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Anotace:
Článek pojednává o místě a úkolech speciálních sil moderních armád. Zaměřuje se 

na charakteristiku, hlavní úkoly a použití speciálních sil vybraných států srovnatelných 
s ČR. V závěru jsou uvedeny možné vývojové trendy speciálních sil.

¬¬¬

Úvod
Použití ozbrojených sil v současném bezpečnostním prostředí je stále komplikova-

nější a složitější. Nové způsoby obrany národních zájmů ve spojitosti s obranou zájmů 
Aliance vyžadují transformaci stávajících sil, tak jak je denoval tzv. Pražský závazek 
ke schopnostem ozbrojených sil. Stále více vzrůstá význam zapojení a koordinace čin-
nosti armádních speciálních sil a jednotlivých částí zpravodajských služeb.

Speciální síly Aliančních partnerů se staly jednoznačně nejúčinnějším nástrojem 
prosazování zájmů jednotlivých států i Aliance jako celku. Je prakticky nemožné zazna-
menat absenci speciálních sil ve struktuře jakékoli moderní armády. Vývoj vojenské 
teorie a v ní i strategie postupně přinutil většinu zemí budovat speciální síly jako složku, 
která je prakticky nejvíce používanou částí ozbrojených sil a to jak v době míru, tak 
i za války.

Jednotky speciálních sil jsou jednotky určené k provádění speciálních ope-
rací. Pro denování pojmu speciální operace je v tomto příspěvku nejprve použita 
denice z doktríny speciálních operací USA a v další části objasněno chápání pojmu 
speciální operace podle zásad NATO.

„Speciální operace jsou operace prováděné speciálně organizovanými, cvičenými 
a vybavenými vojenskými a polovojenskými jednotkami a útvary s cílem dosáhnout 
vojenského, ekonomického nebo psychologického cíle nekonvenčními vojenskými pro-
středky v nepřátelském, sporném či politicky citlivém území. Tyto operace se provádějí 
v míru, koniktu a válce, nezávisle na operacích konvenčních, nebo ve spolupráci 
s nimi. Politicko – vojenské úvahy často určují rámec těchto operací, které vyžadují 
tajné, skryté či utajované technické provedení, stejně jako kontrolu na celostátní poli-
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tické úrovni. Speciální operace se liší od konvenčních stupněm fyzického a politického 
rizika, operačními technikami, způsobem zasazení jednotek a jejich nezávislosti na 
vlastni podpoře, a naopak závislosti na podrobném operačním zpravodajství a informa-
cích místního obyvatelstva.“

1. Charakteristika speciálních sil
Speciální síly se odlišují od konvenčních sil mnohými charakteristickými znaky. 

Základní rozdíly jsou především ve schopnostech a principech použití sil.

Základní schopnosti speciálních sil:
• Rychlá připravenost a zasazení k řešení celého spektra úkolů;
• Zasazení a operování na nepřátelském nebo nepřístupném teritoriu;
• Vlastní limitovaná ochrana a zdravotní zabezpečení;
• Komunikace vlastními prostředky v celosvětovém měřítku;
• Přežití v extrémních podmínkách a prostředí bez nutné podpory;
• Spolupráce s civilními představiteli a místním obyvatelstvem;
• Relativně nízké náklady zasazení při méně viditelné přítomnosti těchto sil.

Principy použití speciálních sil:
• Řešení úkolů zvláštní důležitosti (strategické nebo operační);
• Plánování, řízení a velení z nejvyššího stupně;
• Přístupy ke zpravodajským informacím;
• Operační bezpečnosti.

K zabezpečení efektivního využití schopností speciálních sil je nezbytně nutné 
dodržovat uvedené principy použití a nedopustit jejich opomenutí či zneužití.

Současně s pochopením schopností a principů použití je nezbytné vnímat omezu-
jící faktory, nebo také limity speciálních sil. K nim patří:

• Dosažení požadovaných schopností příslušníků speciálních sil. Příprava jednot-
livců vyžaduje intenzivní a rozsáhlý několikaletý výcvik. Proto nemohou být tito 
příslušníci nahrazeni nebo jejich schopnosti rozšiřovány rychlým tempem. Plnění 
neadekvátních úkolů nebo zbytečné vystavování riziku může vést k předčasnému 
vyčerpání zálohy speciálních sil;

• Speciální síly nejsou určeny k náhradě konvenčních sil, ale poskytují komplexně 
jiné schopnosti a proto by neměly být operačně používány tam, kde konvenční síly 
nemohou splnit cíl operace (jako záloha velitele);

• Speciální síly nejsou řešením pro mírové operace, i když v těchto operacích mohou 
plnit (a většinou plní) dílčí úkol;

• Logistická podpora speciálních sil se většinou uskutečňuje ve spolupráci s kon-
venčními silami.
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Principy použití speciálních sil a jejich limitů při plnění úkolů jsou ve své podstatě 
univerzální, jejich schopnosti se však mohou u různých států odlišovat. Určujícím je 
politické zadání a očekávání, to znamená vymezení toho, co jednotlivé vlády od svých 
speciálních sil očekávají. Vymezení spektra úkolů, nebo očekávaných schopností je 
základem k budování speciálních sil, jejich výcviku a materiálnímu zabezpečení.

Z tohoto důvodu jsou armádní speciální síly často charakterizovány různě i u států 
Aliance. Například v pojetí ozbrojených sil Velké Británie jde výhradně o jednotky se 
všemi specickými rysy speciálních sil, ale v armádě Spojených států jsou zařazovány 
do kategorie speciálních sil i jednotky lehké pěchoty (RANGERS), nebo jednotky pro 
psychologické operace či vojensko-civilní spolupráci.

