
STRATEGICKÉ POHLEDY NA VOJENSKÉ ASPEKTY 
SMĚRŮ VÝVOJE BEZPEČNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ 

PRO ČESKOU REPUBLIKU

Ing. Antonín KRÁSNÝ, CSc.

Anotace:
Článek se zabývá obecně strategií bezpečnosti státu, technologickými a institu-

cionálními přeměnami ve vývoji bezpečnostního prostředí, včetně přeměn v systému 
hodnot. Rozebírá možný vývoj bezpečnostního prostředí ve vztahu k malým a středním 
státům Evropy. Poukazuje na vlivy na Českou republiku a vizi rozvoje zabezpečení její 
bezpečnosti (bezpečnostního systému).

¬¬¬

V dnešním dynamicky se měnícím prostředí vůbec, a bezpečnostním zvláště, bude 
v krátkém časovém horizontu nutné revidovat Bezpečnostní strategii České republiky 
[3], včetně na ni navazující Vojenskou strategii České republiky [4]. Pro určitou vizi do 
budoucna je v článku předloženo několik úvah.

1.  Obecně o strategii bezpečnosti státu
Jak změny, ke kterým v našem okolí dochází, zejména globálního dosahu a vlivu, 

mohou formovat strategie bezpečnosti států? Aby bylo možné hovořit o strategii a přes-
něji o strategii bezpečnosti států z hlediska směrů světového vývoje je potřebná denice 
strategie.

Úvahy vedoucí k denici strategie předpokládají, že v závislosti na způsobu pří-
stupu, účelu denování a oblasti aplikace, může strategie znamenat:

• Cíl a způsob využití síly v politických činnostech; 
• Úroveň denování cíle a způsobu fungování organizací;
• Úroveň denice cíle a způsobu realizace složité činnosti [9].

Mezi těmito přístupy zdá se být nejvhodnějším a nejužitečnějším vysvětlení strate-
gie jako úrovně denování cíle a způsobu realizace složité činnosti.
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OBRANA A STRATEGIE

Pokud zvažujeme strategii bezpečnosti státu, máme na mysli její činnost v oboru 
bezpečnosti. To je v oblasti aktivity zaměřené na uspokojování a maximalizaci potřeb 
existence, přežití, jistoty, stability, totožnosti (identity), nezávislosti, ochrany úrovně 
a jakosti života občanů. Je nezbytné dodat, že tato činnost je zpravidla procesem s pro-
měnnou dynamikou a intenzitou, který se přirozeným způsobem váže s variabilitou 
podmínek okolí, civilizačním pokrokem a rozsahem potřeb jednotlivých subjektů. 

Náhledem prostřednictvím činností v oboru bezpečnosti je možné očekávat, že ve 
svém nejobecnějším tvaru bude strategie bezpečnosti (strategie jí uskutečňované čin-
nosti) odrážet obecné změny, ke kterým ve světovém vývoji dochází. Strategie bezpeč-
nosti státu, její konstrukce, není a nebude něčím odcizeným nebo odtrženým od okolní 
skutečnosti, ale musí zapadat do reálií analyzovaného období a odrážet nejpodstatnější 
rysy.

Při úvahách o přípravě kvalitní bezpečnostní strategie vzniká otázka: Jaké rozho-
dující síly vývoje mohou podstatným a trvalým způsobem formovat strategie bezpeč-
nosti států? Problém výběru „sil“ a tedy těch činitelů, které v delším časovém horizontu 
neztratí svou utvářející funkci a i nadále budou vykazovat povahu trvalých tendencí, 
není jednoduchý. Různorodost názorů a interpretací v této oblasti znesnadňuje jejich 
správnou volbu. Proto také bylo uznáno jako nejužitečnější stanovisko švédských ana-
lytiků J. Ridderstralea a K. Nordstroma, kteří předpokládají „triádu sil“. Zahrnuje v sobě 
technologické a institucionální změny a změny v systému hodnot, které budou hlavní 
měrou podmiňovat všeobecnou povahu změn v budoucím světě [9].

Pokud skutečně budou výše uvedené síly formovat budoucí svět, pak lze předpo-
kládat, že jejich působení nezůstane bez důsledků na proces formulace a struktury stra-
tegie bezpečnosti veškerých subjektů, včetně strategie bezpečnosti států. 

Technologické změny
Tempo technologických změn je dnes už i tak velmi rychlé a k tomu navíc vyka-

zuje tendenci dalšího zrychlení. To způsobuje, že se odborníci stále častěji shodují 
v hodnoceních o smršťování světa. V našem poznání dochází k redukci jak času, tak 
i prostoru. Příznivě na to působí vývoj nových technologií dopravy, robotizace, minia-
turizace, informatizace a pokrok v biotechnologii. Prudký vývoj je dokladem, že stále 
intenzivněji a hlouběji využíváme veškeré možné sféry života a rozměry našeho světa. 
A navíc, vzájemně je spojujeme, mezi jinými umělou inteligenci s virtuální realitou, 
kosmos s nanotechnologií a vše provádíme v bleskovém tempu a s ještě větší přesností 
než dosud.

