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Souhrnná informace 

Ústav strategických a obranných studií uspořádal dne 26. listopadu 2008 pracovní seminář s 
názvem „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “ .  

Seminář připravilo oddělení studií vojenského umění ÚSOS, na který přijali pozvání představitelé 
Akademie obrany státu z Liptovského Mikuláše, v čele s plk.prof. Ing.Pavlem Pulišem,CSc., 
zástupci ze SOPS MO, SRDS-OS MO, Ředitelství personální podpory MO, Velitelství 
společných sil, Správy doktrín z Vyškova a K110 FEM UO. Největší zastoupení měli příslušníci 
všech tří oddělení ÚSOS v čele s ředitelem – plk.gšt.Ing. Miloslavem Váchou a jeho zástupcem, 
Ing. Zdeňkem Plchotem. Semináře se zúčastnili i příslušníci Kurzu generálního štábu (KGŠ).  

První problém, zaměřený na vývojové trendy v bezpečnostním prostředí a jejich dopad na 
strategii použití OS uvedl vedoucí 3.oddělení – PhDr.Libor Frank, PhD a doplnil příslušník 
KGŠ, pplk.prof.MUDr. Jan Österreicher, Ph.D. O vlivu globalizace na vývoj bezpečnostního 
prostředí přednesl podnětný příspěvek slovenský kolega doc.Ing.Ladislav Hofreiter, CSc. Obsah 
vystoupení i diskuse potvrdila, že se bude i v budoucnosti počítat s použitím ozbrojených sil při 
řešení možných krizí. Zajímavá diskuse byla kolem známé teze „od obrany území k obraně 
zájmů“, kde se zdůrazňoval fakt, že obrana zájmů daného státu by měla končit tam, kde začínají 
zájmy jiných, což není jednoduché a v mezinárodní politice jde o velmi ožehavý a hmatatelný 
každodenní  problém.  

Ve druhé části byla pozornost zaměřena na budoucí operační prostředí jako východisko pro 
rozvoj budoucích potřebných schopností OS. Vedoucí oddělení vojenského umění, 
plk.gšt.Ing.Ján Spišák, v úvodním vystoupení objasnil oficiální i vlastní představy o výše 
uvedeném vztahu. Kromě vojenských aspektů zdůraznil i význam sociálních aspektů, majících 
vliv na vytvářené schopnosti vojenských sil v budoucích operacích. V zajímavém vystoupení jej 
doplnil  příslušník KGŠ z Lotyšské republiky,  pplk.Bc.Sandris Bralens, který rozebral úlohu 
malých států, členů NATO v tomto úsilí.  

 Třetím problémem byla možná úskalí  ve výstavbě OS ČR k dosažení budoucích schopností 
OS, cesty jejich překonání. Ing. Vladimír Mrázek, CSc. v úvodu poukázal na několik možných 
problémů při budování systému obrany státu, při rozvoji schopností nasaditelných sil a především 
při výstavbě velitelských struktur. Pohled Sekce obranné politiky a strategie MO rozvinul a ještě 
více zkonkretizoval Ing.Jaromír Kafka.  

4.okruh problémů směřoval do oblasti vědy, výzkumu, tvorby doktrinální soustavy a 
vzdělávání. Diskutující ze Sekce rozvoje druhů sil-operační sekce MO (plk.gšt.Ing.Aleš 
Vodehnal),  ze Správy doktrín (doc.Ing. Luděk Hodboď, CSc.), naši  kolegové ze Slovenska, 
pplk.doc.Ing. Bedřich Rýznar, CSc.(zastupující vedoucí K110 Fakulty ekonomiky a 
managementu) a další účastníci se shodli na nutnosti inovace vojenského umění a systému 
kariérního  vzdělávání vojenských profesionálů. 

V závěrečném slově zástupce ředitele ÚSOS zaznělo, že cíl semináře „Výměna názorů k bližší 
identifikaci vztahů mezi budoucími schopnostmi OS a teorií vojenského umění“ se podařilo 
naplnit. Myslím, že tento názor si vzala za svůj naprostá většina účastníků. 
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Pracovní seminář na téma:Pracovní seminář na téma:

Rozvoj schopností OS a 
jejich odraz ve 
vojenském uměnívojenském umění

Cíl - výměna názorů k bližší 
identifikaci vztahů mezi budoucími 
schopnostmi OS a teorií vojenského 

umění
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Okruhy jednáníOkruhy jednání

1. Vývojové trendy v bezpečnostním 
prostředí a jejich dopad na strategii 
použití OS 

2. Budoucí operační prostředí jako 
východisko pro rozvoj budoucích 
potřebných schopností OS potřebných schopností OS 

3. Možná úskalí  ve výstavbě OS ČR 
k dosažení budoucích schopností OS, cesty 
jejich překonání 

4. Těžiště potřebných inovací v teorii a praxi 
vojenského umění, rozvoji doktrinální 
soustavy a v systému kariérního 
vzdělávání
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Předpokládaný programPředpokládaný program
� Úvodní slovo

� Úvodní vystoupení k 1.okruhu  - Vývojové trendy v bezpečnostním prostředí 
a jejich dopad na strategii použití OS - vedoucí oddělení bezpečnostních a 
obranných studií  ÚSOS, vystoupení zástupce KGŠ, volná diskuse

� Úvodní vystoupení k 2.okruhu - Budoucí operační prostředí jako východisko 

pro rozvoj budoucích potřebných schopností OS - vedoucí oddělení 
studií vojenského umění ÚSOS, vystoupení zástupce KGŠ 

Přestávka – 15´;� Přestávka – 15´; volná diskuse  k 2. okruhu 

Úvodní vystoupení k 3.okruhu - Možná úskalí  ve výstavbě OS ČR 
k dosažení budoucích schopností OS, cesty jejich překonání –
oddělení studií výstavby a rozvoje OS ÚSOS,  vystoupení zástupce SOPS MO, volná diskuse

� Polední přestávka – oběd – 60´

� Úvodní vystoupení ke 4.okruhu - Těžiště potřebných inovací v teorii a praxi 
vojenského umění, rozvoji doktrinální soustavy a v systému 
kariérního vzdělávání - vystoupení hostů z NAO LM, SRDS-OS MO , Správy doktrín,  ŘPP , 
volná diskuse

� Závěr
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SborníkSborník

� Odevzdání připravených vystoupení –
při semináři

� Odevzdání dalších příspěvků – do 
28.listopadu 2008 28.listopadu 2008 

� Distribuce účastníkům – do 
21.prosince 2008

� Adresa - milan.kubesa@unob.cz

� Telefon - +420 (973)442562
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ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ  
Ing.Zdeněk PLCHOT 
 

Stává se tradicí organizovat otevřené semináře na půdě Kurzu generálního štábu za 
účasti zástupců složek rezortu Ministerstva obrany, které řeší otázky strategického rozvoje 
rezortu a tím pádem i celé Armády české republiky. 

Jedná se o jednu z forem rozvoje vojenské vědy a vytvoření podmínek pro výměnu 
názorů odpovědných funkcionářů. 

 
Po pravdě řečeno, z pohledu Ústavu strategických a obranných studií se jedná také o 

jakousi náhražku rozvoje vojenské vědy, protože cítíme a víme, že tato oblast je v rezortu 
podceňována – co nás k tomuto názoru vede? 

- poslední zkušeností jsou výsledky výběrových řízení projektů obranného výzkumu 
organizovaných a financovaných cestou Sekce vyzbrojování MO, když ve výběru neuspělo 
ani jedno téma, které mělo svým obsahem řešit teoretické aspekty vojenského umění (tudíž 
neuspěl ani jeden ze šesti návrhů ústavu) – prostě co se nedá zvážit, změřit, uchopit do ruky – 
není věda (aspoň podle Sekce vyzbrojování). 

Z tohoto pohledu jsou i tyto aktivity ústavu jakýmsi upozorněním na potřebu rozvoje 
vojenské teorie. Ale je zde i druhý plán – účastníci Kurzu generálního štábu jsou budoucí 
generálové, rozhodující funkcionáři, kteří v blízké nebo vzdálenější budoucnosti budou 
rozhodovat o fungování a směřování rezortu. Proto, jestli se nám podaří zasít povědomí 
potřebnosti vojenské vědy, snad rezort v budoucnosti sklidí úrodu. 

 
V této souvislosti bych zmínil i druhý moment ze zkušeností z tohoto roku -  

zpracování Dlouhodobé vize rezortu Ministerstva obrany. Tento klíčový dokument pro další 
směřování rozvoje rezortu byl zpracováván řadu měsíců. Když jsem hledal a sháněl dílčí 
analýzy, na základě kterých byly jednotlivé kapitoly napsány – neuspěl jsem, výsledek byl 
nulový. Když jsem sháněl výsledky následných způsobů ověření reálnosti jednotlivých tezí – 
výsledek byl stejný. Tak jsem pochopil, že se jedná o pouhé slohové cvičení, které je na vodě 
– ovšem po projednání vládou závazné pro další budoucnost celého rezortu Ministerstva 
obrany. 

Nikdo není schopen, na základě tohoto dokumentu, definovat, jaké mají mít ozbrojené 
síly České republiky v horizontu 20 let (pro který je tento dokument zpracován) schopnosti, 
jakožto základní východisko pro budování a rozvoj její struktury, výstavbu funkcionality, 
zavádění výzbroje atd. 

 
Na druhou stranu ze všech stran slyšíte o nezbytnosti CD&E (Concept Development 

and Experimentation) – ale občas to vyzní jako nadávka. 
Shodou okolností jsem byl minulý týden na jednání RTO (Research and Technology 

Organization) NATO na konferenci zaměřenou právě na CD&E. Na jedné straně se částečně 
rozplynul můj pesimistický pohled – i většina ostatních států má v této oblasti rozvoje 
koncepcí a jejich ověřování  problémy, ale na druhé straně se je snaží řešit. 

Na konferenci zazněla i jedna velmi zajímavá myšlenka – jaká je pro Alianci a její 
členské státy největší výzva pro 21. století?  

- najít konsensus – shodu požadavků politiků, které jsou prezentovány především na 
poli diplomatickém a ekonomickém a reálnými možnostmi – schopnostmi ozbrojených sil 
jednotlivých států a tudíž celé Aliance jako celku tyto požadavky zajistit. Politici by rádi řešili 
všechny bezpečnostní problémy, ale když dojde na realizaci – ozbrojené síly se musí postarat 
sami – nepřipomíná Vám to něco. 
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A to je také jeden z důvodů, proč jsou tyto otevřené semináře organizovány právě na 
půdě Kurzu generálního štábu a proč jsou na ně zváni a k aktivní účasti vyzýváni zástupci 
složek rezortu Ministerstva obrany. 

 
Mimochodem, v současné době právě řešíme co dál s Kurzem generálního štábu – jak 

dál rozvíjet nejen formy, ale také obsah studia – a právě takovéto formy by měly být 
základem do budoucnosti. Vystoupení na těchto aktivitách by mělo vytvořit hodnocení v 
daném předmětu, které nahradí závěrečné zkoušky – Vás se toto ovšem ještě netýká – zatím je 
to pouze jedna z pracovních variant pro zpracování nové ZUD (základní učební 
dokumentace). 

 
Každý z nás jistě chápe nezbytnost vymezení požadovaných operačních schopností 

ozbrojených sil, které budou schopny čelit budoucím bezpečnostním hrozbám jako základní 
východisko pro rozpracování koncepce dalšího rozvoje ozbrojených sil, jejich součástí a 
funkcí. Pojďme se tedy bavit o: 

• vývojových trendech bezpečnostního prostředí 
• budoucím operačním prostředí 
• požadavcích na operační schopnosti budoucích ozbrojených sil, které  budou 

schopny čelit budoucím bezpečnostním hrozbám 
• cestách dosažení a rozvoje požadovaných schopností 

12



VÝVOJOVÉ TRENDYVÝVOJOVÉ TRENDY

BEZPEČNOSTNÍHO PROSTŘEDÍBEZPEČNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ústav strategických a obranných studiíÚstav strategických a obranných studií
Univerzita obranyUniverzita obrany

Kounicova 65, 612 00 BrnoKounicova 65, 612 00 Brno

PhDr. Libor Frank, Ph.D.PhDr. Libor Frank, Ph.D.

+420 973 442 993, +420 973 443 371 (fax)+420 973 442 993, +420 973 443 371 (fax)
libor.franklibor.frank@@unob.czunob.cz, www., www.isds.czisds.cz

Vedoucí Oddělení bezpečnostních a obranných studiíVedoucí Oddělení bezpečnostních a obranných studií

Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.13



�� Obecné trendy ve vývoji bezpečnostního prostředíObecné trendy ve vývoji bezpečnostního prostředí

�� Vybrané trendy a jejich deskripce z hlediska relevance Vybrané trendy a jejich deskripce z hlediska relevance 
pro ozbrojené sílypro ozbrojené síly

�� Proměna charakteru konfliktuProměna charakteru konfliktu

�� Pozice a projekce vojenské moci USA ve světěPozice a projekce vojenské moci USA ve světě

Měnící se role struktur kolektivní bezpečnosti (zejm. OSN, EU)Měnící se role struktur kolektivní bezpečnosti (zejm. OSN, EU)

OBSAH PREZENTACEOBSAH PREZENTACE

�� Měnící se role struktur kolektivní bezpečnosti (zejm. OSN, EU)Měnící se role struktur kolektivní bezpečnosti (zejm. OSN, EU)

�� Hlavní nevojenské hrozby relevantní z hlediska použití ozbrojených Hlavní nevojenské hrozby relevantní z hlediska použití ozbrojených 
sil (terorismus, proliferace zbraní…)sil (terorismus, proliferace zbraní…)

�� Důsledky pro bezpečnostní a obrannou politiku ČRDůsledky pro bezpečnostní a obrannou politiku ČR

Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.14



�� Dochází k relativnímu poklesu významu národního státu Dochází k relativnímu poklesu významu národního státu 
v systému mezinárodních vztahů a k prolomení jeho v systému mezinárodních vztahů a k prolomení jeho 
(teritoriální) suverenity v otázkách bezpečnosti(teritoriální) suverenity v otázkách bezpečnosti

�� Nadnárodní entity (ekonomické subjekty, mezinárodní Nadnárodní entity (ekonomické subjekty, mezinárodní 
organizace a nátlakové skupiny, NGO, média) získávají organizace a nátlakové skupiny, NGO, média) získávají 
nebývalý vliv na světové děnínebývalý vliv na světové dění

Lidská práva se stávají referenčním objektem Lidská práva se stávají referenčním objektem 

OBECNÉ TRENDY VE VÝVOJI OBECNÉ TRENDY VE VÝVOJI 
BEZPEČNOSTNÍHO PROSTŘEDÍBEZPEČNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ

�� Lidská práva se stávají referenčním objektem Lidská práva se stávají referenčním objektem 
bezpečnostní politikybezpečnostní politiky

�� Na významu nabývají hrozby nadnárodního, nadstátního Na významu nabývají hrozby nadnárodního, nadstátního 
a nestátního charakterua nestátního charakteru

�� Globalizace vede k mimořádně rychlé a hluboké Globalizace vede k mimořádně rychlé a hluboké 
ekonomické, politické a vojenské integraci regionů a ekonomické, politické a vojenské integraci regionů a 
kontinentůkontinentů

�� Otázky lokální a regionální bezpečnosti se stávají Otázky lokální a regionální bezpečnosti se stávají 
globálním tématemglobálním tématem

Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.15



�� Po skončení Studené války výrazně klesá riziko Po skončení Studené války výrazně klesá riziko 
globálního mezistátního vojenského konfliktuglobálního mezistátního vojenského konfliktu

�� Konflikty mezistátní jsou výrazně přečísleny konflikty Konflikty mezistátní jsou výrazně přečísleny konflikty 
vnitrostátnímivnitrostátními

�� Konflikt státních aktérů je střídán konfliktem nestátních Konflikt státních aktérů je střídán konfliktem nestátních 
aktérů nebo konfliktem státu a nestátního aktéra aktérů nebo konfliktem státu a nestátního aktéra 
(asymetrický konflikt)(asymetrický konflikt)

PROMĚNA CHARAKTERU KONFLIKTUPROMĚNA CHARAKTERU KONFLIKTU

aktérů nebo konfliktem státu a nestátního aktéra aktérů nebo konfliktem státu a nestátního aktéra 
(asymetrický konflikt)(asymetrický konflikt)

�� Ideologické příčiny konfliktů (antagonismus komunismu Ideologické příčiny konfliktů (antagonismus komunismu 
a demokracie) jsou nahrazovány důvody ekonomickými, a demokracie) jsou nahrazovány důvody ekonomickými, 
nacionálními a náboženskýminacionálními a náboženskými

Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.16
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�� USA zůstávají vojensky nejvýznamnějším státemUSA zůstávají vojensky nejvýznamnějším státem

�� Vojenský, ekonomický a technologický potenciál USA Vojenský, ekonomický a technologický potenciál USA 
umožňuje relativně autonomní provádění zahraniční a umožňuje relativně autonomní provádění zahraniční a 
bezpečnostní politiky bez ohledu na ostatní aktéry bezpečnostní politiky bez ohledu na ostatní aktéry 
mezinárodních vztahůmezinárodních vztahů

�� Výdaje na obranu a bezpečnost napomáhají udržovat Výdaje na obranu a bezpečnost napomáhají udržovat 
primát USA ve světě (okolo 50% ročních celosvětových primát USA ve světě (okolo 50% ročních celosvětových 
výdajů na obranu a bezpečnost, celkové světové výdaje: výdajů na obranu a bezpečnost, celkové světové výdaje: 

PREDOMINANTNÍ POSTAVENÍ USAPREDOMINANTNÍ POSTAVENÍ USA

výdajů na obranu a bezpečnost, celkové světové výdaje: výdajů na obranu a bezpečnost, celkové světové výdaje: 
1 240 000 1 240 000 000000 000000$, 1997$, 1997--2007 nárůst o 37%, 15 zemí 2007 nárůst o 37%, 15 zemí 
vydává 83% světových výdajů)vydává 83% světových výdajů)

�� USA vybudovaly síť zahraničních základen a USA vybudovaly síť zahraničních základen a 
spojeneckých svazků umožňující kontrolu světových spojeneckých svazků umožňující kontrolu světových 
komunikací a klíčových surovinových oblastíkomunikací a klíčových surovinových oblastí

Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.18
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�� Revitalizace OSN a nárůst jejích aktivit v oblasti Revitalizace OSN a nárůst jejích aktivit v oblasti hardhard
security i soft securitysecurity i soft security

�� Nahrazení reaktivního přístupu aktivními přístupyNahrazení reaktivního přístupu aktivními přístupy

�� Delegace provádění bezpečnostní agendy na regionální Delegace provádění bezpečnostní agendy na regionální 
organizace (NATO, EU, OBSE aj.)organizace (NATO, EU, OBSE aj.)

�� Dynamická akcelerace CFSP a ESDP Evropské unieDynamická akcelerace CFSP a ESDP Evropské unie

MĚNÍCÍ SE ROLE STRUKTUR MĚNÍCÍ SE ROLE STRUKTUR 
KOLEKTIVNÍ BEZPEČNOSTIKOLEKTIVNÍ BEZPEČNOSTI

�� Dynamická akcelerace CFSP a ESDP Evropské unieDynamická akcelerace CFSP a ESDP Evropské unie

�� Inovace a implementace mezinárodních bezpečnostních Inovace a implementace mezinárodních bezpečnostních 
a kontrolních režimů (CFE, START I, II aj.)a kontrolních režimů (CFE, START I, II aj.)

