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Anotace:
Tento příspěvek je výsledkem stejnojmenné přednášky a následné diskuze účast-

níků, která se konala na Ústavu strategických studií 18. října 2004. Zaměstnání svým 
průběhem potvrdilo nutnost permanentního přizpůsobování plánovacích procesů pod-
mínkám, ve kterých probíhají. Alianční plánování reaguje na změny a usiluje o vytvá-
ření takových výstupů, které povedou ke splnění základních cílů této mezinárodní 
vojensko-politické organizace v budoucnosti. Česká republika a její ozbrojené síly musí 
tyto změny v aliančním plánovacím procesu včas identikovat nebo se na nich přímo 
aktivně podílet a adekvátními opatřeními reagovat ve svých interních plánovacích 
postupech. 

Článek a výše zmíněná přednáška s diskusí jsou příspěvkem do procesu, který tyto 
změny a přístupy dokáže včas rozpoznávat a otevírat efektivní cesty pro následnou har-
monizaci národního a aliančního plánování.

¬¬¬

Úvod 
Plánování není specicky vojenskou oblastí činností. Setkáváme se s ním ve všech 

sférách lidských činností. Je to cyklicky proces, který na nejvyšší strategické úrovni 
denuje cíle organizace v čase na základě hluboké analýzy vnitřních a vnějších podmí-
nek. Hovoříme o reexi vnějšího prostředí do plánovacího procesu. Pro dosažení stano-
vených cílů přiřazuje plán potřebné prostředky a síly – zdroje.

Plánované cíle musí být v souladu s dostupnými a uvolňovanými zdroji, jinak tento 
proces postrádá prvky racionality.

Z časového pohledu jsou strategické dlouhodobé vize a cíle organizace dále spe-
cikovány ve střednědobých a krátkodobých plánovacích dokumentech. Plánování má 
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z tohoto pohledu dlouhodobý perspektivní charakter se strategickým význam pro 
budoucí orientaci rozvoje dané organizace.

Návrh rozkazu MO č. 33 z roku 2004 denuje plánování následujícím způsobem:
Plánování je proces zjišťování, zpracování a využívání informací k identikaci, 

popisu a analýze výchozí situace (současného stavu), odhadu a ocenění možností dosa-
žení stanovených cílů rozvoje rezortu MO, stanovení úkolů nezbytných k dosažení těchto 
cílů, jejich vazeb a stanovení počtů osob, věcných a nančních prostředků potřebných 
na jejich splnění.

Systém plánování činnosti a rozvoje rezortu MO zahrnuje věcně příslušné orga-
nizační celky rezortu MO, jejich vzájemné i vnější vazby a jimi realizované plánovací 
procesy. Tyto vazby se realizují řízením a prováděním informačních, rozhodovacích, 
organizačních a administrativních činností v rámci příslušných procesů.

Alianční plánování je základem komunikace mezi členskými zeměmi a organi-
zací. Je to základní mechanismus, jehož pomocí probíhá zásadní komunikace mezi 
NATO organizací a NATO členskými zeměmi. Cílem je sladit společné ambice a poža-
davky NATO jako organizace se zdroji, silami, prostředky, které pro tyto účely posky-
tují jednotlivé členské země. [1]

Alianční plánování není a ani nemůže být zkostnatělý a nevyvíjející se proces. 
Musí se permanentně přizpůsobovat rychle se měnícím vnitřním a vnějším podmín-
kám. [2]

Mezi vnitřní alianční změny je možné zařadit její rozšiřování a vstup velkého 
počtu nových aktérů do plánovacího procesu. Rozšiřování aliance mění zásadním způ-
sobem časové a administrativní nároky na celý plánovací proces při dodržení základ-
ních funkčních principů této organizace a to zejména dosažení jednotné shody mezi 
jednotlivými zeměmi. 

Mezi vnější podmínky, které zásadním způsobem ovlivňují alianční plánovací 
proces, patří rychlá změna bezpečnostního prostředí po rozpadu bipolárně děleného 
světa. Rozpad blokového uspořádání ve světě nevedl k zániků bezpečnostních hrozeb. 
Bezpečnostní hrozby změnily pouze svůj charakter. Pro Alianci a její členské státy 
došlo k významnému nárůstu spektra plněných úkolů při eliminaci bezpečnostních 
hrozeb a rizik. Tento stav si vyžaduje vytváření efektivnějších nástrojů pro jejich zvlá-
dání. Výsledkem plánovacího procesu musí být vytváření odpovídajících operačních 
schopností ozbrojených sil jednotlivých států. 

