 22. 5. 2008
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ÚVOD

Cíl:
 Poukázat na trendy rozvoje operačních a dalších schopností sil
 Nastínit některé problémy znesnadňující budování
požadovaných schopností

Čas:
 15 minut
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ÚVOD

Obsah prezentace:

ÚVOD
1.

Schopnosti ve strategických vizích.

2.

Problémy a překážky v budování schopností.

3.

Rozvoj „dalších“ schopností.

ZÁVĚR/DISKUSE
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ÚVOD

SCHOPNOST
Hodnocení a zpětné
využití zkušeností
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zaměření v oblastech

DOKTRÍNY
KONCEPCE
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1.

Schopnosti ve strategických vizích

ACT - 3 transformační cíle:
1. cíl: Dosažení převahy v rozhodování
- informační převaha a dosažení schopností v síťově propojeném prostředí NEC
2. cíl: Dosažení vzájemně propojených (koherentních) účinků
- efektivní nasazení vojsk a společný manévr
- efektivní civilní a vojenská spolupráce
3. cíl: Dosažení společného nasazení a podpory
- expediční operace
- integrovaná logistika
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1.

Schopnosti ve strategických vizích

Vedení operací s požadovaným výsledkem
SCHOPNOSTI BUDOUCÍCH SIL
DOSAŽENÍ
VZÁJEMNĚ
PROPOJENÝCH
ÚČINKŮ

DOSAŽENÍ
PŘEVAHY PŘI
ROZHODOVÁNÍ

DOSAŽENÍ
SPOLEČNÉHO
ROZMÍSTĚNÍ
A UDRŽENÍ

OBRANNÉ PLÁNOVÁNÍ
KONCEPCE VÝVOJE A EXPERIMENTOVÁNÍ
ÚČINNÉ NASAZENÍ

INFORMAČNÍ NADVLÁDA

EXPEDIČNÍ OPERACE

SPOLEČNÝ MANÉVR

NETWORKNETWORK-ENABLED
CAPABILITY

INTEGROVANÁ LOGISTIKA

POSÍLENÍ
CIVILNĚCIVILNĚ-VOJENSKÉ
SPOLUPRÁCE

CÍLE TRANSFORMACE
Rámec reformy
Zdroj: Strategic Vision: The Military Challenge, By NATO´s Strategic Commanders, NATO Public Information Office, 2004.
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1.

Schopnosti ve strategických vizích

Klíčové operační schopnosti

INTEROPERABILITA A FLEXIBILITA

Dostupnost sil

Efektivní
zpravodajská
činnost a průzkum

Rozmístitelnost
a mobilita

Účinnost zasazení

Efektivní systém
velení, řízení,
spojení a informace

Udržitelnost

Odolnost
a ochrana
sil

Účinná
civilně – vojenské
spolupráce
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2.

Problémy a překážky v budování schopností.

 Dlouhodobé vize rozvoje ozbrojených sil
 Definování schopností nižšího řádu (k naplnění
klíčových operačních schopností)
 Vývoj a experimentování
materiálové technologie
nemateriálové technologie
integrované projektové týmy
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2.

Problémy a překážky v budování schopností.

Alokace finančních zdrojů, financování

Výroba, testování

…..…
Vývoj

Výzkum
2005

…………

2010

2015

Zavedení produktu do
ozbrojených sil
2020

2025

Střednědobý plán 2005-2010
Střednědobý plán 2006-2011

…………

Koncepční dokumenty/Dlouhodobé plány?

…………

Výhled modernizačních záměrů v horizontu 20 –25 ( 30) let
Implementace modernizačního záměru

? Výhledový plán ?
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2.

Materiál

Personál

Obecné schopnosti
nižšího řádu

Klíčová
schopnost

Schopnost a její naplňování

Organizace

Operačně - taktická úroveň

Strategická úroveň

1.

Problémy a překážky v budování schopností.

VČASNÁ DOSTUPNOST SIL
 Naplňování jednotek a útvarů osobami a materiálem – reálně pro nejpravděpodobnější
použití.
 Vytváření úkolových uskupení (Force Generation) podle cílů operace.
 Zabezpečení rotací v operacích mimo území státu.
 Mobilizační a operační rozvinutí (zajištění postupného nárůstu sil).
 Udržování moderní doktrinální soustavy.
Cílená příprava vojenského profesionála (e-learning, umělá inteligence).
Přizpůsobení výcviku reálným podmínkám pravděpodobného použití - trenažérová a simulační
technika, kulturní znalosti mimo evropský civilizační okruh, psychologická a klimatická
příprava.
Vedení přehledu a evidence braneckých zdrojů.
Permanentní příprava záloh.
Získávání lidských zdrojů – účinný marketing.
Modernizace vojenské infrastruktury na teritoriu státu, včetně výcvikové základny.
Doplňování technikou a materiálem pro nejpravděpodobnější použití.
Využívání vnějších zdrojů mimo základní vojenské kompetence.
Obranné a operační plánování, propojování do nadnárodní úrovně.
Mechanismy postupného nárůstu sil – reakce na méně pravděpodobné hrozby.
Mobilizační obranná infrastruktura a HNS.
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2.

Problémy a překážky v budování schopností.

Výzkumná a vývojová základna;
obranný průmysl

Technologický
výhled

Technologické
schopnosti

Technologické
demonstrátory

Štáby ozbrojených sil

Ideje budoucího
systému

Výhledový plán na 20 – 30 let

Demonstrátory
technicko - operační

Směr
postupu

Operační
výhled

Operační
koncepce

Operační/technicko
operační studie

Operační
demonstrátory

Programy
Výrobní demonstrátory
Budoucí schopnosti
zajištěné výbavou/výzbrojí
Od technologií

K operačnímu použití
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3.

Rozvoj „dalších“ schopností

NÁRODNÍ
ZÁJMY

HROZBY A RIZIKA

ALIANČNÍ ZÁVAZKY
PŘÍSPĚVEK K UDRŽENÍ MÍRU A STABILITY
V EVROPĚ A VE SVĚTĚ

AMBICE A POŽADAVKY NA OZBROJENÉ SÍLY

SCHOPNOSTI OZBROJENÝCH SIL

V KOMPLEXNÍM (ŠIRŠÍM) CHÁPÁNÍ
SOCIÁLNĚEKONOMICKÉ
SCHOPNOSTI
•
•
•
•
•
•

Výchovně vzdělávací a výcvikové
Všestranné péče o člověka
Akviziční
Modernizace a rozvoje
Vědeckovýzkumné
aj.

OPERAČNÍ
SCHOPNOSTI
•
•
•
•

Klíčové
Podpůrné
Vedlejší
aj. nebo konkrétním výčtem
schopností

KLÍČOVÉ (ROZHODUJÍCÍ) OPERAČNÍ SCHOPNOSTI
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Struktura a vývoj požadavků na operační schopnosti pozemních sil AČR
doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc.
Správa doktrín – správní rada
tel. 973 450 945, ŠIS
luhod@seznam.cz
Pojem „schopnost, schopnosti“ vyjadřuje „vlastnost potřebnou k vykonání něčeho“,
k uskutečnění určité činnosti, přičemž může mít nehmotný i hmotný projev a výsledek.
Pojem „operace, operační“ má rozdílný význam v závislosti na prostředí a souvislostech,
v nichž je použit (lékařství, vojenství, kybernetika, logika, obchod, finance ap.), a zpravidla
představuje „provedení nějaké činnosti, úkonu“. Ve vojenství je vztahován k operačnímu
umění nebo k činnostem svazů (armáda, armádní sbor; bojová operace, operační sestava, operační úkoly ap.) při plnění jejich úkolů.
Vzhledem k uvedenému lze obsah pojmu „operační schopnosti (ozbrojených sil)“ chápat
jako jejich „připravenost a schopnost (dovednost) plnit úkoly (provádět činnosti), související se zabezpečováním obrany a obranyschopnosti státu“ v různých fázích eliminace (potlačování, vylučování) vojenských i nevojenských rizik a hrozeb (ohrožení) bezpečnosti státu.
Vzhledem k zapojení ČR do struktur NATO je nutno uvedenou definici „operačních schopností ozbrojených sil státu“ rozšířit a definovat jako „připravenost a schopnost (předpoklad, dovednost) AČR plnit úkoly (provádět činnosti), související se zabezpečováním
obrany a obranyschopnosti ČR a s plněním spojeneckých závazků ČR i mimo území
státu“.
Před vlastní analýzou rozsahu operačních schopností AČR je nezbytné vymezit rozsah a
v návaznosti na to analyzovat obsah dílčích schopností, tvořících celkové operační schopnosti AČR. Mezi tyto dílčí schopnosti AČR patří především:
• rychlost reakce – tzn. schopnost reagovat přiměřeně rychle (v odpovídajících časových
lhůtách) na možné varianty ohrožení státu, území spojenců nebo na vývoj situace
v zájmových (krizových) oblastech, tzn. z hlediska možné rychlosti přechodu rizika
z latentního do působícího stavu a doby možného trvání nebo působení krizového stavu;
• odolnost proti úderům – tzn. schopnost minimalizovat vlastní ztráty a uchovat bojeschopnost po celou dobu trvání případného konfliktu nebo nasazení v operaci, tj. případně i až do doby zásahu spojenců nebo mezinárodních bezpečnostních struktur v krizové oblasti;
• bojová (obranná, úderná, odstrašující) síla – tzn. schopnost způsobit útočníkovi při
jakémkoli způsobu zahájení a průběhu konfliktu takové ztráty, které výrazně oslabí (sníží) jeho akceschopnost, případně převáží jím předpokládané výhody, získané provedením
případné agrese;
• prostorová působnost – tzn. schopnost účinně působit při zahájení i v průběhu jakéhokoliv konfliktu v celém prostoru odpovědnosti (operačním prostoru), příp. i mimo něj
na relativně velké vzdálenosti, a to i přes limitované počty osob i bojové techniky a výzbroje
(mírové i válečné);
• manévrovost (mobilita) – tj. schopnost provádět nezbytný manévr silami a prostředky a přenášet hlavní úsilí na směry a do prostorů, rozhodujících z hlediska celkového vývoje
situace, průběhu a výsledku konfliktu;
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• udržitelnost – tzn. schopnost ozbrojených sil (i státu jako celku) udržet (zachovat) nezbytnou (nutnou) úroveň logistického zabezpečení všech oblastí činnosti vojsk po celou
dobu případného ozbrojeného konfliktu tak, aby nedošlo z důvodu nedostatku jakéhokoliv
druhu materiálu (tj. především munice, PHM, proviantu, technického i zdravotnického aj.
materiálu) v jeho průběhu k narušení bojeschopnosti jednotlivých sil (složek) nebo AČR jako
celku;
• morálně-psychická schopnost – tzn. schopnost a připravenost příslušníků ozbrojených
sil (v podstatě značné části dospělé populace státu) překonávat stresové situace, spojené se
vznikem neočekávaných situací, s ohrožením života a zdraví, se vznikem značných materiálních škod ap.
Z výše uvedeného lze vyvodit, že význam či míra důležitosti jednotlivých složek, tvořících
operační schopnosti AČR bude ovlivněna především:
• pravděpodobným charakterem možného konfliktu (z hlediska možných variant jeho
vzniku a zahájení, průběhu i cílů, převahy a charakteru činnosti možného nepřítele ap.),
• operačními schopnostmi jednotlivých složek (druhů sil) AČR a jejich podílu na celkových operačních schopnostech AČR, tzn. především operačními schopnostmi:

pozemního vojska (sil),

vzdušných sil,

logistiky (včetně schopností jednotlivých resortů státu podílet se na zabezpečování
potřeb a požadavků armády v průběhu vedení obranné operace AČR),

prostředků zabezpečení velení (včetně zpravodajského zabezpečení operace),
• schopnostmi a připraveností ostatních resortů státu zabezpečovat potřeby a požadavky armády vyčleňovat lidské, finanční i materiální zdroje průběžně po celou dobu trvání případného konfliktu, tzn. nejen doplňovat spotřebovávaný materiál (munice, PHM,
zdravotnický materiál, proviant atd. atd.), ale zejména průběžně uhrazovat případné lidské
ztráty a opravovat a nahrazovat (doplňovat) poškozenou a vyřazenou bojovou a jinou techniku a materiál, nezbytný k vedení bojové činnosti!
Analogicky k pojmu „operační schopnosti AČR“ pak lze definovat obsah pojmu „operační
schopnosti pozemního vojska AČR“ jako „připravenost a schopnost (předpoklad, dovednost) pozemního vojska AČR podílet se na plnění úkonů a úkolů, souvisejících se zabezpečováním obrany a obranyschopnosti ČR a s plněním spojeneckých závazků ČR i mimo území státu“.
Analýza možných opatření, umožňujících dosáhnout a průběžně zajišťovat či zvyšovat požadovanou úroveň jednotlivých složek, tvořících operační schopnosti pozemních sil AČR, je
časově i odborně velmi náročná, protože se do nich promítá celá řada vlivů:
• možný charakter konfliktu a operačního prostředí, v němž se odehrává,
• dosažená úroveň technologického rozvoje,
• finanční (zdrojová) nákladnost jednotlivých opatření a jejich skutečná efektivnost,
• náročnost přípravy příslušníků resortu atd.
Vzhledem k časovým možnostem lze v tuto chvíli pouze uvést určitý nástin možných opatření
(řešení) k dosažení požadované úrovně operačních schopností po jednotlivých oblastech:
charakter schopnosti
* rychlost reakce na krizi

opatření k zajištění schopnosti
* promyšlenost organizačních struktur
útvarů a jednotek – bez nutnosti vytvářet „účelové tabulky kontingentu“
* kvalita přípravy a úroveň vycviče-

opatření v oblasti technologií
* kvalita (interoperabilita) komunikačních a informačních systémů
velení a řízení,
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* odolnost proti úderům

