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Vážení čtenáři, 

 

dovoluji si vám představit druhé číslo časopisu Obrana a strategie roku 2017, které pro 
vás přináší řadu atraktivních a aktuálních textů.  

Na úvod je zařazen příspěvek od Ivana Prince, který se svým charakterem mírně vymyká 
článkům tradičně publikovaných v našem periodiku. Jedná se o velmi zajímavé 
memoárové propojení bezprostředních zkušeností příslušníka 1. Československého 
samostatného protichemického praporu, který byl nasazen ve válce v Perském zálivu 
v letech 1990-1991, se širším kontextem analýzy vojensko-politických aspektů výskytu 
otravných látek v tomto konfliktu. 

Druhým v pořadí je příspěvek Jána Spišáka a Jaroslava Kolkuse, který seznamuje čtenáře 
s problematikou scénářů a jejich praktického využití při stanovení schopností k naplnění 
poslání ozbrojených sil. Použití tohoto nástroje je demonstrováno na návrhu nové 
Koncepce použití ozbrojených sil ČR do roku 2030 a kritické reflexi tohoto dokumentu.  

Problematice koncepčních dokumentů se věnuje i článek od autorské dvojice Věra-Karin 
Brázová a Rafał Wiśniewski, který se zabývá významem systémového myšlení pro české 
a polské strategické dokumenty. Ústřední pozornost je zde zaměřena na vývoj chápání 
bezpečnostního systému České republiky a Polska a jeho vztahu k pojetí systémových 
teorií i k praxi. 

Následuje dvojice článků, které se zaměřují na vazby mezi nestátními aktéry 
(teroristickými organizacemi) a pokročilými zbraňovými technologiemi. Text od Ladislava 
Kulhánka pojednává o problematice proliferace raketové techniky nasazované 
partyzánským způsobem boje v oblasti Blízkého východu. Článek zkoumá na jedné straně 
využívání těchto zbraňových systémů nestátním aktérem (Hizballáh) a jejich význam pro 
dosahování stanovených cílů, na druhé straně reakci státního aktéra (Stát Izrael) a jeho 
schopnost těmto útokům odolávat. Příspěvek, jehož autorem je David Mrva, se zabývá 
novým fenoménem používání bezpilotních prostředků teroristickými organizacemi. 
Zejména v posledních letech lze totiž identifikovat značný nárůst teroristických útoků 
provedených prostřednictvím těchto systémů, což představuje další výzvu pro 
bezpečnostní složky každého státu. 

Sérii článků uzavírá text od Hany Votradovcové, který lze charakterizovat jako „review 
article“. Zaměřuje se totiž na analýzu a shrnutí významných západních publikací 
zabývajících se otázkou role a zájmů vnějších aktérů v Libyi. Cílem je poskytnout nejen 
ucelený náhled na soudobou úroveň poznání o zapojení jednotlivých států do 
probíhajícího konfliktu, ale i identifikovat možnosti pro další výzkum.     

Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem redakční rady a všech 
spolupracovníků, kteří se na vydávání časopisu Obrana a strategie podílejí, poděkoval  
za dosavadní přízeň a popřál vám všechno nejlepší do nadcházejícího roku 2018. 

                        

 

 
 
 

Libor Frank 
Předseda Redakční rady 
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Dear readers, 

 

I would like to introduce the second issue of the Obrana a strategie journal of 2017 with 
a number of interesting and topical papers. 

The introductory contribution from Ivan Princ is slightly different in nature from the 
articles traditionally published in our journal. It is a very interesting memoir reflection 
on direct experience of a member of the 1st Czechoslovak Independent Chemical Defence 
Battalion deployed in the Gulf War in 1990-1991, in a broader context of analysis of 
military-political aspects of the use of poisonous agents in this conflict. 

The following contribution by Ján Spišák and Jaroslav Kolkus introduces the problem of 
scenarios to the reader and details its practical use for the determination of capabilities 
to fulfill the mission of the armed forces. The use of this tool is demonstrated in the 
proposal for the new Concept of Use of the Armed Forces of the Czech Republic 2030 and 
critical reflection on this document. 

The problem of concept documents is addressed in the article from the couple of authors 
Věra-Karin Brázová and Rafał Wiśniewski, looking at the importance of system thinking 
for Czech and Polish strategic documents. The central focus is on the development of the 
understanding of the security system in the Czech Republic and Poland and its relation to 
the concept of systems theories as well as practice. 

The following two articles focus on the links between non-state actors (terrorist 
organizations) and advanced weapon technologies. Ladislav Kulhánek’s paper discusses 
the problem of proliferation of missile technology deployed in a guerilla-style combat in 
the Middle East. The paper examines the use of these weapon systems by a non-state 
actor (Hezbollah) and their importance for the achievement of the set objectives on one 
side and the response of the state actor (State of Israel) and its ability to withstand such 
attacks on the other side. The contribution by David Mrva deals with a new phenomenon 
of the use of unmanned aerial vehicles by terrorist organizations. Especially in recent 
years, it is possible to identify a significant increase in the numbers of terrorist attacks 
carried out by these systems, which is another challenge for the security forces of each 
state. 

The series of articles is closed with the one by Hana Votradovcová that can be described 
as a “review article”. It focuses on the analysis and a summary of major Western 
publications on the role and the interests of external actors in Libya. The objective is not 
only to provide a comprehensive view of the contemporary level of knowledge about the 
involvement of individual states in the ongoing conflict, but also to identify options for 
further research. 

Finally, let me thank you for your ongoing interest and wish you all the best for the 
forthcoming year 2018 on behalf of myself, the editorial board and all colleagues who 
contributed to this issue of the Obrana a strategie journal. 

                        

 

 
 

Libor Frank 
Chairman of the Editorial Board 