�� Ale: vypovězení ABM (USA 2002) a Smlouvy o Ale: vypovězení ABM (USA 2002) a Smlouvy o 
konvenčních ozbrojených silách v Evropě (RF 2007)konvenčních ozbrojených silách v Evropě (RF 2007)

Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.22
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�� (Mezinárodní) terorismus(Mezinárodní) terorismus

�� Proliferace zbraní, vojenských technologií a strategických Proliferace zbraní, vojenských technologií a strategických 
materiálůmateriálů

HLAVNÍ NEVOJENSKÉ HROZBY RELEVANTNÍHLAVNÍ NEVOJENSKÉ HROZBY RELEVANTNÍ
Z HLEDISKA POUŽITÍ OZBRINEÝCH SILZ HLEDISKA POUŽITÍ OZBRINEÝCH SIL

Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.29



(Mezinárodní) terorismus:(Mezinárodní) terorismus:

�� Dochází ke kvalitativní proměně a motivačních zdrojů Dochází ke kvalitativní proměně a motivačních zdrojů 
terorismuterorismu

�� Zanikají nebo se transformují tradiční teroristické Zanikají nebo se transformují tradiční teroristické 
organizace na nacionálním nebo ideologickém základěorganizace na nacionálním nebo ideologickém základě

�� Dochází k extrémnímu nárůstu významu islámského Dochází k extrémnímu nárůstu významu islámského 

VYBRANÉ HROZBY GLOBÁLNÍHO CHARAKTERUVYBRANÉ HROZBY GLOBÁLNÍHO CHARAKTERU

�� Dochází k extrémnímu nárůstu významu islámského Dochází k extrémnímu nárůstu významu islámského 
terorismuterorismu

�� Oproti minulosti jsou vytvářeny nadnárodní teroristické Oproti minulosti jsou vytvářeny nadnárodní teroristické 
sítě operující v globálním měřítkusítě operující v globálním měřítku

�� Teroristé se stávají legitimním cílem mezinárodního Teroristé se stávají legitimním cílem mezinárodního 
vojenského zásahu (válka proti terorismu)vojenského zásahu (válka proti terorismu)

�� OnOn--line monitoring teroristických útoků: line monitoring teroristických útoků: 
GlobalIncidentMap.comGlobalIncidentMap.com

Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.30
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Proliferace zbraní, vojenských technologií a strategických Proliferace zbraní, vojenských technologií a strategických 
materiálů:materiálů:

�� Proliferace konvenčních malých a lehkých zbraní je Proliferace konvenčních malých a lehkých zbraní je 
významným akcelerátorem vnitrostátních konfliktů v významným akcelerátorem vnitrostátních konfliktů v 
současnostisoučasnosti

�� Problémem se stává proliferace zbraní hromadného Problémem se stává proliferace zbraní hromadného 
ničení, kdy může dojít k použití ZHN teroristickou ničení, kdy může dojít k použití ZHN teroristickou 

VYBRANÉ HROZBY GLOBÁLNÍHO CHARAKTERUVYBRANÉ HROZBY GLOBÁLNÍHO CHARAKTERU

�� Problémem se stává proliferace zbraní hromadného Problémem se stává proliferace zbraní hromadného 
ničení, kdy může dojít k použití ZHN teroristickou ničení, kdy může dojít k použití ZHN teroristickou 
skupinouskupinou

�� Dochází k výrazné proliferaci ZHN a jejich nosičů, resp. Dochází k výrazné proliferaci ZHN a jejich nosičů, resp. 
technologií k jejich výrobě ze strany státních aktérůtechnologií k jejich výrobě ze strany státních aktérů

Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.32
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�� Z hlediska typologie konfliktů je třeba se zaměřovat na Z hlediska typologie konfliktů je třeba se zaměřovat na 
prevenci a sanaci především vnitrostátních konfliktů, prevenci a sanaci především vnitrostátních konfliktů, 
resp. asymetrického konfliktu nestátních aktérů resp. asymetrického konfliktu nestátních aktérů ––
soupeřem není a nebude kvalitativně srovnatelný soupeřem není a nebude kvalitativně srovnatelný 
protivník, tj. armáda jiného státuprotivník, tj. armáda jiného státu

�� Bezpečnostní a obranná politika musí vycházet z globální Bezpečnostní a obranná politika musí vycházet z globální 
mocenské reality a brát v úvahu zájmy a působení USA a mocenské reality a brát v úvahu zájmy a působení USA a 

DŮSLEDKY PRO BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNOU DŮSLEDKY PRO BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNOU 
POLITIKU ČESKÉ REPUBLIKYPOLITIKU ČESKÉ REPUBLIKY

mocenské reality a brát v úvahu zájmy a působení USA a mocenské reality a brát v úvahu zájmy a působení USA a 
realisticky ohodnotit možnosti jejich ovlivňovánírealisticky ohodnotit možnosti jejich ovlivňování

�� Došlo k proměně a zacílení bezpečnostních a obranných Došlo k proměně a zacílení bezpečnostních a obranných 
aktivit od obhajoby teritoria k obhajobě zájmů (mj. k aktivit od obhajoby teritoria k obhajobě zájmů (mj. k 
exteritoriálnímu působení ozbrojených sil)exteritoriálnímu působení ozbrojených sil)

Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.34



�� Schopnost bezprecedentně úzké a pružné mezinárodní Schopnost bezprecedentně úzké a pružné mezinárodní 
spolupráce je dnes nezbytnou podmínkou úspěšné spolupráce je dnes nezbytnou podmínkou úspěšné 
zahraniční a bezpečnostní politikyzahraniční a bezpečnostní politiky

�� Drtivá většina aktivit zaměřených na prevenci nebo Drtivá většina aktivit zaměřených na prevenci nebo 
sanaci konfliktů a krizí je prováděna v rámci sanaci konfliktů a krizí je prováděna v rámci 
mezinárodních organizací a jejich mezinárodněmezinárodních organizací a jejich mezinárodně--právních právních 
limitů a mandátůlimitů a mandátů

DŮSLEDKY PRO BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNOU DŮSLEDKY PRO BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNOU 
POLITIKU ČESKÉ REPUBLIKYPOLITIKU ČESKÉ REPUBLIKY

limitů a mandátůlimitů a mandátů

�� Globální hrozby vyžadují globální přístup Globální hrozby vyžadují globální přístup –– spolupráce spolupráce 
při sanaci globálních hrozeb (i když se tyto nemusí na při sanaci globálních hrozeb (i když se tyto nemusí na 
první pohled zdát pro Českou republiku relevantní), je první pohled zdát pro Českou republiku relevantní), je 
životní nutnostíživotní nutností
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V oblasti bezpečnostní politiky:V oblasti bezpečnostní politiky:

�� Podpora konkrétních projektů prevence a soft securityPodpora konkrétních projektů prevence a soft security

�� Koncentrace a koordinace diplomatického úsilí na půdě Koncentrace a koordinace diplomatického úsilí na půdě 
mezinárodních bezpečnostních organizacímezinárodních bezpečnostních organizací

�� Intenzivní mezinárodní spolupráce bezpečnostních složek Intenzivní mezinárodní spolupráce bezpečnostních složek 
a zpravodajských služeba zpravodajských služeb

DŮSLEDKY PRO BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNOU DŮSLEDKY PRO BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNOU 
POLITIKU ČESKÉ REPUBLIKYPOLITIKU ČESKÉ REPUBLIKY

�� Intenzivní mezinárodní spolupráce bezpečnostních složek Intenzivní mezinárodní spolupráce bezpečnostních složek 
a zpravodajských služeba zpravodajských služeb

�� Nalezení vhodné specializace Nalezení vhodné specializace –– (nejen vojenského) (nejen vojenského) 
národního příspěvku pro operace v rámci nadnárodních národního příspěvku pro operace v rámci nadnárodních 
uskupeníuskupení

�� Zapojení do mezinárodních bezpečnostních (kontrolních Zapojení do mezinárodních bezpečnostních (kontrolních 
a inspekčních) režimůa inspekčních) režimů

�� Příprava sil a prostředků k plnění vojenských, policejních Příprava sil a prostředků k plnění vojenských, policejních 
a expertních úkolů v zahraničía expertních úkolů v zahraničí

Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.Seminář „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění “, Univerzita obrany, Brno, 26.11.2008.36



V oblasti obranné politiky:V oblasti obranné politiky:

�� Nutnost budování vojenských kapacit pro zvládání Nutnost budování vojenských kapacit pro zvládání 
nových typů konfliktůnových typů konfliktů

�� Budování ozbrojených sil schopných rychlé reakce i v Budování ozbrojených sil schopných rychlé reakce i v 
teritoriálně velmi vzdáleném okolí a schopných úzké teritoriálně velmi vzdáleném okolí a schopných úzké 
mezinárodní kooperacemezinárodní kooperace

DŮSLEDKY PRO BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNOU DŮSLEDKY PRO BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNOU 
POLITIKU ČESKÉ REPUBLIKYPOLITIKU ČESKÉ REPUBLIKY

mezinárodní kooperacemezinárodní kooperace

�� Rozšiřování schopností OS i o oblast civilního krizového Rozšiřování schopností OS i o oblast civilního krizového 
řízenířízení

�� Plnění konkrétních závazků ČR vůči EU a NATO (EU BG, Plnění konkrétních závazků ČR vůči EU a NATO (EU BG, 
NRF)NRF)

�� Připravenost na pravděpodobný tlak na finanční a Připravenost na pravděpodobný tlak na finanční a 
vojenské zapojení ČR do bezpečnostní agendy OSNvojenské zapojení ČR do bezpečnostní agendy OSN
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DĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOST
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Posun národních zájmů ČRPosun národních zájmů ČR
po vstupu do EU a NATO

pplk. prof. MUDr. Jan Österreicher, PhD.
22. KGŠT
ÚSOS UO
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Zájmy nezměněné

Životní zájmy ČR
-
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Signifikantní změny vnímání I

� Bezpečnostní prostor – státy NATO

− Nutnost obrany velkého území− Nutnost obrany velkého území
� Potřeba přesunu velkého počtu vojáků, techniky a materiálu v 

krátkém čase (letecký přesun, mobilizace zdrojů?) 

� Vojácí musí být soběstační (misijní úroveň) 

− Extrémnější klima na okraji bezpečnostního prostoru 
(výstroj, výcvik, technika atd.) 

− Nutnost rotací (na 8% udržitelnost se doporučuje 40% − Nutnost rotací (na 8% udržitelnost se doporučuje 40% 
zasaditelnost).

� Organické jednotky – kdo je vyrotuje?

− Veřejné mínění – osvěta
� Akceptuje veřejnost nutnou zodpovědnost za nákladů a ztrát? 
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Signifikantní změny vnímání  II

� Pojetí organizací

− 90. léta – OBSE, OSN, EU a NATO.

− 2004+   - NATO, EU, OSN a OBSE.

� Vnímání je přímo úměrné bojeschopnosti organizace

� Komplementární rozvíjení obranných schopností
42



Signifikantní změny vnímání  III

� Plnění mezinárodních závazků je  národním zájmem.

� Snižování rizika šíření ZHN a jejich nosičů.

− Trvalá hrozba

� Posilování konkurenceschopnosti domácího obranného 
průmyslu

− Přednost pragmatického hlediska43



Signifikantní změny vnímání  IV

� Podpora šíření svobody a demokracie a principů právního 
řádu

− Jde o poslední zájem v pořadí. 

− Bezpečnost upřednostněna před svobodou

− Bezpečná demokracie??− Bezpečná demokracie??
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Závěr

� Chráněný bezpečnostní prostor = prostor NATO

� Pragmatický pohled, odklon od neefektivních 
organizací

� Bezpečná demokracie� Bezpečná demokracie

� Dysbalance mezi textem a veřejným míněním
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VPLYV  GLOBALIZÁCIE  NA  VÝVOJ  BEZPE ČNOSTNÉHO PROSTREDIA 

 

doc. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc. 

Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika 

Liptovský Mikuláš 

ladislav.hofreiter@aos.sk 

 

Abstrakt : 

 Článok bol spracovaný ako príspevok do diskusie k analýze trendov bezpečnostného 
prostredia. Autor sa sústreďuje na analýzu vplyvu globalizácie na vývoj v bezpečnostnom prostredí. 
Objektom pozornosti sú negatívne javy, súvisiace s procesom globalizácie a ktoré sa stali, alebo sa 
môžu stať, príčinou konfliktov. 
 
Kľúčové slová: 
 Globalizácia, civilizácia, konflikt, hodnoty 
 

  
 

 Globalizácia je vo všeobecnosti chápaná ako objektívny proces celosvetového 

informačného, technologického a ekonomického prepájania aktérov medzinárodného 

politického systému, ale i neštátnych ekonomických, hospodárskych a iných subjektov. 

Takáto vízia globalizácie kladie dôraz na voľný pohyb peňazí, zvlášť kapitálu, služieb, 

tovarov, pracovných síl a vytváranie  zodpovedajúcich nadnárodných inštitúcií.1 Globalizácia 

znamená aj nový ekonomický poriadok a novú deľbu práce, nový politický poriadok s novou 

štruktúrou a režimom svetového politického systému, ako i kozmopolitickú kultúru. 

 

      Globalizácia okrem pozitívneho vplyvu, ako je odstránenie bipolarity, hrozby 

vojenského konfliktu, urýchľovanie ekonomického, technologického, kultúrneho  

a politického zbližovania subjektov medzinárodných vzťahov a kooperácia, prináša so sebou 

aj javy a procesy, ktoré sa vymykajú kontrole jednotlivých štátov a koalícií, majú negatívny 

vplyv a pôsobia ako konfliktogénne faktory. Medzi také môžeme zaradiť : 

1. Trh prestáva byť priestorom  pre voľné a slobodné súťaženie podnikov a stáva sa 

priestorom súperenia gigantických, nadnárodných sietí. Malé a stredné subjekty, 

zväčša národné,  sú vytláčané z trhu, strácajú konkurencieschopnosť a buď sú 

pohlcované, alebo zanikajú.  

                                                 
1 Krejčí, O., 2000. 
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2. Odtrhnutie monetárnej ekonomiky od reálnej ekonomiky2. V záujme dosahovania 

nadmerných a nezdaniteľných ziskov vzniká sektor tzv. burzovo-špekulačnej 

virtuálnej ekonomiky, ktorý v konečnom dôsledku pôsobí negatívne na reálnu 

ekonomiku a znemožňuje uspokojovanie reálnych potrieb ľudí.  

3. Tvorba zisku dominuje nad uspokojovaním potrieb občanov, znižujú sa investície na 

zdravie  občanov, na vzdelanie, bytovú výstavbu ap. Tlak na znižovanie daní, resp. 

daňové prázdniny  pre zahraničných investorov je v rozpore s požiadavkami na 

zvyšovanie sociálne starostlivosti a poskytovanie sociálnych služieb. V štátoch, ktoré 

nemajú dostatočné príjmy z výberu daní tak zákonite budú chýbať zdroje na kvalitné 

zdravotníctvo, kvalitné školstvo (samozrejme bezplatné). Nedostupnosť týchto, ale 

i iných potrebných sociálnych služieb môže byť príčinou vážnych vnútorných 

sociálnych konfliktov. 

4. Rozhodujúce slovo v mnohých národných ekonomikách majú zahraniční investori, 

ktorých  jediným záujmom v danom štáte je dosahovať zisk. 

5. Suverenita národných štátov je  oslabovaná  prostredníctvom nadnárodných aktérov, 

ich mocenských šancí, orientácií, identít  a sietí.3 Vzniká tak vlastne svetová 

spoločnosť bez svetového štátu, bez svetovej vlády. 

6. Vplyvom  globalizácie  zaniká viac ako tristopäťdesiaťročný westfálsky systém 

suverenity národných štátov. Jednota národného štátu a národnej spoločnosti sa 

rozpadá, vznikajú nové mocenské a konkurenčné vzťahy a konflikty medzi národnými 

a nadnárodnými jednotkami. Vzniká nový svetový polycentrický systém4, ktorého 

aktérmi sú nadnárodné organizácie, nadnárodné náboženské, profesijné, politické 

združenia a skupiny,  nové nadnárodné štruktúry, ktoré majú zásadný vplyv na 

fungovanie medzinárodných vzťahov. Hlavnými geopolitickými a geostrategickými 

aktérmi sa stávajú mocné regionálne bloky.5 Štáty sa tak musia adaptovať a kalkulovať 

s novou mocenskou štruktúrou a s deľbou moci, čo znamená vlastne stratu, alebo 

aspoň obmedzenie ich suverenity. Politiku  národných štátov dnes viacej ako inokedy 

ovplyvňuje prílev zahraničných investícií. Ich reguláciou je možné vytvárať účinný 

tlak na vlády štátov a vynucovať si tak konkurenčné výhody.  

7. Globalizácia znamená i kozmopolitickú kultúru. Práve odpor obyvateľstva voči akejsi 

jednotnej, globálnej kultúre, voči macdonaldizácii a westernizácii ich života je 

                                                 
2 Ivanička, K., 2006, s.72 
3 Beck,U., 2007, s. 19 
4 Ibid., s. 50 
5 Dahhrendorf, R., 2008, s. 219-227 
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mobilizujúcim činiteľom a radikalizuje obyvateľstvo najmä v moslimskom svete, 

ktoré, často i z fundamentalistických pozícií, sa usiluje o obhajobu a  zachovanie 

svojich kultúrnych hodnôt a svojej identity. Treba však povedať, že odpor voči 

globalizácii kultúry a strate identity nie je  charakteristický len pre moslimský svet. 

8. Voľný pohyb kapitálu spôsobuje, že sa tento využíva na umiestňovanie a tvorbu 

pracovných miest v oblastiach, v ktorých je lacná pracovná sila a  jej minimálna 

ochrana. To na jednej strane minimalizuje náklady a maximalizujú zisky, ale zároveň 

vyvoláva vnútorné konflikty v materskom štáte, pretože znamená odliv pracovných 

miest a zvyšovanie nezamestnanosti.  Tento jav môže byť príčinou aj medzinárodných 

konfliktov, pretože stavia proti miesta zdrojov investícií (miesta sídiel firiem), cieľové 

štáty -  miesta umiestnenia investície a produkcie, i miesta zdanenia, ktoré sa dnes už 

nemusia byť totožné.  

9. Dôsledkom agresívneho „voľného trhu“ a  slobodného pohybu kapitálu je,  že kapitál 

migruje do krajín, v ktorých netreba rešpektovať  požiadavky na ochranu životného 

prostredia, teda do krajín, kde sú náklady na ekológiu najnižšie. Väčšina krajín 

tretieho sveta sa v dôsledku svojej biedy  nemôže zriecť ekologicky škodlivých 

prevádzok. Takéto správanie zapríčiňuje ďalšiu ekologickú a sociálnu devastáciu už 

tak zaostalých či zaostávajúcich  krajín. Degradácia životného prostredia sa stala 

príčinou tzv. environmentálneho utečenectva6. Čoraz viacej ľudí opúšťa svoje domovy 

kvôli poškodenému životnému prostrediu, príčinou environmentálnej migrácie 

a rozširuje už beztak ťažko zvládnuteľnú vlnu migrantov do krajín vyspelého sveta 

(kde sa opäť stávajú bezpečnostným problémom).  

10. Ekonomická globalizácia má vplyv aj na  chudobu, nepriaznivý stav a vývoj 

národných ekonomík a zadlženosť krajín. Prehlbujú sa rozdiely medzi rozvinutými 

a rozvojovými krajinami. Dlhová kríza rozvojových krajín trvá od roku 1982 a  

v súčasnosti sa ich dlh predstavuje už okolo 2,5 bilióna USD. Oficiálna rozvojová 

pomoc rozvojovým krajinám však činí len zlomok tejto sumy, pričom sa (vzhľadom 

na charakter vládnucich režimov v týchto krajinách) nemusí dostať k adresátom. 