* bojová (úderná) síla

* prostorová působnost

* manévrovost (mobilita)

* udržitelnost (logistika)
* morálně-psychický stav

nosti – bez nutnosti provádět rozsáhlou „bezprostřední přípravu“ příslušníků kontingentu před nasazením,
* připravenost velitelského sboru, jeho
schopnost působit v mnohonárodních
strukturách,
* materiální vybavení, odpovídající
potřebám v pravděpodobném operačním prostoru,
* vlastnosti bojové a dopravní techniky (odolnost pancéřové ochrany, silueta, pohyblivost v terénu, provozní
spolehlivost),
* kvalita a použitelnost individuálních
ochranných prostředků,
* možnost budování úkrytů a využívání terénu,
* možnost provádění opatření aktivní
a pasivní ochrany (včetně opatření
EB apod.),
* účinnost a spolehlivost palebných
prostředků všech druhů (ručních
zbraní, zbraní lafetovaných na BV,
podpůrných systémů – D, M, PVO),
* možnosti průzkumných prostředků
(systémů), i za ztížených podmínek,
* funkčnost průzkumných a palebných
systémů v různých situacích a prostředích, efektivnost tzv. targetingu,
* dosah průzkumných systémů, rychlost přenosu a vyhodnocení dat,
* dosah palebných prostředků, zejména prostředků palebné podpory (D,
vojskové letectvo apod.),
* průběžné vytváření a vyhodnocování
společného obrazu operační situace,
možnost přiměřené reakce …
* operační mobilita (do prostoru operace),
* taktická mobilita (v rámci prostoru
operace) – průchodivost terénem,
spolehlivost, rychlost (možnost přepravy vzduchem – vrtulníky)
*
* kvalita výcviku, sladěnost, důvěra ve
vlastní schopnosti, velitele,
* funkčnost a sladěnost všech podpůrných a zabezpečovacích systémů,
* znalost situace a úkolu, ztotožnění se
s ním …

* požadavky na BV (užitné vlastnosti BVP, OT – účinnost ochrany osádky, silueta, přepravitelnost, pohyblivost ..)
* ochranné vesty, přilby, …
* vybavenost jednotek ženijními
prostředky malé mechanizace,
* kvalita maskovacích prostředků,
účinnost opatření klamání, odolnost prostředků VaŘ proti EB
* možnost vedení palby a pozorování z BVP a OT osádkou, odolnost (zranitelnost) věžové nástavby včetně pozorovacích systémů,
* zkušenosti spec. sil s jednotlivými druhy zbraní a jejich lafetací,
* druhy zbraní a munice, ručních
granátů apod.,
* používání RL pozemního průzkumu a jiných senzorů,
* SW podpora rozhodování v procesu tzv. targetingu,
* zobrazovací možnosti OTS VŘ
(společný obraz operační situace)
* dostupnost a kapacita přepravních prostředků (vzdušných aj.),
* takt.-techn. požadavky na BV a
dopravní techniku, dostupnost
(počty) vrtulníků,
*
* zajištění podpory a pomoci na
bojišti (zdravotnická pomoc, způsob a úroveň uspokojování zákl.
životních potřeb ...),

Vzhledem k zaměření semináře na souvislost operačních schopností a zbraňových technologií
se lze hlouběji zamyslet zejména nad některými z uvedených schopností:
charakter schopnosti
* bojová (úderná) síla

opatření k zajištění schopnosti
* účinnost a spolehlivost palebných
prostředků všech druhů (ručních
zbraní, zbraní lafetovaných na BV,
podpůrných systémů – D, M, PVO),

opatření v oblasti technologií
* možnost vedení palby a pozorování z BVP a OT osádkou, odolnost (zranitelnost) věžové nástavby včetně pozorovacích systémů,
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* prostorová působnost

* manévrovost (mobilita)

* možnosti průzkumných prostředků
(systémů), i za ztížených podmínek,
* funkčnost průzkumných a palebných
systémů v různých situacích a prostředích, efektivnost tzv. targetingu,
* dosah průzkumných systémů, rychlost přenosu a vyhodnocení dat,
* dosah palebných prostředků, zejména prostředků palebné podpory (D,
vojskové letectvo apod.),
* průběžné vytváření a vyhodnocování
společného obrazu operační situace,
možnost přiměřené reakce …
* operační mobilita (do prostoru operace),
* taktická mobilita (v rámci prostoru
operace) – průchodivost terénem,
spolehlivost, rychlost (možnost přepravy vzduchem – vrtulníky)

* zkušenosti spec. sil s jednotlivými druhy zbraní a jejich lafetací,
* druhy zbraní a munice, ručních
granátů apod.,
* používání RL pozemního průzkumu a jiných senzorů,
* SW podpora rozhodování v procesu tzv. targetingu,
* zobrazovací možnosti OTS VŘ
(společný obraz operační situace)
* dostupnost a kapacita přepravních prostředků (vzdušných aj.),
* takt.-techn. požadavky na BV a
dopravní techniku, dostupnost
(počty) vrtulníků,

Současně s analýzou výše uvedených složek operačních schopností je ale nutno se zabývat i
analýzou charakteru soudobého boje – je totiž stále zjevnější, že průběh vyčišťovacích operací, probíhajících v posledních pěti letech v Iráku i v Afghánistánu, svádí k mylným závěrům o
zásadní změně jeho charakteru, tzn. o přechodu od organizovaných střetnutí velkých uskupení
k hlídkové činnosti na kontrolních stanovištích (tzv. check pointech), k provádění vyčišťovacích a vyhledávacích operací, zejména v zastavěných prostorech, k zjišťování doprovodu přesunujících se proudů (konvojů) a VIP osob apod. Tuto tendenci do značné míry potvrdilo i
zaměření a průběh dvou brigádních cvičení, provedených v letech 2006 a 2007.
Přitom se ale zapomíná, že těmto současným aktivitám předcházely rozsáhlé operace velkých
uskupení vojsk k obsazení Afghánistánu a zejména Iráku, že před deseti lety provádělo NATO rozsáhlou operaci na území bývalé Jugoslávie a že i uvažované a připravované operační
nasazení bojových skupin EU by mělo nebo může mít v závislosti na situaci v prostoru jejich
nasazení také charakter rozsáhlé vojenské operace, vyžadující náročnou přepravu, sladěné
zasazení a použití všech druhů sil i druhů vojsk, přičemž jednou ze základních podmínek
úspěchu takovéto operace bude i schopnost a kvalita jejich všestranného logistického a zdravotnického zabezpečení, uskutečňovaného na tisícikilometrové vzdálenosti.
Při posuzování soudobých i budoucích operačních schopností je proto nutno se zabývat skutečným charakterem soudobého boje a důsledky zavádění a využívání soudobých technologií
ve výzbroji ozbrojených sil a na druhé straně nespoléhat se na to, že ke střetnutí se srovnatelně vyspělým, vyzbrojeným a vycvičeným nepřítelem (protivníkem) už nemůže dojít – průběh
současného asymetrického (partizánského) boje v Iráku je varovným příkladem toho, že
vhodnou taktikou a účelným používáním dostupných zbraňových prostředků lze způsobit i
technologicky nejvyspělejším ozbrojeným silám vážné potíže a ztráty.
V dané souvislosti si závěrem dovolím např. připomenout rozdílné, dobré i špatné, zkušenosti
a poznatky příslušníků speciálních sil z použití různých druhů výzbroje v době jejich opakovaného nasazení v Afghánistánu, a na druhé straně např. značnou problematičnost takticko
technických vlastností obrněného transportéru Pandur, mj. zejména z hlediska jeho siluety
(výšky v terénu) a také velmi omezených možností pozorování a vedení palby osádkou (rojem) z jeho korby při činnosti v terénu a zranitelnosti zbraňové nadstavby jako celku i jednotlivých jejích prvků, zejména pozorovacích systémů, ve srovnání s technicky mnohem starším,
ale koncepčně srovnatelným bojovým vozidlem pěchoty. Přitom toto konstatování a upozornění zaznělo již před dvěma lety na konferenci TAKTIKA 2006 bez jakékoli odezvy ze strany
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příslušných pracovišť Generálního štábu – a v protikladu proti tomu stojí velmi rychle provedená úprava a nasazení čtyř kusů BVP pro potřeby rekonstrukčního týmu v provincii Lóghar.
Na základě této informace a poznatku, že modernizace BVP vlastními silami je proveditelná a
efektivní, si člověk musí položit řečnickou otázku – proč nejsou BVP ve výzbroji pozemních
sil AČR modernizována a proč je nahrazováno mnohem dražším a přitom především z taktického hlediska nedokonalým prostředkem?
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Joint Operations 2030
Osnova

Praktické zkušenosti a požadavky ze
zapojení do dlouhodobé studie
JO2030
1.
2.
3.
4.

Význam a cíl dlouhodobé studie
Rámec a kontext/ participace a spolupráce
Harmonogram zpracování a dosažené výsledky
Další postup, koordinace a požadavky

23. února 200422. května 2008
pplk. Ing. Miroslav ŠVEJDA, MA
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Joint Operations 2030
Význam a cíl studie
•

Význam – za horizont studií mapujících vliv nových technologií na
pozemní, vzdušné a námořní operace (2020)
– nabízí nové pohledy na rozvoj schopností

•

Cíl – Final Technical Report (2009)

1) analyzovat dopad změn globálního bezpečnostního prostředí na společné
operace NATO prostřednictvím různorodých scénářů
2) analyzovat vliv pokročilých technologií na schopnosti požadované pro
budoucí společné operace NATO
3) identifikovat nové typy schopností a doporučit řešení k rozvoji specifických
schopností NATO
4) identifikovat nedostatky v předpokládaných budoucích schopnostech NATO
a doporučit řešení k jejich odstranění
5) identifikovat systémové koncepce k odstranění nedostatků v
předpokládaných budoucích schopnostech NATO či k jejich rozvoji
23. února 200422. května 2008
pplk. Ing. Miroslav ŠVEJDA, MA
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Joint Operations 2030
Rámec
•

RTO (Research and Technology Organization)
pro vědecký výzkum a sdílení informací mezi 26 státy a 38 partnery NATO

•

SAS (System Analysis & Studies) – technický panel
k provádění systémových studií a operačních analýz k rozvoji schopností cestou nových: a)
technologií, b) organizačních forem, c) operačních koncepcí

•

LTSS (Long Term Scientific Study) SAS - 066 “JO 2030”
z požadavku NAAG (NATO Armaments Group)

•

Spolupráce
ACT, IS, NC3A, NIAG (Industrial Advisory Group), NURC (Undersea Research Centre)

•

Participace
Belgie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Německo, Nizozemí, Norsko, USA, Rumunsko
(zámysl se zúčastnit: Polsko, Rakousko, Turecko)

23. února 200422. května 2008
pplk. Ing. Miroslav ŠVEJDA, MA
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Joint Operations 2030
Harmonogram - pět fází a výsledky
1. 08-12/2006 Strategické prostředí, scénáře, CONOPs
a) zhodnoceno strategické/ budoucí prostředí (analytické trendy a přístupy, scénáře a
tématické analýzy); b) posouzena použitelnost scénářů (klasifikace, věrohodnost, rozlišení);
c) posouzena použitelnosti vojenských operačních koncepcí

