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 VE 21. STOLETÍ

Bc. Jaroslav ŠVESTKA 

Anotace:
Článek přináší informace o současné podobě a možných perspektivách budoucího 

vývoje globálního a středních námořnictev a námořních strategií aplikovaných v zemích 
s globálním a středními námořnictvy. Hlavní pozornost je věnována U.S. Navy, kvůli 
jeho aspiracím stát se nejdůležitějším nástrojem při naplňování celosvětových zájmů 
Spojených států amerických. 

¬¬¬

1.  Úvod
Devadesátá léta 20. století byla obdobím zásadní transformace mezinárodního sys-

tému, na kterou všechny vlády světa reagovaly většími či menšími změnami zahra-
ničních politik. Vojenská strategie je nástrojem politiky, především zahraniční, proto 
nestabilita prováděných politik, plynoucí z nejasností ohledně ustavující se podoby 
systému, musela nutně zpomalovat vytvoření koherentní a dlouhodobé námořní strate-
gie, jako jedné ze základních součástí ozbrojených sil. ČR je součástí ozbrojených sil 
NATO, proto informace o této strategii je součástí všeobecného obzoru. Vojenská stra-
tegie a zahraniční politika se nacházejí v intenzivním interakčním vztahu: zahraniční 
politika stanovuje úkoly, ale musí vycházet z dostupných zdrojů a strategických, ope-
račních a taktických omezení. Jak zahraniční politika, tak i strategie jsou limitovány 
ekonomickou výkonností země. Na začátku 21. století již řada států přijala nějakou vizi 
budoucího vývoje mezinárodního systému, což umožnilo vytvoření trvalejší zahraniční 
politiky a vojenské strategie1. Přesto stálost současného mocenského uspořádání světa 
je permanentně zpochybňována, což opět vojenské stratégy vrhá do oblasti nejistoty 
v otázkách budoucích požadavků na ozbrojené složky. 

Příspěvek se zabývá pouze zeměmi s velkými a středně velkými námořnictvy, tedy 
námořními velmocemi3, neboť pod touto hranicí se ozbrojené složky zemí soustředí, až 
na výjimky, pouze na obranu vlastního pobřeží v rámci společné „strategie odepření pří-
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stupu“, při níž nehrají námořní jednotky významnější roli, než ostatní vojskové součásti. 
Je u nich obtížné mluvit o propracované námořní strategii. Největší prostor je věnován 
U.S. Navy, která si, i přes významný kvantitativní pokles, jako jediná po studené válce 
uchovala status globálního námořnictva.

V současnosti se běžně počítá s minimálně třicetiletou délkou aktivní služby u tor-
pédoborců a útočných ponorek, čtyřicetiletou u jaderných ponorek s balistickými rake-
tami a u letadlových lodí až s padesáti lety. Až 60 % dnešních lodí v U.S. Navy bude 
provozováno ještě za 20 let. Složení loďstva ani způsob užití plavidel není tedy možné 
libovolně a rychle měnit, z čehož vyplývá stálost vojenských strategií. Proto popis sou-
časného stavu námořnictev, restrukturalizačních záměrů a výzbrojních programů uka-
zuje pravděpodobné základní kontury strategií i v budoucnosti. 

2.  Strategie a moře
Lze vyjít z klasické poučky Carla von Clausewitze: „strategie je použití bojů 

k naplnění cíle války“, kterou do preciznější formulace, zahrnující i neválečný význam 
termínu, převedli John Baylis a James J. Wirtz: „Strategie je aplikace vojenské moci 
s cílem naplnit politické cíle, nebo konkrétněji „teorie a praxe užití, a hrozba užitím, 
organizované síly pro politické účely“ (Colin S. Gray)3. 

Strategie4 se tedy vztahuje k problémům státní politiky v době míru i války v oblas-
tech, kde se politické, ekonomické, psychologické a vojenské faktory překrývají a vzá-
jemně doplňují.5 Roger W. Barnett ještě pojmy ujasňuje: „Cíle na operační úrovni jsou 
ty, které jsou-li úspěšně napadeny mění směr či výsledek kampaní nebo velkých operací; 
strategické cíle naproti tomu zahrnují směřování nebo výsledek války“.6 Význam strate-
gie nespočívá v tom, že přesně předpoví co a kdy bude od ozbrojených sil požadováno, 
ale v tom, že obecně určuje proč, kde, kdo a do určité míry i druh čeho hrozí. Cílem 
tedy není nenechat se překvapit událostmi, ale připravit se na nejhorší možné předpo-
věditelné dopady budoucího vývoje. Není také většinou zcela jasné, kdo v budoucnu 
ohrozí národní zájmy, proto politici musí denovat hierarchii těchto zájmů.7 

Podle Juliana Corbetta: „cílem námořního boje musí být vždy přímo či nepřímo 
ovládnout moře, nebo zabránit protivníkovi v jeho ovládnutí“. Na rozdíl od válčení 
na souši neznamená ztráta vlády jedním aktérem její automatické přesunutí na protiv-
níka: „Kontrola moře (sea command, synonymum sea control) tudíž neznamená nic 
jiného, než kontrolu námořních komunikací, ať už pro komerční či vojenské účely. 
Cílem námořního boje je kontrola komunikací a ne, jako v pozemním boji, dobytí 
teritoria“.8 Pro Corbetta byla námořní strategie součástí vševojskové strategie, nikoliv 
oddělenou válečnou sférou, protože námořnictvo nemohlo bez spolupráce s armádou 
dosáhnout strategického efektu. Proto prosazoval úzkou kooperaci všech složek, tedy 
věc i dnes považovanou za základ úspěchu. 

Otázku námořní strategie nelze zjednodušit na čistě vojenskou koncepci použití 
síly na moři, či z moře, protože se zaobírá aplikací námořní moci, jíž Sam J. Tangredi 
vymezuje jako: „kombinaci kapacit národního státu v oblasti námořního obchodu a vyu-



žívání oceánských zdrojů se schopností projekce vojenské moci na moře za účelem kon-
troly moře a oblasti, a z moře tak, aby došlo k ovlivnění událostí na pevnině prostředky 
námořních sil“.9 Námořní moc tak v sobě zahrnuje oblasti dozoru nad mezinárodním 
obchodem, operace válečných námořnictev ve válce a jejich užívání jako nástrojů diplo-
macie, odstrašování a politického ovlivňování v čase míru.10 Námořní strategie je tou 
součástí vševojskové strategie, která se zabývá prováděním námořní moci. 

Námořní moc má řadu výhod oproti ostatním ozbrojeným složkám: je exibilní, 
mobilní a přizpůsobivá; má schopnost setrvat na pozici velmi dlouho a zajišťovat trvalou 
přítomnost; umožňuje provádění globální strategie; posunuje strategické hranice blíže 
protivníkovu území; je nástrojem udržování globálních aliancí a komunikačních linií. 
Naopak omezují ji: obtížné užití síly proti pevnině; relativní taktická pomalost; pomalost 
působení na strategickou situaci; vysoká nákladnost plavidel a zařízení projevující se 
v jejich omezeném počtu; počasí.11 

3.  Dimenze užívání ozbrojených sil
V současnosti můžeme rozeznávat pět geogracky denovaných dimenzí válčení: 

moře, pevninu, vzduch, vesmír a elektromagnetické spektrum (kyberprostor). Tyto pro-
story jsou i dnes odlišitelné, přestože, ve srovnání s minulostí, natolik vzájemně pro-
vázané, že výkon na politické, strategické, operační i taktické úrovni v jedné z nich 
je, až na výjimky, podmíněn výkonem v jiných oblastech. Stratégové musí počítat 
ve svých úvahách též s existencí trumfu, který dokáže přebít i velmi dobrý výkon 
v těchto konvenčních oblastech – jadernými zbraněmi. Skutečnost, že veškerá vojenská 
činnost usiluje více či méně o změnu na pevnině, ani to, že námořnictvo nedokáže ope-
rovat v prostoru, jemuž zcela vládne nepřátelské letectvo, neznamená, že námořní síly 
a námořní strategie, jako součást vševojskové strategie, ztratily význam. 

