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Anotace:
Článek se zabývá úvahami nad koncepcí zpracování strategického materiálu 

„Dlouhodobý výhled rozvoje rezortu obrany“ s cílem budovat ozbrojené síly s jen 
potřebnými schopnostmi pro dané (pro ČR mírové) období. Válečné schopnosti budovat 
až ve „varovném období – době“. Vychází z předpokladu, že válečný konikt proti ČR 
a jeho spojencům není v 10 letech pravděpodobný.

¬¬¬

Úvod
Ústav strategických studií Univerzity obrany se ve své výzkumné činnosti per-

manentně zabývá perspektivami vývoje bezpečnostního prostředí, vojenství, zdrojů 
a obranných technologií. Výstupy z těchto výzkumných aktivit byly prezentovány 
vojenské veřejnosti na celoarmádním semináři 25. března 2004 v souvislosti s ukonče-
ním projektu „PERSPEKTIVY“. Řešení projektu „PERSPEKTIVY“ má obdobný cha-
rakter a řeší obdobné problémy jako při tvorbě koncepčních dokumentů (vizí, výhledů), 
které aspirují na přiřazení přívlastku dlouhodobý. Jedná se tedy o dokumenty analy-
ticko prognostického typu usilující o vytvoření, s maximální možnou pravděpodobností, 
budoucího obrazu (modelu) prostředí, ve kterém budeme působit, jaké budou naše cíle 
a co budeme potřebovat k jejich naplnění. Prostředí se vyvíjí s obrovskou dynamikou 
(ekonomika, věda a poznání, technologie, vojenství, zdroje, hrozby) a vytváří pro nás 
spektrum možných rizik a příležitostí, které působí proti našim cílům a nebo vytvářejí 
nové možnosti pro jejich naplnění.

Je vysoce aktuální a žádoucí, aby se organizace s klíčovým významem pro zajiš-
tění bezpečnosti a obrany státu pokusila o vytvoření takové vize či výhledu, která ji 
umožní nejen identikovat s určitou pravděpodobností hrozby, se kterými se bude muset 
v budoucnosti vypořádat, ale rovněž ji vytvoří prostor pro uchopení všech možností 
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a příležitostí pro včasné plánování jejího rozvoje ve střednědobých a krátkodobých časo-
vých výhledech.

Aktuálnost problému je dána skutečností, že rozvoj ozbrojených sil je nyní 
výhradně soustředěn na realizaci vytyčených cílů Koncepce AČR1, která vymezuje 
kvantitativní a kvalitativní parametry ozbrojených sil v letech 2010—2012. Relativně 
časově vzdálený horizont se bude z pohledu strategického rozhodování velmi rychle 
přibližovat a již v současnosti reálně přijímaná rozhodnutí budou mít své důsledky již 
za tímto časovým horizontem. Především se jedná o rozhodnutí v oblasti modernizace 
techniky, výstavby infrastruktury a vzdělávání, protože tyto projekty mají velmi dlouhý 
životní cyklus (řadově 20 až 30 roků). Je tedy žádoucí, aby rozhodnutí přijímána na 
různých úrovních velení a řízení měla co nejdříve jednotící koncepční prvek i za hori-
zont roku 2012 a dnes realizované kroky neměly kontraproduktivní vliv na účelné, hos-
podárné a efektivní vytváření vojenského potenciálu pro zajištění obrany a bezpečnosti 
státu v dlouhodobých souvislostech.

 Jednotící prvek dnešních rozhodnutí v dlouhodobém výhledu za rok 2012 nemáme 
k dispozici. Existují dokumenty zpracované mimo rezort obrany a především doku-
menty zahraniční, které jsou inspirující a vytvářejí určitý rámec, ale není možné je 
pouze převzít. I při určité konvergenci zájmů národních států v rámci spojeneckých 
partnerství (EU, NATO), mají tyto dokumenty omezenou míru využitelnosti v našich 
konkrétních podmínkách. Strategické bezpečnostní prostředí bude mít sice stejnou 
podobu pro všechny země, ale odlišné bude postavení ČR, její výchozí podmínky, do 
určité míry i bezpečnostní, ekonomické a zahraničně – politické priority, požadavky, 
očekávání, disponibilní zdroje apod. 