2. 01-06/2007 Stanovení tématických okruhů
definováno 17 témat – z nich jsou generovány schopnosti, tématický okruh reprezentuje
základní a dlouhodobý rozvoj v prostředí, v kterém NATO existuje a operuje

3. 07/2007-02/2008 Identifikace schopností k r. 2030
porovnány schopnosti definované předchozí fází se 38 schopnostmi definovanými ACT LTRS
(Long Term Requirements Study); identifikován základní soubor schopností na základě
porovnání současných a projektovaných potřeb - JO 2030 Capabilities Set

4. 03/2008-03/2009 Posouzení vlivu technologického rozvoje
na schopnosti, strukturu sil a operační koncepce (26-29.5. Kodaň)
posouzení technologického rozvoje a jednotlivých technologických možností a variant k
optimalizaci JO 2030 Capabilities Set

5. 04-12/2009 Výsledná zpráva
mezinárodní odborné semináře, řada ověřovacích mítinků atd.
23. února 200422. května 2008
pplk. Ing. Miroslav ŠVEJDA, MA
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Joint Operations 2030
Témata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Blurred distinction between peace and conflict
Standing Arrangements
Planning Under Deep Uncertainty
Different paradigms in decision making
Evolving relationships between man, robotics and machine intelligence
Staying Power
Small Teams Operations
Strategic Compression
Proliferation of dual use technology
Non-military / non-violent threats
Regeneration
Three domains of war: physical, mental and moral
Coalition Operations
Space is Opening Up
Cost escalation
Political Transformation
The role of the media

23. února 200422. května 2008
pplk. Ing. Miroslav ŠVEJDA, MA
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Joint Operations 2030
Témata - oblasti

23. února 200422. května 2008
pplk. Ing. Miroslav ŠVEJDA, MA
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Joint Operations 2030
Kontext
ACT LTRS & LTCRs

DRR & DPQ

JO 2030 - Thematic Analysis - Ph II

SAS 062 - Disruptive
Technologies
JO 2030 Capability Requirements - Ph III

JO 2030 Research Investment Options - Ph IV&V

2007
23. února 200422. května 2008
pplk. Ing. Miroslav ŠVEJDA, MA

2018

2030

78

Joint Operations 2030
Další postup – požadavky
Vliv technologického rozvoje na schopnosti, strukturu sil a
operační koncepce – 4. fáze do 03/09
Cíl: posoudit technologický rozvoj, jednotlivé technologické možnosti a
varianty k optimalizaci JO 2030 Capabilities Set
Plán: Oslovit širokou vědeckou, výzkumnou a vývojovou komunitu k získání
poznatků o technologickém rozvoji a výzkumném úsilí k doplnění JO 2030
Capabilities Set:
a)
b)
c)
d)

získání přehledu o vědeckém výzkumném a vývojovém úsilí jednotlivých
zúčastněných států,
získání poznatků z průmyslu navázáním spojení s hlavními manažery obranného
průmyslu,
provedení průzkumu a zhodnocení dosavadních studií a analýz prováděných RTO
oslovením jednotlivých panelů RTO,
konání pracovních seminářů s vybranými odborníky (podzim 08/ jaro 09)
(např. „JO 2030 Technology Investigation Workshop“)

23. února 200422. května 2008
pplk. Ing. Miroslav ŠVEJDA, MA
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Joint Operations 2030
Závěr – dotazy, připomínky

Možnosti k přispění/ ovlivnění
JO 2030 Capabilities Set:
1.
2.
3.
23. února 200422. května 2008
pplk. Ing. Miroslav ŠVEJDA, MA

Výsledky vědeckého/ výzkumného a vývojového
úsilí ČR - průzkum
Příspěvky a poznatky průmyslu ČR
Zapojení vybraných odborníků z ČR
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End-to-End Process: Strategy,
Concepts, Capabilities, Acquisition
Patrick Vye
Cubic
Strategic Studies Institute Workshop
22 May 2008 Brno
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End-to-End Process
•
•
•
•

Strategy
Concepts
Capabilities Definition
Acquisition/Armaments
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End-to-End Strategy & Concepts, Capabilities
Definition, and Acquisition Process
Strategy
• Strategic
Planning
Guidance
• Defense
Planning
Scenarios
• Family of
Concepts
• Transformation

Capabilities Definition

Acquisition & Armaments

Capabilities Based Assessment
(determine potential risk areas/Redundancies)
•
•
•
•

Capabilities
Tasks
Attributes
Metrics

• Potential Non• Gaps
materiel solutions
• Shortfalls
• Materiel solutions
– So What Gap
• S+T initiatives
Analysis (e.g. impact
• Experimentation
in the Joint
Warfight)

• Refined
concept
• Analysis of
Alternatives
• Technology
Strategy
• Systems
Engineering
Plan
Concept
Decision

Select a Joint
Integrating
Concept

Develop
Concept

Functional
Area Analysis

*Functional
Needs Analysis

*Functional
Solutions Analysis

ICD

Analysis of
Alternatives

• Revise KPPs • LRIP
• Detailed
• IOT&E
design
• System
• LRIP
integration
• FOT&E
• DT&E/IOT&E

• Affordable
military-useful
increment
• Technology
demonstrated
• Initial KPPs

MS “A”
Technology
Technology
Technology
Development
Development
Development

MS “B”
CD
CD
CDD
D
D

MS “C”
System
System
System
Development
Development
Development

Productio
CP Production
Productio
CP
CPD
nn
D
D

Capability Based Assessment
Evolutionary or Spiral
Development

MoD

General Staff

GS/MoD
Joint
Staff (OSD)

Acquisition System/Armaments
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End-to-End Process
•
•
•
•

Strategy
Concepts
Capabilities Definition
Acquisition/Armaments
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Strategy
&
National Security Geo-Political
Geo-Economic Space
 National
Interests, Goals
and Priorities
 Integrating
Instruments of
National Power
 National
Security
Directives

U.S. Government

STRATEGIC
Political-Military Space
CONTEXT
 America’s
Current
STRATEGY
Position
 Security
Objectives CAPABILITES
Operations Space
 Persistent
& ATTRIBUTES
and Emerging
Challenges  How We Will
Accomplish  Key
 Assumptions Objectives
Operational
 Attributes &
Capabilities
Principles
 Implementation
Guidelines  Size &
 Full-Spectrum
Shape of
Dominance
 Force Application
Force
 Joint Operating
 Defense
 Command and Control
Concepts
Posture

Defense

Military

JOpsC

Department

 Operational
Priorities
 Risk Assessments

Armed Forces

 Functional
Concepts

Battle
Space

 Battlespace Awareness
 Focused Logistics
 Protection

Joint Warfighting

85

End-toEnd Process
•
•
•
•

Strategy
Concepts
Capabilities Definition
Acquisition/Armaments
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Use of Concepts
Op
Concepts

Strategic
Guidance

11

22

Strategy

Validated and approved
need

Capability-based Approach

33

44

Solution
Concepts

55

66

Fulfillment & Acquisition
Shortfall in ability to meet a future operational
concept or future strategy

Achieved
Capability
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End-to-End Process
•
•
•
•

Strategy
Concepts
Capabilities Definition
Acquisition/Armaments

88

Capabilities to Materiel Solutions (Acquisition)
Start

JointIntegrating
Integrating
Joint
Concept
Concept

AltCONOPS?
CONOPS?
Alt
Cross-Service
Contributions/ Inputs

CONOPS
Tasks
Capabilities

Functional
Functional
Solutions
Solutions
Analysis
Analysis

Functional
Functional
Area
Area
Analysis
Analysis
Determine
Key Tasks & Capabilities

Functional
Functional
Needs Analysis
Analysis
Needs

•S&T
•Experiments
•ACTDs
•M&S
•War Games

DOTLPF
DOTLPF
Changes?
Changes?

DCR
DCR
DCR
Non-Materiel
Solutions

Materiel
Materiel
Solutions?
Solutions?

ID Capability gaps and
Potential “trade space”

ICD
CDD
CPD
Materiel
Solutions

89

Capability Analysis
• Functional Area Analysis (FAA)
– Identify operational task, conditions, and standards
needed to accomplish military objectives
– Result: tasks to be accomplished

• Functional Needs Analysis (FNA)
– Assess ability of current and programmed capabilities
to accomplish the tasks
– So what Gap Analysis?
– Result: list of capability gaps and excesses
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Capability Analysis
• Functional Solutions Analysis (FSA)
– Assessment of potential materiel and non-materiel approaches
to addressing capability gaps
– Recommend a prioritized capability approach to meet the need,
including initial TRL, sustainability, supportability, schedule of
delivery, and affordability assessments
– Assess operational risk of each approach
– Consider S&T Initiatives
– ID Experimentation needs
– Result: viable solutions for capability gaps

• Post Independent Analysis
– Independent analysis to determine best solution
– Result: Initial Capabilities Document
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End-to-End Process
•
•
•
•

Strategy
Concepts
Capabilities Definition
Acquisition/Armaments
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End-to-End Strategy & Concepts, Capabilities
Definition, and Acquisition Process
Strategy
• Strategic
Planning
Guidance
• Defense
Planning
Scenarios
• Family of
Concepts
• Transformation

Capabilities Definition

Acquisition & Armaments

Capabilities Based Assessment
(determine potential risk areas/Redundancies)
•
•
•
•

Capabilities
Tasks
Attributes
Metrics

• Potential Non• Gaps
materiel solutions
• Shortfalls
• Materiel solutions
– So What Gap
• S+T initiatives
Analysis (e.g. impact
• Experimentation
in the Joint
Warfight)

• Refined
concept
• Analysis of
Alternatives
• Technology
Strategy
• Systems
Engineering
Plan
Concept
Decision

Select a Joint
Integrating
Concept

Develop
Concept

Functional
Area Analysis

*Functional
Needs Analysis

*Functional
Solutions Analysis

ICD

Analysis of
Alternatives

• Revise KPPs • LRIP
• Detailed
• IOT&E
design
• System
• LRIP
integration
• FOT&E
• DT&E/IOT&E

• Affordable
military-useful
increment
• Technology
demonstrated
• Initial KPPs
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Technology
Technology
Technology
Development
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Development
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CDD
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D
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Acquisition System/Armaments
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POŽADAVKY A TRENDY ROZVOJE
DĚLOSTŘELECKÝCH ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMŮ
Milan J. GOLIAN1

ÚVOD

MOTTO: Žádná zbraň nebo technologie
není poslední i ta poslední se
po čase stane předposlední.

Historie vojenského umění zaznamenává, že pozemní dělostřelectvo v moderním
vedení války významně přispívá k získání převahy na bojišti. Palbami způsobuje nepříteli ztráty, čímž mění poměr sil, rozkládá jeho morálku a vůli bojovat.
Dělostřelectvo vyspělých armád na počátku 21. století neztratilo svůj význam ve
vztahu k plnění úkolů palebné podpory, ba právě naopak, jeho úloha vzrůstá. Díky
novým sofistikovaným technologiím uplatňovaným jak v konstrukci zbraňových kompletů, tak v oblasti munice, zabezpečovací výzbrojní a přístrojové techniky se mění
kvantitativní i kvalitativní rozsah možných palebných i taktických úkolů. Je zřejmé, že
technologický růst mění požadavky na mnohé taktické aspekty, které souhrnně tvoří
tzv. bojové možnosti a část bojové síly [4]. Ta je uplatňovaná jako palebné ničení
nepřítele realizovaná palebnou podporou vojsk [4]. Všechno toto se zhodnocuje ve
zvýšení synergické efektivnosti zbraňových – palebných systémů.
V současné době neexistuje jednotná Teorii hodnocení bojové efektivnosti zbraňových systémů a charakteristiky jejich aspektů, podle kterých by bylo možné zhodnotit
obecně nebo konkrétně dělostřelecké zbraňové systémy. Proto, v dalším textu příspěvku jsou uvedeny názory autora, které vzhledem rozsahu problematiky a reálným
požadavkům je problém řešen jen omezeně s důrazem na vybrané aspekty.
Příspěvek vychází z potřeby uvést rozsáhlou škálu aspektů majících vliv na hodnocení bojové síly a z ní vyplývající efektivnosti dělostřeleckého zbraňového systému.
Dále je pozornost věnovaná rozhodujícím aspektům tak, aby bylo možné charakterizovat tendence rozvoje moderního pozemního dělostřelectva ve vztahu k vývoji dělostřeleckého systému (tj. TTD údajům dělostřeleckých zbraní, munice - (střel a zapalovačů), výzbrojní a přístrojové techniky - (dělostřeleckých průzkumných prostředků a kompletů), přesnosti palby apod.).
Je věcí názoru a možnosti komparace a konfrontace uvedených skutečností se současnou praxí použití pozemního dělostřelectva v nebojových (mírových) a bojových
operacích vedených v současné době v konfliktních oblastech.
Na vybraných aspektech a prvcích dělostřeleckého zbraňového systému jsou ukázány možné tendence předpokládaného vývoje výzbrojní a přístrojové techniky, zejména ve vztahu k naplnění politicko vojenských ambicí ČR a realizaci schopností AČR
k přijaté transformaci koncepce k dosažení cílových operačních schopností,, novým
taktickým požadavkům a možností uplatnění nových technologií k dosažení růst bojové efektivnosti dělostřelectva.
1

prof. Ing, Milan J. GOLIAN, CSc. UNIVERZITA OBRANY, ÚOTS K-402, Kounicova 65, 61200 BRNO,
tel + 420 973 442 447, E-mail: milan.golian@unob.cz
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1.