V kontextu těchto změn lze předpokládat, pokud mluvíme o činnosti maximali-
zující bytí a vývoj, že budou charakterizovány složitostí a vícerozměrností prostoru 
činností. Je nezbytné předpokládat, že činnosti, jak vojenské, tak i civilní budou přene-
seny do „nepřirozených“, nových prostorů a dimenzí. Kromě „tradičních“ prostředí 
(pozemního, námořního a vzdušného) může být oblast bezpečnosti státu řešena jako 
problém v prostoru elektromagnetickém, kybernetickém, nančním, kosmickém nebo 



v nanoprostoru. Pak budou pravděpodobně stále všeobecněji využívány inteligentní 
nástroje boje, moderní systémy průzkumu a velení, ve větší míře se bude rozšiřovat 
robotizace a miniaturizace, což v důsledku přinese ještě větší rychlost a přesnost čin-
ností.

Často vzpomínaná digitalizace, která svým rozsahem obklopuje téměř celý svět, 
nastupuje přímo bleskově. Její rozměry a dynamika způsobují, že tento proces je již 
nezvratným jevem, který stále zřetelněji ukazuje, že informace a svobodný přístup k ní 
se stává základem veškerých činností. Odborníci prognózují, že tato možnost bude prav-
děpodobně ležet na „dosahu ruky“. 

Neomezený přístup k informaci a přímo její nekontrolovaný tok, může vést 
v budoucím světě také ke stále častějšímu umocňování informačního chaosu, k manipu-
lování podstatnými informacemi a tím i k ovlivňování veřejného mínění a společenské 
nálady. Dovednost vytváření faktů, využívání náchylnosti společnosti k laciné senzaci 
ve vyhledávání údajných skrytých motivací, napomáhání si teorií spiknutí a současnými 
technikami virtuální reality, mohou vést nejen k poklesu morálky protivníka, ale mohou 
rovněž podkopávat jeho systém hodnot a ovlivňovat jeho chování. 

Informační sféra již zaujímá a stále více bude zaujímat důležité místo mezi mož-
nými prostředími boje, Problém informačního boje bude ve stále větším měřítku zahl-
covat činnost státu v oblasti bezpečnosti. Nutno však pamatovat na to, že výsledek 
informačního boje nelze a nemá být absolutizován a činěn závislým pouze na jednom 
činiteli, v tomto případě na informaci. Je zapotřebí ji vnímat v určitém synergickém 
celku s jinými možnými způsoby působení na protivníka, neboť ani nejmohutnější počí-
tač na světě nenahradí dobře vyzbrojenou armádu, rozmístěnou na vhodném území a ve 
vhodnou dobu, a ani letadla nelétají v kybernetickém prostoru a pozemní vojska se nepo-
hybují po informační dálnici.

Institucionální změny
Druhou hnací silou změn v příštím světě jsou institucionální změny. Jsou to ony, 

které přes zdánlivou setrvačnost provádějí řadu podstatných proměn v našem okolí. Za 
současných podmínek působí příznivě na procesy globalizace, která spojuje a stmeluje 
všechny oblasti společenského života. Díky ní pozorujeme nebývalý nárůst různého 
druhu spojení, vazeb počínaje hospodářskou a nanční sférou a konče na vazbách kul-
turních nebo ideologických. Narůstající vliv vazeb přidává společnosti stále více slo-
žitých struktur, jakož i problémů, které jsou odvozeny z neobvykle rychlého vývoje 
změn. Tyto změny se stále častěji stávají nejasnými a obtížně předvídatelnými, až zcela 
nepředvídatelnými.

Povaha nyní zjišťovaných globálních problémů způsobuje, že se národní státy 
v mnoha případech stávají příliš malými a slabými, aby je mohly účinně řešit. Stále 
častěji jsou rozhodnutí, týkající se zvlášť důležitých problémů, přijímána nadstátními 
strukturami. Tento trend, zesilovaný procesy globalizace a internacionalizace, je mnoha 
pozorovateli považován za postupující degradaci státu na mezinárodní úrovni. V hospo-
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dářském měřítku, což je podstatné v oblasti bezpečnosti, národní státy přestaly být již 
vhodným předmětem analýz a stále zřetelněji předávají dosavadní znaky své moci mezi-
národním koncernům. Na základě těchto zákonitostí lze předpokládat, že v budoucnosti 
budou také rozhodnutí ve věcech týkajících se bezpečnosti učiněna hlavně na stupni 
nadnárodních struktur, při současné široké účasti subjektů nestátní a nevojenské 
povahy.

Ekvivalent spojeného hospodářství má své místo rovněž v oblasti bezpečnosti. 
Normou nyní zůstává vedení společných činností, vytváření společných velitelství nebo 
společných sil. V souvislosti s tím lze očekávat, že v prostředí bezpečnosti si vojenství 
uchová své prvenství v delším výhledu a k dosažení cíle budou spojována úsilí ozbro-
jených sil, vládních a nevládních, národních i mnohonárodních organizací. Možná, že 
v budoucnosti při realizaci záměru v oblasti bezpečnosti, bude dosaženo úrovně úplného 
spojení sil, v rámci kterého se tyto síly stanou integrovanými intelektuálně, operačně, 
organizačně, doktrinářsky a technicky, ve vojenské, civilní, národní i mezinárodní, 
pozemní, námořní, kosmické, jakož i v informační dimenzi. Na tento proces může příz-
nivě působit, kromě globalizace, všeobecný vývoj informačních technologií.