1. Problémy spojené s tvorbou Koncepce dlouhodobého 
výhledu
Proces tvorby dlouhodobého výhledu či vize má komplexní charakter. Její úspěšná 

tvorba je ovlivněna nejen kvalitou zpracovatelů (znalosti, zkušenosti a invence), rele-
vantností dostupných informačních zdrojů a časovým prostorem pro tvořivou činnost, 
ale i schopností zapojit do řešení široké spektrum vládních i nevládních aktérů, vzdě-
lávacích a výzkumných institucí, jejichž vstupy jsou schopny postihnout maximální 
množství aspektů ovlivňující tvorbu takové představy o budoucnosti.

Vlastní vznik dlouhodobé vize a představy však neznamená její automatickou 
implementaci (zavádění). Při denování koncepce tvorby takového dokumentu je 
žádoucí zvážit i aspekty související s jejím přijetím, akceptací a podporou. Jedná se 
o politické rozhodnutí, které je ovlivněno politickými zájmy a také politickým cyklem, 
který je dán délkou volebního období. Bohužel výhled politických elit je významně 
ovlivněn hranicemi jejich volebního období a jejich politické odpovědnosti. Předkládání 
takového dokumentu k veřejné diskuzi a podpoře je rovněž významně ovlivněno bez-
pečnostně – ekonomickou situací ve státě. Zkušenosti jednoznačně potvrzují neochotu 
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společnosti uvolňovat své zdroje pro realizaci zpravidla zdrojově náročných rozvojo-
vých programů v oblasti bezpečnosti a obrany, pokud se necítí v dané časové periodě 
ohrožena.

Posledním faktorem, který by měl být zvažován při tvorbě dlouhodobého výhledu 
jsou otázky spojené s jeho vlastní implementací. Obsahově by měl být dokument vypra-
cován tak, aby jeho konečné cíle byly realizovatelné postupnými kroky (etapy, fáze, 
mezníky) s jasně měřitelnými parametry, s možností jejich vyhodnocování a zpětnova-
zební schopností jejich korekce. 

2. Možné přístupy ke zpracování Koncepce dlouhodobého 
výhledu
Ke zpracování výhledu je nutné stanovit na časové ose důležité mezníky (data), 

od nichž se bude odvíjet další analyticko – prognostická činnost. Jako možné se jeví 
(viz obr. 1) okamžik zahájení práce, dále okamžik ukončení „Koncepce AČR“ (již kon-
krétně naplánované) a pak předpokládaný (prognózovaný) stav v roce 2020. V jednot-
livých meznících (datech) je pak potřebné analyzovat přístupy k zajišťování obrany 
a bezpečnosti státu (stanovené cíle – priority, potřeby k jejich realizaci a zdrojové mož-
nosti k jejich naplnění). Je zřejmé, že současný stav, tedy stav k roku 2005 a stav dosa-
žení cílového stavu Koncepce AČR naplněním klíčových operačních schopností v roce 
2012 (výchozí stav dlouhodobého výhledu), jsou již denovány (kvantitativní a kvalita-
tivní parametry ozbrojených sil). Takto denované stavy tvoří výchozí rámec pro vypra-
cování prognózy dlouhodobého výhledu do roku 2020. 

Obr. 1: Mezníky zpracování Koncepce dlouhodobého výhledu 

Současné chápání obrany a bezpečnosti je obsahově vymezeno bezpečnostní poli-
tikou státu, která má komplexní charakter (obranná politika, politika vnitřní bezpeč-
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nosti, zahraniční politika a hospodářská politika. Pro naplnění cílů bezpečností politiky 
z pohledu obranné politiky jsou společností uvolněné určité zdroje (viz obr. 2).

Obr. 2 : Současné chápání bezpečnosti a společností uvolňované zdroje

Pro zpracování Koncepce dlouhodobého výhledu je vhodné uvažovat za výchozí 
stav naplnění cílů Koncepce AČR v letech 2010—2012. Ozbrojené síly ČR budou mít 
v roce 2012 národní charakter a budou udržovat vyvážené operační schopnosti v celém 
spektru pozemních a vzdušných sil a podpůrných složek, aby byly schopny splnit cíle 
obranné politiky v souladu s přijatými závazky vyplývajícími z našeho členství v NATO 
a EU. Bezpečnostní politika bude mít stále komplexní charakter a společnost bude uvol-
ňovat zdroje pro zajištění její obrany v souladu s Koncepcí AČR (viz obr. 3)  

Obr. 3 : Chápání bezpečnosti ve výchozím stavu zpracování 
Koncepce dlouhodobého výhledu 

Zpracování Koncepce dlouhodobého výhledu tedy bude zaměřena na vymezení 
strategických přístupů k tvorbě bezpečností politiky a jejich komponentů (zahraniční, 
obranné, vnitřní bezpečnosti a hospodářské politiky). Rozhodující bude v tomto pro-
cesu identikace změn bezpečnostního prostředí, vojenství, technologií a disponibil-
ních zdrojů, vymezení cílů a požadavků na jejich realizaci včetně potřebných zdrojů. 