VYMEZENÍ BOJOVÉ SÍLY A SYSTÉMU DĚLOSTŘELECTA

Dostřel, letální a neletální účinek moderního dělostřelectva kombinovaný
s účinností systémů pro určení cíle, pro velení a pro získávání relevantních informací a jeho schopnost koordinovat jiné palebné systémy umožňují, aby bojová síla byla použita s převahou, snadno a rychle na kritickém místě a v kritický čas. Jeho pružnost mu
umožňuje bez výrazných taktických přesunů využívat bojovou sílu v širokém rozsahu
bojiště během minut, ve dne i v noci a za jakýchkoliv meteorologických podmínek.

1.1

Bojová síla

Obecně je bojová síla (Combat Power) charakterizovaná podle [ 4, s.29] : ”Souhrn prostředků pro ničení a narušování, které může vojenská jednotka nebo
útvar použít vůči nepříteli v daném čase. Bojovou sílu tvoří morální duch vojsk,
jejich vycvičenost, organizace, kvalita velení a přidělené prostředky“. Vymezit
„bojovou sílu dělostřelectva“ v tomto pojetí je sice možné ale nerealistické
Rozsah aspektů ovlivňujících bojovou sílu dělostřeleckého zbraňového systému je
schematicky znázorněn na obr.1.1. Vymezení jednotlivých aspektů vychází
z požadavku taktických a palebných úkolů, kterými jsou všeobecná a přímá palebná
resp. dělostřelecká podpora.
Pozemní dělostřelectvo má široký rozsah bojových možností, vycházející z jeho
systému velení a řízení, z jeho vybavení prostředky pro průzkum a určování cílů a
z vlastních zbraňových kompletů. Excelence pozemního dělostřelstva mezi druhy
vojsk spočívá v nezaměnitelné úloze a schopnosti být užitečné a efektivní
v
mnoha druzích konfliktů. Operace jsou charakterizovány vysoce digitalizovaným
prostředím, užívají se automatizované systémy řízení, aby byla zabezpečena co
nejúčinnější a nejspolehlivější NEC. Předmětem součinnosti a kooperace mezi automatizovanými systémy je účinné velení, řízení, spojení a informace jednotek pozemního dělostřelectva různých států, jakož i efektivní kombinovaná palebná podpora na základě rychlé výměny informací. Pozemní dělostřelectvo armád NATO
disponují účinnými systémy pro podporu velení, taktického a technického řízení palby, spojení, informací a logistických činností pozemního dělostřelectva. Jelikož kooperace je účinná na základě výměny a předávání zpráv, musí být systém pozemního dělostřelectva automatizovaný system musí být schopen fungovat ve společném, kombinovaném a mnohonárodním prostředí.
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Obr. 1.1: Schéma aspektů modelu BOJOVÉ SÍLY
- EFEKTIVNOSTI dělostřeleckého zbraňového systému
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1.2 Dělostřelecký systém
Pozemní dělostřelectvo je možné chápat jako systém. Uplatněním obecné teorie
systémů z informatiky a kybernetiky vyplývá, že „systém“ je pojem relativní a jeden
„systém“ ve vztahu vyššímu systému chápeme jako podsystém. V tomto smyslu
uplatníme obecnou teorii i při charakteristice systému pozemního dělostřelectva.
Dále vycházím z toho, že konečnou podstatou činnosti dělostřelectva je vysoce
účinná střelba k splnění palebného úkolu, charakterizovaná výslední letální a neletální synergickou efektivností, které je požadována veliteli úkolových uskupení ke
splnění taktických bojových úkolů.
Obecně je ve vojenství charakterizován podle [4, s.314] : „Kombinace jedné nebo
více zbraní s odpovídající obsluhou, vybavením (materiálem, technickými a
dopravními prostředky pro rychlý manévr a rozmístění a servisními prostředky)
tak, aby tvořil samostatný a nezávislý prostředek schopný samostatné činnosti.
Pozemní dělostřelectvo je systém zahrnující pět následujících podsystémů nebo prvků [18] :
1.
Podsystém pro průzkum a určení polohy cílů, vyhledávání a přidělování cílů (STA - ) s návaznosti na širší zpravodajský systém (ISTAR).
2.
Podsystémy automatizovaného velení a řízení palby a palebné podpory, komunikace a informací.
3.
Zbraňové komplety (samohybná děla, raketomety, minomety)
4.
Munice a muniční zásobovací systém.
5.
Prvky (prostředky) zabezpečení topograficko geodetické, meteorologické, balistické a technické přípravy, výpočet prvků pro střelbu.
Vymezení dělostřeleckého systému je odlišné, než je uvedeno v nové doktríně
dělostřelectva [NATO STATAG 2494, RD 1]. Podrobné vymezení a charakteristiky
jednotlivých podsystémů (prvků) by vyžadovalo více prostoru než je k dispozici pro
tento příspěvek. Z toho důvodu je věnovaná pozornost jen některým prvkům, které
přímo souvisí se zbraňovými komplety a některými prostředky zavedenými do výzbroje pozemního dělostřelectva AČR.
1.2.1 Cíle výstavby FG 2006 – L 0905 - požadavky
A/ Vedení boje mimo dosah zbraňových systémů nepřítele
– nepřímá palebná podpora
1.
tva

Do konce roku 2007 zahájit prodloužení dostřelu pozemního dělostřelecs ukončením do roku 2010.
Deklarovaný termín – zahájení po roce 2010 a splnění do konce roku 2017.

2.
Zabezpečit podporu vojsk na vzdálenost minimálně 40 km a vývojem
technologií vzdálenost prodlužovat.
Deklarovaný termín – modernizace RM po roce 2010, nákup nových
minometů a děl – do konce roku 2017.
3.
Bezpečný převod údajů mezi prvky systému řízení palby.
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Deklarovaný termín – po provedené modernizaci systému řízení palby
ASPRO – do konce roku 2014.
4. Zjišťování přesnějších údajů v návaznosti na počty zbraňových systémů
a zvýšení přesnosti palby.
Deklarovaný termín – po zavedení topografických prostředků a rdl ARTHUR WLS
modB – konec roku 2008.

1.3 Dostřel – dálka aktivního vedení palby
Dostřel – je významný atribut palebného dělostřeleckého systému. Obecně je požadováno, aby dělostřelectvo vedlo palby na co možná největší vzdálenosti. I když by
tento požadavek byl po taktické stránce zdůvodněný, podléhá vždy množství souvisejících faktorů technického, ale i taktického charakteru. Významným souvisejícím
faktorem je zároveň vždy přesnost palby. O té bude pojednáno v další části.
Vývoj dostřelu u moderních armád má na konci 20. a začátku 21. století vcelku dramaticky pozitivní vývoj. Když v 80 - tých létech byl dostřel na hranici 25 až 30 km celkovým pokrokem, v 90 - tých je to už na hranici 30 až 35 km. Na konci 21. století a
v současné době je běžné, že dělostřelectvo moderních armád disponuje dostřelem
s dostřelem na dálkách 40 až 50 km, ve výjimečných případech ještě víc, až na hranice 60 i 70 km. Tento trend je možno sledovat u všech tří druhů klasického dělení
hlavňového dělostřelectva. Tzn. dělostřelectva lehkého, středního a těžkého, taženého i samohybného. V následujících tabulkách T-2 a T-3 jsou schematicky znázorněny trendy vývoje maximálního dostřelu vybraný zbraňových kompletů.
Dá se konstatovat, že zvýšení dostřelu bylo v první fáze dosaženo prodloužením
hlavně na 37/resp 39 a 52 násobek kalibru (Vammas-FIN, CAESAR-FRA, Pz 2000DEU, AP ENSAB-ESP, Firtina-TUR a další) a zvýšení počáteční rychlosti.
Ve druhé fáze byly vyvinuty střely s novými technickými, konstrukčními a kvalitativními prvky, které vedly k zlepšení vnějšně balistických charakteristik a zvýšení dostřelu a
přesnosti.
Dostřel je často chápana jako ryze kvantitativní střelecko technická charakteristika,
která však mění i kvalitativní použití dělostřeleckých jednotek. Z taktického pohledu,
dělostřelecké jednotky zaujímají palebná postavení mimo dosah (dostřel) nepřátelského dělostřelectva a tím si zabezpečují zachování bojeschopnosti. Proto, jako objektivnější charakteristiku dostřelu používáme hodnotu - dálka aktivního palebného
ničení - D APN (působení), která je dána jako rozdíl maximálního dostřelu - Dmax a
vzdálenosti bojové sestavy od předního okraje - d BS . ( D APN = Dmax − d BS ).
Pro stavovou analýzu dostřelu posoudíme dělostřelectvo ve třech základních kategoriích a to – tažené, samohybné a raketomety. Podrobnější analýza by umožňovala
další členění a to zejména ve vztahu – těžké, střední a lehké variantě – která je úzce
spojena s přepravitelností (strategickou a operační), co je možno považovat
v současné době i pro AČR za velmi významný faktor.
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1.3.1 Tažená děla
Diskuse:
Tažené dělostřelectvo má své místo v organizačních strukturách mechanizovaných
útvarů a tvorbě úkolových uskupení, nebo v poslední době bojových skupin (Battle
Groups). Dostřel a případná dálka aktivního palebného ničení dostatečně pokrývá
potřeby plnění úkolů přímé palebné podpory. V mnoha případech, současné nejmodernější zbraňové komplety jsou schopny plnit i úkoly všeobecné palebné podpory.
Jejich nezanedbatelnou výhodou je nižší hmotnost, umožňující provádět strategickou
nebo operační přepravu vzduchem (letecky). Některá děla jsou vybavena pomocným
motorem, který umožňuje provádět rychlý taktický manévr v rámci prostoru palebných postavení. To vytváří příznivé podmínky pro zachování si bojeschopnosti.
K současné špičce patří zbraňový systém dělostřelectva US Army s označením
M777A1 a M777A2 – DFCS (Digital Fire Control System) vyvinutý pro námořní pěchotu US Army. Dále je to např. izraelská 155 mm tažená kanónová houfnice TN 90
(hlaveň 155 mm, 45/kal., dostřel 39 km, hmotnost 9,7 t), nebo ATHOS 2052 (155
mm, 52/kal., dostřel 41 km) a nebo britská super lehká 105 mm kanónová houfnice
XM777 (hmotnost 4080 kg) s dostřelem s RAP až 30 km.
Do budoucna by asi bylo vhodné uvažovat o tažené nebo samohybné kolové verzi
lehčího děla pro vytvoření organizační struktury jedné až dvou palebných baterií pro
síly rychlé reakce a bojových skupin (BATLLE GROUPs) v tzv. těžké verzi.
1.3.2 Samohybná děla
ZVYŠOVÁNÍ DOSTŘELU
(Samohybná děla)
Tabulka T–2
Typ zbraňového
Země
kompletu
původu
NORICO
Čína
203 mm – Sh
Typ – 83
Čína
152 mm – Sh
NORICO
Čína
155 mm – Sh
M – 1974
Severní
152 mm – Sh
Korea
2S19 MSTA–C
Rusko
152 mm – ShKH
2S3 M AKÁCIE
Rusko
152 mm – ShKH
2S5 HYACINT–C
Rusko
152 mm – ShKH
PALADIN
FA US
155 mm – ShKH
Army
CRUSADER
FA US
155 mm – ShKH
Army
Non-Line-of-Sight FA US Army
(2008)
Connon NLOS-C