V budoucnosti předpokládaná činnost jednotek bude spočívat na jedné straně 
v jejich vzájemně bezpečné oddělenosti, a na straně druhé v koncentraci jejich síly 
a palby na vybrané cíle, s následujícím rozptýlením tak, aby se minimalizovaly výsledky 
protiakcí protivníka a naše jednotky si přitom zachovávaly pohotovost k provedení dal-
šího (zpětného) úderu. Konečným cílem není fyzické zničení protivníka, ale přede-
vším rozbití jeho jednoty a spojitosti. Dalším podstatným přehodnocením, jaké lze 
zpozorovat jak v oblasti hospodářské, tak i v oblasti společenského uspořádání, vyvola-
ného následkem vývoje vědy a zavádění nových technologií, je postupné odstranění 
masovosti. V tomto procesu lze zpozorovat přesunutí těžiště z kvantitativního do kva-
litativního rozměru. Stále častěji jsou sice v pozorovaných činnostech snahy k použití 
rozhodující síly, ale ne zdrcující, zkouší se spíše „protivníka demontovat“, zbavit ho 
schopnosti k činnostem, než jeho odstranění z povrchu země. Vzhledem k výše uve-
deným změnám lze usuzovat, že pravděpodobně při realizaci cílů bezpečné existence 
a bezpečného vývoje budeme stále častěji mít co dělat s vyčleněnými skupinami 
s daným úkolem, formovanými dočasně k provedení konkrétního poslání nebo úkolu. 

Znamenat to může vznik jevu plynulé strukturní evoluce, na kterou dále může pří-
znivě působit vývoj rozčlenění do modulů. Vznik periodických organizačních buněk, 
působících na principu „spotřebuj a vyhoď“ může být příčinou k přípravě a rozvíjení 
malých, aktivních, pohyblivých, mobilních, pružných jednotek přizpůsobujících 
se k proměnlivým podmínkám okolí. Jejichž struktura pravděpodobně nebude ani 
stálá ani jednolitá, z důvodu vysoké dynamiky změn, ke kterým v okolí dochází. Při-
jetí tohoto způsobu myšlení a zařazení integrovaných modulů sil (stavebních „kamenů“ 
vyčleňovaných účelových uskupení), které fungují na principu „zařaď se a funguj“ do 
oblasti působnosti státu v oblasti bezpečnosti, může zajišťovat vysokou účinnost ope-
rací.
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Změny v systému hodnot
Posledním prvkem „triády sil“, které formují obraz našeho současného i příštího 

světa, ovlivňují veškeré naše myšlenky a činy, určují náš vztah k artefaktům, jiným 
lidem a k sobě samým, všeobecně to, co určuje náš poměr ke všemu, je systém hodnot. 
Hodnoty jsou činitelé neobvykle mohutní, všudypřítomní a současně různí pro jednot-
livá místa a společenství. Z jedné strany vytvářejí jednotu a spolupráci, z druhé zase 
mohou vyvolávat rozkol, spory a konikty. Systémy hodnot obvykle podléhají evoluci, 
ale zpravidla velmi pomalu. Proto lze také předpokládat, že pravděpodobně v budouc-
nosti se u moci udrží ty principy a hodnoty, které nyní uznává západní civilizace. 
Demokratizace, společensko-ekonomická liberalizace, úcta k životu a lidským právům, 
ochrana životního prostředí budou tedy těmi činiteli, které budou bezprostředně formo-
vat strategii bezpečnosti. Důsledkem tohoto trendu může být všeobecná snaha o mini-
malizaci vlastních ztrát a omezování ničení v době prováděných činností, vyhýbání se 
operačnímu riziku a neangažování se do dlouhodobých operací. Výše uvedené principy 
ukládají třeba jen samotným ozbrojeným silám důraz na vyzbrojování se neletálními 
zbraněmi a zbraněmi s přesným navedením a omezeným účinkem nebo používání tech-
nologií umožňující zničení nepřítele bez přímého dotyku s ním. 

Nyní zjišťujeme, že se hodnoty uvolnily ze zeměpisných omezení. Dříve měly 
výlučně lokální povahu, přiřazenou výlučně určité oblasti. Dnes se stále častěji setká-
váme bezprostředně s hodnotami lišícími se zásadně od nám dosud známých. Stává se 
tak v důsledku vzájemného pronikání a mizení kultur a náboženství, myšlenek a názorů, 
srážení se různých zkušeností a vkusů. Lidé myslící jinak, odlišně hledící na svět stále 
častěji vcházejí do vzájemných vztahů s lidmi, jež mají úplně jiné myšlenkové a kulturní 
vzory. Pokud se tato tendence bude udržovat, může to znamenat, že státy podnikající 
určité činnosti nebo řešící složité problémy bezpečnosti budou muset stále častěji počítat 
s pravidelnou spolupráci v mnohokulturních skupinách ve střediscích s různorodými 
systémy hodnot. Takový stav věcí může s určitostí obsahovat situace, ve kterých bude 
obtížné dosáhnout politickou shodu, dokonce mezi společenstvími se stejnými civilizač-
ními kořeny a v krajních případech může být příčinou vzniku napětí, nepokojů nebo 
krizí s kulturním, náboženským, rasovým nebo totožnostním základem. Tak velkou civi-
lizační a kulturní různorodost v rozměru bezpečnosti nelze však vidět výlučně jako ohro-
žení. Nutno v ni spatřovat šanci, zdroj kreativity, objevitelské snahy a pokrok důležitý 
zejména pro činnosti v této oblasti.

Synergie v působení rozhodujících sil vývoje
Při pozorování účinků informační revoluce, globalizace společenských a eko-

nomických procesů, institucionálních proměn, změn v systémech hodnot, můžeme 
předpokládat, že budoucí svět a v něm oblast bezpečnosti bude úplně jiná a odlišná od 
toho, co dnes pozorujeme. Bude mít jiná dilemata, problémy, ale bude také využívat jiné 
způsoby jejich řešení. Příští bezpečnostní prostředí jako důsledek výše uvedených závis-
lostí bude oplývat stále rychlejšími a dynamičtějšími změnami charakterizovanými 
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narůstající složitosti a turbulentností, nejasností a dvojsmyslností a také nepředvída-
telností následků, chování a stále rostoucích asymetrií, včetně doprovázejících silných 
emocí. 