Problémom, ktorý prehlbuje  nerovnomernosť vývoja, sú i také javy, ako odliv  

kapitálu z rozvojových krajín, sťažovanie prístupu  pre tovary z rozvojových krajín na 

trhy vyspelých krajín ap.   

                                                 
6 Sedlačko, M., 2004,  s. 175. 
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11. Prejavom procesu globalizácie je, že poskytuje extrémne bohatým ešte viac priestoru 

a príležitostí na  zbohatnutie 7. Nová globálna elita využíva všetky technologické 

a informačné vymoženosti na to, aby umiestňovali svoj kapitál, resp. špekulovali 

s ním v záujme dosiahnutia extrémne vysokých ziskov kdekoľvek na svete.  Výhody 

globálnej ekonomiky tak pociťuje len veľmi malá skupina ľudí, ktorá je vysoko 

zisková. Na druhej strane, do čoraz väčších existenčných problémov sa dostávajú  

takmer dve tretiny svetovej  populácie8. Nerovnomernosť vývoja môže vyvolať 

nespokojnosť  v zaostávajúcich oblastiach a môže oslabiť, otriasť alebo priviesť 

k rozpadu súčasnú vnútornú kooperáciu hospodársky silných štátov. 

12. Sociálny konflikt éry globalizácie bude čím ďalej tým viacej vyvolávaný rozporom 

medzi blahobytom spoločnosti a chudobou jednotlivcov, ktorí sú vylúčení z možnosti 

užívať výdobytky blahobytnej spoločnosti, sú vylúčení z trhu práce, stratili kontakt 

s politickou štruktúrou štátu a sociálnou sieťou.9 Sociálny konflikt bude vyvolávaný aj 

narastaním schopností malej skupiny skutočne bohatých brániť svoje výhody 

a vylučovať z ich využívania iných. 

13. Dôsledok vzniku často extrémneho globálneho bohatstva na strane jednej a nesmiernej 

lokálnej chudoby na strane druhej sa prejavuje vo  výraznej polarizácii a stratifikácii 

svetového obyvateľstva na globalizovaných bohatých a lokalizovaných chudobných, 

ktorí nemajú rovnaké šance a sú v konflikte, jednak medzi sebou, ale aj s prostredím. 

Bohatí majú neobmedzenú možnosť pohybu, všade sú vítaní, na druhej strane 

chudobných nikto nechce a sú prijímané administratívne opatrenia na obmedzenie ich 

pohybu. Snaha prekonať tieto prekážky má odraz v nelegálnej migrácii, v 

obchodovaní s ľuďmi, ktoré kontroluje organizovaný zločin a mafie.  

14. V súčasnej etape  globalizácie je viditeľná globálna politická a ideologická 

manipulácia, masívny informačný a kultúrny tlak na človeka. Ak v období bipolarity 

a ideologického súperenia dvoch superveľmocí a ich satelitov bol dominantným 

aspekt ochrany ľudských práv, občianskych slobôd v krajinách za „železnou oponou“, 

zadržovanie hrozby komunizmu,  v súčasnosti je verejná mienka masírovaná heslami, 

vyzývajúcimi k účasti na historickej misii na záchranu civilizácie, rozširovanie 

priestoru slobody a demokracie, objektívna nutnosť vziať na seba zodpovednosť za 

ochranu hodnôt civilizovaného sveta, ap. Problém je však v objektívnom  vyjadrení 

                                                 
7 Bauman, Z., 2000.  
8 Len asi 22% svetového bohatstva vlastnia rozvojové krajiny, v ktorých žije  80 % svetového  obyvateľstva. Len 
asi 360 „globálnych miliardárov“ vlastní toľko majetku, ako 45 % svetovej populácie.  
9 Dahrendorf, R., 2008.  
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týchto civilizačných hodnôt, v kritériách na určenie toho, čo civilizovaný  svet je a čo 

nie je, aká demokracia a aká sloboda, a či je vôbec o tieto hodnoty záujem. 

Schematické a účelové delenie sveta na civilizovaný a necivilizovaný, na svet 

teroristov a antiteroristov, na svet „ s nami“ a svet „proti nám“, je konfrontačné 

a konfliktogénne. 

15. Problémy globalizácie zviditeľňuje i  široko rozvinuté hnutie  antiglobalistov10 

(alterglobalistov),  ktoré predstavuje  najradikálnejší  odpor voči  globalizácii. Sú v 

zásadnom konflikte s ideou globalizácie, ktorú pokladajú za neokolonializmus. 

Alterglobalisti pokladajú globálny priestor a globálnu inštitucionálnu organizáciu, 

tvorenú transnacionálnymi korporáciami, za nedemokratickú štruktúru, ktorá ovláda 

najdôležitejšie svetové prírodné zdroje, určuje pravidlá svetovej ekonomiky a politiky 

bez volieb a volených orgánov11. Ich aktivity vyvolávajú trvalé konflikty s oficiálnymi 

štruktúrami štátov a  nútia k mobilizácii silové štruktúry ich bezpečnostných 

systémov.  

 

Záver  

 Globalizácia je nesporne objektívny proces, ktorý je často vnímaný ako synonymum 

progresívneho vývoja v nových podmienkach. Problémy, ktoré sú spájané s týmto procesom, 

je možné vidieť v tom, že vyvoláva odpor voči jeho prejavom.  

 Je fakt, že rozvoj súčasného sveta je spájaný s rastúcou integráciou technológií, 

ekonomiky, či kultúr. Problém vyvoláva forma tejto integrácie. Príčinu negatívneho postoja 

k integračným procesom treba  vidieť v odpore národných hráčov proti „svetovládnym 

hráčom12“, v snahe zachovať  možnosť rôznych foriem, rôznych cieľov procesu integrácie 

a rôznych prostriedkov na dosiahnutie cieľov.  

 Presadzovanie diktátu globálnych hráčov spochybňuje proces globalizácie, často je 

vnímaný ako priame ohrozenie národnej a štátnej suverenity, čo má za následok vznik 

konfliktov a „globálneho hnutia  antiglobalistov“, ktorí vnímajú globalizáciu ako totalitný 

systém, potlačujúci individualitu a suverenitu.  

                                                 
10 Aktivity antiglobalistov, často spojené s násilím a ničením majetku,  sú trvalou hrozbou v miestach stretnutia 
svetových lídrov  a globálnych organizácií. Vyvolávajú konflikty, ktorých riešenie si vyžaduje nasadanie 
veľkého počtu policajných síl.  
11 Ivanička, K., 2006, s. 42 
12 AMIN, S., HOUTART, F.,  2004. 
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 Vzniká pocit, že ľudia sa stávajú bábkami, ktorými je manipulované, a to nielen 

v ekonomickej sfére a v sfére spotreby, ale aj v sfére politiky a ideológie, pričom sa uplatňujú 

sofistikované technológie manipulácie. 

 S globalizáciou je často spájaný názor, že dominantným globálnym hráčom sú USA so 

svojou schopnosťou samostatne, resp. so svojimi spojencami, a podľa svojich pravidiel riešiť 

geopolitické problémy, presadzovať svoje záujmy, rozhodovať o tom, čo je a čo nie je 

správne. Odpor voči globalizácii sa tak často stáva odporom voči USA a ich úsiliu o 

svetovládu. A tento fakt sa v časti sveta stáva silným mobilizujúcim činiteľom, 

radikalizujúcim obyvateľstvo a ich začlenenie do tábora bojovníkov proti „Veľkému 

Satanovi“. Ich aktivita narastá úmerne s tým, ako je vnímaný „úpadok moci13“  USA.  

Vnímanie úpadku moci samotnými USA ich tak núti čoraz viac investovať do posilňovania 

svojej „hard power“, k vojenskému a ozbrojenému angažovaniu sa v regiónoch, ktoré spájajú 

s oblasťou svojich životných  záujmov.  

 Môžeme si oprávnene položiť otázku : Je to príspevok k zvýšeniu stability 

bezpečnostného prostredia, alebo k jeho destabilizácii?  
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Budoucí opera ční prost ředí jako východisko pro rozvoj budoucích 
pot řebných schopností OS (Jan Spišák) 

Obr. 1 

 

Dobrý den pánové, dovolte, abych ve svém vystoupení navázal na 
předešlé příspěvky a zaměřil se na část bezpečnostního prostředí, která 
nás, vojáky, zajímá přednostně. Uvažujme teda o operačním prostředí.  

KLIK obr. 2 

 

Budu se zabývat stručnými popisem a charakteristikou operačního 
prostředí a jeho jednotlivými prvky se zaměřením na sféry vojenskou a 
sociální, které budou podle mého názoru dominantní. Zmíním o 
schopnostech OS a požadavcích kladených na vojska pro dosažení 
těchto schopností. Po úvaze o vztahu operačního prostředí s 
požadovanými schopnostmi se v závěru dotknu dalších souvislostí nad 
rámec vojenského kontextu. 

KLIK obr. 3 
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První otázku, kterou dávám k přemýšlení, vystihuje název snímku, jaké 
operační prostředí bude existovat, s jakými prvky a jak tyto mohou na 
OS působit. V předcházejících vystoupeních již byly naznačeny určité 
trendy, které jsou nositeli postupných lokálních, regionálních a globálních 
změn v bezpečnostním prostředí. Mezi těmito trendy a budoucím 
operačním prostředím existuje přímý vztah. Trendy mají bezprostřední, 
buď pozitivní, nebo rizikový vliv na všechno, co se v operačním prostředí 
nachází. K některým všeobecným trendům patří např.: 

Globalizace, technologie, demografické zm ěny, urbanizace, 
požadavky na zdroje, zm ěna klimatu, proliferace ZHN, existence 
rozpadlých (rozpadajících se) stát ů i další.  

Naznačené šoky – politické, ekonomické a jiné pak trendy mění, nebo 
jsou jejich důsledky.  

KLIK obr. 4 

 

Druhá otázka zní, jaké budoucí schopnosti OS budeme potřebovat pro 
naplnění zájmů, slibů a ambicí ve specifickém operačním prostředí. 
Budou stejné, podobné, nebo rozdílné? Budou se týkat celého spektra 
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operací, nebo jen jeho části? Budeme je schopni dosáhnout? 
Východisko pro tyto úvahy musí tvořit právě znalost operačního prostředí 
a schopnosti již dnes definované. 

KLIK obr.5 

 

Pojďme nyní k problematice operačního prostředí. Chci říct, že 
neobjevujeme nic převratného. Význam, který v přípravě a vedení 
vojenských operací má operační prostředí, je zakotven ve všech 
klíčových dokumentech doktrinálního charakteru. Základní alianční 
doktríny, AJP-01 (Spojenecká společná doktrína) a AJP-3 (Spojenecké 
společné operace doslovně podtrhují nutnost zvažovat 
charakteristiku tohoto prost ředí v závislosti na typu operace .  

Budoucnost operačního prostředí doktríny zdůrazňují v jeho 
komplexnosti, provázanosti a složitosti. 

KLIK obr. 6 

 

Podívejme se, s čím vším se v operačním prostředí setkáme. Toto 
prostředí je a nadále bude tvořeno souborem různých činitelů, podmínek 
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a vlivů určujících charakteristické rysy, ve kterých budou vojenské 
operace probíhat. Představuje určitý průnik prvků fyzikální, sociální a 
informační sféry, vzájemně propojených a ovlivňujících se. Mluvíme o 
souboru takzvaných „prom ěnných “, což vyplývá z jejich nestálé povahy 
a měnící se charakteristiky. Těchto proměnných je ve většině 
dostupných materiálů uvedena celá řada, vesměs ale uvádějí ty, které 
můžete vidět na obrazovce:  

KLIK – obr. 6 pravá část 

 

 

My vojáci jsme si zvykli popisovat operační prostředí z hlediska 
operačních proměnných, tedy obecných vojenských i nevojenských 
aspektů prostředí, které se mohou lišit od jednoho operačního prostoru 
k druhému. Ty vyjadřuje bublina, kde je šest známých, vzájemně 
souvisejících operačních proměnných: politických, vojenských, 
ekonomických, sociálních, informačních a oblast infrastruktury. K těmto 
se přidávají ještě dva činitele, fyzikální prostředí a čas.  

Aniž bych ubíral na závažnosti jednotlivých oblastí, z hlediska času se 
zmíním pouze o oblastech, které podle mého mínění budou mít v 
budoucím operačním prostředí na činnost vojáků zásadní vliv. K těm 
patři vojenské a sociální prom ěnné . 

 
KLIK obr. 7 
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VOJENSKÉ PROMĚNNÉ budou zahrnovat vojenské atributy  všech 
ozbrojených složek, které se budou vyskytovat v daném operačním 
prostředí. Jednak jsou to všechny druhy ozbrojených sil, zapojené do 
konfliktu a jednak atributy, které jsou s těmito silami v určitém vztahu. 

Analýza operačního prostředí pak bude zkoumat i tyto složky. K takovým 
patří výzbroj a výstroj, napln ěnost, doktríny, úrove ň výcviku, 
omezení zdroj ů, leadership, historie, charakter civiln ě-vojenských 
vztahů a další.  

KLIK obr. 7 – ZOBRAZÍ SE I PRAVÁ STRANA SLIDU 

 

Na pravé straně snímku jsem načrtl pouze určitou část projevů 
vojenských aspektů operačního prostředí navenek. Je to zároveň odraz 
čím na OS působí dané prostředí. Naznačuje indicie, o čem je nutné 
uvažovat v budoucnu pro eliminaci těchto projevů i pro budování 
schopností, které eliminaci zabezpečí. 

KLIK obr. č. 8 
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SOCIÁLNÍ PROMĚNNÉ budou popisovat společnost v operačním 
prostředí. Společností můžeme chápat populaci, jejíž členové sdílejí 
stejnou politickou autoritu, bydli na stejném území, mají společnou 
kulturu a sdílejí pocit totožnosti. Společnosti nejsou monolitické, zahrnují 
různé sociální struktury a jejich vztah k ostatním skupinám. 

Kultura zahrnuje sdílenou víru, hodnoty, chování a artefakty, které 
členové společnosti používají k vypořádání se s okolním světem. 
Společnost má obvykle jednu dominantní kulturu, může mít ovšem i 
další, sekundární. Rozdílné společnosti mohou sdílet podobné kultury, 
ale společenské atributy se mohou v čase měnit. Změny ve společnosti 
se mohou přihodit v jakékoliv z oblast,í které jsou zobrazeny:  

Kdybychom chtěli uvažovat v širším kontextu, vzpomeňme si na dílo 
Huntingtona a jeho „Střet civilizací“, kdy v jedné části prohlašuje, že 
zlomové čáry mezi jednotlivými civilizacemi se stanou bojovými liniemi 
budoucnosti. Co čára, to hranice jiné civilizace, jiné společnosti a jiný 
přístup k ní. 

KLIK obr. Č. 9 

 

57



7 

 

Jaké teda schopnosti z hlediska vojenských aspektů operačního 
prostředí? Reakcí na existenci vojenských proměnných bude definování 
a dosahování takových schopností OS ČR, které mají umožnit činnost 
téměř ve všech druzích operačního prostředí. O jaké půjde zejména?  

Závazné strategické dokumenty zdůrazňují působení výhradn ě v rámci 
aliančních (koali čních) sil .  

Rozhodující význam bude mít interoperabilita a zajišt ění přístupu ke 
spole čně vytvá řeným a sdíleným schopnostem.  

Jako protiváha asymetrii bude nezbytnou nutností modularita 
taktických prvk ů, vedení aktivit menšími silami , vysokým tempem a 
účinkem.  

Zcela zásadní se stane schopnost  sdílení všech dostupných 
informací  v reálném čase průřezově všemi spojeneckými silami na 
všech úrovních. 

Aby toho bylo dosaženo, obdobně jako u protivníka, i zde je třeba 
zabývat se otázkami napln ění uvedených požadavk ů. 

KLIK obr. Č. 10 

 

Když uvažujeme o napl ňování schopností ze sociálního hlediska , je 
potřeba vidět atributy jako vnímání obyvatelstva v daném prostředí, jejich 
zvyky, tradice a hodnoty. Uvědomování si jiného prostředí pomáhá 
identifikovat místa třenic v rámci populace, pomáhá budovat vztah a 
snižuje nedorozumění. Může zlepšit schopnost sil splnit úkol a zajistit 
nahlédnutí do záměrů jednotlivců i skupin. Kulturní uvědomění ovšem 
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vyžaduje přípravu vojsk před nasazením do neznámého prostředí a 
nepřetržité doplňování informací. 

Znalost sociálních aspektů v daném prostředí je častokrát mnohem 
důležitější než schopnost ovládat zbraně. Je zcela běžné, na rozdíl od 
nedávné minulosti, že vojáci jsou denně vystaveni styku s místními vůdci 
tváří v tvář. Vědomí, že to není pouze špinavý děd v turbanu, skutečně 
vyžaduje převrat v celkovém pojímání prostoru, kde vojska mohou 
působit. 

KLIK obr. 11 

 

Charakter operačního prostředí bude mít zásadní vliv na schopnosti OS. 
Samotné schopnosti budou chápány mnohem komplexněji, nejen tedy 
jako operační schopnosti, i když ty zůstanou rozhodujícími z hlediska 
základního poslání ozbrojených sil. 

Schopnosti ozbrojených sil budou i nadále vyjadřovat jejich kvalitu i 
použitelnost, při efektivním nasazení v budoucím specifickém operačním 
prostředí. Schopnosti OS budou tvořit připravený personál, odpovídající 
organizační struktura, kvalita výzbroje a úroveň všestranného 
zabezpečení. 

KLIK obr. 12  
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Z hlediska hlavního předurčení ozbrojených sil – vedení bojových 
operací – je předpoklad, že i nadále budou mít prioritu nám zatím známé 
operační schopnosti. 

Jejich využívání nebude v rovnováze, bude závislé na charakteru 
specifického prostředí. Budoucí požadavky na schopnosti OS budou 
ovlivněny dříve uvedenými faktory a trendy, dnes obtížně 
předvídatelnými nebo dosud neidentifikovanými. Lze předpokládat, že 
operační schopnosti OS ČR v horizontu příštích desetiletí se nebudou 
pojmově zásadně odlišovat od schopností současných.  

Zásadně se změní nároky na jejich kvalitu. Vzhledem ke vzrůstajícím 
požadavkům na účast hlavně v expedičních operacích, vzroste význam 
schopnosti civilně – vojenské spolupráce. Trvalým fenoménem zůstane 
požadavek na schopnosti strategické přepravy.  

Schopnosti budou muset být současně podložené i naplňováním 
„společných funkcí“ – C2, vojenské zpravodajství, plánování, manévr a 
palba, společný targeting, ochrana sil, informační operace, CIMIC, 
Informace pro veřejnost, zabezpečení a jejich celkovou synergií z 
hlediska času, prostoru a síly. 

 
 
 
 
 
 
KLIK obr. Č. 13 
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ÚVAHY KE SCHOPNOSTEM, ZÁVĚR 

Vážení pánové, dovolte mi v závěru ještě několik postřehů. Posledním 
obrázkem chci vyvolat určitou odezvu i na skutečnosti, které stojí výše 
než pouhý vojenský rámec. Nastíněné otázky by mohly charakterizovat 
určitou logickou posloupnost dění, ne jehož konci jsou síly se 
schopnostmi, které zabezpečí naplnění vize.  

Další výzvu představuje Dlouhodobá vize resortu MO, která nastínila 
konec dlouhotrvající debaty na otázky udržování dostatečně silných 
konvenčních síl v celém spektru schopností a zabezpečení jejich rozvoje 
pro potřeby expedičního vedení operací. Je tohle správná vize?  