10

Dálka střelby [km]
20
30

40

50

ZUZANA, ZUZANA2 Slovenská
republika
155 mm – ShKH
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Samohybné dělostřelecké systémy zůstávají i na počátku 3. tisíciletí nejdůležitějším
prostředkem palebné podpory pozemních sil při použití střel konvenční klasické i
speciální konstrukce s letálním i neletálním účinkem. Jejich vývoj ovlivňují nové operační požadavky, které vyplývají z výrazně měnících se bezpečnostních hrozeb, rizik,
situací a požadavků.
Trendy vývoje jsou zřejmé. Pro vysoce mobilní jednotky rychlé reakce vznikají lehčí
typy na kolových podvozcích s celkově nízkou hmotností a výbornou operační a taktickou mobilitou. K částečným nedostatkům však patří malá nebo téměř žádná
ochrana obsluhy, protože ke snížení hmotnosti se často používá bezvěžová lafetace.
Jsou to zbraňové komplety např.: francouzský 155 mm CAESER (TRF1, hmotnost
17,7 t; dostřel 35/42 km), nebo jihoafrická kanónová houfnice G 6 (ve výzbroji SAE
nebo Ománu, dostřel 30/40 km) a perspektivně G-5-2000 (hlaveň 52/kal., dostřel až
50 km.
Druhou variantou jsou samohybné obrněné komplety. Tyto dělostřelecké komplety
jsou v současné době vysoce sofistikované. Většina je vybavena automatizovaným
systémem řízení palby a automatizovaným nabíjecím zařízením, špičkovými navigačními a zamiřovacími systémy. Vezou si celý nebo redukovaný palebný průměr,
mají vysokou kadenci střelby a používají metodiku palby MRSI (Multi Round Simultaneous Impact). K moderním špičkovým systémům patří např. slovenský 155 mm
komplet ZUZANA a ZUZANA 2 (vystavena na IDEB 2008 – 29.4.2008 v Bratislavě
(hmotnost 28,8 t; dostřel 37/41 km podle délky hlavně 45/52 kal). Palebný komplet
má možnost kruhového výstřelu a systém palby MRSI až 6 výstřelů. Vrcholem současnosti je americký NLOS-C (None-Line-of-Side – Canon) systém, který se předpokládá k zavedení v r. 2008.
V současné době se v samohybné kategorii prosazují kolová samohybná děla. Jsou
označovány jako systému budoucnosti a jsou vyvíjeny jak v ráži 105 tak 155 mm. Při
zachování všech technických předností jako režim palby, schopnost metodiky palby
MRSI, automatizovaný systém řízení palby, letální a neletální střely a střely
s přesným navedením, většina děl v bojové poloze v palebných postaveních nemají
chráněné obsluhy pro střepinovému účinku výbuchů nebo malorážným zbraním.
Palebný systém budoucnosti pro brigádní úkolové uskupení, který se předpokládá,
že bude aktivován v r. 2015 je systém zcela nové koncepce vyvíjený v rámci projektu
Future Combat Systems (FCS) pro FA US Army firmou Raytheon RMS. Jedná se o
Non-Line-of - Sight - Launch System – NLOS-LS. Představuje doslova revoluční palebný systém založený na použití střel (raket) přesného úderu (Precision Attack Missile – PAM). Střely jsou odpalovány kolmo s kontejnerů položených na zemi. Systém
je zabezpečen automatizovaným systémem řízení AFADTS (Advanced Field Artillery
Data Tactic System) a rakety jsou vybaveny snímači, schopné identifikovat (zobrazit)
cíl a předat obrazové a další informace řídícími středisku pro zpracování a následné
využití. Dostřel se předpokládá až 40 km. Odpalovací kontejner (Container Lunch
Unit – CLU) obsahuje 15 střel (raket). Muniční vozidlo veze 3 CLU.
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Pro plnění úkolů přímé palebné podpory dělostřelectvo AČR potřebuje lehký výkonný
komplet přepravitelný vzduchem. Pro plnění úkolů všeobecné palebné podpory je
nutno uvažovat o vysoce sofistikovaném samohybném obrněném kompletu na úrovni
typu ZUZANA 2 nebo obdobného s širokou paletou střel s letálním i neletálním účinkem.
1.3.3 RAKETOMETY

V současné době jsou označovány pojmem raketové dělostřelectvo. Jsou charakterizovány schopností provést palbu s vysokou hustotou v krátkém čase. Vývoj raketometů v moderních armádách pokračuje iv současné době. Raketomety svým dostřelem jsou schopny přispívat k plnění úkolů operačně taktického charakteru. Aktivní
dálkou střelby a palebným výkonem mají charakter odpalovacích zařízení raket.
K vyřazování cílů používají širokou řadu hlavic s letálním a neletálním účinkem. Přehled kompletů, munice a dostřelu je uveden v tabulce T-3.
ZVYŠOVÁNÍ DOSTŘELU
(RAKETOMETY)
Tabulka T–3
Typ RM kompletu
WM – 80, 273 mm;

Země
původu
Čína

20

Dálka střelby [km]
40
60

80

100

8r/20s

WS-1B, 320 mm
Diskuse:
MLRS

USA

HIMARS

USA

240 mm;
20 – 42 km HE
Frag, CH, SMOKE
ASTROS II,
300 mm
SMERŠ, 300mm

Severní
Korea

12r/28s; HE F, DPICM,
AT/AP, SM, CH, Záp. Fuel
Air Explosive

(Leaflet Ag)

60 – 300 km podle druhu raketového náboje
až 180 km

Brazilie
Rusko

BM 21, 32,7 km; HE,
Rusko
Sm, Zap, CH, AT/AP,
Illum
FADJR-3 240/42 km
IRAN
FADJR-5 333/70 km
RM-70 MODULAR Slovenská
republika
122/227
Diskuse:

Raketomety představují prostředek schopný plnit zejména všeobecné palebné podpory. Jejich předností je schopnost vést zničující palby na cíle tvořené vojenskými
osobami (ozbrojenci, kombatanti) a lehce a středně obrněnou technikou rozmístně-
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nou na velkých plochách. Na přelomu tisíciletí se i s ráží 122 mm podařilo dosáhnou
zvýšeného dostřelu na dálky cca 35 km a zdokonalila se kontejnerová munice (tzv.
dvojitého účinku - protipěchotní a protitanková submunice).
V řadě armád byly zavedeny raketometné systémy umožňující vyřazovat cíle na 80
až 90 km (WM-80, WS-1B a A100 – Čína; ASTROS II – Brazílie; SMERŠ – Rusko
(Ukrajina), MODULAR R-70 – Slovensko s modulárním 122 nebo 227 mm kontejnerem raket). Armáda USA má ve výzbroji 227 mm raketomet MLRS a v současné době disponuje lehčí verzí s označením HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), které mají k dispozici širokou řadu raket s různým dostřelem od 60 km až do
300 km, bojové hlavice obsahují submunici a některé speciální střely se submunicí
jsou vybaveny inerciální naváděcími systémy spojeným s GPS nebo jiným pasivním
nebo aktivním kombinovaným přesným navedením. Íránská armáda disponuje
čtyřhlavňovým 333 mm raketometem FADJR-5 s doletem 73 km.
Jeden z perspektivních, ekonomicky dostupných, systémů se jeví raketomet MODULAR R-70 (SVK).
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2. PŘESNOST PALBY
Přesnost dělostřelecké palby je jedním ze základních atributů dělostřeleckého palebného systému. S požadavkem zvyšování dostřelu se výrazným způsobem mění faktor přesnosti. Přesnost palby je více faktoriální povahy a má jak přístrojový charakter,
tak charakter používaných postupů přípravy prvků pro střelbu. Rozbor číselných charakteristik vyžaduje samostatnou práci, zvlášť v tom případě, když si uvědomíme, že
dělostřelectvo AČR je stále zatíženo používáním tzv. „modelu východního bloku“ a je
potřebné pro srovnávací stavovou analýzu přejít na metodiku a model chybové soustavy používané v polním dělostřelectvu armád NATO (STANAG 4635). Přesto
všechno, ze současných dostupných poznatků je možné udělat vcelku seriozní odhad trendů vývoje požadavků na přesnost dělostřelecké palby ve vztahu k dostřelu a
trendům vývoje souvisejících faktorů. To zejména v souvislosti s uplatnění nových
technologií v používané munici – moderních dělostřeleckých střel se soustřeďovacími nálitky – NUBY, střely řízené v konečné fáze letu, střely se submunií nebo
s pomocným raketovým motorem.
V následující části jsou postupně rozebrány kvantitativní aspekty možného vývoje
přesnosti vyspělého a moderního dělostřelectva v porovnání se současných stavem
a požadavky na vývoj pozemního dělostřelectva AČR směřujícího k dosažení cílových operačních schopností v roku 2017 – 2018).

2.1 Kde jsme „dnes“ – přesnost (dělostřelectvo AČR)
Současné hodnoty přesnosti pro palebné jednotky a útvary pozemního dělostřelectvo
AČR při splnění podmínek technického řízení palby pro přípravu prvků pro střelbu
úplnou přípravou podle nových Pravidel střelby a řízení palby (Pub 74-14-01) se pohybují v rozmezí 1,2 – 0,8% X C podle dálky střelby a použité náplně; tj. v rozsahu
60–160 m. Ve směru je jsou to hodnoty v rozmezí 4–5 dílců. Hodnoty číselných charakteristik uvedených v tabulce T-2.1 představují průměrné hodnoty nezávisle na použité náplni.
Tabulka: T-2.1 Číselné charakteristiky pravděpodobných chyb
Pravd.
chyba
Ex [m]
Ex [%]
Ez [m]
Ez [dc]

Dálka [km]

6

10

15

20

60
1
22,2
3,7

90
0,9
47
4,7

135
0,85
67,5
4,5

160
0,8
84
4,2

Poznámka: Ex (Ez) je pravděpodobná dálková (směrová) chyba přípravy prvků pro střelbu.

30% X

50% X

75% X

100% X

Graf: G-2.1 Ilustrační znázornění charakteristik chyb palby
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2.2 Kde by jsme byli rádi „zítra“ – přesnost (dělostřelectvo AČR)
Minimální požadavek do budoucna je snížit hodnoty uvedené v předchozím odstavci
na hodnoty 0,5–0,8 % X C v dálce a 3–4 dílce ve směru, tzn. snížit chyby přípravy
prvků pro střelbu o 37 až 66 %. To se dosáhne zpřesněním určení zejména celkové
změny počáteční rychlosti zjištěné balistickým radarem alespoň pro řídící děla baterií
respektive řídící děl palebných čet. Dále je to využití digitální meteorologické zprávy
METCMQ bez přepočtu na METEO STŘEDNÍ 11.
Tabulka: T-2.2 Číselné charakteristiky pravděpodobných chyb
Pravd.
chyba

Dálka [km]

Ex [m]
Ex [%]
Ez [m]
Ez[dc]

6

10

15

20

31
0.52
22
3,6

56
0,56
27.5
2,7

90
0,6
48
3,02

130
0,65
56
3,7

50% X

75% X

100% X

30% X

Graf: G-2.2 Ilustrační znázornění charakteristik chyb palby k dálce střelby

2.3 Kde by jsme měli být v r. 2008 – 2010
I když na první pohled se může zdát, že hodnoty číselných charakteristik jsou stejné
s hodnotami uvedenými v předcházejícím odstavci je potřebné zdůraznit, že tyto
hodnoty jsou vyjádřeny v pravděpodobných kruhových chybách CEP50 podle požadavků standardizačních dohod NATO a uvažována je dálka střelby až 30 km.
Tabulka: T-2.3 Číselné charakteristiky pravděpodobných kruhových chyb dálky
Pravd.
kruhová
chyba
CEP50 [%]
CEP50 [m]

Dálka [km]
6

10

15

20

0.52
31

0,56
56

0,66
90

0,65
130

50% X

75% X

30% X

30
0,86
260

100% X

Graf: G-2.3 Ilustrační znázornění charakteristik chyb palby
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2.4 Kde by jsme měli být v r. 2012 – 2015 (2018)
(střela OFd – zap. PGK – Precision Guidance Kit)

V tabulce T-2.4 jsou uvedeny číselné charakteristiky a grafu G-2.4 jsou lustračně graficky znázorněny hodnoty pravděpodobných chyb výstřelu 152 mm (155 mm – po
předpokládaném přezbrojení v r.2012) ShKH při hypotetickým vyzbrojení (vybavení)
tříštivo trhavých dálkových střel OFd zapalovačem PGK, nebo jiných druhů viz kapitola munice.