Postupující proces globalizace kromě viditelných užitků civilizačního vývoje, 
nárůstu blahobytu, poskytuje rovněž mezinárodnímu společenství negativní následky, 
které jsou viditelné mezi jinými ve formě hospodářské, technologické, společenské 
a kulturní asymetrie. Asymetrie spočívá v oblasti celých organizací a jejich okolí, vzta-
huje se na státy, spojenectví, makrosystémy, asymetrii aktuálního světového pořádku, 
není tedy obsažena pouze v oblasti možných poslání a vojenských schopností. Jejím 
důsledkem jsou dlouhodobé recese a hromadná nezaměstnanost, zvětšující se rozdíl 
v zámožnosti různých národů a také dehumanizace hospodářského vývoje, zhoršování 
se mezilidských vztahů, eroze společenských vazeb a nárůst patologických jevů. 

Globální rozměr asymetrie se přenáší rovněž do oblastí bezpečnosti a vojenských 
činností. Asymetrie se může vyskytovat v různých formách. Během provádění činností 
mezi stranami se může vytvořit mnoho kombinací asymetrie. Můžeme pozorovat asy-
metrii ve fyzické i psychické sféře, v kontextu metody (způsobu) činnosti subjektů, vy-
užívaných technologií, systému hodnot, organizační struktury nebo vnímání skutečnosti 
(výhledu). Všechny pak mohou nabývat také formu krátkodobých nebo dlouhodobých 
asymetrií, zamýšlených nebo náhodných, realizovaných symetrickými přístupy nebo 
bez nich. V tomto kontextu se asymetrie nesmí považovat pouze za ohrožení pro bezpeč-
nou existenci a vývoj, ale je zapotřebí učinit z ní jeden ze způsobů dosahování převahy 
a prostředků realizace cílů v oblasti bezpečnosti.

V tak velice složitém, stále více vzájemně závislém a asymetrickém světě, analy-
tici specializující se na oblast řízení organizací tvrdí, že podstatné a přetvářecí změny 
nutno pravděpodobně očekávat na „periferiích“. V místech ležících v tzv. mlhovině 
ekonomické činnosti, vzdálených od hlavního zájmu politiky států, nebo také v činnosti 
hospodářských subjektů. Na poli, kde se běžná činnost nesoustřeďuje na zdokonalování 
nynějšího stavu věcí, ale je místem, ve kterém se vytvářejí nové a potencionálně slibné 
možnosti, schopné k uspokojení dosud nezjištěných, nebo také neuspokojených potřeb 
určitého společenství. V jejich přesvědčení jsou tato místa ohrožením pro silné, silně 
zakořeněné a současně těžkopádné superstruktury, ze strany malých dynamických orga-
nizací, plných kreativity a inovace v činnosti a schopných nést nadměrné riziko.

Přenesení této tendence do oblasti bezpečnosti a vojenského umění potvrzuje 
správnost teze pojednávající o vzniku nestability v pohraniční oblasti státu nebo také 
v místech styku civilizací. „Periferie“ různých kultur, náboženství, ideologií, systémů 
politického zřízení, oblasti zbavené jakýchkoliv forem kontroly se mohou v budouc-
nosti stát zdrojem nepokojů, chaosu a krizí. Je nutno poznamenat, že události tohoto 
typu, ke kterým dochází dokonce v nejvíce vzdálených zákoutích světa, v podmínkách 
globalizace, informatizace, budou pravděpodobně ve stále větším měřítku podmiňovat 
prostředí mezinárodní bezpečnosti, včetně prostředí států Střední Evropy. Povaha 
a forma těchto ohrožení, a také geogracký rozměr jejich výskytu mohou dále způso-
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bit, že v budoucím světě bude dominovat preventivní a intervenční povaha činností. 
Tato forma je již nyní vnímána jako metoda těšící se největší podpory západní politiky. 
Za těchto okolností budou ozbrojené síly zpravidla operovat ve značné vzdálenosti od 
mateřských základen a pravděpodobně jejich hlavním úkolem bude zabránění narůstání 
krizových situací. Navíc během provádění činností se od vedoucích činitelů bude poža-
dovat skutečné vedení, to je vedení schopného motivovat všechny členy skupin, mobi-
lizovat jejich individuální a kolektivní vlohy a povzbuzovat je k otevřené komunikaci 
a diskusi na každé úrovni fungování. Znamená to, že ozbrojené síly působící v chaotic-
kém a turbulentním prostředí se musí vyznačovat silným vyšším velením a větší vol-
ností a odpovědností na nižších úrovních velení. Musí disponovat personálem, který má 
adaptační i inovační schopnosti, dovednost podrobného hodnocení, schopnost myslet 
s předstihem, chápat mnohokulturní specičnosti a schopnost činit operační a strate-
gická rozhodnutí. Vojenský personál by si rovněž měl uvědomovat, že v době součas-
ných přeměn „nekontinuita“ může vést nejen ke katastrofě, ale stále častěji se může 
stávat nevyčerpanou zásobou vytvářející nové příležitosti k činnosti.

2.  Bezpečnostní vývoj středoevropského prostředí
A jak se výše uvedené projeví v našem středoevropském bezpečnostním prostředí? 