Vytváření odlišné kvality ozbrojených sil se neobejde bez změny jejich struktury, 
postupů a modernizace jejich výzbroje. Všechny tyto změny musí vycházet z omeze-
ných zdrojových vstupů jednotlivých členských zemí.

Plánovací proces je dále ovlivňován pokračující emancipací Evropské unie v oblasti 
obranné a bezpečnostní politiky a rozevírajícími se nůžkami v operačních schopnostech 
USA a ostatních členů aliance. 

Tyto vnitřní a vnější změny jsou reektovány aliančním plánovacím procesem 
změnou strategických přístupů k jeho provádění. 
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Důraz je položen na:
•  prodloužení plánovacího cyklu a plánovacího horizontu,
•  harmonizaci plánovacích postupů NATO s EU a posílením významu politického 

zadání (denování aliančních ambicí),
•  využití efektivnějších plánovacích nástrojů (plánování vycházejících ze schop-

ností).

Uplatněním nových přístupů k aliančnímu plánování by mělo přinést vyšší využi-
telnost ozbrojených sil jednotlivých států pro podporu aliančních operací a to v celém 
jejich spektru. Hovoří se o schopnosti zasadit do těchto operací mnohem větší podíl 
stávajících ozbrojených sil, tzn. odbourat systém malého podílu špičkových jednotek pro 
reakční síly a jednotky s omezenými schopnostmi pro účely zasazení zpravidla na teri-
toriu dané země. Zrychlit a zefektivnit by se měl proces generování sil a to napříč celým 
jejich organizačním spektrem tzn. zabezpečit komplexní pohled na schopnosti ozbroje-
ných sil ve vazbě na charakter plněných úkolů (asymetrické konikty, a pod.). Dále by 
měla být urychlena transformace ozbrojených sil probíhající v jednotlivých členských 
zemích v souladu s přijatými závazky na summitu NATO v Praze v roce 2002 (Prague 
Capabillity Commitment – PCC). 

1.  Změny v plánovacím cyklu a prodloužení plánovacího 
horizontu
K dosažení výše stanovených plánovacích cílů a k zefektivnění aliančního pláno-

vacího procesu byl schválen přechod na čtyřletý plánovací cyklus s desetiletým pláno-
vacím horizontem. Pro zpětnovazební kontrolu bude ve dvouletých cyklech prováděna 
revize dosažených výsledků (Defence Review). Shrnutí procesu aliančního plánování je 
znázorněn na obrázku 1.

1.1  Politické zadání
Důraz bude položen na denování politického rámce a delegování zodpovědnosti 

na nejvyšší možnou národní úroveň. Takto pojatý vstup do plánovacího procesu ve 
formě politické směrnice (Political Guidance) by měl zabezpečit důvěryhodnost celého 
plánovacího procesu, jeho stabilitu a propojenost na uvolňované národní zdroje. Poli-
tická směrnice stanoví cíle, které musí být aliančním plánovacím procesem naplněny. 
Odráží politické, ekonomické, technologické a vojenské aspekty, které mohou ovlivnit 
vytváření struktury sil a jejich schopností během celého plánovacího období a zvažuje 
jejich pravděpodobný dopad na realizaci stanovené strategie (Strategic Concept). Iden-
tikuje hlavní alianční zájmy v oblasti obrany a bezpečnosti. Stanovuje priority pro 
národní a alianční plánování. Zahrnuje celé spektrum aliančních úkolů a klade důraz na 
všechny plánovací oblasti (plánování sil, plánování v oblasti velení a řízení, plánování 
zdrojů, plánování logistické podpory, plánování vyzbrojování, jaderné plánování a civil-
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ně-nouzové plánování. Základním předpokladem úspěšné realizace Politické směrnice 
je její odsouhlasení na nejvyšší národní politické úrovni. 

Obr. 1: Hlavní prvky v procesu aliančního plánování sil

Politická směrnice je tvořena třemi částmi. Jedná se o stanovení úrovně ambicí 
(Level of Ambition), které jsou odsouhlaseny na úrovni ministrů obran jednotlivých 
zemí a schváleny na úrovni prezidentů a předsedů vlád. Úroveň ambicí vyjadřuje počet, 
rozsah a charakter operací, které bude muset být Aliance schopna provádět. Má zásadní 
dopad pro celý plánovací proces a má zásadní důsledky ve vazbě na potřebný zdrojový 
rámec. 

