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Anotace:
Příspěvek shrnuje poznatky o vojenské vědě, denice a charakteristiky nejdůležitěj-

ších pojmů. Zaměřuje se na hlavní obsah vojenské vědy – principy ozbrojeného zápasu 
a jeho hlavní součásti. Popisuje výchozí podmínky řešení ozbrojeného zápasu.

¬¬¬

Motto: Věda bez praxe je planá, praxe bez vědy je slepá.

Úvod
Růstem lidských potřeb a požadavků došlo k dělbě práce a tím ke shromažďování 

poznatků z různých odborností. Nutnost a současně snaha o jejich rozvoj, zkoumání 
vazeb mezi nimi a jejich průběžné prohlubování vedly od shromažďování a vyhodno-
cování o nich získaných informací k vypracovávání praktických poznatků, postupnému 
vytváření dílčích teorií až k vytvoření věd příslušných odborností.

Vědou se v současnosti rozumí soustavná, kritická a metodická snaha o pravdivé 
a obecné poznání v určité vymezené oblasti. Vědy se navzájem liší předmětem nebo 
metodou (viz Velký slovník naučný, Diderot 1999, str. 1569). K jejich hlubšímu rozlišení 
slouží dále jejich soustavné soustředěné zkoumání – zaměření, cíl předmětu jejich zkou-
mání a používané metody. V podstatě se rozlišují tři základní druhy věd: přírodní, 
technické a společenské. V praxi neexistují samostatně, ale vzájemně se podmiňují 
a doplňují. Společným působením věd dochází k prohlubování lidských smyslů a tím 
také k rozvoji lidského poznání. Platí při tom teze: věda bez praxe je planá – zbytečná, 
praxe bez vědy je slepá. Vědy se tak stávají významnou výrobní silou, hnacím motorem 
společenského vývoje – civilizace.

Vojenská věda patří do věd společenských. I když svým postupným formováním 
ve vědu v průběhu 19. a zejména 20. století patří k nejmladším, první podnět k jejímu 
vzniku daly již vyhodnocované vzájemné střety různých ozbrojených skupin až armád 
ve starověku. Její význam byl tím od samého začátku spjat s rozvojem společnosti – 
civilizací a dobou svých počátků tak patří k nejstarším. 
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Stejně jako každý účelově – cíleně vytvářený systém (soustava, soubor, množina) 
prvků různých vlastností se také systémy teoretických znalostí – znalostní systémy, 
k nimž patří také vojenská věda, formovaly, rozvíjely a nabývaly na obsahu a významu 
postupně s vývojem společnosti jako celkem. Především k tomu docházel a nadále 
dochází v důsledku uplatnění vědeckotechnických poznatků v praxi jak vojenské, tak 
i dalších věd, tvořících její systémové okolí.

Na rozdíl od jiných věd jsou existence vojenské vědy a její výsledky civilním sek-
torem často zpochybňovány. Je to dáno jednak neznalostí její problematiky i z důvodu 
utajování většiny jejich závěrů a jednak tím, že tyto závěry nejsou k běžnému životu širší 
veřejnosti bezprostředně nutné a nestojí proto ani v popředí jejího zájmu.

Vojenská věda však přesto svým významem pro zajištění bezpečnosti a tím 
také existence občanů i státu jako celku a svými interdisciplinárními vazbami na řadu 
dalších věd patří k důležitým, velmi širokým, složitým a obtížným teoretickým – zna-
lostním systémům. Na úrovni její kvality a vysoce kvalikovaného uplatnění v praxi 
závisí jak současná, tak i budoucí bezpečnost každého státu, naší republiku nevyjíma-
jíc.

Základním výchozím podkladem pro řešení problematiky vojenské vědy jsou 
druhy možných ohrožení a jejich charakteristika.

Podstatou zkoumání vojenské vědy je především odstranění příčin válek, 
vyvození teorie jejich možných vedení a dopadů – následků a následně také vypra-
cování teorie, přípravy a vedení ozbrojeného zápasu jako nejdůležitějšího projevu 
války a jejich případné uplatnění v praxi, pokud k ní přesto dojde. Včasné odhalování 
příčin válek a jejich včasné odstraňování musí být úkolem politického vedení, každého 
státu a zejména Organizace spojených národů. Vyplývá to již z preambule její Charty, 
která stanoví:

MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI 
– uchránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lid-

stvu nevýslovné strasti,
– prohlásit znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské 

osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých i malých,
– vytvořit poměry, za nichž mohou být zachovány spravedlnost a úcta k závazkům 

plynoucím ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva, 
– podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě.

A K TOMUTO CÍLI
– pěstovat snášenlivost a navzájem žíti v míru jako dobří sousedé,
– sjednotit své síly k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti,
– přijmout zásady a zavést metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebyly užívány jinak 

než ve společném zájmu a používat mezinárodního ústrojí k podpoře hospodář-
ského a sociálního povznesení všech národů, 



ROZHODLI JSEM SE SDRUŽIT SVÉ ÚSILÍ, ABYCHOM TĚCHTO CÍLŮ 
DOSÁHLI.