Pro řadu expertů i laiků se tématem doby stala provázanost a spolupráce složek 
během operací a s tím spjatá koncepce vyvážených sil. Moderní vojsko by se mělo 
vyznačovat poměrem jednotlivých ozbrojených sil, který byl nejvhodnější k dosažení 
cílů zakotvených v „grand strategy“ státu. Tyto složky dohromady musí tvořit mecha-
nický vojenský stroj, který bude mít kapacity pro vypořádání se s typy koniktů, prav-
děpodobnými podle tvůrců zahraniční politiky. Podoba ozbrojených sil a poměr jejich 
složek musí odpovídat národním strategickým potřebám, a preferencím; musí využívat 
národních předností a bránit oblasti národní slabosti.12 

Podle Rogera W. Barnetta každá složka ozbrojených sil řeší při hledání optimálního 
způsobu fungování podobu tří dimenzí, jejichž dříve lineární charakter mizí a nahrazuje 
jej nelinearita. První dimenzí je prostor, terén, v němž dříve existovaly celkem rozli-
šitelné linie, podle nichž jsou organizována vojska, tedy linie postavení nepřátelských 
vojsk, pozic dělostřelecké podpory, odlišitelný týl, atd. Dnes pokrok techniky rozšířil 
boj na celé území nepřítele a linearita zůstala zachována pouze při obraně významných 
nepohyblivých cílů, především infrastruktury státu. V druhé dimenzi, čase, tedy sousled-
nosti kroků, nahradil požadavek na synchronizaci a provedení co nejvíce akcí v jediný 
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okamžik dřívější sekvenčnost a dlouhodobost akcí. Posledním rozměrem je intenzita, 
jejíž nelinearita je skryta ve skutečnosti, že i malé akce mohou vést k výsledku, který 
je zcela v nepoměru s náklady na takovou akci. Jednotlivé proměnné se nacházejí mezi 
sebou navzájem v intenzivní interakci a nelze je tudíž oddělit. Není ani možné vrátit 
jim jejich linearitu, či je sledovat mimo kontext. Nejvýznamnějším projevem změněné 
podoby koniktů je stírání hranice mezi taktickou, operační a strategickou úrovní vedení 
válek, kdy i malá („taktická“) akce může mít důsledky velké („strategické“).13 Proto 
strategii nelze uměle vytrhávat z vazeb na ostatní roviny, a proto se i tato úvaha bude 
věnovat některým podstatným „pod-strategickým“ aspektům aplikace námořní moci. 

Námořnictvo jako první ze složek ozbrojených sil zažilo přechod k nelineárnímu, 
trojrozměrnému (po zavedení letectva a ponorek) prostoru, v němž manévr není mož-
ností, ale deničním rysem prostředí. Za takových podmínek se největší výzvou pro 
vojsko stává nalezení správného cíle, tedy protivníka hledajícího pro sebe útočiště 
(sanctuary), pozici, kde se cítí bezpečně. Útočiště není spjato s konkrétním místem, nut-
nost zajistit bezpečí občana konkrétní země jeho vládou se pohybuje spolu s ním.14 

Úspěch bojové činnosti armády je podmíněn získáním přístupu s využitím jednoho 
či více prostředí: moře, vesmíru, kyberprostoru, souše a vzduchu. Přitom vesmír, kyber-
prostor mimopobřežní moře a vzduch nad ním jsou volně dostupné všem bez politických 
omezení spjatých se suverenitou u souše a vzduchem nad ní. Přístup je schopnost zbavit 
někoho útočiště a jeho vytvoření sestává z několika na sebe navazujících fází: výběr, 
zjištění pozice, identikace, sledování cíle a útok na něj, tudíž postupně pobíhá zpravo-
dajská činnost, průzkum, sledování a útok. V povaze mořského prostředí je skryta řada 
faktorů, které působí proti soudržnosti uvedeného řetězce. Především, vojsko působí ve 
velmi rozlehlém, zakřiveném, nelineárním, trojdimenzionálním prostoru. A také, pro-
tivník se bude snažit ochránit vlastní útočiště tím, že bude pokusy o získání přístupu 
blokovat (strategie odepření přístupu – access denial). Ofenzivní metody obránce nalez-
nou uplatnění při útoku na senzory, výzvědná zařízení a velitelství, defenzivní při aktivní 
a pasivní obraně, zvyšování utajení, rozptýlení a maskování jednotek. Především defen-
zivní postupy jsou relativně levné, ale přitom účinné, zatímco protiopatření složitá 
a vyžadující vyspělou techniku a know-how.15 

4.  Užití námořní moci 
V historii můžeme rozlišit šest přístupů, které upravovaly užívání ozbrojených sil 

státu na moři. Strategie zemí s početným a silným vojenským námořnictvem jsou orien-
továny většinou na bitvy otil, blokády a projekci moci, zatímco méně vybavené země 
většinou volí nájezdy korzárů proti obchodním lodím, ochranu pobřeží a předsunutou 
přítomnost. Tyto přístupy jsou jakýmisi ideálními typy a v praxi jsou v rámci konkrétní 
státní strategie různě kombinovány a přizpůsobovány vývoji koniktu, resp. kontextu.

Pro další text je vhodné odlišit projekci moci (power projection) od předsunuté 
přítomnosti (forward presence). K druhému jmenovanému přístupu se v historii uchylo-
vala slabší válečná námořnictva, přičemž jejich hlavním cílem bylo odstrašení, případně 

68

OBRANA A STRATEGIE



připravenost na co nejrychlejší zahájení obrany blízko území protivníka v okamžiku 
napadení/krize. Naproti tomu projekce moci je mnohem ambicióznější koncepce, která 
je umožněna neexistencí významné protiváhy vůči celosvětově nadřazenému loďstvu 
některého státu/aliance. Takové námořnictvo drží kontrolu moře a tedy nemusí své síly 
využívat k eliminaci nepřátelské otily a tím (nebo následně) nepřímo ovlivňovat dění 
na souši, ale uplatňuje je přímo k usměrňování vojenské a politické situace na zemi.16 
Projekce moci zahrnuje jak agresivní vojenské akce, tak mírové operace typu peace-
keepingu, apod. Úspěch projekce moci z moře vyžaduje vlastnictví tří kvalit:

a) schopnosti zasadit úder do přibližně stejné hloubky území jako letectvo, což sice 
splňuje střela s plochou dráhou letu odpalovaná z moře (SLCM), většinou Toma-
hawk, ale zásoba raket na palubě je omezená a možnosti doplnění na moři zatím 
komplikované;

b) schopnosti podpořit palbou vyloďující se jednotky, k čemuž se nejlépe hodí děla 
větších ráží, která ale dnes nejsou na lodích zavedena;

c) schopnost získat dostatek informací o bojišti, z nichž podstatná část by měla 
pocházet ze satelitů; řešením pro středně velká námořnictva, která obvykle nedis-
ponují informacemi ze satelitů, je dostatek průzkumných bezpilotních létajících 
prostředků na každém plavidle.17    