Dalším prvkem Politické směrnice je Ministerská směrnice (Ministerial Gui-
dance), která se schvaluje na zasedání ministrů jednou za čtyři roky. Do plánovacího 
procesu přináší stanovení priorit a zajišťuje podmínky pro spravedlivé rozdělení úkolů, 
rizik a zodpovědností. Je orientována na identikaci zásadních nedostatků ve schopnos-
tech potřebných pro naplnění stanovených ambicí. 

Posledním prvkem Politické směrnice je tzv. doplňková směrnice (Supplementary 
Guidance), která se schvaluje v rámci stálého jednání Výboru pro obranné plánování. 
Jedná se o detailnější rozpracování politických, vojenských a technických aspektů 
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obranného plánování, které již nemusí podléhat ministerským rozvahám a minister-
skému schvalovacímu procesu.

1.2  Plánování cílů výstavby sil
Plánovací proces bude i v budoucnosti založen na plánování cílů výstavby sil 

(NATO Force Goals – FGs), které budou denovány jednou za čtyři roky. Tento proces 
bude prioritně orientován na stanovení minimálních vojenských požadavků (Military 
Requirements – MR), které jsou denovány na principu shora–dolů (Top-down) stra-
tegickými veliteli NATO. Minimální vojenské požadavky jsou denovány s deseti-
letým výhledem na základě stanovených vojensko-politických ambicí a na základě 
vyhodnocení vývoje bezpečnostního prostředí. Do stanovení minimálních vojenských 
požadavků vstupují informace zpravodajských služeb, zkušenosti z použití sil NATO 
a informace z oblasti vědy a výzkumu. Následně jsou vytvářeny tzv. návrhy sil (Force 
Proposals – FPs) pro jednotlivé členské země, které připravuje Velitelství NATO pro 
transformaci (Allied Command Transformation – ATC). Na tomto základě budou sta-
noveny cíle výstavby sil pro jednotlivé členské země tak, aby byly naplněny ambice 
stanovené na politické úrovni při dodržení principu kolektivního souhlasu. Aby tento 
proces byl úspěšný existují možnosti společných konzultací se zeměmi, kde jsou návrhy 
cílů výstavby upravovány a diskutovány tak, aby byly harmonizovány vojenské potřeby 
s jejich technickou proveditelností. Zodpovědnost za přípravu cílů výstavby sil má 
Vojenský výbor. 

Cíle výstavby sil musí být zaměřeny na vytváření nejpotřebnějších schopností. 
V tomto procesu by měla být dosažena rovnováha mezi vojenskými požadavky, technic-
kou realizovatelností záměrů, dostupnými zdroji a politickými cíli. Cíle výstavby sil by 
měly v budoucnosti představovat cíle, které by měly jednotlivé země naplnit v závislosti 
na přijatých závazcích vůči NATO, jejich ekonomických a technologických možnostech 
při zachování principu rovnoměrného rozložení zátěže při výstavbě efektivního sys-
tému kolektivní obrany využitelného pro eliminaci bezpečnostních hrozeb a to v celém 
spektru jejich operačního použití. 

Vývoj potvrzuje orientaci cílů výstavby sil do dvou kategorií. V prvním případě se 
jedná o snahu vytvořit nové schopnosti nebo kvalitativně vylepšit schopnosti již existu-
jící. Ve druhém případě jde o zabezpečení příspěvku ve formě specializovaných sil – 
specializaci na určité schopnosti. Způsob, jakým budou cíle výstavby sil realizovány, je 
v zodpovědnosti jednotlivých zemí. Základním požadavkem ze strany NATO je stabi-
lita přijatých cílů, které by neměly být v celém plánovacím období zásadním způsobem 
měněny. 