Charta OSN byla podepsána 26. června 1945 v San Francisku a v platnost vešla 
24. října 1945.

Vymezení nejdůležitějších pojmů
Vojenská věda patří k nejmladším společenským vědám. Jejímu vzniku předchá-

zely shromažďování, třídění, rozbory (analýzy) a vyhodnocování informací, poznatků 
a zkušeností z válek všech období zejména novověku, počínaje 19. stoletím. První uce-
lenou teorií zásad vedení ozbrojeného zápasu je traktát „O válce“ Karla von Chau-
sewitze (1770 až 1831). Těžiště postupného formování vojenské vědy souvisí s první 
(1914 až 1918) a zejména druhou (1939 až 1945) světovou válkou a po nich následují-
cím období až do současnosti. Přitom stejně jako pro všechny společenské i technické 
vědy, úzce spjaté s vědeckotechnickým poznáním a jeho uplatněním v praxi, platí také 
pro vojenskou vědu, že je vědou otevřenou a že její bádání a rozvoj skončí se zánikem 
(kdy ?) ozbrojených koniktů.

Hlavní obsah vojenské vědy vždy byl a bude i nadále zaměřen na zkoumání a for-
mulování zásad vedení ozbrojeného zápasu a jeho součástí: – strategie, operačního 
umění a taktiky – jako nejhorší varianty ohrožení obyvatelstva a státu jako celku. 
V odpovídajícím rozsahu se vojenská věda bude – musí zabývat také možnostmi sys-
témů, které s ozbrojeným zápasem souvisí a tvoří jeho systémové okolí a s nimž se vzá-
jemně ovlivňuje.

Ozbrojený zápas je třeba důsledně chápat jako cíleně organizované vzájemné 
se ničení dvou proti sobě působících ozbrojených systémů, prosazujících politic-
kým vedením svých států či koalice států jim stanovené cíle ozbrojenou silou – 
armádami.

Systémem se obecně rozumí k plnění určité funkce účelově, záměrně vytvo-
řená soustava, soubor, množina v optimálním vzájemném poměru uskupených prvků, 
vazeb a vztahů mezi nimi. Prvky daného systému se od sebe liší svými vlastnostmi. 
Ty jim (prvkům) vzájemným se ovlivňováním umožňují plnit svou funkci v daném 
systému. Tím dochází k synergickému efektu, který není pouhým součtem vlastností 
prvků, ale je vlastností vyššího řádu daného systému. To mu umožňuje řešit náročnější 
a složitější funkce a z nich vyplývající úkoly.

Současně obecně platí, že žádný systém neexistuje izolovaně, ale má své okolí. 
Tvoří je systémy, s nimiž se daný systém vzájemně ovlivňuje, podporuje, nebo narušuje 
až do znemožnění vykonávání svých funkcí. Jak vzájemné vazby prvků daného systému 
– vnitřní vazby, tak jeho vazby se systémy okolí (systémovým okolím) – vnější vazby 
jsou příčinami změn a vývoje, případně i zániku daného systému a návazně vzniku 
systému nového s jinými prvky, jejich strukturou a váhovými hodnotami avšak v dané 
oblasti a podmínkách funkčního. To platí všeobecně pro každý systém a proto také pro 
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ozbrojený zápas, jej realizující ozbrojené síly a pro další s ozbrojeným zápasem souvi-
sející problémy – systémy okolí. 

Již z toho je a z dalšího textu ještě více bude zřejmé, že šíře a možnosti vlivu 
systémového okolí ozbrojeného zápasu a problematika jeho vedení jsou složitější 
a rozsáhlejší než kteréhokoliv problému ostatních věd. Kromě ozbrojeného zápasu, 
vedeného ozbrojenou silou – armádou, se totiž na dosažení mu stanovených cílů různou 
měrou podílejí, ne-li všechny, tak alespoň většina oblastí válčících států s důrazem 
jak na fyzické a morální síly jejich obyvatelstva, tak na ekonomiku a stát jako celek. 
Dochází přitom k mobilizaci celého státního aparátu, všech úrovní samosprávy a dalších 
součástí státu. Prakticky veškerý život společnosti je zaměřen na rychlé a vítězné ukon-
čení války.