Podmínkou projekce moci z moře je ovládnutí moře (sea control), které ovšem 
nemusí být globální. I relativně slabé námořnictvo je schopné regionálního ovládnutí 
moře, neboť ani námořní velmoc nemusí mít prostředky pro ovládnutí konkrétní oblasti, 
v konkrétní čas, nebo pro určitý účel. Globální námořnictvo může být natolik celosvě-
tově zaangažováno, že mu budou v některé situaci chybět volné zdroje. Strategii regi-
onálního ovládnutí moře volí námořní velmoci, jejichž zahraniční politika nevyžaduje 
intenzivní, či časté působení mimo domácí vody. Země se slabším námořnictvem prav-
děpodobně bude za vhodnější považovat strategii upření moře (sea denial) založenou 
na snaze zabránit protivníkovi v ovládnutí moře a následně provést projekci moci do 
oblasti.18 Vzhledem k tomu, že většina bojů bude probíhat relativně nedaleko od pobřeží, 
obránce bude těžit z několika výhod, především z možnosti zapojit letectvo a zabránit 
protivníkovi v ovládnutí vzdušného prostoru letadly z letadlových lodí, nebo z nasazení 
skrytých pozemních protilodních raket. 

Strategie ovládnutí i upření moře zahrnují boj o užívání námořních komunikačních 
tras (sea lines of communicatios – SLOC), které často v některé své části procházejí 
úzkými hrdly (průplavy a průlivy), jejichž zablokování je relativně nejméně náročné. 
Proto právě zde lze očekávat v případě regionálního koniktu intenzivní válečné ope-
race.19 Při projekci moci do nějaké SLOC budou klíčovou roli hrát útočné ponorky 
s jaderným pohonem (SSN). Rostoucí propojenost světa a závislost řady zemí na neru-
šeném globálním obchodu nutí liberálně-demokratické režimy k ochraně SLOCs a lze 
očekávat, že při jejich ohrožení námořní velmoci v čele s USA zasáhnou i vojensky. 
S globalizací jde ruku v ruce posilování významu jednoho z hlavních nástrojů její 
ochrany – námořní moci. 
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Výše uvedené zachycuje Sam J. Tangredi ve své široké denici námořnictva: „sou-
část vojenských sil, která operuje na (v) kapalných prostředích, která lidé využívají pro 
přenos informací, dopravu a výměnu, ale běžně je nemohou osídlovat. Jeho primárním 
posláním je zajištění nebo zabránění přístupu. Jeho působení na teritoria a populaci je 
obecně nepřímé. Nicméně svoboda činnosti, kterou moře umožňuje v mezinárodních 
prostorách oceánů, poskytuje rámec pro stále rostoucí rozsah nezávislých a přímých 
účinků na pevninu.“ 20

5.  Dnešní námořnictva
Většina v současnosti nejrozšířenějších plavidel má jen omezenou schopnost pře-

žití v boji. Jde o dědictví studené války, v níž se námořnictva připravovala na intenzivní 
a krátký konikt, tudíž poškozená loď, kterou by bylo nutné z důvodu oprav třeba i jen 
na šest týdnů vyřadit, měla stejnou bojovou hodnotu jako potopená. Proto se nevěno-
valo příliš pozornosti pancéřování, zálohování systémů, rozmístění klíčových zařízení 
(pohonná soustava, velicí a řídicí centrum, senzory,…) po celém trupu namísto koncent-
race, apod., tedy věcem, které se ve změněném kontextu dostávají na vrchol zájmu kon-
struktérů. Navíc bojové zkušenosti ukázaly, že zásah jednou leteckou protilodní střelou 
jen výjimečně dokáže loď od velikosti torpédoborce výše zničit. Z tohoto důvodu je 
schopnost pokračovat v palbě i po poškození klíčová. 

Norman Friedmann se domnívá, že střední a velká námořnictva by měla zavádět 
prostorově dostatečně naddimenzovaná plavidla, která mají dostatek prostoru pro zásobu 
zbraní a mohou vykazovat větší schopnost přežít. Jejich další výhodou je snazší moder-
nizace v průběhu služby. Zatímco životnost trupu, který je ve srovnání s ostatními 
náklady relativně levný, je u těchto lodí minimálně 35 let, použité zbraňové, řídicí, 
výpočetní apod. systémy21 je třeba měnit a doplňovat o nové, poněvadž rychle morálně 
zastarávají. Změny ovšem komplikuje konstrukce trupu, která s nimi nepočítá a není 
založena na „otevřených architekturách“. Bude-li se výpočetní technika a elektronika 
rozvíjet podobně rychlým tempem jako dnes, lze během života plavidla předpokládat 
zněkolikanásobení jejich schopností. Proto při podřizování konstrukce touze po „nevi-
ditelnosti“ (stealth) může být krátkodobá výhoda, překonaná technologickým pokrokem 
v senzorech, vykoupena problémy s upgradováním takové lodě v budoucnu.22 Praxe uka-
zuje, že menší lodě (fregaty) nemají nižší provozní náklady, nemusí mít menší posádku 
a jsou hlučnější a nestabilnější, než větší torpédoborce. Výzbrojní plány U.S. Navy jsou 
s výše uvedeným plně v souladu, protože fregaty třídy Oliver Perry nemají být nahra-
zeny novými fregatami, ale torpédoborci třídy Zumwalt (viz část 8, bod a). 

Jelikož je většina výdajů moderních námořnictev tvořena náklady na personál, 
jsou patrné snahy v co největší míře nahrazovat osoby zařízením. Nicméně protože nej-
větší redukce je možná u nejméně kvalikovaných profesí, pokles nákladů nebude kopí-
rovat pokles počtu. Další cestou používanou ke snížení velikosti posádky je přesunutí 
co nejvíce operací z paluby na břeh, kde by byly prováděny pro mnoho plavidel spo-
lečně. Tento způsob ovšem není dosažitelný pro každé námořnictvo, neboť jeho úhel-
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ným kamenem je rozsáhlá síť vysokokapacitních a zabezpečených satelitů pro přenos 
informací mezi všemi participanty (hladinové lodě, ponorky, průzkumná letadla, C3I 
/velení, kontrola, komunikace a zpravodajství/ centra, atd.). Pozemní centra mají za úkol 
sloučit informace ze všech dostupných zdrojů a v reálném čase rozesílat data o vývoji 
taktické situace. V rámci NATO disponují vlastním systémem tohoto druhu pouze USA, 
Velká Británie (úzce propojený s americkým) a Francie. Spojené státy ovšem umožňují 
zapojení i ostatních aliančních lodí. Podobné systémy dovolují relativně malému počtu 
plavidel pokrýt relativně rozsáhlé prostory moří a ovládnout moře (například blokáda 
Iráku během války v Zálivu). Díky nim získaly hladinové lodě při akcích dosah letadlo-
vých lodí (přestože v palebné síle zaostávají).23 