Obdobná otázka by mohla zaznít, zda podporována tendence k zvýšení 
míry specializace národních sil je nejoptimálnější řešení bez toho, aby 
byly provedeny důkladné analýzy a společná jednání s partnery o 
budoucím charakteru OS. Jsou uváděny určité nespecifikované 
obtížnosti, které znesnadňují udržování konvenčních sil. Pokud jsou to 
pouze ekonomické důvody, jak můžeme přehlížet možnou podobu 
operačního prostředí za dvacet let. Bude jednodušší, bude méně 
komplexní? O tom pochybuji.  

Kdo bude ochoten platit nejvyšší cenu, když my již předem avizujeme, že 
ne? 

Pánové, děkuji za pozornost. 
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Budoucí operační prostředí jako východisko pro 
rozvoj budoucích potřebných schopností OS

5.12.2008 1

plk. gšt. Ing. Ján SPIŠÁK

Ústav strategických a obranných studií

Universita obrany

BRNO

Tel: +421 724 463 850

E-mail: jan.spisak@unob.cz
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JAKÉ BUDOUCÍ OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ ?

TRENDYTRENDY

Současné operační
prostředí

2008
20XX

Budoucí možné 
operační prostředí

TRENDY – Umožňují pohyb podmínek, 
okolností  …(proměnných) v čase. 
•Dokumentují pokračující změny 
charakteristiky operačního prostředí 
v určitém bodu času 

•Formují rozdíly mezi současností a 
budoucností

5.12.2008 3

ROZHODUJÍCÍ „PROMĚNNÉ“: Definují operační 
prostředí.  Rozdíly v proměnných jsou odrazem 
akumulovaných trendů a šoků v průběhu času.

ŠOKY – MĚNÍ TRENDY NEBO JSOU 
DŮSLEDKEM ZMĚN JINÝCH TRENDŮ ?
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JAKÉ BUDOUCÍ SCHOPNOSTI OS?

TRENDY

2008
2018

JIŽ DEFINOVANÉSCHOPNOSTI

?

5.12.2008 4

20XX

OPERAČNÍ SCHOPNOSTI
• DOSTUPNOST SIL
• EFEKTIVNÍ ZPRAVODAJSKÁ ČINNOST 
A PRŮZKUM

• ROZMÍSTITELNOST A MOBILITA
• ÚČINNOST NASAZENÍ  
• EFEKTIVNÍ SYSTÉM VELENÍ A ŘÍZENÍ, 
SPOJENÍ A INFORMOVÁNÍ  

• UDRŽITELNOST  
• ODOLNOST A OCHRANA SIL 
• CIVILNĚ VOJENSKÁ SPOLUPRÁCE
• SCHOPNOSTI SOC.- EKONOMICKÉ 

OPERAČNÍ SCHOPNOSTI
ZNÁMÉ

+
PŘEDVÍDANÉ

SCHOPNOSTI
ZATÍM  NEZNÁMÉ

?
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Alianční doktríny AJP-01 (Spojenecká společná doktrína) a AJP-3 
(Spojenecké společné operace). … „pot řeba zvažovat charakteristiku 

spole čného opera čního prost ředí v závislosti na typu operace“. 

Operační prostředí – prostor zájmů vojenských a nevojenských 
mezinárodních, nadnárodních, národních celků i dalších 

OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ 

5.12.2008 5

Komplexnost
vzájemná provázanost

vyšší míra nepoznatelnosti

mezinárodních, nadnárodních, národních celků i dalších 
aktérů mezinárodního (národního) dění. 
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OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ

DEFINUJÍ CHARAKTER OPERAČNÍHO PROSTŘEDÍ

• Fyzikální prostředí
• Charakter a stabilita státu

SOUHRN „PROMĚNNÝCH“ ( PODMÍNEK, ČINITELŮ, OKOLNOSTÍ A VLIVŮ), 

VE KTERÝCH MOHOU VOJENSKÉ AKTIVITY PROBÍHAT 

POLITICKÝ            P

5.12.2008 6

• Charakter a stabilita státu
• Sociální, kulturní tradice
• Regionální a globální vztahy
• Národní vůle
• Vnější (mimostátní) organizace
• Infrastruktura
• Nepřítel  vs. vlastní síly
• Technologie
• Informace
• Ekonomika
• Čas
• …..

POLITICKÝ            
VOJENSKÝ             
EKONOMICKÝ   
SOCIÁLNÍ      
INFORMAČNÍ  
INFRASTRUKTURA    

FYZIKÁLNÍ  PROSTŘEDÍ 
ČAS                                    

P
M
E
S
I
I 

P
T
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• VÝZBROJ, VÝSTROJ

KONVENČNÍ VOJENSKÉ 
SCHOPNOSTI

PRAVIDELNÉ  OZBROJENÉ  SÍLY

POLOVOJENSKÉ ORGANIZACE • NEJEDNOZNAČNĚ IDENTIFIKOVATELNÝ 
• BOJ PODLE VLASTNÍCH PRAVIDEL
• VYHÝBÁNÍ SE PŘÍMÉMU STŘETU
• URBANIZOVANÝ PROSTOR NEBO TĚŽKO 

PROJEV VOJENSKÝCH PROMĚNNÝCH

VOJENSKÉ PROMĚNNÉ

OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ 

• VÝZBROJ, VÝSTROJ
• VYBAVENÍ PERSONÁLEM
• TECHNOLOGICKÝ POKROK
• SCHOPNOST PŮSOBENÍ V 

ASYMETRICKÉM PROSTŘEDÍ
• ÚROVEŇ VYCVIČENOSTI
• OMEZENÍ ZDROJŮ
• LEADERSHIP

5.12.2008 7

ZLOČINECKÉ ORGANIZACE

• URBANIZOVANÝ PROSTOR NEBO TĚŽKO 
PŘÍSTUPNÉ OBLASTI

• ÚTOKY PROTI CIVILNÍMU OBYVATELSTVU
• NIČENÍ PRVKŮ INFRASTRUKTURY
• MOŽNOST POUŽITÍ ZHN. 

ASYMETRIE
PARTYZÁNSKÉ  (GERILOVÉ)  JEDNOTKY

“In battle one engages with the orthodox and 
gains victory through the unorthodox.”

Sun Tzu, The Art of War
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SPOLEČNOST

INSTITUCE, ORGANIZACE, 
MOŽNOST ZMĚN:
DEMOGRAFIE

SOCIÁLNÍ PROMĚNNÉ

OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ 

INSTITUCE, ORGANIZACE, 
SÍTĚ, KMENY,  KLANY.

TOTOŽNOST
POLITICKÁ AUTORITA
SPOLEČNÁ KULTURA

TRADICE
VÍRA

5.12.2008 8

DEMOGRAFIE
MIGRAČNÍ TRENDY
URBANIZACE
ŽIVOTNÍ STANDARD
VZDĚLANOST
SOUDRŽNOST A AKTIVITA 
KULTURNÍCH,
NÁBOŽENSKÝCH, 
ETNICKÝCH SKUPINPROJEVY NAVENEK
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JAKÉ BUDOUCÍ SCHOPNOSTI?

• PŮSOBENÍ V RÁMCI ALIANČNÍCH (KOALIČNÍCH) SIL
• INTEROPERABILITA, SPOLEČNĚ VYTVÁŘENÉ A SDÍLENÉ 

SCHOPNOSTI
• MODULARITA TAKTICKÝCH PRVKŮ

VOJENSKÉ ASPEKTY

5.12.2008 9

• MODULARITA TAKTICKÝCH PRVKŮ
• AKTIVITY MENŠÍMI SILAMI, VYSOKÝM TEMPEM A ÚČINKEM 
• SCHOPNOST VÉST OPERACE S OHLEDEM NA HROZBY
• SCHOPNOST SDÍLENÍ VŠECH DOSTUPNÝCH INFORMACÍ
• …..

NAPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA VÝZBROJ, 
VÝSTROJ, NAPLNĚNOST MUŽSTVEM, 
DOKTRÍNY, POTŘEBNOU ÚROVEŇ VÝCVIKU, 
LEADERSHIP, ZNALOST HISTORIE atd.
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• VNÍMÁNÍ LIDÍ, JEJICH PŘEDPOKLADY, ZVYKY 
• RESPEKTOVÁNÍ TRADIC A HODNOT
• UVĚDOMOVÁNÍ  SI KULTURY JINÉHO PROSTŘEDÍ
• IUS IN BELLO 

SOCIÁLNÍ ASPEKTY

JAKÉ BUDOUCÍ SCHOPNOSTI?

5.12.2008 10

• IUS IN BELLO 
• NEPŘETRŽITÉ DOPLŇOVÁNÍ INFORMACÍ
• …..

PŘÍPRAVA VOJSK PŘED NASAZENÍM DO NEZNÁMÉHO PROSTŘEDÍ

WARFARE             LAWFARE 
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KOMPLEXNÉ CHÁPÁNÍ 

BUDOU I NADÁLE VYJAD ŘOVAT JEJICH KVALITU A POUŽITELNOST

BUDOUCÍ SCHOPNOSTI OS

5.12.2008 11

• PŘIPRAVENÝ PERSONÁL

• ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

• KVALITNÍ VÝZBROJ

• ÚROVEŇ VŠESTRANNÉHO ZABEZPEČENÍ
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BUDOUCÍ SCHOPNOSTI OS

20XX

Současné operační
prostředí

2008
2018

TRENDY

5.12.2008 12

20XX

OPERAČNÍ SCHOPNOSTI

SCHOPNOSTI
OPERAČNÍ SCHOPNOSTI
ZÁVISLÉ NA CHARAKTERU SPECIFICKÉHO 
PROSTŘEDÍ. 
BUDOU VYJADŘOVAT, CO OZBROJENÉ SÍLY S 
PROSTŘEDKY, KTERÝMI DISPONUJÍ MAJÍ UMĚT, 
ZNÁT A MAJÍ BÝT SCHOPNY REALIZOVAT 

SCHOPNOSTI

STRATEGICKÁ 
PŘEPRAVA

CIMIC

Společné funkce
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ZÁVĚR

Co potřebujeme (chceme) aby plnily OS?
Jaký druh OS potřebujeme aby to splnil? 
Jak budou OS plnit své úkoly? 
Jaké prostředky a zdroje použít pro tyto účely?
Můžeme si dovolit takové OS? 

ZÁJMY, ZÁVAZKY, 
SLIBY

NAPLNĚNÍ DLOUHODOBÁ 
VIZE

JASNÉ STANOVISKO (VLÁDY, PARLAMENTU), KTERÉ OBHAJUJE ŽIVOTNÍ A 
STRATEGICKÉ ZÁJMY, ZÁVAZKY, SLIBY A POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE

5.12.2008 13

VÝSTAVBA A ROZVOJ 
SCHOPNOSTÍ OS

NASAZENÍ V …….. 
OPERAČNÍM 
PROSTŘEDÍ

ANO?

Můžeme si dovolit takové OS? 

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP - GLOBÁLNÍ, INTEGROVANÝ, INTERDISCIPLINÁRNÍ 
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Budoucí operační prostředí Budoucí operační prostředí 
jako východisko pro rozvoj jako východisko pro rozvoj 

budoucích potřebných budoucích potřebných 
schopností OSschopností OS ((Malých států Malých států schopností OSschopností OS ((Malých států Malých států 

NATO i EUNATO i EU))
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�� Strategie obrany vlastního územíStrategie obrany vlastního území

�� Definice pojmu operační prostředí Definice pojmu operační prostředí 

�� Požadavky na potřebných schopností OSPožadavky na potřebných schopností OS
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Strategie obrany vlastního územíStrategie obrany vlastního území, , 
současném bezpečností prostředísoučasném bezpečností prostředí

�� Sdílet své bezpečnostní zájmy s ostatními členskými Sdílet své bezpečnostní zájmy s ostatními členskými 
státy NATO a EUstáty NATO a EU. Možným hrozbám je možno . Možným hrozbám je možno 
efektivně předcházet a čelit pouze na základě efektivně předcházet a čelit pouze na základě 
mezinárodní spoluprácemezinárodní spolupráce

�� Základním východiskem obrany území před Základním východiskem obrany území před �� Základním východiskem obrany území před Základním východiskem obrany území před 
současnými i budoucími hrozbami je současnými i budoucími hrozbami je aktivní účast v aktivní účast v 
kolektivním systému obrany NATO opírajícím se kolektivním systému obrany NATO opírajícím se 
silnou transatlantickou vazbusilnou transatlantickou vazbu

�� V současném bezpečnostním prostředí je nutné V současném bezpečnostním prostředí je nutné aktivně aktivně 
působit OS v operacích mimo vlastního územípůsobit OS v operacích mimo vlastního území
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ProstředíProstředí

Strategické (bezpečnostní) prostředí

OPERAČNÍ PROSTŘEDÍ

Prostor operace

AOIAOI

AOR

Prostor boje
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Concepts for Alliance Future Joint OperationsConcepts for Alliance Future Joint Operations
((Operační Operační pprostředírostředí))

The Engagement Space 
The Engagement Space: je ta část strategického prostředí, ve 

kterém se Aliance rozhodne působit. Pro lepší porozumění 
situaci v ES, založeném na systémové analýze modelu
prostředí, je prostředí rozděleno na domény POLITICKOU, 
VOJENSKOU, EKONOMICKOU a CIVILNÍ. Systémové VOJENSKOU, EKONOMICKOU a CIVILNÍ. Systémové 
poznání ES zahrnuje jak fyzické tak znalostní prvky. Systémové 
poznání zahrnuje například geografické podmínky, demografii, 
ekonomické faktory, informační systémy (např. hromadné 
sdělovací prostředky), sociální vlivy, politické trendy, formální a 
neformální mocenské skupiny a osobnosti, kyberprostor, 
technologický rozvoj a občanské povědomí místního 
obyvatelstva. 
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Commanders Handbook for an EffectCommanders Handbook for an Effect--

Based Approach to Joint OperationBased Approach to Joint Operation

The OE is the air, land, sea, space and 
associated adversary, friendly, and neutral 
systems ( political, military, economic, systems ( political, military, economic, 
social, infrastructure, informational, and 
others) which are relevant to a specific joint 
operation, regardless of geograpic boundries
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Commanders Handbook for an EffectCommanders Handbook for an Effect--Based Approach to Based Approach to 
Joint OperationJoint Operation
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Concepts for Alliance Future Joint OperationsConcepts for Alliance Future Joint Operations

82



Požadavky na výstavbu i rozvoj OS pro působení Požadavky na výstavbu i rozvoj OS pro působení 
mimo  vlastního územímimo  vlastního území ( mimo čl. 5.)( mimo čl. 5.) i na územíi na území

Ekspediční prvky OS               Ekspediční prvky OS               StacionStacionární prvky OS                          ární prvky OS                          

�� Jeden soubor silJeden soubor sil

�� Plně nasaditelnéPlně nasaditelné

�� InteroperabilníInteroperabilní

�� Udržovány v stálých Udržovány v stálých 

prvcích prvcích 

�� Boje schopny na Boje schopny na �� InteroperabilníInteroperabilní

�� Modulárně strukturovánModulárně strukturován

�� Dlouhodobě udržitelnéDlouhodobě udržitelné

�� Univerzálně využitelnýUniverzálně využitelný

�� Boje schopny na Boje schopny na 

vlastním územívlastním území

�� Omezená schopnost Omezená schopnost 

působení  působení  

�� Výcvik, příprava Výcvik, příprava 
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Specializace OS, jako  východisko pro Specializace OS, jako  východisko pro 
expedičního vedení operaceexpedičního vedení operace

�� Dlouhodobý charakter operací Dlouhodobý charakter operací i  pi  přístup k řístup k 
udržitelným logistickým schopnostemudržitelným logistickým schopnostem

�� Plnění podpůrných, nebojových  funkcí stále Plnění podpůrných, nebojových  funkcí stále 
častěji realizováno mimo MO, civilním sektorečastěji realizováno mimo MO, civilním sektorečastěji realizováno mimo MO, civilním sektorečastěji realizováno mimo MO, civilním sektore

�� Nemožnost udržet celé spektrum schopnosti na Nemožnost udržet celé spektrum schopnosti na 
nejvyšší technologické úrovninejvyšší technologické úrovni

�� Důraz na snižování logistické náročnosti Důraz na snižování logistické náročnosti 
jednotek v zájmu jejich dlouhodobé udržitelnosti jednotek v zájmu jejich dlouhodobé udržitelnosti 
v operacíchv operacích
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Otázky na diskusiOtázky na diskusi

�� Procent mezi silami pro působeni mimo území i Procent mezi silami pro působeni mimo území i 

na území vlastního státuna území vlastního státu

�� Jeden soubor sil pro expedičního vedení  Jeden soubor sil pro expedičního vedení  

operace operace ((modulární principmodulární princip))operace operace ((modulární principmodulární princip))

�� Operační schopnosti pro tě to sily Operační schopnosti pro tě to sily 

�� Požadavky na prvky velení a řízeníPožadavky na prvky velení a řízení
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K form ě uplatňovaných schopností vojenských sil 
doc.Ing. Milan Kubeša, CSc. 

 
Pánové, 
ve svém vystoupení bych se chtě l  zmínit o formě uplatňovaných 

schopností.  Podle mého názoru se sice pachtíme kvů l i  dosažení potřebných 
schopností, ale forma jejich uplatnění naše enormí úsilí  zhatí. Co tím 
myslím? 

Vytváření operačních uskupení spojováním národních příspěvků pod 
společné velení NATO nebo EU(to není dů ležité pod kterým společným 
velením uskupení bude) a jej ich následné zasazení v operacích je nepružné, 
neefektivní, těžkopádné, je náročné na čas, je složité a je vysoká 
pravděpodobnost, že požadavek interoperabil i ty bude (asi z objektivních 
důvodů) snižován nízkou sladěností národních příspěvků,  zvláště  v oblasti  
velení, logistické podpory a př i  vlastní bojové i nebojové č innosti . Prostě si 
myslím, že pokud chceme společně  zajišťovat bezpečnost a kl id zbraní, jakož 
i porářet potenciálního agresora, mě la by forma zasazení být adekvátní cíl i , 
kterého má být dosaženo. Ano, mám na mysli výstavbu, přípravu a použití  
skutečných společných ozbrojených sil, které by plnily společné úkoly. Mám 
na mysli tu skutečnost, že nyně jší požadavek expedičnosti si l  by byl povýšen 
z národní na mezinárodní úroveň. Naše národní úsilí k získání expediční 
schopnosti armády by mohlo být dílem společným. Jelikož se Evropa snaží 
stále více integrovat, pokusím se to ukázat na vývoji EU a na, z dnešního 
pohledu „utopistické“ myšlence, vytvoření jakési Evropslé armády, č i  Armády 
EU.  

Není to myšlenka nová. Už svého času Masaryk a pozdě j i  Churchil l  
hovoř i l  o vizi Spojených států  evropských, mohu př ipomenout rok 1951, kdy 
ještě NATO nemě la pevnou strukturu a už vůbec ne vlastní strategii, resp. 
strategickou koncepci, a kdy vláda Francie organizovala v Pař íži mezinárodní 
konferenci o vytvoření evropské armády. Myšlenku společné evropské armády 
se nedávno snažila vzkřísit i  Angela Merkelová na oslavách 50. výročí vzniku 
Evropské unie v Berlíně. Uvažovala, že by se tento projekt mohl plně 
realizovat v časovém hozizontu padesáti  let.   

Mně osobně , je problematika tvorby a existence evropské armády, resp. 
armády EU, velice sympatická. Proč bychom se právě nyní t ímto projektem 
nemě l i  zabývat? Podle mne je nyní v tomto směru ideální období pro 
intenzivní vědeckou práci a to nejen ze strany polit iků, pol itologů a médií,  
ale také pro ekonomy a vojenské odborníky. A z hlediska honby za 
schopnostmi vojsk je to doba přímo ideální.  
 