Na včasných, cílených a všestranně sladěných přípravách k řešení případné války 
i jejím vedení se spolu s vojenskou vědou proto musejí podílet také další druhy věd ve 
věcnosti a rozsahu, odpovídajícím potřebě praktického využití jejich zaměření – odbor-
nosti k úspěšnému vedení a ukončení války. Úsilí všech věd musí přitom být dokonale 
sladěno tak, aby zajistilo nejen maximální účelnost a účinnost–efekt, ale také jednodu-
chost všech opatření k dosažení společného cíle. Rozhodující úlohu v tom musí hrát 
právě vojenská věda. Jako jediná se totiž problematikou ozbrojeného zápasu a poža-
davky na jeho systémové okolí zabývá, je tvůrcem i hlavním realizátorem teorie 
jeho přípravy a vedení ozbrojenými silami, jejich nejvhodnějšího složení, struk-
tury, řízení a z toho všeho vyplývajících požadavků na výzbroj, případně výstroj, 
operační přípravu území a další pro úspěšné vedení ozbrojeného zápasu důležité 
skutečnosti. Nezbytnou podmínkou úspěchu je však zejména kvalita ozbrojených sil, 
jejich podpora a vazby s dalšími oblastmi státu, zejména obyvatelstvem a všemi systémy 
systémového okolí ozbrojeného zápasu.

Ke spolupráci mezi vědami proto nemůže docházet těsně před vypuknutím, nebo 
dokonce až po vypuknutí války. To by však bylo už pozdě. Vyplývá to z již soudobých 
možností zahájení a vedení ozbrojeného zápasu jako určující formy války danou bojo-
vou technikou. V ní průběžně uplatňované vědeckotechnické poznání vyvolává jeho 
kvalitě odpovídající, trvale probíhající změny v teorii zásad přípravy a vedení bojů 
a operací a s tím související změny rovněž ve složení, strukturách a přípravě nejen 
velitelů, štábů armádních celků a vojsk, ale také v přípravě obyvatelstva, ekono-
miky a území států, opatření v jejich řízení, v řízení samosprávných územních 
celků, organizací a institucí. To všechno spolu se znalostí teorie vedení ozbrojeného 
zápasu, řešením a zvládnutím tomu odpovídajících požadavků na jeho prvky a sladěním 
činnosti všech činitelů ozbrojeného zápasu vyžaduje čas.

Z možností již soudobé a tím spíše perspektivní bojové techniky jednoznačně 
vyplývá, že jen jakési zlepšovatelské hnutí, případně zbožná přání či intuice v zásadách 
bojové a operační činnosti ve stále složitějších podmínkách nemohou obstát. Je proto 
třeba provést důkladný rozbor a jeho vyhodnocení formou požadavků na vybu-
dování teorie a tím i praxe ozbrojeného zápasu v souladu s vazbami na systémové 
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okolí. O nutnosti tohoto postupu svědčí již 15 let probíhající řada změn (?) v teorii 
zásad bojové a operační činnosti i v budování (složení, strukturách a řízení) armády, nyní 
již začínající profesionální. Dosavadní praxe ukazuje, že mezi uskutečněnými změnami 
je často malá, či žádná návaznost, spojitost a tím méně jejich zdůvodnění. Možná, že 
některé stávající, avšak v souladu s momentální potřebou operativně upravené zásady 
dočasně přežijí. V každém případě je však žádoucí vypracovat ucelenou, novým pod-
mínkám odpovídající teorii ozbrojeného zápasu, na základě jeho zákonů a záko-
nitostí a z nich vyplývajících zásad vedení bojových a operačních činností. Právě 
v tom, včetně zásad všestranné ochrany jako nedílné a rovnocenné součásti každé 
činnosti nejen vojsk, musí být těžiště bádání a výzkumu vojenské vědy. Všechno 
to musí být provedeno s dostatečným časovým předstihem, nutným na provedení 
a zvládnutí uvedených změn do začátku případné války. Jen tak lze při napadení státu 
zabránit nadměrným až katastrofálním ztrátám a škodám na zdraví a životech obyvatel-
stva, zvířat a materiálních hodnotách. V našich podmínkách a při účincích a dosahu sou-
dobých prostředků ničení lze jen tak vytvořit předpoklady pro funkčnost a tím i přežití 
našeho státu. V souvislosti s tím je třeba si současně uvědomit skutečnost, že v historii 
nezačala žádná válka tak, jak skončila předchozí. 

Velmi často se při řešení různých bojových situací vyskytuje pojem intuice. V sou-
vislosti s rozhodováním v jakékoliv situaci (nejen vojenské) je si nutno uvědomit její 
podstatu. Každé rozhodnutí je významným projevem, produktem zejména vysokých teo-
retických znalostí, praktických zkušeností, poznatků, charakterových vlastností a pře-
devším schopností a talentu osobnosti – člověka účelně a účinně sladit činitele tvořící 
systémové okolí, využít či oslabit až vyloučit jejich vliv   a při dosahování stanovených 
cílů a plnění z nich vyplývajících úkolů. Situaci – řešený problém vždy tvoří vzájemné 
vazby a vztahy daného systému a jeho okolí za určitých, konkrétních podmínek věcnosti 
obsahu, prostoru a času.

Možnosti ohrožení a jejich charakteristika
Současnou bezpečnostní situaci všeobecně a tím také naší republiky charakterizují 

následující skutečnosti:
–  nehrozí bezprostřední vznik klasického globálního koniktu – války,
–  dochází k prudkému nárůstu počtu různých druhů ohrožení již v míru,
–  všechna ohrožení nabývají na nebezpečnosti.