Vzhledem k otázkám strategie bezpečnosti a popsané složitosti prvků bezpečnostního 
prostředí a předpokládaných hrozeb, je nezbytné upozornit na problémy související 
s rozvojem ozbrojených sil v budoucnosti či lépe pro budoucnost. Jde o vyváženost 
úkolů ozbrojených sil mezi obranou státního území a novými misemi, a nezanedbatelná 
je i variantnost v možném vývoji vztahů NATO–EU–(USA). 

Vyváženost úkolů ozbrojených sil
Vyváženost úkolů ozbrojených sil souvisí s globálním bezpečnostním prostředím 

a se změnou možných (očekávaných) hrozeb. Z hlediska vlivu na formování a přípravu 
ozbrojených sil přetrvává (přes denovanou změnu prostředí a hrozeb), zejména v men-
ších státech, problém do jaké míry chápat poměr mezi obranou území a novými misemi. 
Vyplývá to z politických důvodů, stejně jako z formulací ústavních a bezpečnostně 
strategických dokumentů. Vliv mají samozřejmě i dokumenty NATO, především Stra-
tegická koncepce 1999 [1], dosud nezměněná, i když Pražský a Istanbulský summit při-
nesly jistou modikaci ani ne tak v bezpečnostním prostředí, jako spíše v požadavcích 
na ozbrojené síly. Diskuse o budoucnosti může být rozporná už vzhledem k dokumentu 
(či spíše k jeho chápání a vysvětlování) [5], který je považován za základní, tedy již 
uvedenou Strategickou koncepci NATO. 

Bezpečnostní strategie České republiky [3] a Vojenská strategie České republiky 
[4] potvrzují přechod od obrany území spíše k obraně zájmů České republiky a zájmů 
a bezpečnosti spojenců, tedy přechod od strategie odvety ke strategii prevence s tím, že 
bezpečnost občanů, svrchovanosti, územní celistvosti a nedotknutelnosti hranic je zaru-
čena kromě vlastních sil také potenciálem kolektivní obrany NATO [6].
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Při úvahách o struktuře, výzbroji a všestranném zabezpečením se střetávají dvě do 
jisté míry protichůdné tendence a to o nepravděpodobnosti vojenského útoku proti státu 
NATO nejméně ve střednědobém horizontu (minimálně 15 let) s tím, že článek 5 Seve-
roatlantické (Washingtonské) smlouvy zůstává jednoznačně zaměřen na obranu v tra-
dičním smyslu slova. Toto zaměření může vést až k dlouhodobě ne zrovna optimální 
orientaci při výstavbě a přípravě ozbrojených sil [2]. Pro nás několik nezodpovězených 
otázek, jako je třeba správnost chápání vize NATO o kolektivní obraně, může dovést na 
jedné straně k přecenění potřeby chápání samostatné „obrany“, z čehož plynou nadále 
udržované „nepotřebné“ struktury, a na straně druhé k přecenění potřeb pro „expe-
diční“ mise, z něhož plynou důsledky k likvidaci budoucích schopností ozbrojených sil 
(obrany) státu.

A jak se toto může promítnou do dalšího rozvoje obranyschopnosti (schopností 
ozbrojených sil) České republiky? Jako jeden z možných směrů rozvoje lze uvažovat 
o armádě – jen jako expediční (velení a řízení řeší Generální štáb jako organická sou-
část budoucího možného „ministerstva bezpečnosti“) pro vnější bezpečnost a bezpeč-
nost vnitřní řeší organizační prvek „ministerstva bezpečnosti“, řídící kromě prvků dnes 
obsažených v Ministerstvu vnitra i další prvky v rámci Integrovaného záchranného sys-
tému (dnes záchranné prapory). Obranu teritoria pak řeší „ministerstvo bezpečnosti“ 
prostřednictvím teritoriálních sil (sil územní obrany) při všech druzích ohrožení. A to 
jen změnou rozsahu použitých sil v závislosti na ohrožení (terorismus, bakteriologické 
zbraně, migrace, použití jaderných a chemických zbraní, stejně jako dnes nepravděpo-
dobný masivní vojenský útok v síle srovnatelné se silou NATO...). 

Expediční armáda bude ke splnění závazků a úkolů vyplývajících z členství 
v NATO a EU limitována našimi možnostmi zdrojů (lidé, materiál, nance). Je nutno 
provést zásadní změnu v myšlení odpovědných osob a vyjít ne ze struktur, ale ze 
schopností (možností) [více 8]. Tedy neprodlužovat dnešní stav v „ozbrojených silách“ 
České republiky (či spíše v Armádě České republiky) [více 11] až do roku 2020, ale 
ihned začít řešit potřeby, požadavky a schopnosti právě s výhledem na předpoklá-
daný stav, pravděpodobně požadovaný v roce 2020 (2025) [více 7]!

Soudržnost mezi NATO–EU–(USA)
Dalším problémem je představa o vývoji vztahů mezi NATO–EU–(USA). Pro-

blémy soudržnosti mezi NATO a EU mohou narůst okolo roku 2020, po více než 
20 letech trvajícím procesu rozšíření, na možných 25—30 nebo i více členských států. 
Možné je, i když to není dnes příliš pravděpodobné, že dokonce Rusko bude na základě 
přímých nebo nepřímých konstrukcí fakticky nebo dokonce de jure členem NATO 
nebo EU, případně obojího. Diskutované je nejen otázkou politickou, ale především 
vojensko-politickou. 