Jisté pokusy zde j iž byly. Na počátku 90. let minulého století iniciovaly 
Francie a Německo vznik Eurocorps, mnohonárodního armádního sboru. 
Nadě je, že se toto uskupení stane jádrem následně vytvořených sil EU, se 
ukázaly jako nereálné a to z důvodu nevalného zájmu tehdejšího vedení 
Británie a Nizozemska. Dalším problémem byly „těžké jednotky“ obrněných a 
tankových divizí, které byly obtížně použitelné mimo teritorium č lenských 
států EU, především z hlediska přepravitelnost i a požadované mobilnosti .  
Funkčním elementem tak zůstalo prakt icky pouze mnohonárodní velitelství 
Eurocorps, jež bylo – mimo jiné – cert if ikováno pro řízení operací NATO. 
Přesto může Eurocorps poslouži jako možný vzor. 
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 EU se však novým podmínkám snaží př izpůsobovat. Především po 
př i jetí deklarace NATO „Berlín+“ je EU v tomto směru aktivní, má zájem se 
stále více zapojovat do expedičních vojenských operací, což také č iní.  Na 
původní projekt Sil  rychlé reakce EU o předpokládané sí le 60000 vojáků 
navázala koncepce tzv. bojových skupin (EU battlegroups), uskupení o 
velikosti praporu (cca 1500 vojáků), jež je od 1. ledna 2007 uvedena v 
praktický život a která poskytuje EU schopnost rychle zasáhnout (hypotet icky 
v globálním rozsahu) v konfl iktech nižší intenzity. Současně od roku 2003 EU 
zorganizovala několik operací na podporu míru, včetně  převzetí 
zodpovědnosti v Bosně a Hercegovině.   

 
Moje úvaha o vzniku evropské armády, resp, armády EU, má několik 

rovin – zmíním se ve stručnosti o třech základních: 
– polit ická rovina je, samozřejmě , prioritní. Představa, že se státy EU 

v dohledné době dohodnou, je spíše i luzorní. Zde je úloha 
polit ických lídrů  č lenských zemí a EU nezastupitelná; 

– ekonomická rovina znamená moudré vynaložení l idských, 
materiálních a finančních prostředků do společného projektu; 

– vojenská rovina je z hlediska fungování společných vojenských sil  
EU, zřejmě, tou nejdů ležitě jší. Právě  v této oblasti  je mnoho 
zkušeností z výstavby, přípravy a použit í vojenských sil č lenských 
států NATO. Sami dobře víme, jak složitě se řeší otázky poli t ického 
rozhodování k zasazení ozbrojených sil do operace  v rámci NATO a 
jednotl ivých č lenských států.  Následný výkon rozhodnutí př i   
vytváření společného operačního uskupení, kdy jde o vytváření 
uskupení vojenských sil vyč leněných od několika č lenských států, 
vytváření orgánů velení, stmelování jednotl ivých kontingentů , jej ich 
předávání do podřízenosti (zde existuje celá škála různých typů 
velení a ř ízení),  doplňování, přeprava, střídání a hlavně  složité 
zabezpečování kontingentů , což ze 70-ti až 80-ti %  zůstává 
v národní odpovědnosti jednotl ivých č lenských a v mnoha případech 
i neč lenských států , č iní celý tento proces naprosto nepružným 
kolosem; 

– mohli bychom dále hovoř i t  o rovině sociální, národnostní, etické 
atd.  

 
Brzdou př i  real izaci myšlenky evropské armády spatřuji především 

v nedostatku poli t ické vů le a přeceňování otázek národní suverenity 
jednotl ivých č lenských států EU. Nyní je zde pří ležitost neopakovat chyby 
a nedokonalosti, které známe z NATO a na základě vědeckých studií a 
získaných zkušeností v NATO, vybudovat akceschopnou evropskou 
armádu:  

– nešlo by o nahrazení jednotl ivých národních armád – ty by 
existovaly nadále, ale byly by určeny k plnění úkolů na území 
vlastního státu pod národním velením. Byly by daleko menší 
v porovnání se současnými armádami (zjednodušeně vyjádřeno - 
menší o předpokládané vyč leňované kontingenty do mnohonárodních 
sil);  

– s postupně prohlubující se integrací EU a vytvářením identity 
evropana by tito „evropané“ dobrovolně vstupovali do evropské 
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armády, která by nebyla př í ležitostným slepencem jednotl ivých 
národních kontingentů, ale pevnou, j iž v míru sladěnou a moderně 
vyzbrojenou organizací s evropským velitelstvím a evropským 
posláním – plnit  úkoly v duchu „Bezpečnostní strategie EU“; 

– č lenské státy by neřešily vyč leňování kontingentů a jej ich 
přepodř izování pod urč i tý typ velení EU, ale f inančním příspěvkem 
(mimochodem i dnes existují tyto f inanční odvody) by př ispívaly 
k výstavbě, přípravě a nasazení evropské armády. Polit ické a 
vojenské rozhodování o nasazení by bylo plně v rukou centrálních 
orgánů EU (Evropské komise a Evropského parlamentu), což by 
znamenalo i výrazné zkrácení dnešních rozhodovacích procedur; 

– evropská armáda by mě la systém výcviku a nasazení, který by využil  
všech dosavadních zkušeností získaných v národních armádách 
č lenských zemí EU. Rozhodující úlevou nejen pro národní státy – 
př ispivatele do operačního uskupení, ale i pro velitelství operačního 
uskupení, by byl zmodernizovaný „klasický“ systém zabezpečení, 
především podsystém logistické podpory; 

– vznik evropské armády by znamenal i „uklidnění“ v procesu 
zvyšování operačních schopností armád č lenských států EU ve 
smyslu dosáhování co nejvyšší úrovně interoperabil i ty v rámci 
armád č lenských států EU. Tyto potřebné schopnosti by byly i  
nadále zvyšovány v rámci národních armád podle potřeby 
jednotl ivých států a v rámci evropské armády by šlo o samozřejmost. 

 
  Koncept evropské armády se mi jeví jako daleko efektivně jší, než-l i   
v současnosti  prosazovaná koncepce EU battlegroups, kde se společný princip 
nahrazuje principem národním s unijním mandátem. Pokud by byl př i  realizaci 
konceptu EU battlegroups uplatněn vědecký přístup, mohlo by to v jedné 
z variant znamenat odstavení tohoto konceptu na vedlejší kolej. Na jeho místo 
by mohl nastoupit projekt - malé, mobilní, moderní a mladé evropské armády.  
 
No řekněte, byla by takováto armáda schopně jší v porovnání  s dnešními 
mnohonárodními slepenci, kterým se ne ideálně velí, které se ne ideálně  
logisticky podporují  a které jsou drahé a nekoncepční? Brání nám něco, 
abychom třeba „zítra“ zaháji l i  práce na takovémto projektu? Pilotním 
projektem by mohl bý společný prapor, pozdě j i  brigáda, divize, sbor…Jsem 
přesvědčen o tom, že ve schopnostech bychom udě lal i  ne krok ale významný 
SKOK dopředu. 
 Pánové, dovolím si př ipomenout, že změna formy  uplatnění vojenské 
síly v dnešních a budoucích krizových oblastech by vytvoř i la zcela nové 
podmínky pro bezhraniční zvyšování schopností vojsk společné armády.   
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Možná úskalí  ve výstavb ě OS ČR k dosažení 
budoucích schopností OS, cesty jejich p řekonání 

Odborný seminá ř:

Ústav strategických a obranných studiíÚstav strategických a obranných studií
Univerzita obranyUniverzita obrany

11

Odborný seminá ř:
Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském um ění

Ing. Vladislav MRÁZEK, CSc.Ing. Vladislav MRÁZEK, CSc.
pplk.Ing. Ivo PIKNERpplk.Ing. Ivo PIKNER

Oddělení studií  výstavby a rozvoje OS

26. listopadu 2008, Brno26. listopadu 2008, Brno
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� Omezená schopnost zajistit obranu zem ě a účinně reagovat na Omezená schopnost zajistit obranu zem ě a účinně reagovat na 
zhoršování bezpe čnostní situace azhoršování bezpe čnostní situace a krizové stavy bezprost ředně krizové stavy bezprost ředně 

FUNKČNÍ SYSTÉM OBRANY STÁTU

22

zhoršování bezpe čnostní situace azhoršování bezpe čnostní situace a krizové stavy bezprost ředně krizové stavy bezprost ředně 
ohrožující bezpe čnost ob čanů a zájmy státu. ohrožující bezpe čnost ob čanů a zájmy státu. 

�� Ztráta d ůvěry ve řejnosti ve schopnost ozbrojených sil ČR Ztráta d ůvěry ve řejnosti ve schopnost ozbrojených sil ČR 
bránit národní zájmy a zájmy ob čanů.bránit národní zájmy a zájmy ob čanů.
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� Ztráta mezinárodního kreditu, omezená schopnost   Ztráta mezinárodního kreditu, omezená schopnost   
prosazování pragmatické bezpe čnostní aprosazování pragmatické bezpe čnostní a obranné politiky státu a obranné politiky státu a 

NASADITELNÉ  A  INTEROPERABILNÍ  SÍLY

33

prosazování pragmatické bezpe čnostní aprosazování pragmatické bezpe čnostní a obranné politiky státu a obranné politiky státu a 
jeho zájm ů.jeho zájm ů.

�� Ztráta d ůvěry spojenc ů vZtráta d ůvěry spojenc ů v odhodlání ČR účinně přispívat odhodlání ČR účinně přispívat 
kk budování kolektivní obrany.budování kolektivní obrany.
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� Neefektivní a nehospodárné řízení rozvoje a činnosti resortu 
MO omezí jeho schopnost ú čelně naplňovat své poslání. 

MODERNÍ ORGANIZACE, ŘÍZENÍ A VELENÍ

44

MO omezí jeho schopnost ú čelně naplňovat své poslání. 

�Alokované finan ční prost ředky nebudou využity pro 
maximalizaci opera čních schopností ozbrojených sil ČR 
pot řebných pro pln ění jejich poslání a úkol ů. 
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��VV případě nenapln ění pot řebných kvantitativních a případě nenapln ění pot řebných kvantitativních a 
kvalitativních parametr ů personálu vkvalitativních parametr ů personálu v dlouhodobé perspektiv ě je dlouhodobé perspektiv ě je 

KOMPETENTNÍ A MOTIVOVANÍ LIDÉ

55

kvalitativních parametr ů personálu vkvalitativních parametr ů personálu v dlouhodobé perspektiv ě je dlouhodobé perspektiv ě je 
ohroženo efektivní fungování resortu MO a ú činné napl ňování ohroženo efektivní fungování resortu MO a ú činné napl ňování 
politickopoliticko--vojenských ambicí ČR. vojenských ambicí ČR. 
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��Změny vZměny v dislokaci provedené v rozporu se zám ěrem dislokaci provedené v rozporu se zám ěrem 
Transformace by mohly vést ke zvyšování výdaj ů nezbytných Transformace by mohly vést ke zvyšování výdaj ů nezbytných 

OPERAČNĚ PŘIJATELNÁ  A  SPOLE ČENSKY 
AKCEPTOVATELNÁ  DISLOKACE

66

Transformace by mohly vést ke zvyšování výdaj ů nezbytných Transformace by mohly vést ke zvyšování výdaj ů nezbytných 
kk zajišt ění provozu, údržby a oprav infrastruktury, zabezpe čení zajišt ění provozu, údržby a oprav infrastruktury, zabezpe čení 
výcviku vojsk či napl ňování opera čních pot řeb. výcviku vojsk či napl ňování opera čních pot řeb. 
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��Bez promyšlené modernizace a moderní infrastruktury  bude Bez promyšlené modernizace a moderní infrastruktury  bude 
omezena schopnost plnit úkoly vomezena schopnost plnit úkoly v celém spektru celém spektru 

PROMYŠLENÁ MODERNIZACE
A MODERNÍ INFRASTRUKTURA

77

omezena schopnost plnit úkoly vomezena schopnost plnit úkoly v celém spektru celém spektru 
předpokládaných operací, dojde kpředpokládaných operací, dojde k neú čelnému investování neúčelnému investování 
finan čních prost ředků a zvýšení náklad ů na opravy a údržbu. finan čních prost ředků a zvýšení náklad ů na opravy a údržbu. 
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Děkuji za pozornost…Děkuji za pozornost…

88

Dotazy….Dotazy….
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MOŽNÁ ÚSKALÍ VE VÝSTAVBĚ 
OZBROJENÝCH SIL ČR

K DOSAŽENÍ BUDOUCÍCH SCHOPNOSTÍ K DOSAŽENÍ BUDOUCÍCH SCHOPNOSTÍ 
OS

(CESTY JEJICH PŘEKONÁVÁNÍ)

Ing. Jaromír  K A F K A

Zástupce ředitele odboru strategického rozvoje SOPS 
MO
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Rozvoj resortu MO zahrnuje: (VIZE čl. 32-77)

1. Výstavbu funkčního systému obrany státu;
2. Výstavbu nasaditelných i interoperabilních sil;
3. Zajištění efektivní organizace, řízení a velení;

4. Kompetentní a motivované lidi

aa

5. operačně přijatelná a společensky akceptovatelná dislokace;
6. promyšlená modernizace a moderní infrastruktura

=  strategické cíle resortu MO (Směrnice MO).

98



Specifikace tématu

• Možná úskalí rozvoje se týkají celého resortu, 
nikoliv jen OS ČR;

• Možná úskalí se netýkají pouze schopností OS 
ČR;ČR;

• Všechna další úskalí mají zásadní až fatální vliv 
na rozvoj schopností OS ČR.
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Možná úskalí rozvoje resortu MO

Problémové oblasti vyžadující pozornost a řešení:
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1. Výstavba funkčního systému obrany státu

• Možnost pružného přizpůsobování vývojovým trendům bezpečnostního 
prostředí;

• Disponibilní finanční prostředky pro výstavbu  PVOS v současném 
(individuálním) pojetí;

• Budování integrovaného prostředí NEC;

• Přetrvávající „mobilizační“ aktivity;• Přetrvávající „mobilizační“ aktivity;

• Nekoordinovanost výstavby a nekomunikativnost informačních systémů;

• Outsourcing podpůrných systémů v resortu;

• Optimalizace relevantních funkcí p.o., s.p., stacionární logistiky a 
zdravotnické podpory;

• Předimenzovanost OPSÚ;

• Optimalizace počtu a rozsahu vojenských újezdů.
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Základní schopnost OS - nasaditelnost

Přes veškeré politické i odborné proklamace se 
nám tuto prioritu nedaří naplňovat
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2. Nasaditelnost a interoperabilita OS

• Organizační a velitelské struktury neodpovídají struktuře 
nasaditelných sil;

• Nefunkční modularita nasaditelných sil (prvků);

• AČR vykonává mnohé podpůrné funkce;

• Neochota k vyvádění stacionárních režimů z armádních 
struktur;struktur;

• Deklarovaná, ale málo funkční interoperabilita (operační, 
materiálová, technická, administrativní);

• Roztříštěnost stacionárních struktur s přebytkem vojenských 
funkcí;

• Optimalizace struktury vzdušných sil a počtu LZ;

• Struktura sil bojové podpory a bojového  zabezpečení 
neodpovídá jejich nasaditelnosti.
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3. Efektivní organizace, velení a řízení

• Horizontální spolupráce na strategické úrovni řízení;

• Optimalizace struktury ÚSÚ;

• Úloha vojenských správních úřadů (KVV);

• Vytvoření účinného mechanismu pro zajištění implementace 
rychle se měnících operačních potřeb (pružné plánování, 
výstavba sil, změny ve výcviku, akvizice, doktríny a postupy);

• Zastarávání infrastruktury;
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4. Kompetentní a motivovaní lidé

• Místo resortu MO na trhu práce;

• Příprava personálu na druhou životní kariéru;• Příprava personálu na druhou životní kariéru;

• Transparentnost a perspektiva ve vojenské kariéře;
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Řešení

• Stabilizace zadání pro rozvoj resortu MO;

• Stabilizace plánovacího systému;

• Stabilita plánů;

• Dodržování priorit;• Dodržování priorit;

• Ujasněnost cílů a postupů;

• Eliminace neefektivních, neperspektivních a přežitých 
substruktur a subsystémů;

• Centralizace rozvojových aktivit.
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Rozvoj schopností Rozvoj schopností 
ozbrojených sil a odraz ozbrojených sil a odraz 

SEKCE ROZVOJE DRUHŮ SIL SEKCE ROZVOJE DRUHŮ SIL -- OPERAČNÍ SEKCEOPERAČNÍ SEKCE

11

31. října 2008

Ř SRDS-OS MO

Brigádní generál  Ing. Aleš OPATA

ozbrojených sil a odraz ozbrojených sil a odraz 
ve vojenském um ění. ve vojenském um ění. 

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 
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1.  1.  ÚvodÚvod

2.2. Charakteristika rozvoje schopnostíCharakteristika rozvoje schopností
ozbrojených sil ozbrojených sil 

3.   Odraz rozvoje schopností ve3.   Odraz rozvoje schopností ve

O b s a h :O b s a h :

22

3.   Odraz rozvoje schopností ve3.   Odraz rozvoje schopností ve
vojenském um ěnívojenském um ění

4.   Těžišt ě rozvoje schopností pro vedení4.   Těžišt ě rozvoje schopností pro vedení
budoucích expedi čních operacíbudoucích expedi čních operací

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 

5.    Závěr 5.    Závěr -- dotazy       dotazy       
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1. Úvod1. Úvod
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1. Úvod1. Úvod
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AntoineAntoine--HenriHenri
JominiJomini

6. 3. 1779 6. 3. 1779 ––
24. 3. 1869 24. 3. 1869 

SUN TZUSUN TZU
6. století6. století
před n.l.před n.l.
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CarlCarl
vonvon

ClausewitzClausewitz
1. 7. 1780 1. 7. 1780 ––
16. 11. 183116. 11. 1831110



SystSystéém dosahovm dosahováánníí vojenskvojenskýých schopnostch schopnostíí

ObrannObrannéé plpláánovnováánníí

PlnPln ěě bojeschopnbojeschopnéé ssíílyly

DosDosáhnoutáhnout
spolespole čnéhočného

DosDosáhnoutáhnout
propojenpropojen ýchých

DosDosáhnoutáhnout
absolutnabsolutn í í 

Transformace ozbrojenTransformace ozbrojenýých ch 
sil v Alianci sil v Alianci 

55

spolespole čnéhočného
nasazení silnasazení sil

a za zásobováníásobování

TransformaTransforma čníční
ccílíl

propojenpropojen ýchých
účinkůúčinků

TransformaTransforma čníční
ccílíl

absolutnabsolutn í í 
nadvlnadvládyády

v v rozhodovrozhodovánáníí

TransformaTransforma čníční
ccílíl

ZZáámměěr tranformace jednotlivr tranformace jednotlivýých oblastch oblastíí

EfektivnEfektivníí vedenvedeníí operacoperacíí

EfektivnEfektivní vedení bojeí vedení boje
a spolea spole čný manévr sil čný manévr sil 

RozRozšířený šířený CIMICCIMIC

InformaInforma čníční nadvlnadvládaáda ExpediExpedi čníční operaceoperace

NECNEC IntegrovanIntegrovaná lá logistikaogistika
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2.2. Charakteristika rozvojeCharakteristika rozvoje

66
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schopností ozbrojenýchschopností ozbrojených
silsil
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VOJENSKÉ UMĚNÍ:VOJENSKÉ UMĚNÍ:

Základní a nejdůležitější součást vojenskéZákladní a nejdůležitější součást vojenské
vědy, která zkoumá zákony a zákonitostivědy, která zkoumá zákony a zákonitosti
přípravy a vedení ozbrojeného zápasu,přípravy a vedení ozbrojeného zápasu,

77

přípravy a vedení ozbrojeného zápasu,přípravy a vedení ozbrojeného zápasu,
vyvozuje zásady a principy použití vyvozuje zásady a principy použití 
ozbrojených sil a všestrannéhoozbrojených sil a všestranného
zabezpečení jejich bojové činnostizabezpečení jejich bojové činnosti
v ozbrojeném střetnutí na souši, moři,v ozbrojeném střetnutí na souši, moři,
ve vzduchu i v kosmickém prostoru. ve vzduchu i v kosmickém prostoru. 
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VV
OO
JJ
EE
NN
SS
KK
ÉÉ

StrategieStrategie

Použití silPoužití sil
a prostředkůa prostředků Umění Umění 

(válka)(válka)Velení a řízení silVelení a řízení sil
a prostředkůa prostředků

Operační Operační 
uměníumění

Použití silPoužití sil
a prostředkůa prostředků Dovednost Dovednost 

(operace)(operace)

88

ÉÉ

UU
MM
ĚĚ
NN
Í Í 

uměníumění (operace)(operace)Velení a řízení silVelení a řízení sil
a prostředkůa prostředků

TaktikaTaktika

Použití silPoužití sil
a prostředkůa prostředků Věda Věda 

(boj)(boj)Velení a řízení silVelení a řízení sil
a prostředkůa prostředků
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Schopnosti versus vojenské um ěníSchopnosti versus vojenské um ění

Rozvoj vojenského um ění je podmín ěnRozvoj vojenského um ění je podmín ěn
dosaženou úrovní vojenských schopností:dosaženou úrovní vojenských schopností:

1.1. Sladěním politickoSladěním politicko--strategických a vojenskostrategických a vojensko--
strategických cíl ů. strategických cíl ů. 