I když nebezpečí klasické globální války je v současnosti a nejbližší budoucnosti 
málo pravděpodobné, mohou vznikat války lokální, případně regionální, které mohou 
v globální přerůst.
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Hlavním projevem každé války je ozbrojený zápas i když nadále v souladu 
se situací pokračují omezeně také některé činnosti (zejména diplomacie a ekonomika) 
z doby míru. Ozbrojený zápas vedou ozbrojené síly – armády (dále jen armády). 
Náznaky vzniku ozbrojeného zápasu jsou od svého začátku spjaty se snahou jed-
něch přivlastnit si především zdroje a výsledky práce druhých. U napadajícího – 
útočníka šlo v podstatě vždy o zlepšení jeho životních podmínek na úkor napadaného, 
u toho pak o snahu zabránit tomu obranou. Z k tomu určených a se připravujících 
ozbrojených skupin postupně vznikaly armády. Jejich posláním bylo vedení nejdůleži-
tější součásti války – ozbrojeného zápasu. Jeho cílem bylo a nadále zůstává:

–  u států všestranně silnějších, zejména obyvatelstvem, hospodářsky, kvalitou zna-
lostí, bojové a ostatní techniky, snaha rozšířit svou sílu a moc napadením států 
jiných a jejich ovládnutím si vytvořit podmínky pro svůj další rozvoj (suroviny, trh, 
levná pracovní síla apod.),

–  u států slabších – napadených s dobrými surovinovými a dalšími zdroji (např. 
levnou pracovní silou) – udržet daný stav – status quo obranou.

Všestranným politickým a hospodářským vývojem v důsledku rozvoje zna-
lostí, zejména vědeckotechnického poznání a jeho uplatněním v praxi se úkoly 
armád dále rozšiřovaly a zásady jejich vedení měnily. K stávajícím útoku a obraně 
přibývaly další způsoby vedení bojové činnosti – zvláštní (speciální), odpovídající 
jednak úkolům, které měly usnadnit a doplnit plnění základních forem vedení ozbroje-
ného zápasu a jednak dané možnostmi, vyplývajícími ze srovnání vzájemné kvality 
i kvantity poměru sil a bojové techniky protivníků.

Úspěšné vedení ozbrojeného zápasu a tím ochrany obyvatelstva a státu (což je 
hlavním posláním armády) nebylo a není jednoduchou a tím méně krátkodobou záleži-
tostí. Armádu nelze připravit ze dne na den (to je operativa) především také z důvodu 
průběžně se zrychlujícího vědeckotechnického rozvoje a jeho využití v praxi. V souladu 
s tím je třeba rovněž rozvíjet teorii vedení ozbrojeného zápasu a její praktické zvlá-
dání i s určitou perspektivou. Je to nikdy nekončící průběžný proces, jehož nároč-
nost neustále roste. Důkazem je již současný, prakticky neomezený dosah prostředků 
ničení s možností téměř bodově přesného provedení úderů na vybrané cíle v celé 
hloubce území protivníka vysoce účinnou municí. Jejich využití výsadky, speciálními 
výsadky, skupinami k ničení vybraných cílů v hloubce, diverzanty, pátou kolonou apod. 
stále více ohrožuje a ovlivňuje život obyvatelstva a státu jako celku.

Trvale postupující miniaturizace prostředků ničení i jejich munice a již neexis-
tující souvislé linie fronty umožňují snadný přesun či přenos různých druhů prostředků 
a rozmístění vysoce účinných náloží kdekoliv v hloubce bojujících vojsk. Možnost 
odpálit tyto nálože kdykoliv a odkudkoliv jak na dálku, tak automaticky časovaným 
roznětem ještě dále zvyšují možnost ohrožení v hloubce vlastního území případně půso-
bících uvedených druhů sil protivníka. Navíc způsob plnění jim stanovených úkolů 
se bude zásadně lišit od základních forem ozbrojeného zápasu – útoku a obrany. 
Budou k nim patřit zejména léčky, přepady, ničení důležitých objektů, teror obyvatel-
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stva, atentáty a další aktivity. Jejich cílem bude nejen škodit a narušovat různé řídící 
funkce státu, armády a úrovní samospráv, ale také vyvolávat nejistotu až chaos mezi 
obyvatelstvem, jeho nedůvěru k vedení státu apod.

Jak vedení těchto činností, tak boj proti nim byly součástí všech úrovní  ozbroje-
ného zápasu již za 2. světové války a vedle útoku a obrany mají své místo i v soudo-
bých předpisech a přípravě velitelů i vojsk. Lze předpokládat, že v souvislosti s jejich 
významem a četností výskytu v současnosti i budoucnosti jim bude třeba věnovat větší 
pozornost, než tomu bylo dosud.