Jedna z rozhodujících otázek s pohledem na rok 2020 bude proto pro NATO a EU 
stejná. Totiž jak podřídit dlouhodobou existenci principu konsensu (shody), aby byla 
zachována vojenská akceschopnost NATO a EU. 
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Při řešení možných problémů přichází v úvahu následující cesty:
a) Přechod od jednohlasného principu k principu více hlasů s podmínkou různé 

váhy, důležitosti hlasů, jak bylo pro EU diskutováno v Nice, také pro NATO, a to 
včetně podmínky, kdy určitému členu je v praxi garantováno, že vůči jeho hlasu 
není možné žádné většinové rozhodnutí.

b) Využití, v NATO již v náznacích existujících, tzv. mechanismů výběru („Opting 
out“), které svazku umožňují vystupovat a jednat jako svazek, i když někteří čle-
nové se sami nechtějí nebo nemohou aktivně zúčastnit.

Mechanismy, které členským státům chtějícím aktivně jednat (a to i při přetrvávají-
címu principu jednohlasnosti v případě veta jednoho člena nebo několika členů), umožní 
v rámci „ad hoc“ koalic využít schopnosti a kapacity NATO nebo EU (velitel a přísluš-
níci štábů, velitelství jako celek, plánovací procesy, hodnocení...).

Rozhodující význam má proto současně ještě zcela otevřená otázka, jak NATO 
a EU budou řešit svoje problémy soudržnosti a s ní spojenou otázku potřeby reformy 
svých rozhodovacích struktur a procesů rozhodování.

V kladném případě si bude NATO a EU udržovat svoji politickou a vojenskou 
akceschopnost v neustálém procesu vnitřního přizpůsobování svých rozhodovacích 
struktur a okolo roku 2020 nebudou přinejmenším o nic méně akceschopnější (i přes 
zdvojnásobení svých členů) než „staré NATO“ a EU během balkánských operací napří-
klad v roce 1999.

V negativním případě nebudou obě instituce již více akceschopné s ohledem na 
určité krizové situace (jako mandátem nepotvrzená intervence v Kosovu, pro kterou 
bylo staré NATO ještě akceschopné). V tom případě budou aktivní pouze USA, pravdě-
podobně podporovány Velkou Británií jako například v Iráku od roku 2003 a možná při 
účasti ostatních členských zemí EU „v „koalici odhodlaných“. Toto se potom projeví 
se všemi negativními politickými důsledky a klesajícím zájmu USA na institucionálním 
zapojení do NATO a úzké spolupráci s EU a rovněž s negativními účinky na důležitost 
a vliv Evropanů.

Nejpravděpodobnější vývoj může být takový, že NATO a EU se při procesu 
vnitřního přizpůsobení svých rozhodovacích struktur (i přes velkou snahu jako důsle-
dek zdrženlivosti či opatrnosti členských států) budou muset vzdát částí své původní 
národní suverenity, částečně se pohnou kupředu, částečně zůstanou na poloviční cestě. 
NATO a EU budou v důsledku toho sice zásadně akceschopné, ale ne ve všech možných 
scénářích Crises Respons Operations (CRO) – mezi tím budou i případy, které budou 
nutně vyžadovat vojenskou činnost.

Reforma rozhodovacích mechanismů
V budoucnu půjde tedy o to, aby se stavělo na pozitivním, úspěšném vnitřním při-

způsobení rozhodovacích struktur a tyto co možná nejvhodnějším způsobem urychlovat 
a zdokonalovat, ale současně se musí počítat s jejich částečným nezdarem nebo bloká-
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dou na půlce cesty s důsledkem ne vždy přítomné akceschopnosti. Je nutno počítat s tím, 
že mezi rozhodujícími členskými státy v NATO a EU bude prosazena následující linie:

• Na jedné straně pokračující vnější přizpůsobení ke stoupajícímu počtu spojenců 
na základě reformy rozhodovacích mechanismů s cílem zajištění co možná nej-
větší akceschopnosti;

• Na druhé straně je toto potřebné spojit s opatřeními do budoucna pro případ, že 
v určitých krizových situacích přesto nebude dostatečná schopnost shody v neu-
stále se zvyšujícím okruhu spojenců a určité členské státy budou muset jednat v ad 
hoc koalicích, s podporou nebo bez podpory prostředků a kapacit NATO nebo 
EU.

Transformace struktur ozbrojených sil
V souvislosti s možným vývojem vztahů NATO–EU–(USA) vstupuje do popředí 

přístup ke strukturám ozbrojených sil na evropské úrovni. Jde o otázky fungování 
a úkolů „NATO Response Forces – NRF (síly reakce NATO)“ a jejich koncepci 
rozvoje na straně jedné a na straně druhé o průběh realizace koncepce EU „Rapid 
Response Forces – RRF (síly rychlé reakce)“. To nejsou otázky, které by zásadně 
změnily struktury ozbrojených sil, neboť zaměření a úkoly těchto sil jsou si dnes blízké 
a značně se překrývají. 

Přesto zůstává otevřený problém společného přístupu ke struktuře ozbrojených 
sil na evropské úrovni a s ním související možný vývoj směřující ke smíšené nadná-
rodní evropské armádě, která by mohla být zároveň v některé z variant vývoje pilířem 
NATO. Tím by se Evropa do jisté míry osamostatnila a přerušila dosavadní závislost na 
USA, především co se týká bezpečnostních garancí, i když tuto situaci nelze v nejbliž-
ších 15 letech předpokládat. I za předpokladu dalšího rozvoje Evropské bezpečnostní 
a obranné politiky zůstanou evropské možnosti omezené a to především z hlediska 
nanční udržitelnosti. Vezmeme-li do úvahy sociální a politické faktory lze předpoklá-
dat, že Rusko bude důležitým partnerem jak pro již vyprolovaná uskupení NATO a EU 
a rovněž i pro „nově“ vznikající a velmi dynamicky se rozvíjející státy (síly) a to Čínu 
a Indii.