6.  Námořní strategie Spojených států amerických
Američtí stratégové pochopili nejpozději při operaci Pouštní bouře, že studenová-

lečnický svět zmizel v propadlišti dějin a vzal s sebou i jejich koncepce, v oblasti námoř-
nictva tedy Maritime Strategy z 80. let 20. století.24 

V reakci na změny globálního prostředí na začátku 90. let U.S. Navy přišla v roce 
1992 se strategickou vizí „…From the Sea“, která znamenala zásadní přehodnocení stra-
tegie a odklon od příprav na vedení války uprostřed oceánů k operacím prováděným 
z moře ve spolupráci s ostatními složkami ozbrojené moci. Koncepce stála na čtyřech 
pilířích: 

a)  námořní síly získají schopnost operovat jako expediční, tzn. budou způsobilé rea-
govat rychle, zůstat po dlouhou dobu nasazené a plnit širokou paletu úkolů spoje-
ných i s novými typy koniktů;

b)  U.S. Navy získá nástroje k pevnějšímu propojení s Marine Corps pro provádění 
společných operací;

c)  námořnictvo bude schopné předsunuté přítomnosti, a tím, že bude demonstrovat 
americké závazky a odhodlání s cílem odstrašovat regionální konikty a ovlivňovat 
krize se stane i diplomatickým nástrojem v čase míru;

d)  odmítnutí přístupu, že pro všechny přidělené úkoly je nejvhodnější stejná odpověď, 
tj. vyslání operačního svazu v čele s letadlovou lodí.

Na tuto vizi navázala o dva roky později nová, „Forward… from the Sea“. Ještě 
více byla zdůrazněna globálnost amerických zájmů a došlo také k oslabení důrazu na 
provázanost námořnictva a námořní pěchoty. Základem případné odpovědi na krizi měl 
být operační svaz letadlové lodi vybavený mnohoúčelovým a přizpůsobivým taktickým 
letectvem a/nebo obojživelný svaz s expedičními jednotkami námořní pěchoty schop-
nými speciálních operací. 

Na začátku 90. let se tak základem americké strategie stala předsunutá přítomnost 
vyjádřená v koncepci pobřežního působení (littoral warfare), která byla dále rozpra-
cována v roce 1998 v „Forward… from the Sea: Anytime, Anywhere“. Námořnictvo 
již nevidělo svět tak idealisticky jako dříve, což se projevilo v určitém pesimismu 
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v otázce vytváření mírového světového uspořádání, nicméně stále se připravovalo na 
úkoly liberálně-internacionalistické zahraniční politiky Clintonovy administrativy. Úhel-
ným kamenem dokumentu zůstala předsunutá přítomnost, avšak nyní již byla ztotožněna 
s námořní předsunutou přítomností. Námořnictvo se mělo stát základem pro C3I při 
společných operacích ozbrojených složek. Byla též zdůrazněna exibilita námořních sil 
a jejich schopnost setrvat na místě koniktu i po jeho ukončení a monitorovat a mode-
rovat další vývoj. V praxi se tento přístup projevil posilováním čtyř typů námořních 
sil: letadlových lodí schopných útočit i dosáhnout vzdušnou dominanci; hladinových 
plavidel se střelami s plochou dráhou letu, profesionálních, vysoce mobilních jednotek 
námořní pěchoty a vyspělé protiletecké a protiraketové obrany (přinejmenším schopné 
ochránit otilu, ale raději i klíčové politické a vojenské objekty na pevnině).25 

Na začátku 21. století zůstával v USA liberálně-internacionalistický pohled na 
národní bezpečnost dominantním, nicméně pojetí budoucí války jako zaoceánské 
a zaměřené proti vojenským cílům bylo přijímáno jako méně důvěryhodné. Aby vojen-
ské zapojení Spojených států neztratilo podporu veřejnosti, mělo by být co nejkratší 
a spjato s omezeným počtem obětí, protože zprávy masmédií z bojiště by vyvolaly erozi 
občanského nadšení. Navíc zkušenosti ukazují, že nelze vést skutečně „chirurgickou“ 
válku, která by vyřízla politické vedení, zničila vojenské prostředky protivníka a dotkla 
se minimálně nevojenských sil, jelikož protivníkem je většinou mobilizovaná společ-
nost. Proto propagace operace jako protivojenského zásahu vede při konfrontaci s reali-
tou k rychlému pádu legitimity, a to nejenom samotné akce, ale i vlády.

Důvěru v pobřežní strategii narušují i pochybnosti, zda dokáže plnit své úkoly 
v časech míru, krize i války. Není například zcela prokazatelné, zda rutinní mírová pří-
tomnost námořních sil dokáže odstrašit rozhodnutou vládu autoritativního režimu od 
násilných akcí. „V čase krize… je jí ( předsunuté přítomnosti) přikládán okamžitý odstra-
šující efekt… odstrašování konvenčními prostředky… pravidelně selhává, dokonce 
i v případech, kdy závazky jsou „jasně denované, opakovaně zveřejněné a hájitelné“… 
Vlastnictví rozhodné nadřazenosti v konvenčních prostředcích… neznamená nezbytně 
možnost Spojených států odstrašit útoky na přátele a zájmy… Snahy o konvenční odstra-
šování získávají přinejlepším čas26.“ Edward Rhodes odmítá i významný přínos předsu-
nuté přítomnosti pro počáteční fázi koniktu, protože neválčí-li se s armádou některé 
země třetího světa, bude třeba čekat na posily. Považuje tedy investice do předsunuté 
přítomnosti za neefektivní a navrhuje učinit z USA celosvětového námořního hegemona, 
tedy aktéra s kapacitou ke kontrole všech nepobřežních oblastí moří: „Ovládáním mezi-
národních vod a celosvětového obchodu, který na nich probíhá nemusí samo o sobě 
zabránit vzniku výzev pro mír a liberální demokracii, ale nabízí potenciál pro vykoná-
vání podstatného vlivu a vedení, tedy za současného stavu všeho, co lze rozumně od 
námořní moci očekávat“.27 E. Rhodes tento názor vyjádřil ještě před 9. zářím 2001, které 
ve svých důsledcích znamenalo pevné přimknutí ke strategii pobřežního boje. Ukázalo 
se, že ovládání mezinárodních vod není pro USA cestou k zajištění národní bezpeč-
nosti. 
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7.  Současná U.S. Navy
National Military Strategy Spojených států požaduje od U.S. Navy schopnost sou-

časně ubránit vlast, odstrašovat nepřátele ve čtyřech kritických regionech, rychle porazit 
protivníka ve dvou z těchto regionů a v jednom z těchto koniktů rozhodně zvítězit. 
Strategické požadavky jsou známy jako formule 1/4/2/1. Energický postup v řadě ope-
račních prostorů vyžaduje akceschopné síly připravené bojovat, a to bez omezení před-
sunuté přítomnosti jinde.28 Nejdůležitějšími regiony jsou Západní Pacik a Indický 
oceán společně s okolím Arabského poloostrova, které má na starosti 7. otila.29 

Základním nástrojem strategie pobřežního angažmá jsou bitevní skupiny leta-
dlových lodí a pohotovostní obojživelné skupiny. V současnosti provozuje U.S. Navy 
8 plavidel třídy Nimitz, dvě další jsou ve výstavbě (pojmenovaná Ronald Reagan 
a George H. W. Bush)30. Dále po jedné lodi třídy Enterprise, John F. Kennedy a Kitty 
Hawk. Kromě dvou posledně jmenovaných jsou poháněny jaderným reaktorem. Přes-
tože v brzké budoucnosti počet aktivních plavidel vyskočí na 13, bude provozováno 
jenom 12 bitevních skupin letadlových lodí31. Konstrukce první příslušnice nové gene-
race letadlových lodí má započít v roce 2007 a dokončena má být 2014 tak, aby plavidlo 
nahradilo USS Enterprise, jejíž stáří přesáhne 50 let.32 Pokud vláda objedná 10 plavidel 
nového typu, bude pravděpodobně tato třída ve službě ještě kolem roku 2100. 