Analýzy a predikce, které byly provedeny pracovníky ÚSS v rámci projektu „PER-
SPEKTIVY“ naznačují, že bezpečnost ČR bude i nadále založena na euroatlanické 
bezpečnostní architektuře s pevnou transatlantickou vazbou a na strategickém 
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Zdroje:    
••  OObbrraannaa::    

oo  2222  227722  vvoojjáákkůů,,    
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partnerství mezi důvěryhodnými bezpečnostními organizacemi. Je reálné předpo-
kládat další prohloubení evropského integračního procesu spojeného s rozšiřováním 
institucionálního a kompetenčního rámce a komplementárního rozvíjení ESDP (evrop-
ské bezpečnostní a obranné politiky) a schopností nezbytných pro efektivní vedení 
samostatných mírových, záchranných, humanitárních a jiných operací, v geograckém 
prostoru EU i mimo něj. 

Vzhledem k omezené kapacitě domácích demograckých, hospodářských a nanč-
ních (jinými slovy politických a vojenských) zdrojů bude simultánní (současně probíha-
jící) a komplementární (vzájemně se doplňující) rozvíjení obraných schopností orgánů 
EU/NATO, za aktivního přispění ČR, nabízet optimální řešení pro zajištění bezpeč-
nosti a obrany státu za současného plnění závazků členství v bezpečnostních organi-
zacích.

ČR, v souladu se zahraniční politikou, bude participovat (zúčastní se) v míře 
odpovídající jejím možnostem na vytváření a udržování bezpečného mezinárodního 
prostředí. Hlavní prioritou dlouhodobě bude stabilní situace v Evropě, založená na sdí-
lení, respektování, obhajobě a prosazování společných hodnot. Základní pilíře evrop-
ského bezpečnostního systému budou i nadále v intencích OSN představovat NATO, EU 
a OBSE. Je velmi pravděpodobné, že politická, hospodářská a vojenská přítomnost 
USA na evropském kontinentu zůstane i nadále významným stabilizačním prvkem 
evropské bezpečnostní architektury, i když bude podstatně omezována. 

Bezpečného mezinárodního prostředí příznivého pro další rozvoj ČR lze dosáh-
nout pouze aktivním prosazováním principů a metod kolektivní obrany a systému kolek-
tivní bezpečnosti. Zajištění bezpečnosti a obrany ČR jen s využitím vlastních sil 
(zdrojů a prostředků) nebude možné. Základem bezpečnosti ČR zůstane členství 
v kolektivních bezpečnostních organizacích (EU / NATO). ČR bude aktivní při posi-
lování EU a institucí její ESDP, která se stane hlavní institucí při zajišťování bezpeč-
nosti a obrany EU a ČR jako její součásti. 

Ozbrojené síly ČR se budou spolupodílet na realizaci opatření k posilování důvěry 
a bezpečnosti v rámci zapojení ČR do mezinárodních bezpečnostních organizací a při 
rozvoji bilaterálních i multilaterálních programů spolupráce s demokratickými zeměmi 
a jejich ozbrojenými silami. Vojenská spolupráce bude přednostně rozvíjena se spo-
jenci z EU/NATO, zeměmi v bezprostřední blízkosti ČR a zeměmi zapojenými do part-
nerských programů. I do budoucna bude mezi hlavní úkoly ozbrojených sil ČR patřit 
aktivní účast na operacích k zajištění stability mimo území ČR, a to zejména v opera-
cích vedených EU/NATO, OSN, OBSE nebo v účelově vytvářených koaličních usku-
peních. Tento přístup bude představovat efektivní způsob předcházení a minimalizace 
potenciálních hrozeb i faktických přijatelných rizik vyplývajících z bezpečnostního pro-
středí ČR.
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3.  Směry (varianty závěrů) Koncepce dlouhodobého výhledu
Předpokládaný vývoj bezpečnostního prostředí, prohlubování mezinárodní 

spolupráce a politické integrace vede k přijatelnému riziku – rezignaci na samo-
statnou, prioritně teritoriální a širokospektrální obrannou politiku, která by byla 
schopna reagovat na širokou škálu vojenských i nevojenských ohrožení ČR. Pokračují-
cím trendem bude integrace, specializace a omezování vševojskového a všeobecně 
zaměřeného charakteru národních ozbrojených sil (v době míru). Důsledkem bude 
nejen nutnost vytvoření specializovaných, moderních, snadno přepravitelných a inte-
roperabilních sil expedičního charakteru, ale rovněž rezignace na výstavbu a rozvoj 
některých tradičních druhů vojsk a nahrazení jejich schopností alternativními formami 
a propracovaný systém válečného rozvinutí ozbrojených sil v intencích „varovné 
doby“.2