Je velmi pravděpodobné, že se v dalším vývoji může projevovat jako určující a více 
se rozvíjející organizací spíše EU než NATO. Ovšem složitost v koordinaci a racionali-
zaci výdajů na obranu může negativně ovlivnit situaci EU v oblasti bezpečnosti. A to 
i přesto, že výdaje na obranu převýší výdaje ostatních uskupení, s výjimkou USA a pří-
padně Číny. V řadě případů se do popředí dostanou „ad hoc“ koalice s tím, že nebude 
v rámci NATO možno získat jednohlasnou shodu pro provedení té které operace, neboť 
operace (mise) denuje koalici a ne naopak.  

Pohled odjinud
Na mezinárodní konferenci pořádané Ústavem strategických studií v dubnu tohoto 

ruku na Univerzitě obrany v Brně na téma „Vojenské aspekty bezpečnosti Střední 
Evropy“ byl vyjádřen Elemírem Nečejem [10] následující názor. 
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Pro analytické a prognostické úvahy o bezpečnosti v oblasti Střední Evropy lze 
vytvořit východisko porovnáním čtyř evropských a čtyř globálních scénářů a možný 
předpoklad jejich kombinací. 

Scénáře pro Evropu:
A) Kolaps evropského rozvoje.
B) Pokračování dosavadního vývoje. 
C) Rozvíjející se Evropa. 
D) Roztržka medzi USA a Evropou. 

Globální scénáře:
1) Narušení globální bezpečnosti (bezpečnostních institucí).
2) Nárůst regionalizmu (svět rozdělen na regionální bloky).
3) Úspěšná globalizace. 
4) Evropa mezi USA a Čínou. 

Možné kombinace:
 

Z hlediska hodnocení je možno za nejvýhodnější (a také nejpravděpodobnější) 
považovat scénář C3, za nejhorší A1, jako přijatelné jsou C2, C4 a špatné A2, A4, B1, 
D1 [10].

Z uvedeného vyplývá řada otázek zejména pro další rozvoj ozbrojených sil. I když 
si NATO zachová svoji vedoucí úlohu v oblasti obrany a bezpečnosti, přesto bude úloha 
EU postupně narůstat a tak se budou zvyšovat i nároky na příspěvky do RRF a do 
European Headline Goal (Hlavní evropský cíl) pro všechny zúčastněné země. Tento 
bezpečnostně politický scénář vede ke spojenectví vojenských struktur a průmyslových 
odvětví, které se zabývají vojenstvím, a to nad rámec hranic jednotlivých států. Pro pod-
statné záměry zbrojení bude v Evropě „Evropská zbrojní agentura“. Měla by být roz-
šířenou variantou Výboru pro spolupráci v oblasti zbrojení (Conjointe de Cooperation 
e Matiere d´Armement) nebo by měla být agenturou European Armaments Agency. Na 
místo národních bezpečnostně politických ustanovení, která pak charakterizují potřebu 
zbrojení příslušných ozbrojených sil, bude víc a více vystupovat evropská bezpečnostní 
struktura, která se bude odrážet v evropských požadavcích na ozbrojené síly. Za příklad 
může platit Hlavní evropský cíl.

 1. Globální
nejistota 

2. Nárůst 
regionalizmu

3. Úspe�ná 
globalizace 

4. Rozpor
USA�EU

A. Scenář kolapsu A1 A2 A3 A4 
B. Vícerychlostní Evropa B1  B2 B3 B4 
C. Reformy a růst Evropy C1  C2 C3 C4 
D. Rozpor mezi EU a USA D1 D2 D3 D4 
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3.  Strategické závěry pro Českou republiku
Pro Českou republiku zůstává NATO nadále nejdůležitější vojensko-politickou 

zárukou bezpečnosti. Současně dlouhodobě značně narůstá význam EU jako nástroje 
pro bezpečnostně politickou akceschopnost. V tomto prostoru pravděpodobně vzniknou 
rozhodující impulsy a změny. Další vývoj v obou bezpečnostně politických institucích 
by proto měl být pro další rozvoj ozbrojených sil České republiky rozhodující. Přitom 
angažovanost České republiky v NATO a EU bude v každém ohledu určitým dílčím 
způsobem spoluovlivňovat akceschopnost těchto institucí.

Česká republika bude mít při převzetí přiměřené odpovědnosti v rámci mezinárod-
ního společenství na zřeteli své možnosti a důležitost, například na základě zesílené 
angažovanosti v rámci mírových operací.