2.2. Naplňováním strategických, opera čních,Naplňováním strategických, opera čních,

99

2.2. Naplňováním strategických, opera čních,Naplňováním strategických, opera čních,
a taktických požadavk ů. a taktických požadavk ů. 

3.3. Zaváděním nových druh ů výzbroje, technologií,Zaváděním nových druh ů výzbroje, technologií,
komunika čních a informa čních systém ů. komunika čních a informa čních systém ů. 

4.4. Přípravou velitel ů a štábů, výcvikem jednotek.Přípravou velitel ů a štábů, výcvikem jednotek.
5.5. Efektivním využitím sil a prost ředků v boji.Efektivním využitím sil a prost ředků v boji.
6.6. Analýzou, zevšeobec ňováním a zavád ěnímAnalýzou, zevšeobec ňováním a zavád ěním

zkušeností z operací, bojového nasazení a výcviku zkušeností z operací, bojového nasazení a výcviku 
do činnosti ozbrojených sil. do činnosti ozbrojených sil. 
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Proces vedený zezdola nahoru

Systémy

Integrováno 
MO ČR

Vojenská
strategie 
ČR

Společná 
vize

Proces vedený z vrchu dol ů 

Proces tvorby nových vojenských Proces tvorby nových vojenských 
schopnostíschopností

1010Rozvoj schopností spole čných sil

Systémy

Požadavky

PozSPozS VzSVzS SpSSpS Ost.Ost.

Rozvoj schopností druh ů sil

Koncept spole čných operací

Koncept spole čné činnosti
Společné odborné koncepty
Koncept spole čné integrace

Společné schopnosti
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Oblasti rozvoje schopnostíOblasti rozvoje schopností

VeleníVelení InformovanostInformovanost

Oblast rozvoje znalostíOblast rozvoje znalostí

VojenskéVojenské

1111

UdržitelnostUdržitelnost

NasaditelnostNasaditelnost OchranaOchrana

BojeschopnostBojeschopnost

Oblast rozvojeOblast rozvoje
manévrumanévru

Oblast rozvojeOblast rozvoje
bojové činnostibojové činnosti

VojenskéVojenské
uměníumění
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3.   Odraz rozvoje3.   Odraz rozvoje
schopností veschopností ve

1212
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schopností veschopností ve
vojenském um ěnívojenském um ění
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Stav a rozvoj vojenského umění:Stav a rozvoj vojenského umění:

Teorie vojenského umění zahrnuje podstatnéTeorie vojenského umění zahrnuje podstatné
vztahy, pojmy a metody používané přivztahy, pojmy a metody používané při
hodnocení faktů a jevů.hodnocení faktů a jevů.
Obsahuje v sobě zobecněné poznatkyObsahuje v sobě zobecněné poznatky

1313

bojového a operačního použití vojsk. bojového a operačního použití vojsk. 
Má však i význam prognostický, pro přípravuMá však i význam prognostický, pro přípravu
na příští konflikty.na příští konflikty.
Vojenské umění má ale i praktickou část,Vojenské umění má ale i praktickou část,
tvořenou použitím ozbrojených sil vetvořenou použitím ozbrojených sil ve
válce nebo při cvičeních.válce nebo při cvičeních.
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�� AbsenceAbsencenárodních teoretických základůnárodních teoretických základů
vojenského umění;vojenského umění;

�� Není spojitostNení spojitostmezi Vojenskou strategií ČR,mezi Vojenskou strategií ČR,
operačním uměním a taktikou;operačním uměním a taktikou;

�� NeexistujeNeexistujekonkrétní vymezení konkrétní vymezení 
zodpovědnosti za rozvoj vojenského umění:zodpovědnosti za rozvoj vojenského umění:

1414

strategie, operačního umění a taktiky;strategie, operačního umění a taktiky;
��Je nutno Je nutno zvýšit úlohuzvýšit úlohu::
■■ GŠ AČR v rozvoji vojenského umění;GŠ AČR v rozvoji vojenského umění;
■■ ŘeVaD za aktuální zevšeobecňováníŘeVaD za aktuální zevšeobecňování

praktických zkušenosti získaných AČR praktických zkušenosti získaných AČR 
v současně probíhajících operacích.v současně probíhajících operacích.
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Teorie vojenského um ění v AČR není na pot řebné úrovni.Teorie vojenského um ění v AČR není na pot řebné úrovni.
Po ukon čení práce výzkumných institucí rezortu tém ěř nicPo ukon čení práce výzkumných institucí rezortu tém ěř nic
nového nevzniká. ŘeVaD  nemá pot řebnou kapacitu pronového nevzniká. ŘeVaD  nemá pot řebnou kapacitu pro
rozpracování teorie vedení expedi čních operací NATO a EUrozpracování teorie vedení expedi čních operací NATO a EU
do podmínek A ČR, hlavn ě v její aplika ční podob ě, jako jsoudo podmínek A ČR, hlavn ě v její aplika ční podob ě, jako jsou
doktríny, dokumenty MC NATO, SOP, odborné článkydoktríny, dokumenty MC NATO, SOP, odborné články
a způsob realizace STANAG.a způsob realizace STANAG.
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Vojenská strategie se tém ěř nerozvíjí, řešení úkol ů v tétoVojenská strategie se tém ěř nerozvíjí, řešení úkol ů v této
oblasti je nedostate čné. Operační um ění prošlo částečnýmoblasti je nedostate čné. Operační um ění prošlo částečným
rozvojem, který byl zam ěřen k pot řebě tvorby opera čníhorozvojem, který byl zam ěřen k pot řebě tvorby opera čního
předpisu. Relativn ě největším rozvojem prošla taktika, kterápředpisu. Relativn ě největším rozvojem prošla taktika, která
není tak p řísně vázána na politická a ekonomická rozhodnutí.není tak p řísně vázána na politická a ekonomická rozhodnutí.
Rozvoj taktiky je sm ěřován pragmaticky, na řešení tvorbyRozvoj taktiky je sm ěřován pragmaticky, na řešení tvorby
předpis ů a dílčích výcvikových úkol ů pro činnost jednotekpředpis ů a dílčích výcvikových úkol ů pro činnost jednotek
v zahrani čních misích.v zahrani čních misích.

121



1.1. Vytvořit orgán (oddělení) rozvojeVytvořit orgán (oddělení) rozvoje
vojenského umění.vojenského umění.

2.2. Vydat Vojenskou publikaci Vydat Vojenskou publikaci „ Vojenské„ Vojenské
umění v Ozbrojených silách ČR“umění v Ozbrojených silách ČR“

3.3.Rozpracovat teorii použití sil Rozpracovat teorii použití sil 

1616

3.3.Rozpracovat teorii použití sil Rozpracovat teorii použití sil 
a prostředků ve vojenských operacích a prostředků ve vojenských operacích 
s důrazem na vedení expedičních operací.s důrazem na vedení expedičních operací.

4.4. Zpracovat a vydat Zpracovat a vydat „Koncept velení „Koncept velení 
a řízení v operacích“a řízení v operacích“
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4.4. Těžiště rozvojeTěžiště rozvoje
schopností pro vedeníschopností pro vedení

1717
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schopností pro vedeníschopností pro vedení
budoucích expedi čníchbudoucích expedi čních
operacíoperací
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Těžišt ě rozvoje schopností spo číváTěžišt ě rozvoje schopností spo čívá
v rozvoji: v rozvoji: 
-- doktríny,doktríny,
-- organiza ční struktury,organiza ční struktury,
-- výcviku,výcviku,

DOTMLPFIDOTMLPFI

1818

-- výcviku,výcviku,
-- výzbroje a vojenského vybavení,výzbroje a vojenského vybavení,
-- vedení lidí a vzd ělávání,vedení lidí a vzd ělávání,
-- přípravy osob,přípravy osob,
-- výstavby vojenských za řízení,výstavby vojenských za řízení,
-- interoperability.interoperability.
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Doporučení Doporučení USA k řešení USA k řešení 
““Technologických rozdíl ů“Technologických rozdíl ů“
�� Technologické rozdíly se týkají vojenských technologií Technologické rozdíly se týkají vojenských technologií 

a schopností.a schopností.
�� Technologické rozdíly narůstají:Technologické rozdíly narůstají: Vojenské technologie Vojenské technologie 

a schopnosti EU rychle zaostávají za úrovní a schopnosti EU rychle zaostávají za úrovní 
dosaženou USA.dosaženou USA.

1919

dosaženou USA.dosaženou USA.
�� Technologické rozdíly znemožňují bojovat společně:Technologické rozdíly znemožňují bojovat společně:

Evropské síly mají obtíže při nasazení a operacích Evropské síly mají obtíže při nasazení a operacích 
vedených společně se silami USA v NATO nebo vedených společně se silami USA v NATO nebo 
koalici ochotných. koalici ochotných. 

�� Pro vyrovnání rozdílůPro vyrovnání rozdílů v technologiích musí evropští v technologiích musí evropští 
spojenci spojenci zvýšit investice do oblasti obranyzvýšit investice do oblasti obrany. . 

�� Rozhodující rozdílRozhodující rozdíl spočívá spočívá v technologiích v technologiích C4ISRC4ISR: : 
Centrální bojová síť a transformace ozbrojených sil Centrální bojová síť a transformace ozbrojených sil 
přímo závisí na přímo závisí na C4ISRC4ISR..
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požadavek
ROZDÍLROZDÍL

Řízení přechodu mezi schopnostmi Řízení přechodu mezi schopnostmi -- vojenská perspektivavojenská perspektiva

SS
CC
HH
OO
PP

2020

Vzhledem k tomu, že rozdíly se vyskytují p říliš často vyžaduje pr ůběžné řízeníVzhledem k tomu, že rozdíly se vyskytují p říliš často vyžaduje pr ůběžné řízení
schopnosti komplexní p řístup. Syndrom pasivity p řináší velké skryté a vzr ůstajícíschopnosti komplexní p řístup. Syndrom pasivity p řináší velké skryté a vzr ůstající

náklady, které jsou p římo měřitelné.   náklady, které jsou p římo měřitelné.   

stávající
plánovaná

ČASČAS

PP
NN
OO
SS
TT
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Závěry: Závěry: 
�� Rozdíl v technologiíchRozdíl v technologiích není velkýnení velký: : EU má dostatečné EU má dostatečné 

technologie technologie C4ISRC4ISR v oblasti obrany a komerce.v oblasti obrany a komerce. Může Může 
kooperovat s USA a může řešit otázky interoperability. kooperovat s USA a může řešit otázky interoperability. 

�� Rozdíl ve schopnostechRozdíl ve schopnostech není velký: není velký: EU rozvijí nebo EU rozvijí nebo 
zavádí prvky moderního vojenství. Aktualizuje doktríny zavádí prvky moderního vojenství. Aktualizuje doktríny 
a řeší schopnosti nasazení do operace.a řeší schopnosti nasazení do operace.

2121

a řeší schopnosti nasazení do operace.a řeší schopnosti nasazení do operace.
�� Technologické rozdíly Technologické rozdíly v rámci EUv rámci EU jsou reálnéjsou reálné .  .  

Existují významné rozdíly v interoperabilitě mezi Existují významné rozdíly v interoperabilitě mezi 
evropskými spojenci, ale jsou reálné možnosti je evropskými spojenci, ale jsou reálné možnosti je 
eliminovat. eliminovat. 

�� Eliminace rozdílů neznamená úplné vybavení NEC pro Eliminace rozdílů neznamená úplné vybavení NEC pro 
všechny. Varianta „Připojit se a pracovat“ je přijatelná. všechny. Varianta „Připojit se a pracovat“ je přijatelná. 
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Závěry:Závěry:
�� Pokrok je pomalýPokrok je pomalý : : současnésoučasné ((národnínárodní

a mezinárodnía mezinárodní) ) programyprogramy jsou ve jsou ve 
stádiu výzkumu, vývoje technologií stádiu výzkumu, vývoje technologií 
nebo období rozvojenebo období rozvoje

2222

–– Je nutno koordinovat požadavky a Je nutno koordinovat požadavky a 
opatření ve vývoji a výzkumu.opatření ve vývoji a výzkumu.

–– Stanovit priority Stanovit priority C4ISR C4ISR a zvýšit investice a zvýšit investice 
do této oblasti.do této oblasti.

�� Rozdíl Rozdíl v technologické úrovniv technologické úrovni je je 
nutno odstranitnutno odstranit..
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5.    Závěr 5.    Závěr -- dotazydotazy

2323
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5.    Závěr 5.    Závěr -- dotazydotazy
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2424Děkuji Vám za pozornost
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Konec prezentaceKonec prezentace
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Konec prezentaceKonec prezentace

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 
132



Páni důstojníci a pánové 
 

v úvodu mi dovolte poděkovat za možnost, která mi byla dána, a to možnost vystoupit 
zde na tomto shromáždění a pohovořit o určitých aspektech a požadavcích, které se 
domnívám má naše armáda v oblasti kariérového vzdělávání. 
 

Co lze vlastně chápat pod pojmem kariérové vzdělávání. Jedná se o proces kontinuální 
přípravy člověka k výkonu určité profese v průběhu jeho celoživotní kariéry, který rozšiřuje 
okruh jeho poznání a vytváří mu teoretické základy pro vyšší kvalitu jím odváděné činnosti, 
včetně změn jeho pracovního zařazení. 
 

Co vše si lze pod kariérovým vzděláváním představit? Domnívám se, že proces 
celoživotního vzdělávání personálu rezortu MO je nutné řešit v celé jeho šíři a jeho složitosti. 
Protože jsme zde na půdě university obrany, zaměřím své vystoupení především na její okruh 
působnosti. Jsem toho názoru, že do kariérového vzdělávání patří všechny typy a formy jak 
akreditovaného, tak neakreditované odborné profesní přípravy. Tedy všechny typy vstupního 
studia ke splnění kvalifikačních předpokladů (to znamená bakalářského, magisterského 
studia) včetně doktorandského ve formách prezenčního, distančního či kombinovaného studia 
ve kterých jsou připravováni na výkon budoucí vojenské profese, tak i všechny formy 
profesní odborné přípravy (např. konkrétně u vyšších důstojníků v kurzu vyšších důstojníků 
nebo kurzu Generálního štábu).  
 

Proto je bezesporu přínosné a nutné, aby obě strany tohoto procesu, tedy realizátor 
vzdělávání, v našem případě Universita obrany, a zákazník, tedy zaměstnavatel našich 
studentů – to je Armáda České republiky, by měli mít, především v otázce požadavků na 
proces kariérového vzdělávání a v otázce požadavku na přípravu vysoce erudovaného 
vojenského profesionála jasně definované parametry. 
 

V první části se proto zaměřím na vstupní (prezenční) vzdělávání. Já osobně pod tímto 
pojmem chápu proces vzdělávání, v jehož průběhu dostane student veškeré teoretické, ale i 
podstatnou část praktických vědomostí, které mu umožní zahájit kariéru vysokoškolsky 
připraveného, erudovaného vojenského profesionála, tedy kariéru důstojníka. Každá soudobá 
armáda, pokud chce uspět v podmínkách dnešního globalizovaného světa, plného rychlých, 
neočekávaných turbulentních změn, musí budovat velmi kvalitně připravený a vzdělaný sbor 
důstojníků, jehož základem je vysokoškolské vzdělání. Proto i naše armáda očekává, že 
produktem vstupních typů a forem studia zde na Univerzitě obrany bude voják velitel, vysoce 
odborně teoreticky i prakticky připravený v otázkách vedení soudobého boje, voják 
specialista, ovládající a mající veškeré znalosti své techniky, výzbroje a materiálu, mající 
schopnosti vést a řídit malé jednotky a to jak v mírových podmínkách, tak v podmínkách 
nasazení v asymetrických operacích po celém světě. 

A zde vyvstává první problém. Jedním ze základních parametrů studia na univerzitě 
obrany je skutečnost, že studijní programy a obory a programy jsou orientovány tak, že jsou 
garantovány v rámci zavedeného systému vzdělávání a přípravy na dvě kariéry, tj. pro 
vojenskou praxi a následně po uplynutí závazku také pro civilní kariéru. Pokud tím již na 
počátku kariéry vojenského profesionála chceme demonstrovat naši ochotu investovat do něj 
již na startu něco navíc, jeví se jistě tato cesta správná. Na druhé straně je třeba vnímat tu 
skutečnost, že v systému „Human ressource management“, neboli v systému managementu 
řízení lidských zdrojů je příprava na výkon jiné profese otázkou až následnou. Standardní 
modely plánování a řízení lidských zdrojů předpokládají investici do přípravy lidských 
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zdrojů, ale na výkon určité, velmi specifické činnosti, jejich následné šetrné využití a 
v případě vysoké výkonnosti předpokládají investici do dalšího vzdělávání, rozšiřujícího 
schopnosti těchto lidských zdrojů a umožňujícího jejich kariérový růst. Až v závěrečné fázi 
rozvoje lidských zdrojů předpokládá tato moderní teorie v rámci výstupu z kariéry investici 
do rekvalifikace lidských zdrojů, neboli jejich přípravu na výkon další profese v jiné 
organizaci. 

Zároveň mi dovolte v souvislosti s výše uvedeným vyslovit otázku – zda je skutečně 
možné v 21. století, nejmodernějšími teoriemi označované jako století postmoderní 
společnosti, jejíž základním atributem je kvalifikovaný, vysoce specializovaný odborník, 
připravovat v typech a formách denního vstupního studia, ať již bakalářského či 
magisterského, vojenského odborníka ve dvou profesích, tedy specialistu vojáka (důstojníka) 
pěchoty, dělostřelectva, letectva, ženijní služby, raketového vojska atd. a současně ekonoma 
managera? Můj názor je, že to není možné. K vyslovení takto razantního závěru mne vedou 
dvě skutečnosti.  

 
Za prvé je to objem a rozsah informací z nejnovějších poznatků vojenské vědy. Ten je 

v dnešním, nejmodernějšími technologiemi tak propojeným světem, ve všech oblastech 
natolik rozsáhlý, že otázka přípravy vojáka - velitele či technického specialisty je otázkou 
jeho plnohodnotného jednosměrového studia v rozsahu celého vstupního studia.  