Dalším faktorem ovlivňujícím zařazení jednotek do kategorie speciálních sil 
u všech států je postavení ozbrojených sil a vnitřní rozdělení působnosti mezi minis-
terstva vnitra a obrany. Tato skutečnost potom vede k tomu, že vyloženě policejní jed-
notky určené původně pro boj proti kriminalitě jsou zařazovány do armádních struktur 
a označovány jako speciální jednotky (např. GROM v armádě Polska).

Samostatnou kategorii tvoří ty státy, u kterých nejvyšší špičky velení ještě ne zcela 
plně pochopily význam, určení a principy speciálních sil a zařazují do této kategorie 
jednotky průzkumné nebo úderné (např. Maďarsko, Španělsko).

Uvedená různorodost jednotek speciálních sil bohužel vede často ke komplikacím 
při vzájemné spolupráci a k určité zdrženlivosti při navazování pracovních kontaktů. 
Dostat se na úroveň mezinárodně uznávaných jednotek speciálních sil znamená projít 
náročným prověřením během společných Aliančních nebo bilaterálních cvičení. Celko-
vým dojmem z působení sil (struktura velení a řízení, komunikace, zachování operační 
bezpečnosti, taktika plnění úkolů, vybavení) lze pak získat důvěru těch partnerů, od 
kterých je možné získávat další zkušenosti. Spojené státy a Velkou Británii lze označit 
v této oblasti jako prioritní a to nejen v rámci Aliance. Tyto státy a jejich armády jsou 
schopny postavit funkční společné smíšené úkolové skupení speciálních sil (Com-
bined Joined Special Operations Task Force), dále v textu jen CJSOTF, a tedy i řídit 
jednotky speciálních sil v reálné vojenské operaci. Prakticky tyto síly působily pod 
záštitou NATO, či USA, což potvrzují konikty v Afghánistánu a Iráku (např. operace 
„Trvalá svoboda“). Jednotky speciálních sil ostatních států budou zpravidla participo-
vat na výstavbě CJSOTF, ale Velká Británie nebo Spojené státy budou v roli vedoucího 
státu („lead nation“).

Získání důvěry partnerů (a tím i otevření přístupu k citlivým informacím), je 
ovšem jenom prvním krokem. Jednotka se dostane z kategorie evidovaná existence do 
kategorie spolupráce. Tato důvěra musí být dříve nebo později potvrzena perfektním 
plněním úkolů v konkrétní operaci speciálních sil. Teprve pozitivní praktické výsledky 
mohou znamenat postup do nejvyšší kategorie – bojová jednotka. To je již „exkluzivní 
klub“ a o členství v něm usiluje každá jednotka speciálních sil.
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1.1 Charakteristika sil pro speciální operace NATO
Direktiva vojenského výboru MC-437 je dokumentem, který vymezuje základní 

pojmy a charakteristiky speciálních sil v doktrinálním aliančním chápání. Z něj vychází 
ostatní plánovací dokumenty pro činnost speciálních sil včetně speciálních sil ARRC 
(Allied Rapid Reaction Corps).

Direktiva MC-437 denuje speciální operace jako vojenské aktivity vedené speci-
álně sestavenými, organizovanými, vycvičenými a vybavenými silami, používajícími 
operativní techniky a formy, které jsou nestandardní pro konvenční jednotky. Tyto akti-
vity jsou vedeny bez ohledu na vojenskou operaci, mír, krizi nebo konikt nezávisle 
nebo ve spolupráci s operacemi konvenčních sil k dosažení stanovených cílů. Vojensko-
politická situace může vyžadovat použití skrytých, utajovaných nebo tajných technik 
a akceptovatelný stupeň fyzického a politického rizika.

Dokument také denuje síly pro speciální operace (SOF – Special Operations 
Forces) jako síly poskytující exibilní, mnohostranné a unikátní schopnosti ke splnění 
vojensko strategických nebo operačních cílů. Jsou obecně menší než konvenční síly, pre-
cizní a adaptibilní.

V pojetí NATO mají síly pro speciální operace splňovat následující kritéria (dosa-
hovat operační schopnosti):

• provádět tři základní úkoly speciálních sil NATO:
– speciální průzkum a pozorování,
– úderné akce a 
– vojenskou pomoc, to vše v širokém spektru vojenských operací, 

• s použitím vzdušných, pozemních a námořních prostředků být schopny inltrace 
a exltrace do a z operačního prostoru,

• při plnění úkolů vést tajné až přísně tajné spojení od operačního prvku k operač-
nímu velitelství s využitím lehkých, spolehlivých, zastupitelných a mobilních spo-
jovacích prostředků, které by neměly být detekovatelné,

• udržovat operační prvky v nepřátelských nebo nepřístupných prostorech,
• řídit zasazené prvky a zpravodajsky je zabezpečit,
• provádět plánování úkolů,
• vést činnost (operovat) jako součást speciálních sil NATO,
• přežít v nepřátelském a nepřístupném prostoru a rovněž z něj uniknout,
• umět jednat s jinými kulturami a společnostmi,
• zabezpečit ochranu vlastních sil.