Obr. 4 : Varianty budované armády a přístupné zdroje

Bezpečnostní systém ČR bude do roku 2020 zdokonalován především s důrazem 
na jeho efektivitu a zjednodušení, zkvalitnění spolupráce a koordinace mezi jeho jednot-
livými prvky a oblastmi, zlepšení vzájemných vztahů na jednotlivých úrovních a dojde 
k posílení spolupráce a koordinace mezi bezpečnostními radami a krizovými štáby pře-
devším na mezinárodní úrovni všech stupňů.

Systém vojenské obrany bude do roku 2020 zajištěn ozbrojenými silami ČR 
a jejich základem – AČR, která bude při plnění tohoto úkolu i nadále kooperovat 
s ostatními prvky bezpečnostního systému. Členství v organizacích kolektivní obrany 
v euroatlantickém prostoru bude i nadále  nenahraditelné. Vzhledem k nové povaze 
pravděpodobných bezpečnostních hrozeb se ČR bude angažovat i mimo tradiční euro-
atlantickou oblast.

Do roku 2020 se dále prohloubí zapojení AČR do integrovaných mezinárodních 
vojenských struktur, do systémů obranného, operačního a civilního nouzového pláno-
vání, do procedurálních a organizačních aspektů jaderných konzultací a do společných 
cvičení a operací. Postupně budou naplňovány požadavky na schopnost členských zemí 
uskutečňovat v rámci mnohonárodních ozbrojených sil plný rozsah misí (obranné ope-
race pro kolektivní obranu a operace reagující i na krize). 
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Zdroje:    

••  KKoolliikk  lliiddíí??    
••  KKoolliikk  ppeenněězz??  
••  JJaakkáá  tteecchhnniikkaa??  
••  JJaakkéé  zzppůůssoobbyy  řříízzeenníí??  

  

Zdroje:Varianty armády:   
••  NNáárrooddnníí  úúppllnnáá  AA  
••  NNáárrooddnníí  nneeúúppllnnáá  

((eexxppeeddiiččnníí))  BB  
••  NNaaddnnáárrooddnníí  CC  

 

ROK 2020 
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Struktura AČR, její velikost a schopnosti budou odvozeny od předpokládaných 
úkolů a vyčleněných zdrojů viz. obr. 4 (charakter bojových i nebojových operací určuje 
požadavky na strukturu vojsk).

Varianty armády: 
A – národní úplná, 
B – národní neúplná (expediční), 
C – nadnárodní. 

V případě A bude budována úplná národní armáda se všemi požadovanými 
(předpokládanými) schopnostmi pro plnění všech možných (mírových i válečných) 
úkolů. Předností bude všezahrnující připravenost. Problémy (nedostatky) budou ve výši 
nákladů na převážnou část osob a udržení technologické modernizace materiálu (včetně 
zásob), které budou v okamžiku potřeby jejich použití pravděpodobně zastaralé a pro 
příští soudobé vedení efektivní bojové činnosti pravděpodobně neodpovídající. Zde je 
otázkou, může-li si ČR se svými zdroji dovolit budovat vyvážené ozbrojené síly v celém 
spektru operačních schopností.

V případě B budování „expediční“ armády budou předností snížené požadavky 
na lidské, materiální a tím i na nanční zdroje. Problémem (nedostatkem) bude, že 
ozbrojené síly ztratí část svých schopností pro případ „masivního“3 ohrožení ČR. Zde 
je otázkou, jak budou možnosti obrany v době nárůstu ohrožení zabezpečovány a to 
především výrobními a technologickými schopnostmi obranné průmyslové základny 
reagovat na zvýšené požadavky ze strany státu. 