 
Stejně tak ale rozsah informací a poznání v oblasti přípravy ekonoma managera je 

natolik rozsáhlý, že jeho příprava, a to vidíme jasně v okolním civilním universitním a 
vysokoškolském prostředí probíhá plnohodnotně a specializovaně po celou dobu studia. 

  
Souhlasím s názorem, že současný voják, důstojník - odborník se musí orientovat 

v právních a ekonomických otázkách, musí se však především připravit na výkon své profese. 
Jak vlastně definujeme dnes výstupní produkt university, tedy vojáka velitele či technického 
specialistu. Budu citovat z vašich vlastních materiálů:  

 
„Univerzita obrany připravuje vojenské profesionály a další odborníky působící ve 

sféře bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb AČR, státní správy a smluvních závazků 
s ostatními demokratickými státy. Příprava probíhá na bázi nejnovějších poznatků z vojenství, 
výzkumu a vývoje v národním i mezinárodním měřítku a vlastního vědeckého bádání. 
Vzdělávání na univerzitě je směrováno k širšímu zaměření odborného profilu absolventů, což 
umožňuje jejich lepší uplatnitelnost a kariérní růst v měnících se armádních podmínkách. 
Všestrannost vzdělání rovněž vytváří předpoklady pro pozdější uplatnění absolventů 
vojenského studia i v civilní kariéře. 

Vzdělávání na Univerzitě obrany absolventům poskytuje ucelený rozsah znalostí 
umožňující zvládnutí činností v určité oblasti řízení a velení. Vojenské a velitelské dovednosti 
studenti získávají především při vojenské přípravě mimo univerzitu, a to v rámci základního 
výcviku, základního aplikačního kurzu a odborného aplikačního kurzu. Komplexně je tedy 
v přípravě studentů, budoucích profesionálních vojáků AČR, kladen důraz na formování 
osobnosti velitele, odborného náčelníka, vojenského ekonoma nebo lékaře, na jeho vysokou 
teoretickou a praktickou připravenost, včetně jeho fyzické zdatnosti, psychické odolnosti a 
jazykové připravenosti. Absolventi univerzity jsou připraveni i pro působení v jednotkách 
zahraničních misí a v rámci aktivit NATO“. 

 
 Tedy jestli je to budoucí velitel malých jednotek, měl by mít především schopnost 

velet těmto jednotkám, to je chápat problémy těchto malých kolektivů, být dobrým 
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vychovatelem, to znamená mít vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie, andragogiky, 
sociologie, zároveň ale ovládat předpokládané zbraňové systémy, techniku, výstroj a další 
materiál ve své odbornosti. Co je však nejpodstatnější, musí dokázat cvičit své vojáky, 
připravit je jako „TÝM“ a řešit veškeré bojové i nebojové situace, do nichž se může se svou 
jednotkou dostat v případě svého nasazení v zahraničních misích. A že prvořadým úkolem 
naší armády jsou její expediční schopnosti, tedy připravenost jejích jednotek, útvarů a zařízení 
k nasazení v zahraničních operacích, o tom na fóru erudovaných vědců a odborníků zdejší 
univerzity je zbytečné více hovořit.    

 
Za druhé je to skutečná schopnost absolventů University obrany výše uvedené 

požadavky uplatňovat ve vojscích bezprostředně po ukončení studia. Zatím Universita obrany 
uplatňuje stále model tzv. tří až pětiletého studia s následným „aplikačním kurzem v délce od 
šesti do deseti měsíců“. Co to ve skutečnosti znamená – pouze to, že absolvent university není 
jako voják pro výkon své profese připraven a proto musí být jeho vojenské schopnosti nadále 
formovány. A já se ptám, může si jakákoli renomovaná vysoká škola v dnešním 
konkurenčním prostředí dovolit vyřadit po třech či pěti letech absolventa bakalářského či 
magisterského studia, který není schopen bezprostředně po promoci nastoupit k výkonu své 
profese? Může si dovolit armáda natolik plýtvat penězi daňových poplatníků, že prodlouží 
studijní program oproti civilnímu školství o další rok z důvodu neschopnosti jeho vzdělávací 
instituce vyprodukovat skutečně odborně připraveného vojáka? Odpovím si sám – nemůže.  

 
 Z výše uvedených důvodů se domnívám, že jedinou cestou pro Universitu obrany jako 
dodavatele vysokoškolsky připraveného vojenského odborníka je uspokojit požadavky 
zákazníka, tedy resortu MO a to tím, že v rámci všech akreditovaných studijních programů 
naplní její očekávání a v rámci reakreditace navrhne změnu studijních obsahu programů, které 
dají jejím studentům takový rozsah jak teoretických znalostí, tak i praktických vojenských 
návyků, aby byli schopni, bez jakékoli další návazné odborné přípravy plnohodnotně zastávat 
určená systemizovaná místa, pro které byli připravováni, a zapojit se tak do života těch 
jednotek a útvarů, k nimž budou po slavnostním vyřazení zařazeni.  

 
Co to však v praxi znamená – jednoznačně to, že se musí nutně zvýšit počet 

výukových hodin těch vojenských a vojensko odborných předmětů, které tyto požadované 
schopnosti vojenského profesionála teoreticky připravují a formují a samozřejmě i počty 
praktických hodin výcviku a stáží u vojsk, které budou formovat požadované velitelské či 
technicko odborné znalosti, (například výuka taktiky soudobých operací, výuka konkrétních 
zbraňových systémů, výuka konkrétních  IT systémů, technologií a technologických postupů 
jakož i výuka jejich praktického používání. Tento praktický výcvik lze provádět formou 
vojskových stáží u brigád a základen armády v době jejich intenzivního výcviku či 
vojenských cvičení. 
 
 Chci však hovořit i o otázce dalšího kariérového vzdělávání, tedy vzdělávání vojáků 
v následných odborných kariérových kurzech. Toto vzdělání nesmí být v žádném případě 
podceňováno, naopak, pokud chce armáda řádně se svými lidskými zdroji hospodařit, musí 
rozvíjet jejich schopnosti právě využitím těchto kurzů – (manažerských kurzů středního a 
vyššího typu). 
 

V současné době Universita obrany kromě úzce specializovaných, zpravidla svým 
obsahem jednostranně zaměřených a trvajících řádově dni až týdny výuky, organizuje jako 
základní kariérové kurzy Kurz vyšších důstojníků a kurz Generálního štábu. Co by mělo tyto 
kurzy zásadně odlišovat od těch ryze odborných kurzů, to je právě ta přidaná hodnota - neboli 
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měli by to být ryze managerské kurzy, zaměřené na profilování vysoce schopného 
erudovaného vojáka středního či vrcholového managementu. 

 
 Univerzitě obrany se podařilo vytvořit v letošním roce první desetiměsíční  kurz 

vyšších důstojníků. Tento kurz by měl profilově připravit vojáky, do té doby nižší velitele či 
technicko odborné specialisty na přestup do kategorie středního managera. Měl by je dokázat 
připravit na řízení a velení útvarům v zahraničních misích při vedení asymetrických operací 
nižší či vyšší intenzity, při plnění všech možných bojových i nebojových úkolů, včetně 
vytvoření předpokladů pro zvládnutí role managera v oblasti všestranného zabezpečení 
v těchto operacích. Současně by však měl vytvořit schopnosti tohoto managera jako 
statutárního orgánu v mírovém životě, tedy schopnost zvládnout jako manager veškeré otázky 
řízení většího kolektivu, personálního managementu, akvizičního procesu, měl by jej 
orientovat ve vojensko-politických otázkách, v otázkách standardního provozu útvaru, 
přípravy a realizace vojenských cvičení apod. ( ale z pozice managera). 
 

Kurz Generálního štábu – tento kurz musí jednoznačně profilovat budoucího TOP 
managera, neboli osobnost s velkým vojensko politickým rozhledem. Kurz musí vytvořit 
předpoklady pro rozhodování na strategické úrovni, to znamená, že rozsah vědomostí musí 
být zaměřen jednoznačně na soudobé teorie řízení organizace, na objasnění a pochopení 
procesu globalizace, na objasnění a pochopení současných problémů společnosti jak 
v domácím prostředí, tak v prostředí EU, NATO, jejich proměn v závislosti na rychle se 
měnícím okolním prostředí a z tohoto procesu vyplývajících vojensko politických aspektů, 
majících vliv na orientaci, směry rozvoje a výstavby moderní armády. Musí být jednoznačně 
zaměřen na problematiku strategického plánování, otázky tvorby dlouhodobého rozvoje 
ozbrojených sil v kontextu na změny politického zadání a vývoje bezpečnostního prostředí. 

Tyto a další odborné kurzy by měly svým zaměřením rozvíjet schopnosti jak 
vojenských odborníků a vojáků velitelů v oblasti managementu a jejich hlavním posláním a 
produktem by měl být již ne voják velitel či voják specialista, ale voják manager, tedy 
osobnost schopná vést a řídit organizaci vyššího řádu.  

 
Co však považuji za rozhodně potřebný směr rozvoje kariérového vzdělávání, je 

vytvoření odborných kurzů v oblastech, kde armáda je nucena řešit vzdělávání svých 
odborníků nákupem u civilních vysokých škol. Tím myslím kurzy, které právě poskytují 
zvýšení odborné kvalifikace v oblasti personálního managementu, v oblasti managementu 
řízení organizace, ale i v oblasti managementu logistiky, akviziční politiky či bezpečnostní 
politiky. Tyto kurzy, samozřejmě řádně zakončené mezinárodně uznávaným certifikátem, by 
právě měly být tím pomyslným mostem přípravy vojáků, velitelů i specialistů, na jejich 
možné ukončení kariéry. To samozřejmě nic nemění na skutečnosti, že budou v prvé řadě 
určeny pro zvýšení kvalifikace a k přípravě na novou kariéru v armádě, avšak svým rozsahem 
a náplní jsou toto právě ty kurzy (spíše řečeno dvou, tří či čtyř semestrálního studia), které 
připraví vojáky na jejich druhou kariéru.  

 
A právě v této oblasti vidím další budoucnost University obrany a samozřejmě i její 

deklarovanou schopnost připravit vojáka na druhou kariéru. Nejdříve  však na jeho profesní, 
vojensko odbornou kariéru, a poté i na tu druhou, pro uplatnění na trhu práce po skončení 
jeho služby v armádě. 

 
Děkuji za pozornost. 
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Správa doktrín (Institut doktrín - od 01. 01. 2009)

Rozvoj schopností ozbrojených sil a jejich odraz ve vojenském umění

Seminář UO Brno – 26.11.2008 1

4. Těžiště potřebných inovací v teorii a praxi vojenského umění, 
rozvoji doktrinální soustavy a systému kariérního vzdělávání
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Institut doktrín – poslání

Výkonný prvek AČR, jehož úkolem je rozvoj 
vojenské teorie, zpracování, revize a novelizace 

předpisů, služebních pomůcek a vojenských 
publikací

Seminář UO Brno – 26.11.2008 2

v oblasti operačního a bojového použití vojsk AČR a 
v oblasti výcviku.
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náčelník

zástupce 
náčelníka

Institut doktrín – organizace(od 1.1.2009)

Seminář UO Brno – 26.11.2008 3

Oddělení koncepcí, 
analýz a ZZ

Oddělení 

redigování voj. 

publikací

Oddělení 
taktických 
publikací

Oddělení     
výcvikových 

publikací

Oddělení doktrín 
a operačních 

publikací

Oddělení 
publikací 

vzdušných sil

Oddělení 
koordinace tvorby

6 7 7 6

6 6 5
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organizovat tvorbu 135 publikací v souladu s Plánem tvorby na rok 2008;

dokončit revizi Doktríny AČR;

zpracovat 4 operační publikace;

Institut doktrín – úkoly v roce 2008

Seminář UO Brno – 26.11.2008 4

zpracovat 14 vojenských předpisů;

poskytnout metodickou pomoc při zpracování 9 vojenských předpisů;

převést 16 vojenských publikací na vojenské předpisy;

novelizovat 13 vojenských publikací.
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kromě pokračování v tvůrčí a zpracovatelské činnosti půjde zejména o 
realizaci Nařízení NGŠ „Vydávání vojenských publikací doktrinálního 
charakteru a zřízení Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů, 
služebních pomůcek a publikací v působnosti AČR “, s čímž souvisí mj. 
zpřesnění obsahu některých pojmů, zejména:

„Doktrinální soustava AČR představuje soubor vojenských publikací 
doktrinálního charakteru (dále jen publikací), členěných podle úrovní velení a 
funkčních oblastí, určených pro přípravu a použití vojsk v operacích.“

Institut doktrín – úkoly v roce 2009

Seminář UO Brno – 26.11.2008 5

„Podle úrovně velení se publikace člení navojensko-strategické(Doktrína 
AČR), operační a taktické publikace.“

„Doktrína AČR formuluje principy přípravy a vedení operací, na kterých se 
AČR může podílet v rámci společného mnohonárodního uskupení nebo je 
může vést samostatně. Je společnou doktrínou všech součástí AČR a 
představuje rámec a východiska pro operační a taktické publikace 
doktrinálního charakteru druhů sil a druhů vojsk. Doktrínu AČR vydává a 
schvaluje náčelník Generálního štábu AČR.“ 
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„Operační publikace rozpracovávají přípravu a vedení jednotlivých druhů 
operací. Vymezují, stanovujíčinnost součástí druhů vojsk a služeb a jejich 
velitelů a štábů v konkrétních funkčních oblastech a rozpracovávají (rozvádějí, 
konkretizují) principy (zásady) a úkoly, stanovené Doktrínou AČR 
a souvisejícími dokumenty NATO, pro operačně taktickou a taktickou úroveň 
velení. Rozpracovávají a konkretizují způsoby použití sil, druhů vojsk a služeb 
pro danou (určenou) organizační úroveň velení AČR. Operační doktríny 
vydávají a obsahovou správnost stvrzují velitelé organizačních útvarů 
ministerstva obrany a velitelé operačních velitelství.“

Institut doktrín – úkoly v roce 2009
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„Taktické publikace vymezují základní principy vedení činnosti druhů vojsk 
a služeb v celém spektru operací a zásady přípravy příslušníků AČR, 
v souladu s platnou terminologií a vojenskými značkami. Vydávají se jako 
programy, metodiky, příručky, pomůcky, informace z procesu 
zevšeobecňování zkušeností apod. Schvalují a vydávají je k tomu příslušní 
(oprávnění) vedoucí zaměstnanci, služebně (pracovně) zařazení na Generálním 
štábu AČR (ředitelé odborů, vedoucí oddělení, v jejichž věcné působnosti je 
těmito publikacemi upravovaná tématika) a velitelé pozemních a vzdušných 
sil.“
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4. Těžiště potřebných inovací v teorii a praxi vojenského umění

Aktuální problémy v oblasti teorie vojenského umění:
- co schází teorii voj. umění k efektivnímu použití OS v operacích,
- příčiny a jak dosáhnout potřebného stavu,
- využitelnost a potřebnost doktrín,
- problematika „Lessons learned“.
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4. Těžiště potřebných inovací v teorii a praxi vojenského umění

Problémy v oblasti teorie vojenského umění:
- co schází teorii voj. umění k efektivnímu použití OS v operacích?Např.:

- ujednocení názorů na charakter soudobých operací(vševojskový boj nebo „policejní operace“ na 
okupovaném území při obnově státní moci – např. převládající charakter činnosti BG EU v 
prostoru nasazení?), obsah bojové činnosti (druhy boje nebo „ofenzivní a defenzivní činnosti“, 
jiné taktické činnosti – hlídkování (patrolování), doprovod „konvojů“, opatření proti IED atd.?), 
charakter operačního prostředí a jeho hlavní činitele, ovlivňující činnost vojsk (zahrnuje např. i 
HSP, nevládní organizace atd.?);

- vymezení úlohy a způsobu součinnosti druhů vojsk v operacích(doba a způsob vytváření 
úkolových uskupení – v době přípravy nebo až před jejich nasazení do operací? – vliv na 
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úkolových uskupení – v době přípravy nebo až před jejich nasazení do operací? – vliv na 
organizační strukturu štábů, na sladěnost velitelů a „začleňování“ velitelů druhů vojsk do štábů 
mechanizovaných jednotek, útvarů a svazků; součinnost v průběhu plnění úkolů …);

- ujednocení pojmového aparátu– chybné (nepřesné) až dogmatické přebírání anglické 
terminologie do odborné vojenské terminologie („check point“ = kontrolní stanoviště; „briefing“ 
= porada, shromáždění; „patrola“ = hlídka; „rota IED“; „hlavní místo v elení“ = velitelské 
stanoviště na všech úrovních velení, „konvoj“ atd.); nepřesné vymezení a nejednotné chápání 
obsahu řady pojmů („podpora“ versus „zabezpečení“; „taktické místo velení“; druhy paleb 
dělostřelectva – „zabraňující“, „p řípravné“, „obranné“ …; pojem „schopnosti NEC“, přičemž 
„NEC“ = „schopnost působit v integrovaném informačním prostředí“; „společný obraz operační 
situace“ atd.);
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4. Těžiště potřebných inovací v teorii a praxi vojenského umění

Problémy v oblasti teorie vojenského umění:
- co schází teorii voj. umění k efektivnímu použití OS v operacích,
- příčiny a jak dosáhnout (změny a nastolení) potřebného stavu:

- neujednocené názory na obsah (bojové) činnosti vojsk v operacícha tudíž ani na způsob činnosti 
velitelů, štábů a vojsk v nich či na obsah a způsoby přípravy na ně (např. pojetí a vymezení „druhů
boje“ nebo „ofenzivní a defenzivní činnosti“, obsah „jiných taktickýchčinností“ a jejich uplatnění
v operacích atd.) – viz např. aktuální pojmový a obsahový nesoulad obsahu vydávaných publikací 
„Taktika jednotek (družstva, čety, roty)“ (2008) s platným „Polním řádem pozemních sil AČR“ 
(1997), nesladěnost pojmového aparátu mechanizovaného vojska a ostatních druhů vojsk a služeb 
(topografickogeodetická, logistická aj. „podpora“, pojmový aparát v oblasti průzkumu atd.);
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- změny a opatření v různých oblastech činnosti vojsk jsoučasto přijímány na základě subjektivního 
rozhodování úzkého okruhu osob, často bez skutečně věcné a systémové analýzy a bez zahrnutí a 
respektování všech podstatných souvislosti daného problému … -např. výzbroj mechanizovaných 
jednotek (rozhodování mezi BV nebo LOV, typy a druhy RZ atd.), problematická „koncepce míst 
velení“ a zejména jejich vnitřní struktury v podmínkách realizace „NEC“,  atd.;

- zkušenosti a názory řady funkcionářů a odborníků pozemních sil se liší v závislosti na průběhu 
jejich vojenské kariéry po roce 1990, účasti v misích nebo zahraničních kurzech různého druhu, 
jsou proto velmi rozdílné ačasto jsou uplatňovány velmi subjektivně, nejsou ujednocovány;

- tendence k přebírání „doktrín“ a „stanagů“ NATO bez aplikace na podmínky AČR, bez respektování 
jejich obecného obsahu (např. ATP 3.2 Land operations) atd. 
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4. Těžiště potřebných inovací v teorii a praxi vojenského umění

Problémy v oblasti teorie vojenského umění:
- co schází teorii voj. umění k efektivnímu použití OS v operacích,
- příčiny a jak dosáhnout (změny a nastolení) potřebného stavu,
- využitelnost a potřebnost doktrín (včetně operačních a taktických publikací):

- mohou nahradit vojenské předpisy v oblastech, v nichž nelze nebo není nutno striktně 
(závazně) vymezovat obsah činnosti velitelů a vojáků (jednotek, útvarů);

- jejich obsah může být pružněji upravován na základě rozvoje vojenské vědy (teorie) a 
zobecňování poznatků praxe vojsk v operacích různého charakteru, na základě zavádění 
nové techniky a technologií do výzbroje vojsk, tzn. může pružněji reagovat na aktuální 
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nové techniky a technologií do výzbroje vojsk, tzn. může pružněji reagovat na aktuální 
změny, zevšeobecňování zkušeností a potřeby vojsk;

- „snížení“ pravomoci k jejich tvorbě a vydávání (velitelé pozemních a vzdušných sil, 
velitelé druhů vojsk) může přispět k častější a rychlejší aktualizaci jejich obsahu

- to na druhé straně vyžaduje současně i odpovědnost za jejich zpracování, zejména z 
hlediska souladu jejich obsahu a používané terminologie s ostatními publikacemi, 
vydávanými u jiných součástí ozbrojených sil, nebo s platnými INA;
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4. Těžiště potřebných inovací v teorii a praxi vojenského umění

Problémy v oblasti teorie vojenského umění:
- co schází teorii voj. umění k efektivnímu použití OS v operacích,
- příčiny a jak dosáhnout (změny a nastolení) potřebného stavu,
- využitelnost a potřebnost doktrín (včetně operačních a taktických publikací),
- problematika „Lessons learned“ (zevšeobecňování zkušeností):

- umožňuje využívat zkušenosti i jiných armád, jiných druhů vojsk a z jiných oblastí 
činnosti, než aktuálně provádějí kontingenty AČR, nasazené v různých druzích operací a 
v různých typech operačního prostředí;

- umožňuje pružněji reagovat a připravovat se na situace a úkoly, v nichž dosud součásti 
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- umožňuje pružněji reagovat a připravovat se na situace a úkoly, v nichž dosud součásti 
AČR v operacích nepůsobily, a vytvářet tak lepší podmínky pro splnění nově uložených 
operačních úkolů i pro minimalizaci vlastních ztrát při nasazení do operací a při obměně 
nasazených sil bez negativních důsledků nedostatku praktických zkušeností nově 
nasazovaných velitelů, štábů a národních kontingentů;

- vyžaduje navodit systém, v jehož rámci jsou již v průběhu vedení operací i po jejich 
ukončení jejich účastníky analyzovány podmínky plnění úkolů i způsoby jejich plnění, 
jsou vyhodnocovány jejich specifické (zvláštní) i obecně platné charakteristiky a 
následně z nich jsou vyvozovány závěry, použitelné v další praxi vojsk i při rozvoji 
vojenské teorie (vojenské vědy).
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Členění bojové činnosti v materiálech NATO a AČR 
(AJP 3.2; ATP 3.2 Land Operations; FM 3-90.6 Brigade Combat Team) 

 
Taktické činnosti (úkoly) 
ATP 3.2.1 

Offensive Defensive Stability Enabling 

Attack 
 Hasty A. (z chodu) 
 Deliberate A (po přípravě) 
 Counter A (protiútok) 
 Spoiling A (protizteč)(?) 
 