Z uvedených kritérií a požadavků na operační schopnosti vyplývá, že síly pro spe-
ciální operace (SOF), musí být jednotky speciálně vybrané, připravované a vybavené 
k plnění speciálních úkolů. Velice často jsou SOF označovány také jako SF (Special 
Forces – speciální síly).
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Shrnutím výše uvedených schopností, které by měly mít speciální síly, je možné 
stanovit charakteristiky speciálních sil Aliance:

• specializované dovednosti, vybavení a taktika,
• regionální zaměření,
• jazykové dovednosti,
• dokonalá profesionalita s řídícími schopnostmi,
• politická a kulturní sensitivita,
• malá, pružná organizační struktura společných sil.

Tyto charakteristiky určují jedinečné místo speciálních sil v rámci ozbrojených sil 
a umožňují příslušníkům speciálních sil pracovat stejně efektivně s civilním obyvatel-
stvem jak s ostatními složkami ozbrojených sil k ovlivnění situací ve prospěch národ-
ních či aliančních zájmů. 

Díky těmto charakteristikám mohou být speciální síly formovány do malých, 
všestranných a nezávislých skupin, které disponují celou řadou důležitých schopností 
a mohou:

• být úkolovány k rychlé organizaci a zasazení k zabezpečení adekvátních reakcí na 
řadu různých (krizových) situací,

• získat přístup do nepřátelských a nepřístupných prostorů,
• vést spojení kdekoliv na světě s využitím prostředků, které má jednotka k dispo-

zici,
• žít v drsném a deprimujícím prostředí bez vnější podpory,
• pozorovat a vyhodnocovat místní situaci a rychle tato hodnocení hlásit,
• úzce spolupracovat s regionální armádou a civilním obyvatelstvem, 
• organizovat místní obyvatelstvo do pracovních týmů k výpomoci řešení místních 

problémů,
• být zasazeny s relativně nízkými náklady s nenápadnou a méně rušivou přítomností 

než větší konvenční síly.

1.2 Základní úkoly speciálních sil NATO
Speciální síly působí v celém spektru vojenských operací. Speciální síly mohou 

přispívat přímo ke zvyšování vzájemné spolupráce stran, podporovat demokracii, při-
pravit budoucí nasazení konvenčních sil, zabezpečit včasnou identikaci a vyhodnoco-
vání krizí a rozvíjet vojenskou spolupráci k řešení krizí. Dále jsou schopny provádět 
hodnocení oblasti a zabezpečit včasnou C3 strukturu na teritoriu, doplnit a posílit poli-
tické aktivity, podporovat NATO systém včasné výstrahy a odpovědi a pomáhat v pře-
chodu z mírového stavu do krize.

Úkoly speciálních sil USA podle Joint Pub 3-05 (Joint Special Operations Policy, 
Concepts and Procedures – Metody, principy a řízení speciálních sil), stanovuje obecně 
tyto základní oblasti činnosti pro americké speciální síly:

• protiteroristický boj,
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• speciální průzkum,
• diverzní akce,
• psychologické operace,
• nekonvenční boj.

Úkoly speciálních sil Aliance jsou obdobné a podle direktivy MC-437 NATO 
Special Operations Policy (Politika speciálních sil Aliance) jsou soustředěny do třech 
základních oblastí, které pokrývají celé spektrum úkolů. Základní úkoly speciálních 
sil Aliance jak jsou denovány v MC-437:

• SR (Special Reconnaissance) – Speciální průzkum a sledování;
 Speciální průzkum doplňuje národní a spojenecké zpravodajské prostředky a sys-

témy získáváním specické, dobře denované a v krátkém časovém úseku nutné 
informace strategických a operačních příznaků. Může doplňovat další metody sběru 
informací, kde je nemožné získat informace v důsledku počasí, maskování, nepřá-
telských protiopatření nebo dalších systémů. Speciální průzkum je zpravodajskou 
činností, která nepřetržitě monitoruje nepřátelské cíle nebo politicky choulostivou 
(citlivou) oblast. Speciální síly mohou plnit tyto úkoly nezávisle nebo jako podporu 
konvenčních operací, mohou používat technik průzkumu a sledování. Smějí také 
využívat prostředky a metody, na které jsou cvičeny.

• DA (Direct Action) – Úderné akce;
 Úderné akce doplňují schopnosti národních a spojeneckých sil atakováním spe-

cických, dobře denovaných strategických a operačních cílů. Úderné akce jsou 
limitovány z hlediska rozsahu a délky trvání; jsou určeny na provedení přesného 
zásahu a obvykle zahrnují i plánované stažení z oblasti činnosti. Speciální síly 
mohou plnit tyto úkoly samostatně nebo na podporu konvenčních operací; tyto ope-
race se často dějí mimo dosah taktických zbraňových systémů a náletových schop-
ností konvenčních sil. Speciální síly nejsou určeny pro boj se silami protivníka 
a to přímo standardními taktikami ani pro protiútočné nebo obranné operace. 
Jejich úkolem v úderné akci je především vytvoření podmínek pro rozhodující poli-
tickou akci, která může následovat v kratším či delším horizontu.

• MA (Military Assistance) – Vojenská pomoc;
 Speciální síly plní požadavky na provádění přímé nebo nepřímé vojenské pomoci 

přátelským nebo spojeneckým silám v situaci krize nebo koniktu.