S činností těchto skupin a také neomezeného a protivníkem jistě uplatňovaného 
dosahu prostředků ničení vystupuje do popředí nutnost mít kromě sil působících na 
frontě také kvalitní, na regionálním principu organizovanou a fungující domo-
branu, či vojska územní ochrany s veliteli, schopnými rychle a tvůrčím způsobem na 
vznikající, či již vzniklou situaci reagovat. Současně se ukazuje také nutnost již v míru 
organizovat přípravu obyvatelstva především alespoň k ochraně své vlastní a svých 
nejbližších. Naplnění těchto požadavků rovněž podstatně zvýší a zkvalitní řešení váž-
ných ohrožení v době míru.

Za napadení zvenčí lze rovněž považovat stupňující se mezinárodní terorismus. 
Jeho aktivity směřují především proti vyspělým demokratickým zemím. Způsob jejich 
provádění je zejména vzhledem k jejich malým počtům, ekonomickým a bojovým mož-
nostem shodný a blízký činnostem ozbrojených skupin, působících v hloubce území pro-
tivníka při ozbrojeném zápase, a stejně tak musí být veden i boj proti nim.

Vznik terorismu v podstatě souvisí s živelným, nekoordinovaným a nerovno-
měrným vývojem ekonomiky, jejími častými prudkými změnami a výkyvy, bojem 
o suroviny a trhy a tím všestranně se prohlubujícími rozdíly mezi státy i uvnitř nich. 
Výsledkem byl a je růst bohatství průmyslově vyspělých států při současně průběžně 
se zvyšujícím ekonomickém a tím i sociálním propadu méně vyspělých až zaostalých 
zemí.

To má za následek blahobyt menšiny obyvatelstva světa, zatímco jeho většina se 
stále rychleji dostává do těžko představitelných až nesnesitelných životních podmínek. 
Jsou jimi bída, hlad, špína, bezdomovci a zhoubné nemoci s následnou vysokou úmrt-
ností zejména dětí, žen a starých osob.

Konkrétní informaci o dopadu těchto skutečností na děti podává zpráva „Děti 
v ohrožení“, kterou vydal Dětský fond, pobočka OSN, známá pod zkratkou UNICEF. 
Při zveřejnění této zprávy v Londýně 9. 11. 2004 ředitelka fondu Carol BELLAMYOVÁ 
řekla: „Miliarda dětí je okradena o zdraví a bezpečné dětství.“ (viz. ROVNOST 
z 10. 12. 2004 str. 21). Je to více než polovina dětské populace přesto, „že se podle 
úmluvy o dětských právech z roku 1989, státy zavázaly snížit dětskou úmrtnost 
na třetinu.“ Situaci dokresluje skutečnost, že podle BELLAMYOVÉ polovinu ze 
3,6 miliónů padlých ve válkách od roku 2000 tvoří děti. Další děti podle ní umírají 
rovněž proto, že nejvyspělejší státy nedodržely slib z roku 1970, kdy se zavázaly věno-
vat chudým 0,7 % během roku vytvořeného bohatství.
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Vhodné využívání a usměrňování těchto životních podmínek a současně hlavních 
příčin podle „pseudobojovníků“ za sociální, náboženskou a etnickou spravedlnost 
v těchto zemích vyúsťují přes narůstající vzájemnou nenávist přesvědčením odlišných 
skupin a fanatický vnitřní terorismus ve státě až v občanské, lokální a regionální války. 
Těch od ukončení 2. světové války roku 1945 bylo více než 130. Jejich vedení je však 
možné jen s podporou zejména zbraněmi ze zahraničí. Že při tom dochází k porušo-
vání členy OSN odsouhlasených dohod o spolupráci v oblastech bezpečnosti, hos-
podářské, sociální a zdravotnické (Charta OSN) zatím zůstává bez povšimnutí jak 
OSN, tak i vlád států, z nichž se zbraně přes zákaz embarga dovážejí.

Protože ani války nepomáhají danou situaci řešit a nepřicházejí včas ani zásahy 
mezinárodních mírových sil, následují odsud masové migrace a mezinárodní teror. 
Ani jeden z uvedených způsobů však situaci neřeší, ale jen zhoršuje a to nejen v daném 
regionu, ale ve světě.

Kromě sociální beznaděje v daných regionech, kdy obyvatelstvo nemá co ztratit, 
jsou živnou půdou pro rozvoj mezinárodního terorismu „pseudobojovníky“ cíleně 
zveličované, zkreslované a zdůrazňované rozdíly ve lozoi chápání smyslu 
a poslání lidstva, žebříčku uznávaných hodnot a domnělé, či skutečně spáchané 
křivdy. Zvyšující se revolučnost obyvatelstva takto postižených území může vyústit až 
v jinou, dosud nepoznanou formu bipolarity. Ta, jak ukazují některé náznaky, může 
být hůře zvládnutelná než minulá.