Raid (výpad)(? – pz.) 
Ambush (léčka)(? – pz,) 
Exploitation (rozvíjení úspěchu) 
Pursuit (pronásledování) 
Break-Out (vyjití z obklíčení) 
Feint (klamný útok)(?) 
Demonstration (demonstrační út.)(?) 
 
Forms of Manoeuvre 
 

Defence 
Delay 
 
Forms of defence 
 Mobile D. 
 Area D. 
 Area und Mobile D. 
 D. by an encircled force 

Security and Kontrol (bezpečnost 
a kontrola) 
 
Support to Security Sector  
Reform (SSR) (podpora reformy 
bezpečnostního sektoru – opatření 
v oblasti bezpečnosti, ochrany?) 
 
Initial Restoration of Services 
(obnova služeb a zařízení) 
 
Initial Governance Tasks 
(prozatímní vládní úkoly – „okupační 
správa“?) 

Reconnaissance (průzkum) 
 
Security (bezpečnost) 
 
Advance to Contact (postup 
k navázání dotyku)(?) 
 
Meeting Engagement (střetný boj) 
 
Link-up (sloučení, spojení) 
 
Withdrawal (ústup)(?) 
 
Retirement (vyjití z boje)(?) 
 
Relief of Troops in Combat and 
Encircled Forces (vystřídání a vyjití 
z obklíčení)(?) 
 
March (pochod) 
 
Obstacle Breaching & Crossing 
(překonávání překážek – včetně 
NPVP)(?) 
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Notes: 1. Security and control refers to the establishment of a safe and secure environment, in which other non-military agencies may operate and assist in the operational and 
strategic objectives.  
2.  Initial restoration of services and governance tasks will see military forces, at least initially, conducting tasks that (re)build civilian infrastructure and conduct or assist with 
certain aspects of governance such as provision of health care, rule of enforcement and humanitarian aid. 
3.  Enabling activities link or lead to other tactical activities and their effects. For example, an advance to contact leads to an attack (and an eventual effects such as “seize”) and a 
withdrawal leads from one defence to another defence.  
5.  Each of the tactical activities are realised through tactical tasks and effects that normally comprise of a mission statement (see text on following pages). Enabling activities 
will be issued in mission statements in terms of “conduct…”.  In order to prosecute them, enabling activities will be broken down into supporting or constituent tasks for 
subordinates. For example, security will be assigned as a covering force or guard force and supporting tasks assigned.  See STANAG  for mission tasks  for further details. 
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Pozemní síly AČR v operacích (návrh 2006-8) 
 

Útok Obrana Boj na 
zdrženou 

P
ře

su
n

y 
vo

js
k

 
Př

ep
ra

va
 v

oj
sk

 
 

R
o

zm
ís

tě
n

í v
o

js
k 

m
im

o
 b

o
j 

Jiné taktické 
činnosti 

Zabezpečení a 
ochrana vojsk 

Útok na bránícího se N po přesunu 
z hloubky 
Útok na bránícího se N z přímého 
dotyku 
 
Střetný boj (útok na útočícího N)  
 
Pronásledování (útok na odcház.N) 
 
Násilný přechod vodních 
překážek 
 
 
Útok za zvláštních podmínek:  
Útok v zastavěných prostorech 
Útok v horském terénu (v horách) 
Útok v zalesněném terénu (v lesích) 
Útok v noci a v podmínkách omezené 
(snížené) viditelnosti 
Útok v zimě 
Útok v poušti 

Manévrová obrana 
Poziční obrana 
Obrana na široké frontě 
 
 
Obrana za zvláštních podmínek: 
Obrana vodních překážek 
Obrana zastavěného prostoru  
Obrana v horách a v lesích (v horském 
a zalesněném terénu) 
Obrana v podmínkách omezené 
viditelnosti (v noci) 
Obrana v zimě 
Obrana v poušti (v pustině) 
 

Ústup (druh manévru) 

Boj v obklíčení a vyjití z obklíčení 
 

 Zajištění 
 
Klamání 
 
Utajení činnosti vojsk 
(operace) 
Bojová činnost 
vrtulníkových 
(vzdušných) výsadků 
 
Protivýsadková a 
protidiverzní činnost 
 
Asymetrická činnost 
(boj) vojsk 
 
Asistenční činnosti 
(operace) 
vyčleněných útvarů 
(jednotek) 
 

Průzkum 
Ženijní zabezpečení 
Chemické zab. 
Geografické zab. 
Hydrometeorologické z. 
Policejní zabezpečení 
Personální zabezpečení (?) 
Logistické zabezpečení 
Zdravotnické a 
veterinární zabezpečení 
 
Světelné zabezpečení (?) 
 
Ochrana vojsk 
OPZHN 
Ochrana proti VPZ a EP 
Ochrana proti NUVZaJT 
Požární ochrana (?) 
Ochrana zdraví (?) 
 
--------------- 
Služby: 
- právní, 
- duchovní, 
- finanční, 
- psychologická atd. … 
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Bedřich RÝZNAR 
 
 

Přínos integrovaných kompletů vojáka 21. století 
k rozvoji schopností ozbrojených sil 

 
 

Současným trendem je u pozemních sil vyspělých armád snaha snižovat jejich počty při 
současném zvyšování efektivnosti a rozšiřujícím se spektru úkolů v operacích. 

Jako konkrétní projev transformace pozemních sil byly na počátku devadesátých let 20. 
století ve vyspělých armádách zahájeny práce na nové technologii všeobecně známé pod 
pojmem „integrovaný komplet vojáka a malé jednotky“ nebo též „Modulární bojový 
komplet vojáka 21. století“ (MBK V21). 

Tyto komplety jsou určeny k tomu, aby bylo možno malé z vozidel sesednuté nebo 
samostatně se pohybující jednotky začlenit do takzvaného systému digitalizovaného bojiště. 
To v praxi znamená, že po vydání úkolu a v procesu jeho realizace má velitel celkový přehled 
o situaci na bojišti a stavu vlastních vojáků. Na základě takovýchto informací je schopen 
zajistit svým vojákům převahu, ochranu a umožnit jim splnění úkolu s vynaložením co 
nejmenšího úsilí a s co nejmenšími ztrátami. Tento systém by měl především zajistit převahu 
na možných budoucích bojištích a v zahraničních misích. 

 
Vývoj systémů jednotlivce a malé jednotky musí vycházet především ze skutečnosti, že 

jejich mise bude nejčastěji realizována v pro ně neznámém terénu a v nepřátelském prostředí. 
Jejich vybavení proto musí respektovat požadavek, aby se maximálně eliminovala psychická 
zátěž a současně zvýšila efektivita nasazení. Zvýšení efektivity je vyvoláno trendem 
radikálně snižovat počet vojsk v rámci operačního prostoru. Jedná se tedy o kombinaci 
způsobu organizace a nasazení malých jednotek (SOU) a prostředků, zvyšujících jejich 
informační a technologickou převahu (SAS). 

Každý voják a každá jednotka by v budoucnu měli disponovat např. následujícími 
schopnostmi: 

• vést bojovou činnost ve dne i v noci, v neznámém terénu a v libovolných 
klimatických podmínkách, 

• samostatně vést průzkum i za ztížených podmínek a využívat zpravodajských 
informací od nadřízeného, 

• mít podmínky pro znalost situace a navigaci, 
• disponovat značnou palebnou silou a v případě potřeby nezbytnou palebnou 

podporou nadřízených, 
• disponovat relativní soběstačností, tedy mít vlastní autonomní systémy (např. vnitřní 

komunikační síť), avšak umožňující aktivní přístup do systému velení a řízení 
nadřízených stupňů apod. 

 
První generace (2005 – 2015) těchto integrovaných kompletů vojáka a malých jednotek 

je zaměřena především na začlenění těchto taktických celků do prostředí digitalizovaného 
bojiště a na propracování jejich architektury, organizace a vybavení do úrovně čety, popřípadě 
její palebné a logistické podpory na úrovni rotního taktického uskupení. Systémově tedy jde o 
4 oblasti C4ISTAR (obr. 1): 

• integrovaný komplet vojáka (Soldier System), 
• systém velení a řízení pro malé jednotky (C4I), 
• optoelektronické systémy malých jednotek (RSTA), 
• autonomní bezosádkové a bezpilotní systémy (UGS, UGV, UAV). 
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Obr. 1.  Oblasti C4ISTAR 
 

Systémy těchto čtyř oblastí tvoří společně integrovaný komplet malé jednotky – čety – 
(Ground Soldier System) pro podporu nasazení jednotek disponujících technologickou 
převahou (zejména znalostí situace) na bojišti. 

Hlavním přínosem kompletu je možnost zapojení do digitalizovaného bojiště a naplnění 
konceptu NEC na nejnižší úrovni vojenské organizace. Bez integrovaných kompletů vojáka 
nelze začlenit malou jednotku do takovéto architektury a není možné plně využívat výhod 
„taktického Internetu“ (armádní komunikační sítě na bázi IP protokolu). 
 

V podmínkách ČR je výzkum a vývoj problematiky „Voják 21. století“ prováděn 
v rámci projektu obranného výzkumu „Sesedák“ ve VTÚVM Slavičín. Dosavadním 
výsledkem projektu je souprava funkčního vzorku (obr. 2), která v současné době prochází 
uživatelským ověřením. Na tomto výzkumu a vývoji se podílí i Katedra vojenského 
managementu a taktiky (K-110), jejíž pracovníci kromě zpracování taktických požadavků a 
zásad vyvinuli nezbytný software (Battle Management System), (obr. 3). 
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Obr. 2.  Funkční vzorek MBK V21 

 

 
Obr. 3.  Ovládací menu MBK V21 
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Kromě toho je na katedře prováděn výzkum a vývoj řídících systémů bezosádkových 
vozidel (Unmanned Ground Vehicle, UGV) a bezpilotních prostředků (Unmanned Aerial 
Vehicle, UAV), (obr. 4). 

 

Obr. 4.  Funkční vzorky UGV a UAV 
 

Průzkumně-bojový prostředek je vyvíjený na na Katedře vojenského managementu a 
taktiky Univerzity obrany. Je určen pro vedení průzkumu a disponuje možností ničení cílů. 
Prostředek je kompletně dálkově řízený operátorem z přehledového systému, který běží na 
řídícím stanovišti. Na podvozku terénní čtyřkolky YAMAHA je postavena platforma 
ovládaná servomotory, která nese zbraňový, senzorický, komunikační a řídící systém. 
Operátor ovládá pohyb čtyřkolky prostřednictvím multifunkčního ovládače, v reálném čase 
vidí obraz ze stereokamer, může vyhledávat, sledovat, zaměřovat a ničit cíle. Řídící systém 
čtyřkolky obsahuje pokročilý systém umělé inteligence, který je schopen autonomně 
vyhledávat a sledovat cíle. Projekt probíhá v rámci výzkumného záměru fakulty, 
v současnosti je ve stádiu dokončování vývoje funkčního vzorku. 
 

Bezpilotní vzdušný průzkumný prostředek – vrtulník „Black Spirit“ – byl vyvinutý 
na témže pracovišti. V současnosti je dokončen funkční vzorek. Jedná se o robotizovaný 
prostředek s multifunkčním použitím dle oblasti zájmu. Je integrovaný do struktury 
digitalizovaného bojiště a do struktury systému Vojáka 21. století. Je postavený na mechanice 
elektromotorem poháněného vrtulníku Raptor 60. Hlavní monitorovací kamera je na 
gyroskopicky stabilizované plošině, takže na získávaný obraz nemají vliv otřesy vrtulníku za 
letu. V průběhu letu jsou k dispozici informace o poloze, rychlosti a výšce letu pomocí GPS 
v reálném čase. V současnosti je vrtulník řízen manuálně, autopilot je před dokončením. Po 
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dokončení autopilota bude možné přesně stanovit trasu vrtulníku podle mapových podkladů 
nebo řídit vrtulník prostřednictvím jednoduchého ovladače v reálném čase bez zkušeností, 
které jsou potřeba pro řízení bezpilotních prostředků bez autopilota. 
 

Ke zvýšení operačních schopností jednotek vybavených MBK V21 mohou v budoucnu 
přispět i další prostředky, které budou katedrou řešeny v rámci projektů obranného výzkumu: 

 
� Elektro-opticky naváděný puškový granát – jedná se o řešení funkčního vzorku 

vysoce přesné osobní zbraně, umožňující střelbu nadkaliberních projektilů 
(puškových granátů) ze stávajících a perspektivních automatických pušek (Sa-58 a 
CZ-805) a jejich přesné elektro-optické navedení v konečné fázi letu na cíl. Režim 
letu střely by bylo možné volit, a to buď s plochou nebo strmou dráhou letu. Tato 
střela by měla být schopna zejména s velkou přesností  zasahovat cíle, které nejsou 
v přímé viditelnosti střelce (mezi střelcem a cílem je překážka) a současně bude mít 
střelec (operátor) plnou kontrolu nad letem střely. Tato kontrola bude zabezpečena 
prostřednictvím obrazu přenášeného v reálném čase (mikro-kamera je umístěna 
v přední části střely) do miniaturního mobilního zobrazovacího zařízení (např. 
hlavový displej MBK V21, UMPC, PDA, notebook apod.), s jehož využitím provádí 
korekci letu střely. Odpálení střely a její další navedení však bude moci provádět i 
jiná osoba. Charakter střely bude dále umožňovat její použití jako ortho-video sondy 
pro krátkodobé sledování zájmového prostoru ze vzduchu. Z hlediska aplikace by se 
jednalo o osobní zbraňový systém plně kompatibilní a implementovatelný do 
systému V21. 

 
� Přenosná, bezdrátově řízená stabilizovaná lafeta osobních zbraní – výsledkem 

projektu bude funkční vzorek přenosné, autonomní, bezdrátově řízené, stabilizované 
lafety, určené pro dálkovou stabilizaci a ovládání ručních zbraní, zejména 
automatických a odstřelovačských pušek, včetně její plné integrace do systému V21. 
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Voják 21. století

pplk. Bed řich RÝZNAR

Katedra vojenského managementu a taktiky

Fakulta ekonomiky a managementu
Univerzita obrany, Brno
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Cíl zaváděníCíl zavádění
integrovaných kompletů vojáka 21. stoletíintegrovaných kompletů vojáka 21. století

Cíl zaváděníCíl zavádění
integrovaných kompletů vojáka 21. stoletíintegrovaných kompletů vojáka 21. století

• snížení po čtů voják ů při sou časném 
nárůstu jejich výkonu a efektivity

• začlenění vojáka a malé jednotky do
struktury digitalizovaného bojišt ě a ar-
chitektury C4ISTAR

• aplikace nových přístup ů k vedení• aplikace nových přístup ů k vedení
bojové činnosti, organizace a vybavení
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Požadované schopnosti:

Zvýšení efektivity - kombinací způsobu organizace a nasazení:

• malých jednotek (Small Unit Operations, SOU)

• prostředků, zvyšujících jejich informační a technologickou převahu 
(Situation Awarness System, SAS)

Požadavky na schopnosti jednotekPožadavky na schopnosti jednotekPožadavky na schopnosti jednotekPožadavky na schopnosti jednotek

• vést bojovou činnost ve dne i v noci, v neznámém terénu a v libovolných
klimatických podmínkách

• samostatně vést průzkum i za ztížených podmínek a využívat
zpravodajských informací od nadřízeného

• mít podmínky pro znalost situace a navigaci

• disponovat značnou palebnou silou a v případě potřeby nezbytnou
palebnou podporou nadřízených

• disponovat relativní soběstačností, tedy mít vlastní autonomní systémy
(vnitřní komunikační síť aj.)
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Command

velení

software

Control

řízení

navigace

Communication

komunikac
e

C 4 I S T A RC 4 I S T A RC 4 I S T A RC 4 I S T A R

Oblasti C4ISTAR:
• integrovaný komplet vojáka (Soldier System)

• systém velení a řízení pro malé jednotky (C4I)

• optoelektronické systémy malých jednotek (STAR)

• autonomní bezosádkové a bezpilotní systémy (UGS, UGV, UAV)

Computer

počítače

Communication

radiostanice

Intelligence

zpravodajství

senzory

Reconnaissance

průzkum

senzory

Surveillance
Target 

Acquisition

pozorování akvizice cíl ů

senzory akvizi ční jednotky

Σ = integrovaný komplet malé jednotky ( čety)
(Ground Soldier System)
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Modulární bojový komplet 
Vojáka 21. století (MBK V21)
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Black Spirit – bezpilotní 
vrtulník (UAV)

Čtyřkolka – pozemní 
průzkumně bojový
prostředek (UGV)
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PROJEKTY OBRANNÉHO VÝZKUMU

• Elektro-opticky navád ěný puškový granát

• Přenosná, bezdrátov ě řízená stabilizovaná lafeta 
osobních zbraníosobních zbraní
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