Tabulka: T-2.4 Číselné charakteristiky pravděpodobných chyb
Pravdě.
chyba

Dálka [km]

CEP50 [%]
CEP50 [m]

30% X

6

10

15

20

0,52
31

0,5
50

0,33
50

0,25
50

50% X

75% X

100% X

Poznámka: CEP50 je pravděpodobná kruhová chyba (Circular Error Probable).

Graf: G-2.4 Ilustrační znázornění charakteristik chyb palby k dálce střelby

3. MODERNÍ DĚLOSTŘELECTVO VYSPĚLÉ ARMÁDY
(Field Artillery US Army) - Konvenční střely klasické konstrukce

Podle standardizační dohody STANAG 4635 (Error Budget Model) v teorii a praxii
polního dělostřelectva NATO se používají jako kvantitativní ukazatelé přesnosti palby
číselné charakteristiky vyjádřené pomocí pravděpodobné kruhové chyby CEP50
(Circle Error Probability) v % nebo metrech.
V tabulce T-3.1 jsou uvedeny číselné charakteristiky v procentech a metrech
v závislosti na dálce střelby pro konvenční střely klasické konstrukce a na grafu G 3.1 jsou ilustračně graficky znázorněny. Hodnoty se pohybují od 0,52 do 0,86 % dálky střelby. V porovnání s hodnotami dosahovanými v podmínkách dělostřelectva
AČR je zřejmé, že jsou o 20 – 50 % nižší při porovnání absolutní dálky dostřelu
zbraňového kompletu. Další úvahy není nutno dělat, protože tohoto stavu
v dělostřelectvu AČR může být dosaženo až po vybavení dělostřeleckých jednotek
prostředky měření celkové počáteční rychlosti.
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Tabulka: T-3.1 Číselné charakteristiky pravděpodobných chyb k dálce střelby
Dálka [km]

Pravd.
kruhová
chyba
CEP50 [%]

6

10

15

20

30

0,52

0,56

0,66

0,65

0,86

CEP50 [m]

31

56

90

130

260

30% X

75% X

50% X

100% X

Graf: 3.1 Ilustrační znázornění charakteristik chyb palby k dálce střelby

3.1 Moderní dělostřelectvo vyspělé armády (FA US Army)
Konvenční střely speciální konstrukce
V tabulce T-3.2 jsou uvedeny číselné charakteristiky a v grafu G-3.2 graficky znázorněny hodnoty pravděpodobných chyb dosahovaných v dělostřelectvu US Army při
použití zapalovače PGK (Precision Guidance Kit) kde hodnota CEP50 činí 20 až 50 m
na všech dálkách střelby. Zdá se však, že tyto hodnoty jak samotný zapalovač (souprava) PGK existuje jen ve virtuální a hypotetické podobě. To ale nemění nic na
faktu, že při použití střely EXCALIBUR, kde je CEP50 v rozmezí 7–10 m. tyto skutečnosti zaručují možnost ničení jednotlivých obrněných cílů (BVP, tanků, radiolokátorů
atd.) nebo jiných vysoce důležitých cílů s pravděpodobností p=0,95 bez rozdílu dálky
střelby systémem CRUSADER, nebo systémem NLOS–C (Non Line of Side - Cannon – předpoklad zavedení do výzbroje v roku 2008) až na vzdálenost 50 km.

Tabulka: T-3.1 Číselné charakteristiky pravděpodobných kruhových chyb
Pravděpod.
kruhová
chyba

Druh
střely

Dálka [km]
15

20

25

30

35

40

45

50

CEP50 [%]

HE PGK

0,33

0,25

0,2

0,16

0,14

0,125

0,11

0,1

CEP50 [m]

HE PGK

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50
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CEP50 [%]

PGMs

0,06

0,05

0,04

0,033

0,028

0,025

0,022

0,02

CEP50 [m]

PGMs

7-10

7-10

7-10

7-10

7-10

7-10

7-10

7-10

HE PGK

PGMs EXCALIBUR

30% X

50% X

70% X

100% X

Poznámka: HE PGM – Střela tříštivo trhavá se zapalovačem PGK (Precision Guidance Kit – souprava
přesného navedení).
PGMs – přesně naváděná munice (Precision Guided Munitions).

Graf: G-3.1 Ilustrační znázornění charakteristik chyb palby k dálce střelby

Diskuse:
Vysoká přesnost palby je trvalým požadavkem a důležitým aspektem efektivnosti
zbraňového systému, zejména ve vztahu použití letálních střel klasické a částečně
speciální konstrukce. Z předcházejících úvah a faktů je zřejmé, že v určitých taktických situacích bude nutné použit dělostřeleckou palbu na větší až velké plošné pravoúhlé a kruhové cíle, které bude nutné postřelovat umělým rozptylem.
Ovšem značná část jednotlivých cílů mají charakter mobilních, vysoce odolných, obrněných bojových vozidel, které se na stanovišti zdržují omezenou dobu. Tyto vlastnosti a zásady bojového použití z nich činí cíle těžko zjistitelné, v určitých případech
a situacích až nepostižitelné (např. použití o.z. SCAD iráckou armádou v roku
1991v Perském zálivu).
S prodloužením dostřelu tento fakt nabývá na své důležitosti, i když technické řešení
konvenčních střel speciální konstrukce přineslo v tomto směru značný zisk. Střely
speciální konstrukce např. se středícími nálitky (nuby) a přídavným raketovým motorem nebo dnovým generátorem plynů, mají podstatně nižší balistický koeficient a tím
i příznivější celkové číselné charakteristiky chyb v absolutní hodnotě sníženy až o
50% oproti střelám klasické konstrukce.
Dilema mezi požadavky zvyšování dostřelu a nárůstu chyb palby na počátku začínajícího tisíciletí vyřešila doslova „revoluce“ v konstrukci zapalovačů pro dělostřelecké
střely. Výzkum a vývoj v této oblasti má dvě samostatné větvě know-how. Jedna je
rozvíjena na báze tzv. munice s přesným inerciálním navedením pomocí GPS. Druhá
je rozvíjená na báze korekce dálky a směru změnou balistických vlastností střel pomocí speciálních zapalovačů.
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V obou těchto směrech se jeví na špici výzkumu a vývoje armáda USA, Švédska nebo Izraele, kde technologie přešly do fáze experimentálního ověřování a často i zkušebního zavedení a částečné používání v armádě (děl. USA v Iráku).
Nové technologie přinášejí i nutné změny do zásad bojového použití, metodiky vedení palebných přepadů, metodiky řízení a prvků systému řízení palebné podpory,
v budoucnu možná i do organizačních struktur, množství dělostřeleckých jednotek a
zbraňových kompletů v nich začleněných.
Chyby palby se staly nezávislé na dálce střelby a mají poměrně nízkou hodnotu až
na hranici několikametrové přesnosti. To znásobuje ničivou sílu a bojovou efektivnost
palby. Vyžaduje se jenom vysoká přesnost určení palebného stanoviště to není ale
problém (pomocí GPS se dosahuje submetrové přesnost) a polohy (souřadnic) cíle,
což v určitých případech a taktických situacích může být problém, ale bez velkých
požadavků na přesnost určení směrníků orientačních směrů pro zamíření děl do
směru vedení účinné střelby. Podle výsledků experimentů firmy Reython (USA) střel
EXCALIBUR byly provedeny střelby na vzdálenost asi 30 km s chybou zamíření 18o
(310 mls = 300 dc) se stejnou přesností jako při přesném zamíření. Pravděpodobná
kruhová chyba je přitom 7-10 m nezávisle na dálce střelby.
Doslova úžasné výsledky experimentálních balistických střeleb byly dosaženy při
použití zapalovačů PGK a PGMs, kdy číselné hodnoty pravděpodobných kruhových
chyb (CEP50) se pohybují v rozmezí 20 – 50 m nezávisle na dálce střelby. Tyto chyby
při použití střel speciální konstrukce s tříštivo trhavou náplní vytváří vysokou hustotu
uskupení výbuchů a se submunicí zaručuje vysokou přesnost v oblasti 0,8 – 0,96
pravděpodobnosti zásahu.

4. STŘELY a ZAPALOVAČE
Střely jsou základním elementem k dosažení účinku v cíli. Letální účinek se významně změnil zejména u konvenčních střel speciální konstrukce. Dělostřelectvo vyspělých armád má k dispozici širokou škálu různých druhů střel např. ICM, DPICM, RAAM, ADAMS, SADARM, COPPERHEAD, KRASNOPOL KM-1 a KM-2, KYTOLOV,
BONUS, G-MLRS, SMArt a další. (viz příloha – dělení konvenčních střel klasické a
speciální konstrukce). V současné době se výrazně prosazují střely speciální konstrukce naváděné v konečné fáze letu buď pasivně, nebo aktivně (pohybové rovnice
řeší MPM FDFTM nebo MPM 6 DFTM).
Teorie hodnocení účinků – terminální balistika – je teoreticky nejvíc propracována
pro konvenční střely s letálním účinkem buď klasické, nebo speciální konstrukce.
V tomto příspěvku nepovažuji za nutné se problematikou zabývat blíže i když argumentace by byla zcela jistě potřebná a zajímavá (střely s přesným navedením – Precision Guided Munitions - PGMs, prostorový aerosolový výbušný účinek apod.)
a pro vyvození praktických závěrů nutná.
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V posledních letech minulého a začátkem tohoto století se významně mění názory
na používaní střel s neletálním účinkem. Vychází se z toho, že i válka a vedení ozbrojeného konfliktu může mít etický rozměr i vůči vojenským osobám (kombatantům)
a důraz může být položen na zachování jejich života.
V souvislosti s tím moderní armády věnovaly v posledních letech nemalé úsilí na výzkum vývoj značné finanční prostředky k uplatnění nových technologií. Byly vyvinuty
a využívají se k eliminaci činnosti, jak osob, tak bojové techniky. Jsou to např. dělostřelecké střely plněné uhlíkovými mikrovlákny, střely využívající termobarické efekty
v podobě přetlakových šoků. Aplikují se různé pěnové směsi k omezení pohybu osob
i bojové techniky (tzv.lubrikanty), lepivé pěny a supermazadla nebo tlumiče hoření
výbušných a spalovacích motorů.
Dělostřelecké střely můžou obsahovat malodoranty kombinované s dráždivými (irritanty) nebo dusivými látkami, nebo psychotropní a omamné látky, prostředky oslepení nebo i zadýmení. Zadýmení se využívá nejen v oblasti viditelného spektra (WP),
ale i v infračerveném spektru (IR) nebo multispektrální dýmy (MSSS).
Zvláštní kategorii střel tvoří rušiče jednorázového použití (RJP) nebo generátory vysokofrekvenčních mikrovln (GVFM) z kategorie elektromagnetických zbraní. Jsou
prozatím určeny na eliminaci elektrotechnických prostředků – radiostanice, výpočetní
techniky včetně počítačů apod.

TECHNICAL DATA - PROJECTILE
Length
841 mm (without fuze)
Weight
47 kg
Explosive charge
8,2 kg (RDX/TNT)
FUZE
Point detonating type KZ984 having an option to set
superquick or delay action and with muzzle safety.
Type
Weight
Length

impact, PD
0,7 kg
43 mm

BALLISTIC DATA
muzzle velocity
Max. effective range

(gun 52 cal.)
942 m/s
41 200 m

Obr. 4.1 155 mm konvenční střela speciální konstrukce [10e]
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TECHNICAL DATA
PROJECTILE:
Length
806 mm (without fuze)
Weight
46,2 kg
Number of submunition 42 pcs (with cumulative and
fragmentation effect)

FUZE:
Electronic time fuze A 200
BALLISTIC DATA:

- gun 52 cal.