Tyto úkoly jsou hlavními úkoly speciálních sil (sil pro speciální operace) v pojetí 
Aliance. Úkoly speciálních sil jednotlivých členských států jsou podstatně rozmanitější 
a zabírají rozsáhlejší spektrum činností.
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2. Charakteristika, organizace a začlenění speciálních sil 
vybraných států
Stručná charakteristika, postavení a úkoly speciálních sil sousedních a dalších 

vybraných evropských států dokumentuje jejich pojetí a určení. Vytváří informační pře-
hled, který je možné dále aktualizovat k odvození vojenských schopností uváděných 
států a jejich vojenskopolitických přístupů k tvorbě speciálních sil.

2.1 Speciální síly Německa – KSK (Kommando SpezialKräfte)
V roce 1995 rozhodla spolková vláda o vytvoření speciální jednotky pozemního 

vojska pro zabezpečení ochrany občanů SRN působících v krizových oblastech v zahra-
ničí. Tento úkol byl konkretizován ve směrnici pro další rozvoj ozbrojených sil v letech 
1996 až 2000 vydané v červenci 1995.

Výstavba Velitelství speciálních sil (Kommando Spezialkräfte, dále jen KSK) 
byla zahájena na podzim 1995 v Calw s využitím části sil a prostředků rušené 
25. vzdušné výsadkové brigády, velitelských rot 26. a 31. vzdušné výsadkové brigády 
a 100. a 300. roty hloubkového průzkumu. Podnětem k výstavbě byla skutečnost, že 
v roce 1994 musela německá vláda požádat vládu belgickou o zabezpečení evakuace 
11 pracovníků rádia Deutsche Welle ze Rwandy. V roce 1996 bylo KSK ociálně zařa-
zeno do organizační struktury ozbrojených sil a podřízeno Velitelství aeromobilních sil 
(Kommando Luftbewegliche Kräfte, KLK). Plné bojové pohotovosti KSK dosáhly na 
konci roku 2000 s počtem okolo 950 osob.

Hlavním úkolem a zaměřením KSK je ochrana německých občanů mimo území 
státu, tzn. v míru zabezpečování evakuace osob a materiálu z krizových oblastí, osvo-
bozování rukojmí a za války plnění speciálních diverzních úkolů v týlu protivníka. 
Pro udržování vysokého stupně připravenosti a zdokonalování se uvažuje o jejich pou-
žití pro zásahy při potírání organizovaného zločinu a terorismu a při ochraně bezpečí 
a života občanů (akce nejtěžšího charakteru, kdy je povolena i likvidace delikventů). 
Mimo tyto prioritní úkoly cvičí jednotka taktiku hloubkového nasazení v týlu nepřítele, 
zajišťování misí OSN, záchranu rukojmích, protiteroristické operace, ochranu předsta-
vitelů státu mimo spolkovou republiku a obranu členských států NATO. Jako další úkol 
je prováděn nácvik záchrany sestřelených německých bojových pilotů.

Speciální síly mají být nasazovány zejména v operacích sil OSN, případně NATO, 
v krizových oblastech kdekoliv na světě. Vyčleněná jednotka má být připravena k zásahu 
během několika hodin. Pro vyloučení nebezpečí z prodlení při schvalování zásahu jed-
notky KSK spolkovým sněmem probíhají jednání mezi ministerstvem obrany, minister-
stvem vnitra a ministerstvem zahraničních věcí o zvláštním způsobu povolení k zásahu. 
KSK operuje pod kontrolou německé krizové sekce a vede mise podobné těm, které 
provádějí Speciální síly (Special forces) Spojených států nebo britské jednotky SAS. 
V organizační struktuře KSK jsou zařazeny velitelství a štáb, velitelská rota, 4 roty 
„Kommando“, rota hloubkového průzkumu, podpůrná rota a výcvikové a zkušební stře-
disko.
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Rota „Kommando“ má okolo 80 osob. Tvoří ji velitelská skupina a 4 čety „Kom-
mando“. Každá četa má 4 družstva „Kommando“ o čtyřech osobách a velitelské druž-
stvo. Jednotlivé čety se specializují na určitý způsob zasazení do cílového prostoru, 
nebo na působení v určitých operačních prostorech a to po zemi, ze vzduchu, z moře 
nebo pro působení v horském terénu a arktických podmínkách.

Každý z mužů týmu je specializován na jednu z následujících oblastí: komunikace, 
výbušniny, zdravotnictví a špionáž. Jeden muž je cvičen jako vedoucí skupiny. Jedna 
z čet je cvičena na vedení záchrany rukojmí, protiteroristické akce. Někteří členové také 
absolvují specializovaný výcvik v rychlé jízdě.

V závislosti na stanoveném úkolu mohou být součásti KSK posíleny silami a pro-
středky vojskového letectva a aeromobilních sil.

Jednotky KSK jsou vybaveny technickým, výzbrojním, výstrojním a spojovacím 
materiálem na špičkové světové úrovni (např. odstřelovací pušky, přístroje pro vidění 
v noci, padáky typu „křídlo“ a kyslíkové masky pro seskoky z velkých výšek). Pro 
výcvik a vybavení jednotky je využíváno zkušeností protiteroristické jednotky Spol-
kové ostrahy hranic, označované GSG-9.

V průběhu roku 2002 došlo k reorganizaci pozemního vojska Bundeswehru, které 
se dotklo i speciálních sil. Bylo zrušeno Velitelství aeromobilních sil (KLK) a na jeho 
základě vznikla Divize pro speciální operace a jako nový prvek je vytvářena Divize pro 
aeromobilní operace.

Divize pro speciální operace má ve své organizační struktuře Velitelství speciál-
ních sil (KSK), 26. a 31. vzdušně výsadkovou brigádu. Divize pro aeromobilní operace 
má mít výhledově ve své organizační struktuře jednu vzdušně mechanizovanou brigádu 
a brigádu vojskového letectva.