1.3  Zpětnovazební proces–hodnocení splnění stanovených cílů 
Zhodnocení naplněnosti stanovených cílů výstavby sil bude prováděn jednou za 

dva roky v rámci procesu Revize obrany (Defence Review – DR). Revize obrany je 
založena na individuálním a kolektivním hodnocení výstavby sil a nančních zdrojů 
jednotlivých zemí ve vazbě na cíle výstavby sil pro plánovací období deseti roků. 
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Vyhodnocovány jsou nejen plněné úkoly výstavby sil jednotlivých zemí, ale rovněž 
stupeň realizace výstavby aliančních schopností jako celku naplnit ambice a úkoly 
stanovené na nejvyšší politické úrovni. Výstupem jsou zjištěné nedostatky vzhledem 
k původně plánovaným stavům a trendy reformního a transformačního vývoje. Výstupy 
z tohoto procesu mohou poskytovat významné vstupy do nového plánovacího cyklu ve 
formě doporučení. Například doporučení, kde by mohly jednotlivé země ukončit jejich 
úsilí dalšího rozvoje a výstavby schopností s cílem realokovat takto uvolněné nanční 
prostředky na prioritní schopnosti, které jsou pro alianční výstavbu ozbrojených sil 
účelnější. Hodnocení naplněnosti stanovených cílů plánování sil (kvalitativní u kvanti-
tativní) by mělo poskytovat informace o přínosu jednotlivých zemí do společné obrany 
a identikovat tzv. černé pasažéry.

Obr. 2: Změna plánovacího cyklu aliančního plánování sil

Vlastní vyhodnocovací proces trvá přibližně rok. Začíná vypracováním Dotazníku 
obranného plánování (Defence Planning Questionnaire – DPG). Po vypracování odpo-
vědi ze strany jednotlivých zemí probíhá jejich hodnocení a zpracování aliančních hod-
notících dokumentů. Jedná se o vypracování tzv. Národních kapitol (Country Chapters 
– CCH) a Hodnocení strategických velitelství (Bi-SC Assessment). Hodnotící doku-
menty jsou předmětem diskuzí v rámci trilaterálních a mnohonárodních jednání, na kte-
rých je podrobným způsobem vyhodnoceno úsilí dané země při naplňování přijatých 
závazků.

Přechod na nový způsob plánování sil NATO
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Vyhodnocovací proces je zakončen zpracováním Závěrečné zprávy NATO 
(NATO ś General Report). 

Změny v aliančním plánovacím procesu signalizují přechod k dlouhodobé výstavbě 
potřebných operačních schopností viz. obr. 2. Posílena bude transparentnost celého pro-
cesu. Patrná je snaha o rovnoměrné zatížení jednotlivých zemí v závislosti na jejich 
zdrojových možnostech. Aby tento proces mohl být úspěšný, předpokládá to stanovení 
stabilního a zodpovědného politického zadání jako základního vstupu do tohoto pláno-
vacího procesu. Politická rozhodnutí směřují do nejvyšší úrovně řízení států. Přesun 
k dlouhodobém plánování schopností Aliance znamená nutnost adekvátní harmonizace 
s národními plánovacími postupy. Jednotlivé země musí být rovněž schopny plánovat 
svůj další rozvoj v dlouhodobém časovém horizontu. Národní plánovací procesy a jeho 
výstupy musí poskytnout politickým a vojenským představitelům adekvátní podklady 
pro zodpovědné rozhodování při přijímání aliančních závazků.

2.  Využití efektivnějších plánovacích nástrojů
Základní změnou v plánovacím procesu, je přechod od plánování opírajícího se 

výhradně o hrozby k plánování, které vychází ze schopností a je orientované na dlouho-
dobé časové horizonty.

Plánování, které se opírá o hrozby, vychází z předem známých bezpečnostních 
hrozeb. Z identikovaných hrozeb jsou vytvářeny pravděpodobné scénáře pro použití 
ozbrojených sil, na které musí být schopny alianční síly a síly jednotlivých členských 
zemí efektivním způsobem reagovat. Pro úspěšné zvládnutí těchto scénářů jsou vytvá-
řeny určité organizační struktury a prostředky. Struktury a prostředky se pro jednot-
livé scénáře odlišují. Z těchto modelových struktur se následně optimalizuje konečná 
struktura sil a jejich vybavení. Takto pojímaný plánovací proces generuje síly, které jsou 
schopny eliminovat předem identikované hrozby a vychází z pravděpodobného použití 
ozbrojených sil. Tento přístup k plánování je omezeným způsobem využitelný pro plá-
nované vytváření struktur a prostředků v případě, kdy je velmi obtížné identikovat 
budoucí hrozby, budoucího protivníka a jeho schopnosti.