Současnost ukazuje, že dosavadní způsoby činnosti ke smazávání uvedených 
rozdílů ve lozockém pojetí světa – kulturami, pocitu křivd, stávajících sociálních 
podmínkách (pozůstatky kolonialismu, různé druhy dosud existujících diskriminací, 
embarga, přetahování inteligence přeplácením atd.) nevedou, ale naopak je ještě více 
prohlubují. Názory řešit problémy způsobem oko za oko, zub za zub – mečem a ohněm 
(stupňující se spirála?) jsou nejen morálně zastaralé, ekonomicky vysoce náročné a do 
této doby nepatřící, ale všeobecně již při soudobých možnostech účinků zbraní pro-
blematické, dokonce krajně nebezpečné nejen pro obě strany protivníků, ale možná 
i pro samo lidstvo. Je proto třeba situaci urychleně řešit patrně jinak.

V souvislosti s tím, jak ukazují zkušenosti, bude zřejmě vhodnější zaměřit mezi-
národní aktivity především na odstraňování příčin dané situace. Půjde při tom hned 
od začátku zejména o získávání důvěry obyvatelstva daných regionů činnostmi, odpo-
vídajícími duchu Charty OSN (viz zejména její kapitola I). Patří k nim zejména pomoc 
obyvatelstvu při zajišťování základních životních potřeb, pomoc zdravotnická, zbavení 
neudržitelných sociálních podmínek vytvářením pracovních podmínek, strachu z vnitř-
ního terorismu a to vše při respektování místních zvyklostí, návyků, kultury apod. Tím 
a zcela objektivní pomocí při ustanovení místních řídících orgánů získávat obyvatelstvo 
jako spojence a dostávat tak teroristy do izolace. Jde o problematiku velmi složitou. Je 
zřejmé, že překonání stávajících rozporů mezi oběma lozoemi – kulturami, vytvoření 
odpovídajících sociálních podmínek v dané oblasti a nastolení vzájemných pochopení 
a důvěry bude nesnadnou, dlouhodobou a všestranně, zejména politicky a ekono-
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micky náročnou etapou, plnou vzájemných kompromisů. Přitom může docházet také 
k různým ozbrojeným koniktům spíše taktické úrovně.

Na adresu všech těchto druhů ohrožení a prakticky také na nedodržování doku-
mentů OSN jeho členy šéf Světové banky James Wolfensohn  na tiskové konferenci 
v dubnu 2004 ukončeného summitu nančníků ve Washingtonu řekl, že ve světě se na 
armády ročně vydává 900 miliard dolarů, zatímco na rozvojovou pomoc (dle Charty 
OSN a dalších jejich dokumentů jde o nejdůležitější úkol–poslání OSN) směřuje pou-
hých 60 miliard dolarů, což je patnáctkrát – 15× méně. V souvislosti s tím podotkl: 
„Poznamenal jsem kdysi v žertu, že když vydáte jednoho dne na rozvoj 900 miliard 
dolarů, zřejmě neutratíte na zbrojení více než padesát miliard dolarů.“ Citace je 
převzata z deníků ROVNOST z 22. 4. 2004, str. 22. Tento „žert“ šéfa Světové banky jistě 
stojí za zamyšlení všech politických funkcionářů a institucí.

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi (počty a příčinami válek, citátem šéfa 
Světové banky) stojí rovněž za úvahu, zda OSN k naplňovaní svého poslání a vydáva-
ných dokumentů nepotřebuje mít svou vlastní silovou složku – ozbrojené síly, zasahující 
včas a podle stejného metru proti všem jejím narušitelům, nechce-li být jakousi Společ-
ností národů z období před 2. světovou válkou.

K uvedeným ohrožením navíc přibývají ohrožení, způsobovaná prudce narůsta-
jící chemizací technologií výroby a zamořením výfukovými plyny miliónů spalo-
vacích motorů a havárií všeho druhu. Dochází tak k narušování životního prostředí 
(environmentu), ke skleníkovému efektu, klimatickým změnám a tím vším k prudce se 
zvyšujícímu oteplování ovzduší počtu přírodních katastrof velkých rozměrů, jako jsou 
přívalové deště, zemětřesení apod. Také na vzniku těchto druhů ohrožení se nepřímo 
podílejí ozbrojené konikty výrobou k nim potřebných zbraní, jejich použitím a případ-
ným ničením při jejich morálním zastarávání a neprodejnosti.

I když na řešení těchto ohrožení jsou vyčleněny síly a prostředky integrovaného 
záchranného systému – IZS, mohou se na něm v případě potřeby a podle situace podí-
let také síly armády. Jako jedna z ostatních složek IZS bude armáda v prostoru ohrožení 
provádět především humánní a materiální pomoc a spolu s policií zejména zajišťovat 
pořádek, střežení, lustraci a další činnosti, z nichž některé mohou souviset se speciál-
ními činnostmi vojsk.