Divize pro speciální operace a jeho nosný prvek KSK představuje pro SRN účinný 
nástroj řešení některých krizových situací, jaký doposud postrádala. Problémem, který 
bude muset ministerstvo obrany ve spolupráci s jinými rezorty vyřešit, je legislativní 
úprava jejich nasazení v zahraničí.

2.2 Speciální síly Belgie – ESR (Specialised Reconnaissance Teams)
Speciální síly Belgie představovaly především průzkumné týmy ESR (Equioes 

Spécialisées de Reconnaissance – Specialised Reconnaissance Teams), jejichž vznik je 
datován v roce 1961. Byly specializovány na hloubkový průzkum. Jejich základní úkol 
byl sběr informací a jejich doručení zpět na vlastní velitelství. 

Příslušníci speciálních týmů ESR jsou nazýváni belgičtí „Warriors of the Sha-
dows“. Belgická vláda musela několikrát existenci jednotky popírat. Nejznámější případ:             
12 příslušníků ESR bránilo belgickou ambasádu v Zaire proti vzbouřeným rebelům. 
Ociálně nebyla jejich účast přiznána. Příslušníci těchto speciálních skupin ESR byli 
také zapojeni do operací v Sarajevu, Somálsku a Rwandě. V Sarajevu byla jejich úkolem 
osobní ochrana belgického generála Briquemonta. Úkol plnili jako příslušníci UN 
v Sarajevu. Celkem 28 příslušníků ESR bylo zapojeno v Somálsku ke skrytému moni-
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torování příslušníků vzbouřených klanů a sledování spojení k jejich vedoucím předsta-
vitelům. Ve Rwandě se příslušníci ERS zúčastnili operace „Silver Back“ k záchraně 
Evropanů a jejich přesunu ze země. 

Týmy ESR byly ociálně rozpuštěny v červnu roku 1994, ale někteří z jejich 
příslušníků byli umístněni v belgických Para-commandos za účelem vedení výcviku 
nových příslušníků a budování budoucích jednotek hloubkového průzkumu.

V současné době jsou belgické síly speciálního určení uskupeny v Para-Com-
mando brigádě. Má ve své organizaci 1. a 3. lehký aeromobilní pěší prapor a 2. prapor 
Commando. Všechny tři prapory mají podobnou organizaci, výzbroj a výcvik. 

Mezi úkoly, které 2. prapor Commando plní v rámci Para-commando brigády 
patří:

• nasazení v rámci velení aliančních mobilních sil v Evropě – ACE MF (Allied Com-
mand Europe Mobile Force) jako síly okamžité reakce IRF (Immediate Reaction 
Force),

• působení jako část sil rychlé reakce – RRF (Rapid Reaction Force) v mnohonárodní 
divizi střed,

• nasazení jako součást belgických intervenčních sil. 

Od roku 1961 do současnosti je 2. prapor Commando dislokován v Flawinne.

2.3 Speciální síly Holandska – BBE (Bizondere Bijstands Eenheid)
Jednotka Bizondere Bijstands Eenheid představuje speciální síly holandské armády 

a je součástí vojenského námořnictva. Ve své organizaci má přibližně 90 dobrovolníků 
z námořní pěchoty, kteří musí projít 10 měsíčním kurzem, který je náročnější než 
základní výcvik pro příslušníka jednotky námořní pěchoty. 

Hlavním úkolem a posláním holandských speciálních sil BBE je boj proti tero-
rismu. Výcvik je zaměřen na přepadení, zmocnění se a obsazení budov, letounů, lodí 
a vlaků. Jsou cvičeni v asistenci holandské policii v mimořádných situacích. Jednotky 
mají za sebou několik úspěšných zasazení v boji proti organizovanému zločinu a tero-
rismu za asistence policie. 

2.4 Speciální síly Dánska 
Speciální síly Dánska se skládají z pozemních jednotek „Jaegerkorpset“ a námoř-

ních jednotek „Frogmandskorpset“. 
Kořeny dánské speciální jednotky Jaegerkorpset sahají do 17. století. Nejprve spon-

tánně začínají někteří vojáci v bitvách používat ne příliš běžnou taktiku, kdy porušují 
zaběhaná pravidla a napadají jednotky protivníka v té době poněkud neformálním způ-
sobem, přičemž se jednotky proti sobě neřadí podle předepsaných pravidel a neútočí 
podle předepsaných vzorců. V roce 1785 z podnětu korunního prince Frederika začaly 
operovat ociální jednotky Jaegerkorps. Jednalo se pouze o lehkou pěchotu. 
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Přibližně po 200 letech vzniká v Dánsku 1. listopadu 1961 speciální jednotka 
Jaegerkorpset navazující na tuto tradici. Kmotrem této jednotky se stala britská SAS 
a vztahy mezi těmito jednotkami jsou i dnes „rodinného“ charakteru. Po vzniku jed-
notky nastaly problémy se stanovením úkolů této jednotce. Byl použit americký model, 
který využívá vojáků jako commandos. Toto ale nevyhovovalo velení Dánské armády. 
Primární úkol jednotky je hloubkový průzkum, ale jednotky jsou cvičeny a mohou být 
rovněž použity pro speciální akce jako jsou sabotáže a přímé bojové akce. Příslušníci 
Jaegerkorpsetu jsou též součástí dánských protiteroristických sil. V případě teroristic-
kého útoku asistují dánské policejní protiteroristické jednotce – Styrken (Action Force).