Současných 12 pohotovostních obojživelných skupin, tvořených 2 300 příslušníky 
námořní pěchoty s odpovídajícími obrněnými, dělostřeleckými, leteckými a doprav-
ními prostředky umístěnými na lodích pro obojživelný útok, bude transformováno na 
12 expedičních skupin pro rychlý zásah33. Základní změnou proti panujícímu stavu 
bude doplnění o doprovodná hladinová plavidla, tedy křižníky s řízenými střelami třídy 
Ticonderoga (CG-47) a torpédoborce s řízenými střelami třídy Arleigh Burke (DDG-51), 
a ponorky. Tím tyto skupiny získají kapacitu pro provádění akcí nezávisle na letadlo-
vých lodích v prostředích s nízkou až střední mírou nebezpečnosti, a to včetně útoků na 
velké vzdálenosti.34 

V současnosti disponuje U.S. Navy sedmi hladinovými akčními skupinami vyba-
venými raketami Tomahawk, které jim poskytují možnost útoku na velké vzdálenosti. 
V budoucnu má jejich počet vzrůst na 9, přičemž jedna z lodí ve skupině bude 
určena k její ochraně a přinejmenším dvě další budou vybaveny vylepšeným systémem 
Aegis35 s posílenou schopností boje proti raketám, hlavnímu potenciálnímu nebezpečí 
při pobřežním boji. 

Strategie pobřežního boje vyžadující mírovou dlouhodobou přítomnost velké části 
sil na moři a schopnost zásobovat početné síly v čase krizí a koniktů klade velké nároky 
na logistické zabezpečení. Proto má být vybudován robustní zásobovací a skladovací 
systém s více než dvojnásobnou kapacitou oproti dnešnímu, a to při stagnaci či mírném 
zvýšení počtu aktivních lodí. 

Jaderné ponorky s balistickými raketami (SSBN) tvoří nejvíce odolnou součást 
triády strategického jaderného odstrašování. V současnosti provozují USA 18 SSBN ze 
základen v Kings Bay (Georgia) a Bangoru (Washington). Všechny patří k třídě Ohio 
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a každá z nich nese 24 mezikontinentálních raket odpalovaných z moře (SLBM) Tri-
dent II D-5, takže dohromady se na ponorkách nachází asi 50 % aktivních amerických 
jaderných hlavic.36 Postupně dojde v souvislosti s přeměnou 4 nadbytečných SSBMs na 
ponorky s jaderným pohonem vyzbrojené řízenými střelami (SSGN) k poklesu počtu 
na 1437 a otila má být beze změny udržována nejméně do roku 2020, kdy začne třídě 
Ohio postupně končit životnost. Reorientace námořnictva na pobřežní boj se otile stra-
tegických ponorek víceméně vyhnula a na její podobu měl vliv především rozpad SSSR, 
který vedl ke snížení počtu. 

Mimo USA provozuje SSBMs už jenom Rusko, Velká Británie, Francie a Čína 
(jednu). 

8.  Výzbrojní programy U.S. Navy
Pro naplnění požadavků plynoucích z doktríny 1/4/2/1 zakotvené v Národní vojen-

ské strategii a koncepci Sea Power 21 plánuje U.S. Navy uskutečnit řadu modernizač-
ních programů, mimo jiné:

a)  Loď třídy Zumwalt pro pobřežní boj specializovaná proti nepřátelským zbraním 
pro odepření přístupu, tzn. diesel-elektrickým ponorkám, minám, rychlým hlídko-
vým člunům, atd. Měla by se vyznačovat pokročilými „stealth“ technologiemi, 
velkokapacitním vertikálním odpalovacím systémem a dělostřeleckým systémem 
pro efektivní palebnou podporu s projektilem naváděným pomocí GPS.38 Roz-
sáhlá automatizace má umožnit zredukovat posádku na méně než třetinu dnešního 
obvyklého počtu, nicméně tak razantní snížení vyvolává obavy ze snížení schop-
nosti přežití v boji. První loď by měla být objednána v roce 2005.39 

b)  Nová třída lodí plavidel obojživelný zásah jednak poskytujících zázemí pro spe-
ciální jednotky, a též nesoucích nové letouny F-35 Joint Strike Fighter a V-22 
s krátkým vzletem/vertikálním přistáním. Tato plavidla budou jádrem expedičních 
skupin pro rychlý zásah. 

c)  Přeměna čtyř jaderných SSBMs třídy Ohio na SSGNs. Každá z nich dostane výmě-
nou za 24 SLBMs 154 (sic!) SLCMs Tomahawk, bezpilotní létající stroje, dálkově 
řízené stroje pro zneškodňování nebezpečí pod hladinou a kapacity pro ubytování 
zhruba 50—60 příslušníků speciálních sil. První z SSGNs by měla vstoupit do 
služby v roce 2007. 

d)  Koncepce zkoumající možnosti vytvoření rozsáhlých platforem poskytujících úto-
čiště hlavním ozbrojeným složkám na moři tak, aby schopnost velmi rychlé pro-
jekce moci na pevninu byla zabezpečena ze stanoviště daleko od pobřeží, bez nut-
nosti spoléhat se na zranitelné přístavy a letiště. Základní charakteristikou této lodi 
(předpokládá se několik variant) by měla být kapacita k nakládání a vykládání vel-
kých objemů materiálu na moři s cílem efektivně podporovat jednotky na souši. 
Uvažuje se též o plovoucích předsunutých základnách, které by měly být domovem 
pro plovoucí centrum C3I a speciální jednotky.       
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Díky výše uvedeným změnám se počet skupin schopných útoku na velké vzdá-
lenosti zvýší z 19 v roce 2003 na 37 v blízké budoucnosti (12 bitevních skupin leta-
dlových lodí, 12 expedičních skupin pro rychlý zásah, 9 hladinových akčních skupin 
a 4 SSGNs).40 

Po nástupu R. Reagana do funkce prezidenta došlo k významnému přehodnocení 
americké obranné a zahraniční politiky, jehož výsledkem bylo zahájení řady výzbroj-
ních programů. Nicméně v okamžiku, kdy byla završena výzkumná a projektová fáze 
a začaly být produkovány první kusy nových zbraní, skončila studená válka, čímž 
zmizelo prostředí, pro něž byly tato systémy určeny. Modelovým příkladem mohou 
být útočné ponorky s jaderným pohonem (SSNs). Námořnictvo se rozhodlo zastaráva-
jící třídu Los Angeles nahradit novou třídou Seawolf, avšak již v průběhu výstavby 
bylo zřejmé, že tato ponorka je příliš těžká, neúnosně drahá a celkově nevhodná pro 
novou doktrínu pobřežního boje. Primárním posláním těchto dvou tříd bylo vyhledávání 
a ničení sovětských SSBMs, sekundárním doprovod letadlových lodí a jejich ochrana 
před sovětskými SSNs. Nakonec byly objednány jen tři kusy a U.S. Navy vyprojekto-
vala SSN třídy Virginia, která dokáže vykonávat širší škálu úkolů – od klasického proti-
ponorkového boje, doprovázení bitevních uskupení, přes kladení min u pobřeží, utajené 
odpalování Tomahawků, až po skrytou špionáž. Zásadní vylepšení spočívalo především 
v zabudování vertikálního odpalovacího zařízení s 12 šachtami. V roce 2000 se předpo-
kládalo objednání celkem 30 kusů těchto ponorek (zhruba 2 mld. USD/kus). 