V případě C by došlo ke značné rezignaci na suverenitu státu. Pro řešení úkolů 
mimo území státu by byla vytvořena nadnárodní ozbrojená složka pravděpodobně 
v rámci EU. Obrana státu by závisela především na dodržování mezinárodních dohod. 
Otázkou zůstává nanční, personální a materiální zabezpečení a místa dislokace sou-
částí nadnárodní armády. Pro řešení obrany teritoria státu by byly vytvořeny podmínky 
pro včasnou výstavbu teritoriálních sil v souladu s vývojem strategického bezpečnost-
ního prostředí. 

Je patrné, že ve všech případech bude vhodné (až nezbytné), aby na území ČR byly 
k dispozici síly národního – teritoriálního charakteru, určené k zabezpečení bojové 
a mobilizační pohotovosti a válečnému rozvinutí AČR, k obraně a ochraně stanoveného 
území a obyvatelstva, k obraně důležitých administrativních, hospodářských a komuni-
kačních center (objektů), k vedení boje s diverzními skupinami a vzdušnými výsadky, 
k zabezpečení bojové činnosti (manévru) pozemních sil, ke koordinaci činnosti s orgány 
státní správy při přípravě státu k obraně a ochraně a v době míru pro řešení mimořád-
ných krizových úkolů a vzniklých situací na vlastním území a výjimečně i v zahraničí.

Tento přístup umožňuje efektivně alokovat zdroje do aktivních složek obranného 
systému a udržovat je na nejvyšší možné technologické úrovni (zpravodajství, pláno-
vání, vzdělávání, výcvik, expediční síly). Finančně by byl rozvíjen především výzkum 
a vývoj, který by zaručoval schopnost pořídit schopnosti v okamžiku, kdy to bude 
žádoucí z pohledu vývoje strategického bezpečnostního prostředí. Pasivní (neaktivní) 
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složky obranného systému, prvky využitelné pouze v případě ohrožení vlastního území 
či území alianční, by byly potlačeny (viz. obr. 5). 

Obr. 5 : Pokles nákladů na obranu v mírové době

Závěr
V dalším horizontu je třeba o obraně „nadstranicky“ 4 rozhodnout, zda-li budovat 

dále buď národní úplnou armádu, nebo národní armádu s neúplným spektrem sil (expe-
dičního charakteru), nebo nadnárodní armádu (společné síly EU jako jeden z pilířů 
NATO), případně dalším variantám se zatím (do společné dohody parlamentních stran) 
meze nekladou. 

Přitom se ČR bude nadále podílet na výstavbě a použití ozbrojených sil NATO 
a EU svým příspěvkem do společných uskupení v návaznosti na závazky přijaté vede-
ním našeho státu (politickou reprezentací). Půjde o armádu malou, ale hi-tech, která 
i při zmenšení počtů dosahuje stejných nebo vyšších bojových potenciálů než v roce 
2012. Modernizací a využíváním pokrokových technologií dojde k výraznému nárůstu 
operačních schopností a to i při snížení nanční náročnosti.

Struktura vojsk bude dostatečně exibilní, s vysokým stupněm modularity 
a umožní vytvářet účelová uskupení podle konkrétních požadavků bojové nebo nebo-
jové činnosti (operace). Armáda má komplementární charakter. Jádra bojových jedno-
tek pozemních sil se plně orientují na lehké síly. 

V době míru je soustředěno úsilí na budování organizačních struktur, které 
plní spektrum úkolů vyplývajících z politicko-vojenských ambicí ČR stanovených pro 
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mírový život. Tomu je podřízena i tvorba organizačních struktur sil. Je přehodnocována 
současná a další budoucí specializace.

V případě masivního ohrožení ČR bude zahájena, v souladu s varovnou dobou 10 
(případně 3 až 5) let, s dostatečným předstihem výstavba ozbrojených sil v organizač-
ních strukturách druhů sil nutných k zabezpečení obrany ČR v době války.
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Poznámky
1 Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR přepracovaná na změněný zdro-
jový rámec. MO ČR, Praha, 2003.
2 Varovnou dobou je myšleno období od zjištění ohrožení bezpečnosti ČR do okamžiku zahájení realizace 
tohoto ohrožení.
3 Masivním ohrožením je myšleno ohrožení bezpečnosti ČR silou a schopnostmi srovnatelnými se silou 
a schopnostmi NATO/EU.
4 Nadstranickost v tomto případě znamená shodu v průřezu napříč všemi parlamentními stranami a jejich 
závazky tuto shodu dále bez ohledu na volební výsledky dodržovat! (Jak je to například v dohodě parla-
mentních stran v Polsku).
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