Dánská armáda nemá vrtulníky pro zasazení větších skupin. Běžná je spolupráce 
s dopravním letectvem cizích států – na přepravu jsou využívány britské nebo německé 
vrtulníky.

Příslušníci Jaegerkorpsetu jsou vycvičení pro hlídkovou, průzkumnou a diverzní 
činnost v týlu protivníka. Do týlu se dostávají různými prostředky po souši, po vodě 
i vzduchem. Maximální profesionální přístup je běžný pro všechny příslušníky speci-
ální jednotky. Jejich činnost je více méně podobná – pozorovací a pátrací aktivity, samo-
statná diverzní činnost v týlu protivníka, rozvoj nebo potlačování partyzánského hnutí 
atd.

Speciální jednotka (žabích mužů) „Frogmandskorpset“ (Frogman Corps) byla 
založena v roce 1957 jako součást Dánské námořní potápěčské školy. Hlavní úkol 
v době války je znepřístupnění pláží, břehů, fjordů a přístavů válečnému loďstvu pro-
tivníka. Jejich mise jsou typicky námořní – speciální průzkum, sabotáže na námořních 
zařízeních protivníka a mise typu přímé bojové akce. V době míru je typický úkol či 
zasazení jako asistence dánské policii v hledání a zachraňování pohřešovaných osob, 
účast na složitých potápěčských operacích a podvodní demolice.

Příslušníci jednotky se účastnili války v Perském zálivu v roce 1991, kde byli zasa-
zeni na dánských válečných plavidlech, které pomáhaly udržet embargo vůči Iráku. 
Jejich úkolem bylo zabezpečovat bojové lodě v přístavech a obsazovat zadržené lodě.

2.5 Síly rychlé reakce Maďarské armády
Výstavba sil rychlé reakce Maďarské armády (MA) byla zahájena v roce 1993 

vytvořením 88. aeromobilního praporu (v březnu 1996 přejmenovaném na 88. prapor 
rychlé reakce) v Szolnoku. Původní záměr postupného vytváření dalších aeromobilních 
praporů a jejich zformování do aeromobilní brigády rychlé reakce však nebyl z nanč-
ních důvodů a rovněž z důvodu nedostatečné letecké přepravní kapacity realizován.

Přijetím střednědobých plánů reorganizace do r. 1998 a dlouhodobých programů 
modernizace výzbroje do r. 2005 schválených 15. 6. 1995 byla upřesněna rovněž kon-
cepce budování sil rychlé reakce. Základem zůstal stávající 88. prapor rychlé reakce 
(88. prRR) a k plnění úkolů sil rychlé reakce byla připravována také 25. samostatná 
mechanizovaná brigáda v Tata, u které v roce 2004 probíhá rozsáhlá reorganizace.
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Síly rychlé reakce nejsou ani podle nového pojetí budovány jako samostatná složka 
MA, neboť předurčené síly a prostředky zůstávají organickou součástí pozemních sil 
MA. Vzdušné síly MA se na výstavbě a činnosti sil rychlé reakce podílí vyčleněním 
přepravních prostředků pro 88. prapor rychlé reakce a v případě potřeby poskytnutím 
letecké podpory a zajištěním PVO.

Hlavním úkolem sil rychlé reakce v míru je obrana územní celistvosti a svrchova-
nosti Maďarské republiky při narušení státní hranice takovou ozbrojenou silou, kterou 
nejsou schopny zastavit (likvidovat) síly a prostředky Pohraniční stráže; dále elimi-
nace teroristických skupin a obrana a ostraha strategicky důležitých objektů. V případě 
potřeby mohou být použity k udržování pořádku a snižování následků při živelních 
katastrofách.

Leteckou přepravu sil a prostředků 88. prRR zajišťuje 89. smíšená dopravní bri-
gáda, která je schopná pro přepravu vyčlenit 9 letounů typu An-26 a celkem 44 vrtul-
níků typu Mi-8 a Mi-17. K přepravě zesílené aeromobilní roty se základní výzbrojí 
(bez zvýšených zásob) je zapotřebí nejméně 24 vrtulníků, k přepravě celého praporu 
nejméně 80 vrtulníků, z čehož vyplývá, že v současné době MA nedisponuje leteckou 
přepravní kapacitou pro celý prapor.

Nová koncepce výstavby sil rychlé reakce je ve své podstatě kompromisem mezi 
původními plány a reálnými ekonomickými možnostmi MA.

Vyčleňované síly a prostředky lze hodnotit jako odpovídající stávajícímu stupni 
ohrožení, územní rozloze a celkovým počtům OS. Nedostatečná kapacita pro přepravu 
vzduchem je částečně eliminována relativně malou rozlohou Maďarska a tím možností 
dosáhnout prostoru zasazení v relativně krátké době i po pozemních komunikacích.

Přijatá koncepce výstavby sil rychlé reakce bude pravděpodobně zachována nej-
méně do roku 2005. V dalším období bude pozornost zaměřená především na moderni-
zaci výzbroje.

2.6 Speciální síly Polska 

Pluk speciálního určení OS Polska
Reorganizací 1. úderného praporu zrušené 6. brigády rychlého nasazení v roce 

1995 vznikl 1. pluk speciálního určení (1. PULK SPECJALNY KOMANDOSÓW ), který 
je dislokován v posádce Lubliniec. Pluk je přímo podřízen Generálnímu štábu (Správě 
průzkumu a REB) a teritoriálně podléhá Krakovskému vojenskému okruhu. Je určen 
k provádění hloubkového a speciálního průzkumu a diverzních úkolů.