Výchozí podmínky řešení ozbrojeného zápasu
Podle charakteristiky lze možná ohrožení členit na:

• vojenská, kterými jsou:
– napadení republiky či koalice nepřítelem,
– průběžně sílící terorismus organizovaný zvnějška,
– sociální, etnické a náboženské nepokoje a vnitřní teror v méně rozvinutých 

zemích s možností přerůst v ohrožení míru ve světě a z toho vyplývající nutnost 
řešit je aktivitami OSN, případně EU;
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• nevojenská:
– přírodní katastrofy, zejména povodně, zemětřesení, sesuvy půdy apod.,
– průmyslové a další velké havárie, požáry a epidemie osob a zvířat,
– velká narušení pořádku, organizovaný zločin apod.

Hlavní příčiny možných ohrožení, podstatu a charakteristiku jejich řešení uvádějí 
přílohy čís. 1 a 2.

Určující podmínkou správných řešení všech ohrožení je však především odstra-
nit příčiny jejich vzniku. Těmi v žádném případě nejsou a ani nemohou být jednot-
livci (snad jen dočasně) a ani plnění intuitivních nápadů, či zbožných přání dokonce bez 
všestranného systémového rozboru odpovídajících skutečností. Základním předpokla-
dem k určení cílů a způsobů řešení ohrožení je shromáždit všechny k tomu potřebné 
informace, včetně vzájemných vazeb s okolím a jeho vlivu, jejich důkladné, ničím 
neovlivněné rozbory i vyhodnocení. Důraz při tom je nutno položit jak na příčiny 
vzniku ohrožení, tak jejich možný průběh a teprve pak na z toho vyplývající 
požadavky na vypracované teorii nejvhodnějších řešení, případně ve variantách. 
Přitom vždy platila zásada–zákon vedení ozbrojeného zápasu i jeho částí, že způsob 
vedení bojové a operační činnosti vždy ze stanovených cílů vycházel, ale byl veden 
tak, jak to umožňovala daná situace, hlavně skutečný, ne jen početní poměr sil. 

Z uvedených skutečností rovněž vyplývá, že největším ohrožením obyvatelstva 
a státu jako celku zůstává nadále válka. Její určující činitel – ozbrojený zápas je sou-
časně ve formě speciálních činností, vycházejících z daného všestranného poměru 
sil a prostředků, (je to asymetrie?) hlavním projevem mezinárodního terorismu. 

Ozbrojený zápas dosahem prostředků ničení, účinků jejich munice a vysokou 
mobilitou armád zásadním způsobem ovlivňuje nejen život a vývoj válčících států jako 
celku, ale ohrožuje rovněž obyvatelstvo jako základní podmínku vzniku a existence 
každého státu.

Jak z uvedených skutečností vyplývá, je při řešení teorie a vedení ozbrojeného 
zápasu třeba vycházet z následujících základních vstupních podmínek:

– Ozbrojený zápas je rozsáhlým a složitým teoretickým i praktickým společenským 
jevem – systémem. Jeho obsah se bude průběžně měnit jak s vazbami a vzá-
jemným působením tvořících jej prvků, tak s vazbami a vlivy jeho systémového 
okolí a v obou případech také jejich vzájemnými váhami–hodnotami danými kon-
krétními situacemi.  Přitom nejdůležitějším výchozím činitelem všech změn bude 
úroveň znalostí zejména vědeckotechnického poznání a míra jeho uplatnění ve 
všeobecné praxi, zejména pak v bojové a další vojsky používané technice.

– Od samého začátku války je třeba počítat s překvapivým, cíleným, předem oběma 
protivníky připraveným a organizovaným vzájemným se ničením především 
nejdůležitějších – strategických cílů. Budou jimi zejména politická, vojenská, hos-
podářská a komunikační centra v celé hloubce území protivníka. Záměrem přitom 
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bude narušit hlavně systémy řízení – velení jak státu, tak vojsk, zásobování jejich 
i obyvatelstva a vyvolat chaos.

– Prudkých a neočekávaných změn v celkových vzájemných poměrech sil armád 
i jejich částí v prostoru a čase, způsobených vysoce přesnými a účinnými niči-
vými údery. Jejich bezprostředním využitím plně mobilními silami bude docházet 
k rychlému střídání jednotlivých druhů bojové činnosti a to z obrany do útoku 
k dokončení zničení útočníka a toho po úderech obránce naopak z útoku do obrany. 
Výsledkem bude nelineárnost čáry dotyku, různé hloubky operačních a bojo-
vých sestav, jejich promíchání, odkryté boky, vzájemné pronikání si do týlu 
ap.

– Smazávání rozdílů mezi frontou a zápolím, dosahovaných především vzájem-
nými údery do hloubky území svých protivníků a jejich využívání mobilitou vojsk, 
výsadky, speciálními výsadky, diverzanty, činností páté kolony formou přepadů, 
léček, destrukcí vybraných cílů, atentátů apod., známých v podstatě již z doby 
2. světové války a obecně nazývané zvláštními–speciálními činnostmi, ovšem 
v důsledku kvality bojové techniky s většími možnými dopady danými dobou 
a budoucí vysokou pohyblivostí jejich realizátorů. Cílem těchto aktivit bude dovršit 
ničivé účinky úderů prováděných do hloubky území protivníka.