2.1  Plánování založené na schopnostech 
Eliminovat nedostatek plánovaní opírajícího se o hrozby umožňuje plánování 

vycházející ze schopností. Tento přístup se orientuje na funkcionální charakteristiky 
budoucích ozbrojených sil. Prioritně jsou denovány funkční požadavky na ozbrojené 
síly. Jakmile jsou denovány v budoucnosti potřebné operační schopnosti (vojenské 
požadavky) je možné identikovat decit v operačních schopnostech stávajících ozbro-
jených sil a hledat nejefektivnější varianty jeho eliminace. [3]

Ústřední myšlenky plánovacího procesu vycházejícího ze schopností jsou zamě-
řeny na to, jakým způsobem jsme schopni dosáhnout požadovaných výsledků a co pro 
jejich dosažení potřebujeme – jaké schopnosti. Schopnosti není možné v tomto případě 
chápat zúženě na struktury ozbrojených sil a prostředky, které mají k dispozici. Stále 
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větší důraz při omezených zdrojích je totiž kladen na uplatnění nemateriálních řešení 
při odstranění decitů v operačních schopnostech. Vzhledem k nančním a časovým 
nárokům materiálních řešení je potřebné prioritně zvažovat řešení nemateriální. Jedná 
se zejména o doktrinální a organizační změny, a o otázky efektivnější orientace vzdě-
lávacího procesu a výcviku vojsk. V rámci mnohonárodního působení ozbrojených sil 
je rovněž možné zvažovat otázky interoperability, překonávání jazykové a komunikační 
bariéry, standardizace řídících, plánovacích a hodnotících postupů a specializace národ-
ních ozbrojených sil na určité schopnosti a na určité funkční charakteristiky.

Plánování založené na schopnostech je významným nástrojem pro plánování v pod-
mínkách značné nejistoty a velmi obtížně predikovatelného budoucího použití ozbro-
jených sil. Tento přístup je využíván především pro dlouhodobé plánování výstavby 
struktury ozbrojených sil. [4]

Velmi intenzivně je tento přístup využíván ve Spojených státech, Velké Británii, 
Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu v rámci národního plánování výstavby sil. Efektiv-
nost výstupů je závislá na denování politických cílů a jejich stabilitě v čase. Zde vzniká 
velký rozpor v dlouhodobém plánování výstavby ozbrojených sil a v časově omezeném 
mandátu politických představitelů. Každá vládní změna přináší tlak na revizi rozhod-
nutí přijatých předcházející politickou garniturou a může těmto změnám podrobit i sta-
novení odlišných politických cílů v oblasti výstavby ozbrojených sil nebo přehodnotit 
rozsah uvolňovaných zdrojů pro naplnění takto stanovených cílů. 

Vedle stanovení politických cílů – stanovení politického zadání pro dlouhodobý 
plánovitý rozvoj ozbrojených sil se musí plánování vycházející ze schopností opírat 
o koncepci jejich použití zpravidla ve formě nejvýznamnějšího doktrinálního doku-
mentu. Koncepce použití ozbrojených sil musí zahrnovat strategickou, operační a tak-
tickou úroveň systému velení a řízení. 

Alianční plánování denuje v současné době sedm základních plánovacích katego-
rií – schopností:

1. Timely Force Availability;
2. Effective inteligence;
3. Deployability and Mobility;
4. Effective Engagement;
5. Effective Command, Control and Communications;
6. Logistic Sustainability;
7. Survivability and Force Protection.

Každá z těchto základních schopností je zkoumána z pohledu 14 vojenských funkcí 
(Military Function – MF). Jedná se o:
   1. MF 01 – Command and Control;
   2. MF 02 – Reconnaissance, Surveillance and Target Acquisition;
  3. MF 03 – Inteligence Support;
  4. MF 04 – Education, Training, Exercise and Evaluation;
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  5. MF 05 – NBC Defence;
  6. MF 06 – Special Operation;
  7. MF 07 – Electronic Warfare;
  8. MF 08 – neobsazena;
   9. MF 09 – Logistics;
 10. MF 10 – Plans and Policy;
11. MF 11 – Combined Joint Operations;
12. MF 12 – Land Operations;
13. MF 13 – Air Operations;
14. MF 14 – Maritime Operations. 