Pluk, který bude do budoucna plně profesionální, má 1 209 osob a je v současné 
době tvořen ze 60 % důstojníky a praporčíky.

Mírovou organizační strukturu tvoří velitelství a štáb, 2 průzkumné prapory,  
výcvikový školní prapor, četa potápěčů, skupina psychologických operací, skupina 
odborné speciální přípravy a skupina zdravotnického zabezpečení. 

81

SPECIÁLNÍ SÍLY VE SPECIÁLNÍCH OPERACÍCH

Pikner.indd 2.2.2005, 11:0380-81



1. pluk speciálního určení ve spolupráci s příslušníky 6. vzdušné výsadkové bri-
gády (VS Krakow) organizuje výcvik specialistů 25. aeromobilní divize (VS Lodz), 
21. a 22. brigády horské pěchoty.

GROM 
O vzniku jednotky speciálních sil uvažovala polská vláda již v roce 1982. Impul-

sem pro to bylo obsazení polské ambasády v Bernu teroristy. 
Cílem jednotky by bylo zasahovat na ochranu polských občanů v cizích zemích. 

Výstavba takové jednotky získala opodstatnění po operaci „Most“ v letech 1989—90, 
při které Polsko pomáhalo židům z východu při přesídlení do Izraele. Vznikla obava z 
odvety teroristických skupin z Blízkého východu. Tato obava se naplnila v Bejrútu, kdy 
byli napadeni polští diplomaté. To napomohlo vzniku této jednotky. Speciální jednotka 
vznikla ociálně 13. července 1990. Hned na počátku byla akce, která ji v rámci speci-
álních jednotek proslavila po celém světě. Těsně před začátkem operace Pouštní bouře 
byli na území Iráku agenti CIA a hrozilo, že budou odhaleni nebo zabiti. Pod vedením 
generála Gromoslava Czempiňského byla podniknuta akce na záchranu těchto agentů. 
Poláci využili předchozích dobrých vztahů s Irákem a agentům vytvořili novou identitu 
– polští stavební dělníci a odborníci. Pod touto identitou je propašovali z Iráku ven. 
Akce proběhla rychle a precizně. Důkazem je i poděkování polským vojákům od 
G. Bushe staršího, během jednoho televizního přenosu, což se běžně nedělá. 

Polské speciální síly poté dostaly název „GROM“ – GRUPA REAGOWANIA 
OPERACUJNO MOBILNEGO. Už od počátku vzniku jednotky byla patrná těsná spo-
lupráce s americkými jednotkami speciálních sil Special Forces a 1st SFOD D (Delta) 
Větším vzorem však byla britská SAS. Podle slov polských představitelů jsou jim bližší 
britské speciální síly, protože mají obdobné podmínky. To, že GROM pouze necvičí 
v ústraní dokazuje následující přehled:

1991 – účast na zajištění šéfů „Art B“ poblíž Varšavy;
1992 – ochrana transportu s lustračními dokumenty;
1994 – 55 vojáků se účastnilo akce na Haiti;
1996 – 50 vojáků se účastnilo mírové operace na Balkáně;
1998 – účast na mezinárodním cvičení „Ellipse Bravo 98“ (zastoupení většiny jedno-

   tek speciálních sil z Evropy a Ameriky);
2001 – účast na operaci v Kosovu;
2002 – 60 vojáků se účastnilo akce v Afghánistánu a Perském zálivu.

V současnosti je jednotka zapojena do operací v Iráku. V Polsku je jednotka dislo-
kována poblíž Varšavy, pouze vodní oddíl je na jedné základně na Baltu.

GROM má tři sekce – jedna sekce má „černou práci“ (boj proti teroristům, boj ve 
městě), druhá má „zelenou práci“ (průzkumná činnost, sabotážní operace, nekonvenční 
operace a partyzánský boj) a třetí je „vodní“ (operace z vody, na pobřeží, odminování). 
Výcvik probíhá nejen u jednotky, ale příslušníci jednotky absolvují i Akademii Národní 
Obrany a důstojníci stáž u speciálních sil USA. 
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GROM velmi chrání své příslušníky a tak není ociálně znám počet osob jednotky 
a její vnitřní uspořádání. Nicméně, předpokládá se, že jednotka má okolo 270 osob. Je 
známo, že GROM operuje ve čtyřčlenných skupinách po vzoru SAS, každý tým tvoří 
zdatnou a uzavřenou jednotku. Příslušníky GROM jsou také ženy, ale z bezpečnostních 
důvodů nejsou jejich pozice známy (předpokládá se, že jsou začleněny do jednotek shro-
mažďování informací a plánování). 

Protože se počítá s možností zranění v boji, 75 % všech příslušníků GROM má 
kurz paramediků. Navíc je do jednotky začleněno několik lékařů. Tito lékaři též absol-
vovali bojový výcvik, své lékařské vybavení nosí společně se svými zbraněmi. A navíc, 
od každého příslušníka GROM se očekává znalost nejméně dvou světových jazyků. 

GROM má též plně funkční podpůrné týmy – v rozsahu od techniků a analytiků 
po odborníky na likvidaci výbušnin. Pravděpodobně lidé v těchto podpůrných týmech 
jsou bývalí členové jednotky samotné, kteří byli zraněni a tak ztratili možnost aktivní 
služby, ale chtějí pokračovat v činnosti. 