Česká republika má v této oblasti zatím nejvíce nevyužitých či nevyužívaných 
možností. Na tom je možno spatřit základní problém dlouhodobého plánování ozbroje-
ných sil (a zde již jde opravdu o ozbrojené síly a ne jen o Armádu) České republiky 
v tom, že existují dvě navzájem si odporující tendence, které by měly být vyrovnány:

Za prvé v obou nejdůležitějších bezpečnostně politických institucích – NATO a EU 
– existuje obdobný problém, kdy s narůstajícím počtem členů bude do budoucna ten-
denčně klesat soudržnost a v krizových situacích bude obtížněji než v minulosti prosa-
ditelný a udržitelný princip shody v otázkách „zda“ a „jak“;

Za druhé v obou institucích existuje problém – odstranění stávajících decitů 
ve schopnostech, a to zejména v oblastech strategického průzkumu a přepravy, velení, 
řízení a spojení a kvalitní výzbroje pro použití za jakéhokoliv počasí. Toto u všech 
států (kromě USA), s ohledem na problémy ve nanční situaci, nutně vyžaduje, aby při 
vývoji, obstarávání a provozu těchto drahých „prostředků“ byla hledána společná řešení 
na základě mnohonárodního nancování účastníky nebo všemi členy („multi-national, 
joint and common funding“).

Klesající soudržnost svazku na jedné straně a narůstající tlak na „common funding“ 
na straně druhé probíhají zcela protichůdně do té míry, že z nančních důvodů nutný pře-
chod od národních ke společným řešením nutně předpokládá, že všichni spojenci budou 
muset počítat s širší shodou a soudržností než v minulosti. To musí být spolehlivým 
základem pro plánování, aby se mohlo vkročit na „novou půdu“.

V mnohem výraznějším rozsahu, než tomu bylo v minulosti, bude v ozbrojených 
silách promítnuta skutečná závislost na ekonomických možnostech státu. Odrazem 
jsou tyto výrazné aspekty: 

1.  „Několikarychlostní“ technická a technologická úroveň ozbrojených sil ve světě 
a tomu odpovídající varianty koniktů. 

2. Neschopnost vojenství absorbovat plně explozi změn vědeckého poznání a tech-
nického rozvoje. Rozvoj již není prioritně uskutečňován pro vojenství. To mění 
svou orientaci ze zadavatelské role na sledování všeobecného vědeckotechnického 
pokroku a vyhledávání aplikací pro technický rozvoj a praxi. 
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3. Početně slabší, ale profesionální armády. Snížení výdajů na bezpečnost a obranu. 

Tyto skutečnosti povedou k efektivnější bojové činnosti s využitím ničivějších pro-
středků ve víceúčelových operacích. Rozhodující podíl na průběhu a výsledcích války 
bude mít střet v oblasti informací. Velení ozbrojených sil nezbytně změní způsob uva-
žování o mnoha souvislostech, kterými jsou dnešní armády charakterizovány. Především 
bude přemýšlet o metodách vedení a vyhrávání budoucích koniktů, i když po velení 
budou prakticky požadovány vojenské nebojové operace. I přes obrovský technologický 
pokrok základním prvkem armády zůstává člověk – vojenský profesionál. 

Nejvýraznější změnou bezprostřední budoucnosti budou operace v nové sféře a to 
ve vedení informační války. 

Závěr
V dalším vývoji světa budou hlavní hnací silou globálních i lokálních změn přede-

vším změny v oblasti technologické a institucionální, včetně změn v systému hodnot. Při 
vyhodnocování účinků informační revoluce, globalizace společenských a ekonomic-
kých procesů, institucionálních proměn, změn v systémech hodnot, můžeme předpo-
kládat, že budoucí svět a v něm oblast bezpečnosti bude úplně jiná a odlišná od toho, co 
dnes pozorujeme. Příští bezpečnostní prostředí bude oplývat stále rychlejšími a dyna-
mičtějšími změnami charakterizovanými narůstající složitosti a turbulentností, nejas-
ností a dvojsmyslností a také nepředvídatelností následků, chování a stále rostoucích 
asymetrií. 

Otázky strategie bezpečnosti a složitost prvků bezpečnostního prostředí a předpo-
kládané hrozby poukazují na problémy související s rozvojem ozbrojených sil v budouc-
nosti či lépe pro budoucnost. Jde o vyváženost úkolů ozbrojených sil mezi obranou 
státního území a novými misemi, a nezanedbatelná je i variantnost v možném vývoji 
vztahů NATO–EU–(USA). V budoucnu je třeba stavět na pozitivním, úspěšném vnitř-
ním přizpůsobení rozhodovacích struktur a tyto co možná nejvhodnějším způsobem 
urychlovat a zdokonalovat. V souvislosti s možným vývojem vztahů NATO–EU–(USA) 
vstupuje do popředí přístup ke strukturám ozbrojených sil na evropské úrovni. Přesto 
zůstává otevřený problém společného přístupu ke struktuře ozbrojených sil na evropské 
úrovni a s ním související možný vývoj směřující ke smíšené nadnárodní evropské 
armádě, která by mohla být zároveň v některé z variant vývoje pilířem NATO.

Pro Českou republiku zůstává NATO nadále nejdůležitější vojensko politickou 
zárukou bezpečnosti. Současně dlouhodobě značně narůstá význam EU jako nástroje 
pro bezpečnostně politickou akceschopnost. Další vývoj v obou bezpečnostně politic-
kých institucích by proto měl být pro další rozvoj ozbrojených sil České republiky roz-
hodující. Přitom angažovanost České republiky v NATO a EU bude v každém ohledu 
určitým dílčím způsobem spoluovlivňovat akceschopnost těchto institucí.

Na úplný závěr je třeba podotknout, že výše popsaný charakter činností v oblasti 
bezpečnosti vůbec nemusí nabýt předpovídaného tvaru. Zvlášť podstatná událost nebo 
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také synergický součet může vytýčit nové směry změn a vývoje v jednotlivých oblas-
tech. Avšak výše uvedený popis může být podstatným přínosem do oblasti praktické 
plánovací, projektové a zaváděcí činnosti.
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