Na národní úrovni byly v rámci zpracování koncepce výstavby ozbrojených sil 
denovány klíčové operační schopnosti. Koncepce výstavby ozbrojených sil počítá 
s naplněním počátečních operačních schopností v roce 2006 a s dosažením konečných 
operačních schopností v rozmezí roků 2010 až 2012. Vytvořením nových organizačních 
struktur byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj národního systému plánování, který 
bude založen na plánování schopností. I přes tyto nesporné úspěchy je rezort obrany na 
začátku vytváření efektivního plánovacího systému orientovaného na schopnosti. Celý 
proces je ve fázi ujasňování a hledání odpovídajících cest. Důkazem je například změna 
počtu klíčových operačních schopností v realizační fázi koncepce výstavby ozbrojených 
ze šesti na sedm a podrobné denování jejich obsahu až v roce 2004. V současnosti 
korespondují identikované klíčové operační schopnosti s operačními schopnostmi Ali-
ance (uvedeno výše).

Pokud by měly být klíčové operační schopnosti skutečným indikátorem naplňo-
vání obsahu koncepce výstavby ozbrojených sil, musely by být vyjádřeny jejich kva-
litativní a kvantitativní ukazatele již v době schvalování tak významného reformního 
dokumentu jakým byla koncepce výstavby ozbrojených sil a nikoli předmětem změn 
a naplňování jejich obsahu až v její realizační fázi. 

V praxi dojde pravděpodobně ke kombinovanému využití plánování založeného na 
hrozbách a plánování založeného na schopnostech. Plánování vycházející z bezpečnost-
ních hrozeb je vhodné pro plánování v souladu s článkem 5 Washingtonské dohody pro 
přípravu kolektivní obrany. Zatím co plánování vycházející ze schopností je vhodnější 
pro plánování mimo článek 5 Washingtonské dohody, kdy se připravujeme na zvládání 
krizových situací zpravidla jiných než válka a mimo prostor odpovědnosti NATO.  

2.2  Dlouhodobé plánování 
Dlouhodobé plánování je přirovnáváno ke strategickému plánování. Není využí-

váno jen pro otázky bezpečnosti a obrany. Nalezlo rovněž praktické využití ve světě 
obchodu. Představuje proces zvažování variantních teoretických možností souboru 
základních charakteristik vnějších životních podmínek v budoucnosti a způsob jejich 
organizování i zajištění. Vypracovává plán, jak přizpůsobit organizaci, aby s co nejvyšší 
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pravděpodobností úspěšně dosáhla předpokládaných cílů. I když neexistuje obecný kon-
sensus o období, které je vztaženo na dlouhodobé plánování, zpravidla zahrnuje budou-
cích 10 až 30 roků. [5]

Dlouhodobé plánování či vytváření vizí dlouhodobého rozvoje je nástrojem stra-
tegického řízení organizací. Tento nástroj je využitelný v organizacích, jejichž řídící 
složky se při realizaci stanovených cílů musejí vyrovnávat s nejistou budoucností a dis-
ponují pouze omezenými možnostmi pružně reagovat na turbulentní změny prostředí, 
ve kterém svoji činnost provádí. Mezi takové organizace je možné bezesporu zařadit 
i ozbrojené síly. 

Přizpůsobit ozbrojené síly měnícímu se bezpečnostnímu prostředí, jehož další 
vývoj je zatížen značnou mírou nejistoty, je z pohledu realokace disponibilních zdrojů 
časově velmi náročný úkol vyžadující realizaci promyšlených a časově posloupných 
kroků. 

Při plánování modernizace zbraňových systémů a vojenské techniky je nutné 
vycházet především z dlouhodobého plánovacího procesu, který odpovídá jejich celému 
životnímu cyklu. Tento cyklus začíná analýzou a predikcí potřebných budoucích schop-
ností ozbrojených sil v rámci pravděpodobných změn bezpečnostního prostředí a jejich 
možného použití při eliminaci bezpečnostních hrozeb a rizik. Zvažován musí být rovněž 
technologický vývoj, který orientuje výzkum a vývoj obranné průmyslové základny. 
Celý životní cyklus pokračuje dále výrobou, zavedením, užitím a likvidací zbraňového 
systému.

Dlouhodobým plánováním vytváříme model určitého subjektu či organizace 
v budoucím prostředí. Hledáme variantní řešení, která podrobujeme důslednému tes-
tování za účelem výběru optimálního řešení jak z pohledů přínosů, tak i z pohledu 
požadovaných zdrojů. Tento proces překračuje krátkodobé a střednědobé plánovací 
horizonty. V těchto časových úsecích je možné realizovat především nemateriálové 
změny (organizační, doktrinální, ve výcviku a částečně i ve vzdělávání). Změny mate-
riálové povahy (modernizace a zavádění nových zbraňových systému) je nutné připra-
vovat v dlouhodobém časovém horizontu. Hranice mezi krátkodobým, střednědobým 
a dlouhodobým plánování není jasně vymezena.