V současnosti disponuje U.S. Navy čtyřmi typy hladinových bojových plavidel: 
křižníky třídy Ticonderoga (v závorce počet kusů v roce 2000: 27), fregatami třídy 
Oliver Perry (36), torpédoborci třídy Spruance (24) a nejnovějšími Arleigh Burke (29). 
V roce 2020 by měly tyto síly sestávat z postupně modernizovaných tříd Arleigh Burke 
(58) a Ticonderoga (26) a nových torpédoborců pro protipozemní boj (32 kusů; viz. výše 
kap. 8, bod a) a křižníku letecké převahy (1). 

Dlouhodobým záměrem U.S. Navy do roku 2020 je udržovat otilu 300 lodí, avšak 
analýza Kongresového rozpočtového výboru v roce 2000 tvrdila, že ani při prodloužení 
délky aktivní služby jeho splnění nebude možné, pokud se nezvýší na léta 2001—2006 
plánovaný roční rozpočet námořnictva ze zhruba 88 mld. USD na 105 mld. USD. V roce 
2028 by takový rozdíl mezi plánovanými potřebami a vyčleňovanými prostředky vedl 
například k tomu, že v aktivní službě by bylo pouze 28 SSNs místo požadovaných 55, 
jelikož mezi léty 2015 až 2028 dojde k vyřazení třídy Los Angeles. K naplnění záměru 
by bylo třeba začít, počínaje rokem 2006, stavět průměrně aspoň 2 SSNs ročně. Podobný 
černý mrak se vznášel i nad námořním letectvem, které pro dosažení plánu potřebuje 
nakupovat mezi léty 2006—2020 zhruba 148 letadel ročně, mimo jiné celkem asi 1000 
kusů dvou verzí F-35 (jedna pro námořnictvo, druhá, s krátkým vzletem/vertikálním při-
stáním pro Marine Corps), okolo 400 V-22 pro transport Marine Corps a modernizované 
F/A-18E/F. 

Pokud dojde k vytvoření Národní protiraketové obrany, bude část anti-raket umís-
těna i na plavidla, čímž námořnictvo získá novou strategickou úlohu. 
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9.  Problém pobřežního působení 
První obtíží, jíž bude čelit námořnictvo provádějící akce v pobřežních vodách je 

fakt, že nepravidelný terén pobřeží ztěžuje klasické elektronické zpravodajství, protože 
jednak se o něj tříští radarové vlny, a dále poskytuje řadu možností pro skrytí číhajícího 
odpalovače raket, nebo přibližujícího se letadla, nebo rakety. Cestou k překonání tohoto 
problému je spojení údajů z několika kooperujících lodí s informacemi z průzkumných 
družic a letounů (bezpilotních, AWACS apod., ale menší námořnictva zde ve větší míře 
použijí i palubní helikoptéry). Přesto ovšem zůstane čas od zjištění útoku do případ-
ného zásahu velmi krátký na permanentní a stoprocentně účinnou aktivní obranu, a proto 
pasivní obrana a schopnost přežít budou klíčové znaky určující kvalitu plavidla. Druhá 
komplikace je spojena s nedokonalostí protilodních raket, které mohou mít značné pro-
blémy se zaměřením se na správný cíl při útoku na lodě v přístavu, či blízko pobřeží. 
Řešení spočívá ve zdokonalení vyhledávání cílů a navádění a přesnosti zbraní. Třetí 
prostor – pod hladinou – se u pobřeží vyznačuje členitým a mělkým dnem, které zne-
snadňuje sonarové vyhledávání. Zde se otevírá prostor k použití dálkově řízených pod-
vodních zařízení pro vyhledávací činnost.41 

Výše uvedené komplikace pobřežního boje je možné překonat jen použitím vysoce 
vyspělé a nákladné techniky, společně s nasazením velkého počtu zbraní. Toto vše si 
dnes může dovolit jen několik námořnictev, tudíž členství v klubu zemí praktikujících 
strategii pobřežního působení je a zůstane vysoce exkluzivním. 

10.  Středně velká námořnictva 
Jelikož všechny státy mimo USA disponují významnými omezeními velikosti 

vojenských rozpočtů, jejich poslání se často redukuje na obranu vlastního území. Až 
je-li toto poslání věrohodně splněno, otevírá se prostor pro expediční či alianční ope-
race. Proto by základem jejich námořní strategie mělo být odepření přístupu (access 
denial), které vyžaduje úzkou součinnost s ostatními složkami ozbrojených sil (joint-
ness). Středně velké námořnictvo je denováno jako: „střední ve svých zdrojích, jež se 
dělí do kapitálových a provozních rozpočtů… střední znamená střední počet lodí, bez 
ohledu na to, jaké typy jsou kupovány… střední také pravděpodobně znamená střední 
materiálové zdroje… střední ale nezbytně neznamená střední kapacity“.42

Podle Normana Friedmana by taková námořnictva měla založit svoji sílu výhradně 
(či významně) na hladinových lodích zvládajících rozmanité mise moderních ozbroje-
ných koniktů, zapojených do společného C3I systému s rozsáhlou sítí senzorů, které 
by ovšem pravděpodobně nebyly satelitní. Jelikož nedisponují letadlovými loděmi, nej-
důležitější taktickou podmínkou operací je efektivní systém včasného varování před 
útokem ze vzduchu napojený na spolehlivý systém protivzdušné obrany. I tak považuje 
Friedman za nutné počítat s možností zásahu a přizpůsobit tomu pasivní obranu plavi-
del. 
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Takové námořnictvo by mělo i určité kapacity pro projekci moci, přestože pouze 
v rámci aliance s velkým námořnictvem. Nikoli proto, že by jeho lodě nezbytně byly 
méně schopné, ale pro jejich nízký počet. Čím menší kvantita a ambicióznější cíl, tím 
dokonalejší C3I je třeba. V rámci pobřežního působení musí mít kapacity pro zajištění 
bezpečnosti nejenom vlastní, ale i ostatních lodí ve otile. Hodnota plavidla pro projekci 
moci ovšem spočívá na ofenzivních schopnostech, tedy na typu a množství nesených 
zbraní, vyspělosti detekčních systémů, kapacitě pro palebnou podporu vyloďujících se 
jednotek, apod. Ideální plavidlo budoucnosti způsobilé plnit tyto úkoly by tedy mělo 
mít výtlak mezi 8000—12000 tunami. Snížení velikosti je omezeno potřebou nést na 
palubě vrtulníky, které jsou nezbytné např. pro provádění blokády či embarga. Z tohoto 
pojetí se mírně vymyká Velká Británie, jejímiž hlavními nástroji pro projekci moci jsou 
zejména lehké letadlové lodě vybavené letouny Harrier s krátkým startem a vertikál-
ním přistáním, které byly používány pro podobné účely a mají podobná omezení, jako 
rakety Tomahawk v U.S. Navy. Význam kapacit pro projekci moci je u Británie spojen 
s jejím charakterem vysoce industrializované kapitalistické ostrovní země závislé téměř 
ve všech komoditách na mezinárodním námořním obchodu. 