Max. effective range

- 33 200 m

PROPELLING CHARGES:
Bi – modular artillery charge system (CHARGE XE, XF)

Obr. 4.2 155 mm konvenční kontejnerová střela speciální konstrukce [10e]

Obr. 4.3 155 mm střela EXCALIBUR – XM 982 – virtuální nákres
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Obr. 4.4 155 mm střela EXCALIBUR – XM 982 (bojová verze)

4.2 ZAPALOVAČE

V současné době probíhá doslova technická revoluce v hledání nových vysoce sofistikovaných technologií i v konstrukci zapalovačů. V pozemním v dělostřelectvu AČR
byl zaveden zdokonalený nekontaktní zapalovače s vícenásobnou funkcí zapalovač
HS-94M (proti HS-94, menší hmotnost, menší délka, větší rozsah teplot použití) Dvě
výšky rozprasku podle druhu elementárního cíle a nárazová funkce umožňuje efektivnější využití střepinového účinku střely OFd a podle druhu cíle dovoluje vést účinnou střelby se spotřebou nižší o 30 až 50 %.
V polním dělostřelectvu US Army je zpracován program ACAAP (Advanced Cannon
Artillery Ammunition Program). Téměř hitem v oblasti vývoje dělostřeleckých zapalovačů jsou dva zapalovače. Je to zapalovač M782 MOFA (Multi-Option Fuze Artillery)
a zapalovač označený PGK (Precision Guidance Kit). Jsou to zapalovače, které budou používány pro tříštivo trhavé střely. MOFA má čtyři funkce a to: - okamžitou nárazovou (point detonating), - zpožděnou (delay), - časovací (variable time) a - přibližovací (proximity). Předpokládá se, že nahradí osm druhů zapalovačů a do výzbroje
jich bude zavedeno 600 000 kusů.
Zapalovač PGK, který je znázorněn na obr. 4.5 Je to téměř zapalovač na úrovni
science fiction. Je použitelný pro jakékoliv střely klasické konstrukce, kterým zaručí
vysokou přesnost dopadu na hodnotě CEP=50 (20) m nezávisle na dálce střelby.
V konstrukčním řešení je využita technologie GPS spojená s inerciálním navigačním
systémem GPS/INS se speciálně konstruovanými řídícími plochami které jsou
schopny korigovat dráhu letu. Zapalovač má více ochranných funkcí např. v první
fáze se může chovat jako „dumb projectile“ a ve druhé jako „smart projectile“.
V současné době probíhají balistické aerodynamické zkoušky a předpokládá se jeho
zavedení v roku 2009.
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V této souvislosti se často mluví o revoluci v pozemním dělostřelectvu.

Obr. 4.5 Virtuální zobrazení zapalovače (soupravy) PGK

Obr. 4.6 Zapalovačů PGM – CCF – reálná verze
Další dva typy zapalovačů jsou uvedeny na obr. 4.6 Ty patří do tzv. kategorie zapalovačů CCF (Course Correcting Fuze), tzn. zapalovače se změnou balistického koeficientu střel a schopností korigovat dráhu letu střely, jak v dostřelu, tak ve směru.
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DISKUSE:

V souvislosti se zavedením zapalovačů nové generace (resp. nových generací) se
často mluví o revoluci v dělostřelectvu. Tyto technologie, střel a zapalovačů, částečně umožňují realističtěji uvažovat o přezbrojení na standardizovanou ráž v NATO a
tou je 155 mm. Přitom i munice je více faktorová záležitost, které je potřebné uvažovat přes faktory vnější a terminální balistiky, faktory letálního a neletálního účinku, a
v neposlední řadě i faktory hospodárnosti a ekonomičnosti.
Jak bylo uvedeno v úvodu, rozsah příspěvku nedovoluje podrobnou analýzu všech
faktorů, ale v hlavních rysech naznačuje trendy vybraných aspektů rozvoje pozemního dělostřelectvo vyspělých armád, resp. armád NATO. Určitě je možno konstatovat,
že např. prostředky průzkumu dělostřelectva AČR (ve všech jeho hlavních aspektech
(dosah, výkon, přesnost) překračují palebné možnosti dělostřeleckých jednotek, až
na jednu výjimku a to jsou bezpilotní průzkumné prostředky UAV (Unmanned Aerial
Vehicle). Ty však více méně patří do kategorie vševojskového průzkumu nebo do
širšího zpravodajského systému ISTAR.
Nejsou to jen aspekty tzv. viditelné, ale je tu celá řada ukazatelů, které jsou jakoby
skryty pod pancířem, např. prostředky automatizovaných systémů řízení palby nebo
palebné podory, které vytvářejí schopnosti NEC. Je to i režim palby 6 až 8 ran za
minutu s automatickým nabíjením, nebo až 12 ran s ručním nabíjením, nebo dnes již
požadovaná metodika palby MRSI (multi round simultaneous system), zabezpečující
enormně vysokou hustotu palby v první minutě s minimální časovou disperzí, téměř
kruhový výstřel, nutný zejména v asymetrických operacích a tak pod.

CELKOVÝ ZÁVĚR
Toto stručné zhodnocení vybraných aspektů bojové síly neboli efektivnosti dělostřeleckého zbraňového systému zdaleka nevyčerpalo všechny aspekty. Ukázalo jen na
ty, které jsou v kompetenci a vizi pozemního dělostřelectva AČR. Jsou však oblasti,
které mají vyšší realistický (reálny) koeficient než jiné. Příspěvek např. neřeší otázku
průzkumu a zjišťování cílů pro potřeby palby dělostřelectva a to zejména proto, že
současná výkon, dosah a přesnost prostředků dělostřeleckého průzkumu daleko
překračují bojové palebné možnosti dělostřeleckých jednotek a je potřebné uvažovat
o jejich začlenění do širšího zpravodajského systému ISTAR.
V současné době je aktuální řešení celkové koncepce palebné podpory a realizace
procesu TARGETING-u jako nedělitelné součásti doktríny použití dělostřelectva NATO. V užším slova smyslu je potřebné implementovat výsledky práce LCG/3 a SG/2
tzv. Architekturu S4 do systému řízení palby pozemního dělostřelectva AČR.
A nejzávažnějšími problémy zůstávají úkoly přezbrojení na ráži 155 mm a nový raketometný systém tak je to koncipováno ve Vizi transformace dělostřelectva a realizaci
2.kroku Reformy AČR v letech 2008 – 2018.
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Dělostřelectvo AČR hledá optimální cestu jak se zařadit po bok vyspělých armád
NATO a v mnoha směrech se mu to daří. K dosažení cílových operačních schopností
však musí překonat nemálo obtíží, které budou limitovány jednak stupněm poznání
moderních a vyspělých technologií používaných v pozemním dělostřelectvem jiných
armádách a jednak limitními hodnotami finančních prostředků alokovaných pro přezbrojení pozemního dělostřelectva AČR. Cílem rozhodně zůstává 155 mm systém
kompatibilní s ráží NATO a s širokou škálou munice s letálním a neletálním účinkem.
Stranou nesmí zůstat ani přezbrojení raketometných jednotek s možností plnění úkolů jak taktického tak operačně taktického charakteru.
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Zkušenosti z použití zbraňových systémů PS


Operace Iraqi Freedom







Izrael vs. Hizballáh (34 dnů války)





M1A2 SEP Abrams,
Abrams, Challenger 2,
M2A3 Bradley,
Bradley, Stryker a Warrior
HMMWVHMMWV- Hummer,
Hummer, M113, Scimitar a Fuchs.
Fuchs.
AS 90, M109A6 - Paladin

Poprvé
Poprvé použ
použit Mk4tank (2004), B D9
Použ
Použití
ití PTŘ
PTŘS
• Proti Mk4 Metis M, Kornet,
• Proti Mk2 a 3 Konkurz, Fagot a RPGRPG-29
• Proti ostatní
ostatním BVP TOW a Sagger
• Systé
Systémy Trophy a Iron Fist
• Nové
Nové typy BVP odvození
odvození od Mk1 - 4

Afganistán




Použ
Použití
ití speciá
speciální
lních sil v souč
součinnosti s ostatní
ostatními druhy sil
Použ
Použití
ití tanků
tanků LeoLeo-2
Těžk
ěžké bitevní
bitevní vrtulní
vrtulníky AH 64 Long Bow
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Trendy v použití ozbrojených sil v operacích



Primární poslání OS zůstává - boj s jinými OS
Použití ozbrojených sil proti civilistům či vojensky citlivým cílům

Trendy:

sblížení bojových a nebojových forem činnosti,












transformace a integrace typu operací: útočná, obranná, stabilizační a
podpůrná činnost,
Vysoké tempo a intensita vojenské činnosti - mobilnost, přesnost,
informační převaha,
přechod činnosti uskupení pozemních sil k taktice činnosti speciálních sil –
SF - SOF,
vedení činnosti malými jednotkami, použití speciálních metod a způsobů
činnosti,
vznik kvalitativně nových funkčních prvků sestavy vojsk,
nové formy použití vojsk a prostředků ničení
„Fast Fielding“
Ústav strategických studií
studií, UO, 22. kvě
květen 2008

119

Trendy – modernizace,
budoucí zbraňové systémy



Těžká obrněná technika







Lehce obrněná technika








Modernizace, vývoj
USA – plány M1A3 do 2050
UK – Modernizace CHallenger-2 do 2035
Izrael – Mk–4 set TAPS
USA – plány M2A2, 3 a Future Combat System
UK – Warrior – životnost do 2035, FRES do 2042
Fr – BOA Budoucí bojový systému

RF – T – 80, 90, BMP aktivní systémy ARENA
Vyzbrojování malých jednotek
Ochrana sil – Force Protection
Ústav strategických studií
studií, UO, 22. kvě
květen 2008
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Strategický cíl Aliance v oblasti vyzbrojování

Realizace takového procesu akvizice, který zaručí rychlou
aplikaci:
▫
▫
▫

nových technologií
techniky
a materiálu

do operačního použití pro vedení operací OS
Výzkum – vývoj – produkce – operační oblast

Ústav strategických studií
studií, UO, 22. kvě
květen 2008
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Faktory ovlivňující vyzbrojování

 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ – ÚKOLY OS
 VOJENSTVÍ – POUŽITÍ OS
 DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE
 MOŽNOSTI A SCHOPNOSTI PRŮMYSLU
 ZDROJOVÉ IMPLIKACE PRO SPOLEČNOST

Ústav strategických studií
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Trendy pro budoucí schopnosti
Trendy pro obrněné zbraňové systémy -schopnosti:


Force protection - odolat zásahům z ručních protitankových
zbraní a to i z malé vzdálenosti, na kterou nejsou stavěny;



Palebná síla - možnost působit hlavní zbraní nejen proti
obrněným a zpevněným cílům, ale s bořícím efektem taktéž
proti budovám;



Demonstrace síly - paralelně umlčet či zničit individuální cíle,
jako například malá ohniska odporu i povstalecké jednotky
protivníka.



Mobilita – strategická – operační – taktická

Ústav strategických studií
studií, UO, 22. kvě
květen 2008
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ZÁVĚR
Trendy v použití zbraňových systémů v operacích
 současných
 budoucích

Na základě vývoje bezpečnostního prostředí, úkolů a koncepce
budoucího použití ozbrojených, možností obranného průmyslu (vliv
perspektivních technologií) a finančních zdrojů vyčleněných na obranu
plánovat vyzbrojování:
- na budoucí použití v rámci budoucích konfliktů
- na podporu současných operací

Ústav strategických studií
studií, UO, 22. kvě
květen 2008
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ZÁVĚR

„Pochopení typu války, kterou vedeme,
je první krok k vítězství“
gen. A. Zinni, USMC, former CENTCOM

Ústav strategických studií
studií, UO, 22. kvě
květen 2008
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Návrh pracoviště elektromagnetické
kompatibility zaměřené na testování a
vývoj vojenské techniky

Ing. Jan VALOUCH, Ph.D.
Odborný seminář, Brno 22. května 2008
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1. Význam problematiky EMC
 perspektivní vědní obor EMC,
 vojenská využitelnost poznatků,
 výzkumná orientace RTO NATO,
 absence pracoviště EMC v resortu MO,
 vytvoření podmínek pro další rozvoj EMC,
 budování moderních ozbrojených sil ČR,
 zabezpečení kvality provozu voj. technických prostředků,
 udržení kontaktu se světovým vývojem oboru EMC,
 autorova činnost v oboru.
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Význam EMC pro bezpečnost a
obranu
Využití technologií EMC:
 budování moderních zbraňových systémů,
 zabezpečení bojeschopnosti elektronických vojenských zařízení,
 zabezpečení ochrany utajovaných informací,
Rizika související s nedodržování zásad EMC:
 narušení činnosti vlastních systémů aktivním působením
zbraňových prostředků protivníka (nesplnění norem EMS),
 narušení činnosti systémů působením parazitního vyzařování
vlastních elektronických a elektrických prostředků (nesplnění
norem EMI),
 riziko úniku utajovaných informací cestou EM vyzařování
(nesplnění norem EM útlumu).
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Technické tendence ve vývoji el. a elektronických
zařízení
• zvyšování kompaktnosti systémů s následkem rozměrové koncentrace a
prostorového přibližování systémů různého charakteru, vzájemně
spolupracujících i funkčně oddělených,
• růst požadavků na funkce informačních systémů spojený s integrací
obvodů a součástek, doplněný o požadavky na minimalizaci výkonových
ztrát a výkonových úrovní nositelů informací,
• vzrůstající nároky na přesnost rozlišování úrovní a časových průběhů
zpracovaných signálů v informačních systémech,
• zvyšování parametrů elektrotechnických systémů, tj. nárůst
instalovaného výkonu, zpracování stále vyšších napětí, proudů a kmitočtů,
spolu s rostoucími nároky na rychlost jejich zpracování,
• vytváření rozsáhlých informačních sítí s následkem požadavků na
rychlost a spolehlivost přenosu velkých objemů dat i na značné
vzdálenosti mezi odlehlými řízenými systémy.