Vstupem pro dlouhodobé plánování jsou národní bezpečnostní zájmy a cíle. Výstu-
pem je deseti až třicetiletý plán naplňování požadovaných schopností ozbrojených sil, 
které umožní věrohodnou ochranu těchto zájmů a naplnění stanovených cílů.

Je nutné zdůraznit existující časovou disproporci mezi horizontem dlouhodobého 
plánu a délkou politického mandátu vládnoucích garnitur, které jsou v rámci demokra-
tické kontroly a civilního řízení ozbrojených sil zodpovědné za denování národních 
bezpečnostních zájmů, stanovení cílů a priorit rozvoje ozbrojených sil ve formě vojen-
sko-politického zadání a uvolnění potřebných zdrojů pro jejich naplnění. 

Velmi důležitým prvkem dlouhodobého plánování jsou scénáře. Scénáře vytvá-
řejí transparentní vazbu mezi bezpečnostní strategií a požadovanými schopnostmi efek-
tivních ozbrojených sil a vazbu mezi operačním pánování a plánování sil. Vzhledem 
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ke komplexnosti bezpečnostního prostředí a rozšiřujícímu se spektru bezpečnostních 
hrozeb a rizik se nemůže jednat o scénář jediný. Na scénářích se následně testují modely 
ozbrojených sil s určitými schopnostmi. Významným prvkem v této fázi plánovacího 
procesu jsou simulační technologie, které umožní modelovat ozbrojené síly pro jed-
notlivé scénáře a porovnávat je se současnými reálnými schopnostmi ozbrojených sil. 
Výsledkem tohoto procesu je rozdíl mezi požadovanými a reálně existujícími schop-
nostmi, který vytváří základ pro další rozvoj ozbrojených sil. Celý proces dlouhodobého 
plánování je vyjádřen na obr. 3. 

Absence dlouhodobého plánování má negativní důsledky na efektivní plnění 
budoucích cílů dané organizace. Organizace není schopna reagovat včas na změny okol-
ního prostředí. Její schopnosti neodpovídají aktuálním a budoucím potřebám a charak-
teru plněných úkolů. Taková organizace není zpravidla schopna využít všech možností, 
které přinášejí nové poznatky, technologie či potenciál svých vlastních zaměstnanců.

Die Handbook on Long Term Defence Planning, April 2003

Obr. 3: Procesní model dlouhodobého plánování 

Pokud se ohlédneme na vývoj ozbrojených sil ČR od začátku 90. let minulého sto-
letí, tak zjistíme, že dlouhodobá orientace a rozvoj ozbrojených sil nebyly prováděny 
téměř vůbec a nebo jen formálním způsobem. Platnost vypracovaných plánovacích 
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dokumentů byla limitována. Zpravidla tyto dokumenty vyjadřovaly přání zpracovatelů. 
Dokumenty nevycházely z důsledné analýzy dlouhodobých vývojových trendů bezpeč-
nostního prostředí, technologií a byly odtrženy od reálných zdrojových možností. Se 
značnými problémy byl spojen rovněž celý plánovací proces, jeho metodika a kvality 
zpracovatelů. Jen omezeným způsobem byl využíván potenciál vědecko-výzkumných 
kapacit a to nejen v rámci rezortu MO, ale i v rámci celého státu. Plánované záměry 
a způsob jejich tvorby nebyly podrobeny širší odborné diskuzi a jen v minimálním roz-
sahu byly publikovány problémy spojené s tvorbou plánovacích dokumentů. Celý proces 
probíhal pod časovým tlakem, ale vždy se našlo dostatek času tento proces opakovat 
znova a znova bez dosažení realizovatelného výsledku.

V prvním období pro roce 1989 bylo abstrahováno od teoretických poznatků 
a potřeby praxe, které potvrzují, že rozvoj rozsáhlých hierarchicky hluboce členěných 
organizací musí mít plánovitý charakter. Rezort obrany byl k plánovitému rozvoji ve své 
podstatě donucen vnějšími okolnostmi. Potřeba krátkodobého plánování souvisela s čer-
páním státního rozpočtu. Proces střednědobého plánování vyvstal v souvislosti s potře-
bami začlenění do aliančních plánovacích procesů a z nutnosti zabezpečit programování 
státních rozpočtových prostředků při realizaci rozvojových záměrů. 