– Vzrůstu potřeby kvalitně připravených a odpovídajícími prostředky vybavených 
sil k boji s vybranými speciálními silami protivníka v hloubce vlastního území. 
V souvislosti s tím vystupuje do popředí otázka domobrany, či vojsk územní 
ochrany a také přípravy obyvatelstva k ochraně vlastní a svých nejbližších.

– Vysokých nároků na řízení a velení vojskům. Rozhodnutí jednotlivých veli-
telů v různých situacích budou vymezena „tekoucím“ prostorem a časem 
jako jedinečný a neopakovatelný projev jejich osobnosti a vojenského umění. 
Výchozími při tom budou v přípravě získané a v boji průběžně zvyšované teore-
tické znalosti, praktické zkušenosti a poznatky a především talent – schopnost 
osobnosti jednotlivých velitelů i vojsk je využít prakticky vysoce tvůrčím způso-
bem ve vzniklých, či spíše teprve vznikajících situacích.

– Praktické nemožnosti uplatňovat při bádání v oblasti vojenské vědy ostatními 
vědami běžně používané metody laboratorního výzkumu a přibližování – ite-
race způsobem pokus–chyba, pokus–chyba… k průběžnému vzájemnému ničení se 
obou protivníků a z toho vyplývajících neustálých změn hodnot jejich prvků a tím 
i vzájemných poměrů v silách a prostředcích v čase a prostoru. Rovněž používané 
válečné hry, velitelsko-štábní cvičení, zkušební cvičení apod. nemohou v žádném 
případě nahradit skutečného protivníka (jeho údery, ztráty, cílená tvůrčí rozhod-
nutí) a tím méně vytvořit atmosféru skutečného boje, operace a ozbrojeného zápasu 
jako celku. Mohou jen dílčím způsobem přispět k získání některých dílčích zna-
lostí, zkušeností a poznatků v oblasti sledovaných cílů a tím v podstatě  pomoci jen 
k určitému zpřesňování a procvičování některých, pro bojovou a operační činnost 
potřebných metod práce velitelů a štábů.
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Závěr
Těžiště vojenské vědy je v průběžném, s předstihem prováděném teoretickém 

a prakticky zvládaném řešení ozbrojeného zápasu v souladu s jeho systémovým okolím, 
to znamená se vším, co s ním souvisí. Ozbrojený zápas je hlavní součástí ozbrojeného 
koniktu – války. Jeho podstatou je organizované násilí, uskutečňované především 
bojovou činností dvou proti sobě stojících nepřátelských uskupení vojsk. Obě boju-
jící strany se snaží ozbrojenou silou dosáhnout politickým vedením jim stanove-
ných cílů vzájemným se ničením. Děje se to za plné podpory občanů, ekonomiky 
a ostatních oblastí státu, či koalice států.

Vznik a existence ozbrojeného zápasu jsou rozhodující pro to, zda válka je, či 
není. Pochopení vztahu a souvislosti těchto dvou pojmů je určující pro charakteristiku 
a vymezení vojenské vědy, jejího místa, úlohy a předmětu.

Z citace preambule Charty OSN jednoznačně vyplývá, že použití ozbrojené síly je 
krajním východiskem, když všechny ostatní způsoby řešení problémů byly vyčerpány. 
Složitost a rozsah problémů ozbrojeného zápasu a všeho co s ním souvisí, vyžadují prů-
běžný rozvoj jeho teorie z ní odpovídající praxe.
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Příloha číslo 1 

Hlavní příčiny možných ohrožení 

 

Druhy ohrožení Hlavní příčiny 

- vnitřní:  člověk: 
· etnické, sociální 
· boj o moc 
· stabilizační operace 
· mezinárodní terorismus 

ozbrojený 
konflikt 

- člověk: 
· fanatismus: politický, etnický, 

náboženský 
· bída, hlad,sociální zoufalství, 

beznaděj 

mezinárodní 
terorismus 

- člověk: 
· náročnost, chudoba, hlad 
· touha po penězích 

kriminalita, 
organ. zločin 

- člověk: 
· extremní skupiny 
· sociální podmínky 
· masové migrace 

narušení 
pořádku 

- člověk: 
· nedostatek surovin, energie  
· embargo: dovoz, vývoz (člověk) 

ekonomická 

- viry, infekce 
- člověk: hygiena epidemie 

- člověk: 
· chybami v projekci 
· nedodržováním: 

- technologických postupů a norem 
- bezpečnosti práce 
- zásad exploatace 

· nedbalosti, nedůslednosti, 
selhávání, (mikrospánek apod.) 

- stroj: 
· konstrukční vady ( i člověk) 
· kazy a vady materiálu ( i člověk) 

 

havárie 

- přírodní živly 
- člověk: 

· nerespektování přírodních zákonů 
· ekologické narušování 
· narušování rovnováhy přírody 
· drancování surovin 

přírodní 
katastrofy 

vojenská 

ohrožení 

nevojenská 
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