Francie vlastní letadlovou loď Charles de Gaulle s jaderným pohonem schopnou 
nést až 40 klasických letounů, většinou starší konstrukce Super Etendard. Zavedení 
moderních stíhaček Rafale naráží stále na řadu problémů, navíc je jejich bojová hod-
nota stále zpochybňována. K tomu je třeba připočíst nadprůměrný počet nehod, které se 
na lodi odehrály, a to včetně radioaktivních. Francouzi považují k tomu, aby byla stále 
jedna letadlová loď akceschopná, za dostatečné provozování dvou plavidel. V součas-
nosti ovšem vlastní pouze jednu. Ve francouzském námořnictvu slouží ještě 23 torpédo-
borců a fregat. Charles de Gaulle se i s nezbytným doprovodem zúčastnil operace proti 
Afghánistánu. Jelikož si tato akce vyžádala vyslání celé 1 loďstva, je zřejmá neschop-
nost Francouzů samostatné a trvalejší projekce moci. 

Další země NATO disponují ještě menšími kapacitami k projekci moci. Itálie 
vlastní pouze jednu menší letadlovou loď, která je však schopna nést jen 18 letadel 
s krátkým startem/vertikálním přistáním Harrier II a jenom čtyři torpédoborce. Ve 
výstavbě je jedna větší letadlová loď, ovšem ani ona neponese klasické letouny, ale 
opět s krátkým startem/vertikálním přistáním (uvažuje se o F-35 Joint Strike Fighter). 
Jednu letadlovou loď provozuje španělské námořnictvo. Opět jde o menší plavidlo 
nesoucí obvykle 10 Harrierů, což ve spojení pouze s asi čtyřmi moderními (americký 
systém Aegis) torpédoborci a 10—15 fregatami vede v otázce projekce moci ke stej-
nému závěru jako u Itálie.43 

Využití ponorek pro pobřežní boj komplikuje neexistence trvalého spojení při 
ponoření, omezený počet nesených protipozemních raket a neschopnost jejich doplnění 
na moři. Proto budou ve středních námořnictvech hrát mimo strategii odepření přístupu 
pouze doplňkovou roli.44
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11. Rusko45 a Čína
Námořní strategie Ruské federace vykazuje řadu zásadních rozdílů ve srovnání 

s Americkou. Zatímco USA usilují o kapacity pro globální angažovanost, rozpad SSSR, 
ekonomické problémy a další vedly ke změně zahraniční politiky směrem ke zmenšení 
ambicí na ovlivňování světa. Politická změna se odrazila i na podobě vojenské strategie, 
jejíž povaha odpovídá výše uvedené koncepci středních námořnictev. Zatímco USA udr-
žují při předsunuté přítomnosti trvale na moři asi 50 % námořnictva, Rusko již od časů 
SSSR ponechávalo většinu lodí v přístavech, nicméně ve vysoké bojové pohotovosti 
a v případě krize schopnu velmi rychle vyplout na moře.46 Tento přístup je možný proto, 
že Rusko nemá v zámoří významné závazky, a většina jeho zájmů je spjata s okolními 
zeměmi. Proto pokud by v nejbližší budoucnosti užilo sílu, námořnictvo by zřejmě hrálo 
pouze doplňkovou roli vedle dominantní armády a letectva. Sovětské námořnictvo mělo 
sloužit jako štít proti útokům na teritorium SSSR, zatímco hlavní boje se měly odehrávat 
v západní Evropě. Oproti USA s roztříštěnými silami umožňuje tato koncepce rychlé 
přiblížení a koncentrovaný útok. 

Zatímco ve mnoha zemích světa existovala mezi jednotlivými složkami ozbroje-
ných sil rivalita, v SSSR nebylo, vzhledem k charakteru režimu, něco takového možné. 
Díky tomu bylo v Sovětském svazu dosaženo vysoké míry součinnosti mnohem dříve, 
než na Západě. Na operační úrovni dokonce podléhaly všechny složky společnému 
velení. Námořnictvo předpokládalo, že nebude operovat tak daleko od pozemních letec-
kých základen, aby ztratilo výhodu mohutné vzdušné podpory letadel s protilodními 
raketami. I z tohoto důvodu neměly letadlové lodě pro SSSR klíčový význam, což se 
projevilo vlažným nadšením pro jejich stavbu.

Ponorkové loďstvo zůstalo v Rusku nejvyšší prioritou. Jelikož jde o nástroj jader-
ného odstrašení a obrany teritoria před projekcí moci, lze vyvodit, že Ruské úmysly na 
moři jsou výrazně defenzivní. Rusko rozmisťuje tradičně své SSBMs blízko domova.47 
Naopak 15—18 SSNs (většinou třídy Akula) bývá dislokováno blíže základnám ame-
rických SSBMs (Bangor, Kings Bay). Při obraně teritoriálních vod je používáno okolo 
16—18 diesel-elektrických ponorek. Rusko se potýká se značnými problémy při udr-
žování akceschopnosti otily strategických ponorek. V roce 2004 byla z technických 
důvodů vyřazena z aktivní služby poslední SSBM třídy Tajfun, kterou má nahradit 
nová třída Borej.48 I přes ambiciózní plány na obnovení otily SSBMs se zdá pravdě-
podobné, že až do roku 2010 nebude Rusko provozovat více, než 9—12 plavidel nesou-
cích 800—1000 hlavic. Přestože Rusové považují 12 ponorek za minimální počet pro 
fungování jaderného odstrašování, v současnosti provozují přinejlepším 10 plavidel tříd 
Delta III a IV přidělených k Severomořské a Dálněvýchodní otile. Ve výzbroji Ruské 
federace najdeme i 8—10 SSGNs třídy Oskar I a II, které ovšem nelze srovnávat s pře-
konstruovanou třídou Ohio. Jednak nesou pouze 24 SLCMs ve srovnání se 154, a potom 
jsou projektovány pro útoky proti uskupením letadlových lodí, ne k pobřežnímu boji. 

Hladinové loďstvo tvoří jedna letadlová loď, 5 křižníků, 18—23 torpédoborců, 21 
fregat a 104—145 korvet.49 Malý počet oceánských lodí a naopak velký počet fregat 
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a korvet (tedy typů, které U.S. Navy vůbec nemá, nebo vyřazuje) potvrzuje defenzivní 
charakter loďstva. Ze sovětských dob tak dvěma nejvyššími cíli námořní strategie 
zůstalo: a) ochránit mořský prostor a SSBMs před SSNs; b) chránit území Ruska před 
hladinovým loďstvem (dříve především před letadlovými loděmi). Již v 80. letech byly 
z výzbroje námořnictva staženy taktické jaderné zbraně; předpokládaný střet měl být 
veden konvenčními prostředky. 