Současné změny přístupů k aliančnímu plánovaní naznačují posun k potřebě dlou-
hodobého rozvoje schopností ozbrojených sil státu NATO. Aby i Česká republika byla 
schopna přispět do tohoto procesu adekvátními vstupy, je potřebné proces dlouhodo-
bého plánování na národní úrovni teoreticky i prakticky zvládnout. Prvním krokem 
bude vytvoření Dlouhodobého výhledu rozvoje rezortu MO. Tento proces byl zahájen 
v průběhu roku 2004 v zodpovědnosti Sekce obranné politiky a strategie MO. Dlouho-
dobý výhled rozvoje rezortu MO by měl poskytnout výstupy využitelné pro harmoni-
zaci národního a aliančního plánování. 

I pět let po vstupu do NATO je možné konstatovat, že plánovací proces neprodu-
kuje odpovídající výstupy v pořadí – politické stanovení cílů – dlouhodobé rozpracování 
politického zadání se stanovením priorit a s orientací pro vědu, výzkum a průmysl – 
střednědobá konkretizace rozvoje sil s programováním investičních záměrů – krátko-
dobé plánování činností s přiřazenými nančními zdroji v rámci skálního plánování.

Největší nedostatky spočívají ve stabilitě politického zadání a jemu odpovídajícímu 
uvolnění potřebných zdrojů. Výdaje na obranu jsou stále předmětem změn. Druhým 
zásadním nedostatkem je zahájení procesu Dlouhodobého – strategického plánování až 
v realizační fázi koncepce výstavby ozbrojených sil. 

Otázka zní. Budou přeformulovány koncepční záměry reformy, pokud budou při 
zpracování Dlouhodobého vývoje rozvoje rezortu MO identikovány odlišné potřeby 
pro tvorbu budoucích schopností? 
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 Závěr
Alianční plánování se bude i nadále vyvíjet a přizpůsobovat měnícím se vnitřním 

a vnějším podmínkám. Mezi oblasti, kterým se bude věnovat v aliančním plánování 
stále intenzivnější pozornost, bude patřit:

•  koordinace a harmonizace všech oblastí obranného plánování (plánování sil, plá-
nování zdrojů, plánování v oblasti velení a řízení, plánování logistické podpory, 
plánování vyzbrojování, jaderné plánování, civilně-nouzové plánování),

•  spolupráce mezi NATO a EU na poli obranného plánování a vytváření schopností,
•  postupy pro novelizaci politické směrnice (Political Guidance) včetně procesu při-

jímání ambicí jednotlivých zemí (Level of Ambition) a cílů výstavby sil (Force 
Goals),

•  propojení plánování sil a operačního plánování se zaměřením na generování sil,
•  zrychlení plánovacího procesu a omezení administrativních úkonů a přetíženosti 

štábních pracovníků.

Změny v procesu aliančního plánování sil vyžadují realizovat na národní úrovni 
následující základní kroky:

1. Adaptovat čtyřletý plánovací a dvouletý vyhodnocovacího cyklus v národních plá-
novacích postupech.

2. Vytvořit podmínky pro realizaci dlouhodobých plánovacích postupů v národních 
podmínkách tak, aby jejich výstupy byly stabilní a využitelné pro přijímání a plnění 
závazků ČR vzhledem k NATO. 

3. Vytvořit podmínky pro rozpracování politických ambicí NATO do národních plá-
novacích dokumentů.

4. Pokračovat ve výstavbě systému obranného plánování vycházejícího z plánování 
schopností (příprava rozkazů, směrnic, předpisů, příruček a vzdělávání osob).

5. Propojit obranné a operační plánování. Vhodnou cestou by mohlo být vytvoření 
odpovídajících scénářů použití ozbrojených sil v celém spektru jejich vojenského 
i nevojenského využití.

6. Realizovat systém obranného plánování jako multidisciplinární problematiku, pro 
jejíž zvládnutí je nutno zapojit nejen řídící a výkonné složky rezortu MO a dalších 
prvků státní správy, ale i civilní subjekty (výzkumné organizace, univerzity, pri-
vátní sektor včetně průmyslu).
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