129

2. Cíl výzkumu- Pracoviště EMC
Zpracovat návrh testovacího, výzkumného a vývojového
pracoviště elektromagnetické kompatibility, které bude řešit
problematiku testování vojenské techniky a bude provádět
výzkum a vývoj v oblasti nových perspektivních technologií
založených na principech EMC.
 Oblast elektromagnetického stínění prostor a zařízení,
 oblast elektromagnetických zbraňových prostředků,
 oblast ochrany před elektromagnetickými zbraněmi.
•
•
•

+
analýza současného stavu legislativy v oblasti EMC,
analýza a komparace možností domácích a zahraničních pracovišť EMC,
specifikace požadavků na testování parametrů EMC.
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3. Výsledky výzkumu PEMC
Současný stav legislativy v oblasti EMC
 legislativní pravidla (zákony, směrnice, nařízení vlády),
 technická pravidla (základní, výrobkové, generické),
 standardizační organizace,
 vojenské normy,
 EMC legislativa v ČR


vývoj k dosažení kompatibility mezi státy,



harmonizované normy EU,



voj. normy MIL STD vs. ČOS



vybavení pracoviště- ČSN CISPR 16-1,2 Specifikace
metod a přístrojů na měření rádiového rušení a odolnosti
proti rádiovému rušení,



příloha- přehled norem (360 položek)
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Současný stav pracovišť EMC
 VTÚ PV Vyškov (VOP 026)

 WIS Munster,

 TESTCOM Praha,

 EMCC Dr. Rasek, Moggast,

 EZÚ Praha,

 TNO Hague,

 MESIT QM Uh.Hradiště

 VÚS B. Bystrica,

(ITC a.s. Zlín),
 E4t s.r.o. Praha,
 ATM elektro s.r.o.

 Centrum metrologie Chiranalab,
Stará Turá,
 Technický zkušební ústav, Piešťany,
s.p.
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Současný stav pracovišť EMC


srovnatelné technické vybavení českých a zahraničních pracovišť (R&S,
Tektronix, H&P, Frakonia),



rozdílné zaměření pracovišť :





komerční testování (civilní i vojenské) ITC Zlín (Mesit QM)



vývoj přístrojů EMC EMCC Dr. Rašek, Moggast, SRN



vývoj vojenských aplikací (zbraňových) WIS Munster, SRN



vývoj vojenských aplikací (ochranných) VTÚ PV Vyškov

absence pracoviště EMC v resortu MO ČR
(s vyjímkou úzce specializovaných prvků- Středisko bezpečnosti
informací, zpravodajské služby),



rozšiřování aktivit mimo oblast EMC,



odlišný přístup k zákazníkům a uživatelům.
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Návrh vývojového a testovacího
pracoviště EMC
Návrh náplně činnosti pracoviště EMC
Definice úkolů navrhovaného pracoviště EMC vyžaduje v první řadě
vytvoření přehledu základních předpokladů v následujících oblastech:
• okruh potenciálních zákazníků a uživatelů,
• typy a charakteristiky testované techniky,
• zaměření výzkumné a vývojové činnosti.
Předmět činnosti, které bude v oblasti elektromagnetické kompatibility
navrhované pracoviště vykonávat:
• testování parametrů EMC,
• realizace zkoušek EMC dle příslušných civilních a vojenských norem,
• výzkumná a vývojová činnost,
• konzultace,
• expertní činnost, poradenství,
• zastupování resortu obrany v mezinárodních vědeckých organizací
a sdružení.
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Výzkumná a vývojová činnost
Doporučení pro navrhované pracoviště EMC
Výzkum a vývoj v oblasti EMC je možné směrovat do
následujících oblastí:
• zbraně a zbraňové systémy využívající elektromagnetické energie
(EM zbraně),
• ochrana před působením EM zbraní,
• elektromagnetické vyzařování – odrušení přístrojů a zařízen,.
• elektromagnetická odolnosti přístrojů a zařízení,
• testování parametrů EMC,
• podpora vývoje nových výrobků z hlediska dodržení parametrů EMC,
• kompromitující vyzařování a způsoby jeho omezení,
• krizové řízení z hlediska EMC,
• fyzická bezpečnost objektů z hlediska EMC.
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4. Přínos výzkumu PEMC


návrh pracoviště, které doposud ve struktuře resortu obrany není,



systémové uspořádání vybrané problematiky EMC,



možnost realizace činností odpovídajících moderním vývojovým
trendům (rozvoj neletálních zbraňových prostředků a systémů),



zpracování analýzy současného stavu možností vybraných
testovacích, vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť zabývající
se problematikou elektromagnetické kompatibility,



zpracování analýzy a syntézy poznatků v oblasti legislativních a
technických pravidel EMC,



návrh struktury pracoviště inspirovaný špičkovými domácími i
zahraničními pracovišti EMC,
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Přínos výzkumu PEMC


podpora procesu modernizace a vyzbrojování AČR,



zvýšení spolehlivosti stávající výzbroje a techniky AČR,



možnost technologického přiblížení resortu obrany k vyspělým
zahraničním ozbrojeným silám,



rozvoj vědeckovýzkumné základny resortu obrany,



podpora vybraných vojenských schopností (efektivní působení,
schopnost přežití, udržitelnost) formou rozvoje metod ochrany proti
působení elektromagnetických prostředků protivníka a rozvojem
v oblasti elektromagnetických zbraní se směrovanou energií.
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Závěr
Další možné směry činnosti v oblasti EMC:


rozvoj využití neletálních zbraní využívající působení EM energie,



ochrana zdraví obyvatel z hlediska působení EM záření.
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ZÁVĚRY SEMINÁŘE
1. oblast: Současné trendy ve vyzbrojování, role obranného průmyslu, vliv vědy a
výzkumu na vyzbrojování
Existuje objektivní nutnost zapojení do mezinárodních projektů výzkumu a akvizice, avšak
současná legislativa a rozpočtové procesy komplikují, či přímo znemožňují podílení se na
mezinárodních projektech. Bude nutné systematicky vyhledávat domácí překážky efektivní
mezinárodní spolupráce a pracovat na odstranění těchto překážek v horizontu příštích 3-6 let
(překážky jsou i mimo působnost MO).
Existuje nevyrovnanost mezi požadavky na materiál k nasazení v misích a délkou procesu
akvizice. Od zadání požadavku do zavedení materiálu uplynou minimálně dva roky (výroba
18 měsíců, + certifikace). S časem od zadání požadavku k zavedení do užívání armády je
potřeba počítat již při plánování, které by mělo být prováděno v dostatečném předstihu.
Taktéž nutnost plánování nákupu munice moderních zbraňových systémů pro operace
s předstihem (minimálně 2 roky )
V některých případech naopak dochází k neúnosnému prodlužování procesu akvizice. Takže
od zadání požadavku k nákupu proběhne natolik dlouhá doba, že se zásadním způsobem
změní výchozí zadání. Příkladem může být proces pořízení nové protitankové řízené střely,
který přestože byl započat kolem roku 2000 nebyl díky koncepčním nejasnostem stále
dokončen. Akvizici je nutné urychlit, aby k podobným případům nedocházelo.
Pro akvizici je taktéž důležité, aby byly již v procesu plánování definovány způsoby užití a
nasazení nakupovaných systémů. Podle podrobnější definice užití je možné formulovat
požadavky na nákup podpůrných prostředků (servis) k technice. Včasnou definicí požadavků
je možné ušetřit množství finančních prostředků oproti pozdějšímu dokupování.
Měla by být provedena optimalizace akvizičního procesu s cílem zkrátit celkový čas pro
získání požadovaných operačních schopností (zvláště pro oblast KIS).
Kritické zejména pro budování schopností NEC
o Stále se zrychlující inovační cyklus informačních technologií
o Výrazné urychlení akvizičního cyklu je základním předpokladem úspěchu umožní provádění malých, rychle realizovatelných přírůstků
o Zkrátit cyklus od definování požadavků po jejich realizaci na rok a méně
Z důvodů vysoké specifiky zvážit možnost vytvoření zvláštního akvizičního orgánu pro
oblast KIS

2. oblast: Trendy v rozvoji operačních schopností, dlouhodobé požadavky na schopnosti
V návaznosti na dokumenty NATO vytvořit katalog schopností druhů vojsk, kde bude jasné,
jaké schopnosti jednotky mají, co je potřeba zlepšit, či které schopnosti nově získat a v jakém
časovém horizontu.
V rámci MO by měl vzniknout orgán, který by centrálně řešil problematiku schopností
armády a to nejen současných, ale především se zaměřením na vývojové trendy ve
schopnostech. Mezera existuje ve vymezení schopností „nižšího řádu“ až do úrovně
konkrétních jednotek. Poté co bylo zrušeno Oddělení operačních schopností na SPS,
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problematika schopností je částečně přesouvána na SRDS. Výsledkem jsou nejasnosti,
duplicita a nekoncepční práce v oblasti sledování, naplňování a vyhodnocování operačních
schopností AČR.
Pro definování a budování operačních schopností chybí některé předpoklady:
o Dlouhodobá vize a operační koncepce.
o Definování schopností nižšího řádu (schopnost popsat provázanost ve
vertikální rovině).
o Koncepce vývoje a experimentování (včetně IPT týmů – „operátorů a
technologů“ pro definování a budování budoucích systémů).
Nedostatečná pozornost je taktéž věnovaná rozvoji dalších schopností z kategorie sociálněekonomických, nezbytných pro podporu rozvoje operačních schopností.
Významným zdrojem odborných analýz jsou dokumenty a vědecké podklady z NATO RTO,
kde jsou příslušníci rezortu zapojeni nejen v řídících a poradních orgánech, ale též se podílí na
vypracování řady těchto dokumentů. V rámci rezortu obrany by se pak měl projevit transfer
těchto mezinárodních zkušeností, poznatků a výsledků mezinárodní vědecké práce a to nejen
při přípravě rozhodujících dokumentů rezortu.
Bylo by vhodné posoudit reálný stav a možnosti rozvoje výzkumu a vývoje v působnosti
Ministerstva obrany v konfrontaci se stavem výzkumu a vývoje v ČR (zhodnotit Koncepci
výzkumu a vývoje v působnosti MO). Zhodnotit výsledky a získat přehled o vědeckém/
výzkumném a vývojovém úsilí ČR (průzkum a zobecnění) s ohledem na budoucí potřeby
resortu obrany a rozvoj schopností OS ČR. Posoudit stav a možnosti technologického rozvoje
České republiky, (jednotlivé technologické možnosti a varianty) k optimalizaci schopností OS
ČR

3. oblast: Zkušenosti z použití moderních zbraňových systémů v současných operacích,
trendy v perspektivních technologiích a jejich zavádění do zbrojních systémů
V této oblasti se projevuje nedostatečné využití současných poznatků a zkušeností z použití
zbraňových systémů v operacích.
Pro potřeby vyzbrojování by mělo být zadáno zpracování výhledových studií, analýz a trendů
v pravděpodobném použití zbraňových systémů v budoucích operacích a to především na
základě vyhodnocení vývoje jejich použití v operacích na počátku 21. století.
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