V roce 1999 admirál Viktor Kravčenko uvedl, že se díky příznivému ekono-
mickému vývoji Rusko hodlá v budoucnu vrátit na světové oceány. V první fázi 
(2003—2007) mělo dojít ke stabilizaci námořnictva a obnovení schopnosti chránit 
zájmy a bezpečnost v přilehlých oblastech oceánu. Po roce 2007 má dojít k masivnímu 
znovuvyzbrojení a vytvoření „zcela nového“ loďstva.50 

Čínské námořnictvo od konce 70. let 20. století mnohonásobně zvýšilo své kapa-
city a dlouhodobě směřuje ke statusu námořní velmoci. Přestože zatím zaostává za 
U.S. Navy jak kvantitativně, tak kvalitativně, v obou dimenzích dochází k významným 
vylepšením, které mohou jednoho dne vést ke zpochybnění pozice USA nejenom na 
regionální, ale i na globální úrovni. 

12.  Závěr
Na začátku 21. století existuje pouze jediné námořnictvo s globálním operačním 

dosahem – U.S. Navy. Tato skutečnost přesto nedává USA schopnost postupovat uni-
laterálně proti jakémukoliv protivníkovi. Síly spojených států by v mnoha případech 
nedokázaly překonat vojenskou strategii odepření přístupu, a to ani s pomocí případ-
ných spojenců, tedy námořních velmocí, které by do akce zapojily loďstvo, které by 
nepotřebovaly pro plnění jeho primárního poslání – ochrany vlastního území (případně 
obchodního loďstva na světových mořích). 

Vše, co se týká námořnictva, se vyvíjí v procesu dlouhé evoluce, proto dnes platné 
námořní strategie, kterým teprve začíná být přizpůsobována podoba loďstev, budou, 
bez nějakého nepředvídatelného pohybu v mezinárodním systému, v hrubých rysech 
platit řadu následujících let. Jedinou zemí s nejasným směřováním zůstává Rusko, které 
musí svoji trvalejší pozici v systému států teprve nalézt. Obecně lze konstatovat, že 
námořnictvo je nejméně preferovanou součástí ozbrojených sil, a to mimo jiné proto, 
že je velmi dobrým nástrojem projekce moci, zatímco při vojenské strategii odepření 
přístupu (relevantní pro téměř všechny přímořské státy) hraje, až na útočné ponorky, 
méně významnou roli. 
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25 blíže: Department of Navy: Forward…From the Sea.
26 Rhodes, E.: Naval Power in the Second American Century
27 tamtéž
28 blíže: Mullen, M.: Global Concept of Operations.  
29 Sedmá otila se základnami v Yokosuce, (Japonsko,velení), Sasebu, (Japonsko) a na Guamu (ponorky) je 
největší z předsunutých otil k níž je v každém okamžiku přičleněno 40—50 lodí, 200 letadel a 20 000 osob. 
V Asii je trvale přítomno 18 lodí, zbytek operuje ze základen na západním pobřeží USA a Havaji.  V oblasti 
podporuje tři klíčové prvky Národní bezpečnostní strategie: odstrašování, předsunutou obranu a alianční 
solidaritu. Má tři základní úkoly: a) obrana a ochrana teritoria, námořních tras, občanů, obchodu a ostatních 
životních zájmů USA; b) odstrašování od agrese s využitím schopných, exibilních a mobilních amerických 
námořních sil a to ve spolupráci s ostatními americkými ozbrojenými složkami a silami spojenců a spřátele-
ných národů; c) pokud odstrašování selže, provést rychlé a udržitelné operace k ukončení nepřátelských akcí 
tak, aby to bylo výhodné pro USA a spojence. Blíže: http://www.c7f.navy.mil/Pages/Forwardpresence.html
30 Výstavba nové letadlové lodi v roce 2000 představovala náklady ve výši 5—6 mld. USD a předpokládané 
výdaje na provoz během celé aktivní služby (50 let) dalších zhruba 15 mld. Největší část běžných výdajů 
jde přitom na posádku čítající kolem 5 500 lidí na každém plavidle, tudíž budoucí letadlové lodě budou 
projektovány tak, aby technika nahradila co nejvíce lidí. blíže: CBO: The U.S. Navy in the Post-Cold War 
World.
31 V současnosti sestává bitevní skupina letadlové lodě z jedné letadlové lodě, šesti křižníků(torpédoborců) 
fregat, dvou SSNs a jedné zásobovací lodi, ale do budoucna se předpokládá snížení počtu doprovodných 
plavidel, protože potenciální protivníci disponují velmi omezenými protilodními kapacitami. blíže: Mullen, 
M.: Global Concept of Operations.
32 http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/factle/ships/ship-cv.html
33 Technologický a konstrukční pokrok otevřel pro obojživelné operace přes 60 % světového pobřeží.   
34 blíže: Mullen, M.: Global Concept of Operations.
35 Bojový systém Aegis umožňuje odhalení sledování a ničení leteckých, pozemních a námořních cílů. 
Sestává z výkonného radaru, počítačového řídicího a rozhodovacího prvku a vertikálního odpalovacího sys-
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tému, který nahradil vypouštěcí zařízení rozmístěná na palubě jejich zabudováním přímo to trupu plavidla. 
Poprvé se systém objevil u torpédoborců třídy Spruance, ovšem od té doby byl několikrát vylepšen s souvis-
losti s technologickým pokrokem. Od začátku 90. byl uplatněn i u nové třídy torpédoborců Arleigh Burke. 
Blíže: http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/factle/weapons/wep-aeg.html
36 http://www.stratcom.mil/factsheetshtml/submarines.htm
37 K udržení stálé přítomnosti 1 ponorky v cílovém místě je třeba mít ve službě 5,8 ponorky.   
38 V roce 1992 (tedy před přijetím doktríny pobřežního působení) byly poslány do výslužby poslední bitevní 
lodě světa třídy Iowa vyzbrojené děly 406 mm a nejsilnějším dělem v U.S. Navy tak zůstaly pětipalcové 
kanóny neschopné podporovat akce na pobřeží. Jejich hlavní nevýhodou je malý dostřel (12 mil) a nedosta-
tečný ničivý účinek. U nově projektovaných lodí se uvažuje o kanónu ráže 155 mm, který by užíval stan-
dardizovanou munici NATO. Jeho projektil vybavený pomocným raketovým motorem by mohl mít dostřel 
asi 100 mil.      
39 blíže: CBO: The U.S. Navy in the Post-Cold War World.  
40 blíže: Mullen, M.: Global Concept of Operations.
41 blíže: Friedman, N.: New Technology and Medium Navies.
42 Friedman, N.: New Technology and Medium Navies.
43 blíže: http://en.wikipedia.org
44 blíže: Friedman, N.: New Technology and Medium Navies.
45 O sovětském námořnictvu blíže: Cunha, D. da: Societ Naval Power in the Pacik. 
46 V roce 1985 se odhadoval čas na vyplutí SSNs a  SSBMs na 24 až 48 hodin. 
47 Vhodné je Ochotské moře, které lze krýt letecky a navíc zablokováním průplavů mezi ostrovy zabránit 
vniknutí nepřátelských SSNs.  Na ploše 1 mil. čtverečních kilometrů by pak byly bezpečně skryty. 
48 Borej má být o poznání menší, než největší ponorka světa Tajfun, nicméně její výzbroj mají tvořit 
nejmodernější zbraně, včetně SLBMs SS-N-30, nástupkyně problémové SS-N-20. Program ovšem nabral 
významné zpoždění způsobené změnami v konstrukci a nančními potížemi. První plavidlo by tak do 
služby mělo vstoupit až letos, nebo příští rok.   
49 Blíže: http://warfare.ru/ a http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/row/rus/index.html
50 blíže: Russian Navy www.fas.org
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