Polsko je bohaté na velmi odlišné a měnící se terény, a proto členové trénují v růz-
ných podmínkách a místech. Využívá se jak městský, tak horský a vysokohorský terén. 
Navíc vzhledem k tomu, že Polsko má dlouhou mořskou hranici a mnoho přístavů, 
příslušníci GROM jsou vycvičeni i pro námořní operace a mají úplnou potápěčskou 
kvalikaci. Příslušníci námořní jednotky trénují s americkými SEAL a jsou vybaveni 
podobnou výstrojí. 

Vzhledem k jejich poslání a zkušenostem (částečně z ochrany VIP osob), byla jed-
notka GROM v roce 1994 vybrána, aby se zúčastnila operace na obnovu demokracie 
– invaze vedené Američany na Haiti. 55 vojáků GROM bylo vysláno, aby trénovali 
se členy „Třetí americké skupiny speciálních sil“ v Puerto Rico. Tady byli seznámeni 
s politickou situací na Haiti a s tamějším sociálním systémem a také se zde aklimatizo-
vali na haitské podnebí. Po umístění na Haiti poskytovali příslušníci GROM ochranu 
několika VIP osobám, například Generálnímu tajemníkovi Spojených národů Buthrosi 
Buthrosi Ghalimu nebo americkému tajemníkovi obrany Williamu Perrymu. Na jednu 
z VIP osob – Lalhdara Brahimiho byla vypsána odměna za zabití ve výši 150 000 $, 
kterou vypsala skupina, která stála proti návratu Aristeda k moci. 

Za schopnosti a profesionalitu prokázanou příslušníky jednotky udělil americký 
generálmajor David C. Meade plukovníkovi Slawomiru Petelickemu (zakladatel GROM 
a jeho velitel) pochvalnou vojenskou medaili. Bylo to poprvé v americké historii, co 
zahraniční jednotka byla vyznamenána takovým způsobem. V Bosně bylo rozmístěno 
50 příslušníků GROM, aby podporovali Polskou jednotku, která tam byla umístěna. 
Úspěšně v červnu 1998 zajali muže bosenské národnosti podezřelého z válečných zlo-
činů. 

GROM prodělal velké změny – jednotka byla převedena z Ministerstva vnitra na 
Ministerstvo obrany – stalo se tak v říjnu 1999 a mnoho ze starších důstojníků bylo 
propuštěno. Přesný důvod této změny zůstává nejasný. S novým vedením přicházejí 
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i nové úkoly, k protiteroristickým misím GROM přibylo plnění úkolů partyzánského 
boje v případě, že by bylo území Polska napadeno.

V současné době je neociálně potvrzená úzká spolupráce GROMu se speciálními 
silami Spojených států ve válce proti terorismu. Příslušníci jednotky působí od roku 
2001 při průzkumných operacích v Afganistánu s cílem vyhledávání příslušníků hnutí 
Taliban. Dále se tito specialisté zúčastnili operace „Iraqi Freedom“ a to pod operačním 
vedením armády Spojených států. 56 příslušníků GROMu bylo zasazeno v úzké spolu-
práci s jednotkou námořnictva USA SEAL k ovládnutí přístavu Um Qasr a sousedních 
ropných terminálů. Dále v této operaci splnili úkol ochrany Mukarayinské přehrady, 
která mohla být použita na zatopení Bagdádu. V současné době i nadále operuje část 
této speciální skupiny v Iráku.

2.7 Síly speciálního určení Slovenské republiky
V průběhu roku 2002 MO SR rozhodlo, že se slovenské ozbrojené síly budou 

specializovat do čtyř oblastí, ve kterých dosahují výsledky porovnatelné s vyspělými 
armádami. Jednou ze specializací jsou výsadkově-průzkumné jednotky představované 
5. plukem speciálního určení dislokovaného v Žilině. 

Tvorba sil speciálního určení byla v armádě Slovenské republiky zahájena po 
vzniku slovenské armády počátkem roku 1994, výstavbou 5. pluku speciálního určení 
Jozefa Gabčíka (v některých zdrojích uváděn též prapor speciálního určení). Pluk byl 
přímo podřízen náčelníkovi Správy operačního průzkumu Generálního štábu. Pluk má 
asi 420 osob, z toho 50% profesionálů. Organizační strukturu tvoří štáb (operační sku-
pina, rota velení, 8. skupina ochrany utajovaných skutečností, tajná spisovna), 4 roty 
speciálního průzkumu, výcviková rota, skupina spojení a uzel speciálního spojení, 
logistika (rota oprav techniky, týlová a technická skupina) a plukovní obvaziště.

 K přepravě pluk využívá letouny L-410, vrtulníky Mi-17 a nákladní automobily.
Celkový počet příslušníků sil speciálního určení OS se v míru odhaduje na 

350 osob.
Hlavním úkolem pluku je provádění hloubkového a speciálního průzkumu, včetně 

plnění diverzních úkolů v týlu protivníka. Jedná se o široké spektrum taktických čin-
ností, které patří do základních činností průzkumných jednotek. Většina činností výsad-
kově-průzkumných jednotek se však dá využít též při krizových situacích vyvolaných 
terorizmem nebo organizovaným zločinem. Speciální armádní síly jsou ideální při pod-
poře civilních zájmů nejen na ochranu a střežení objektů a osob, ale též na působení 
ve spolupráci s jinými bezpečnostními složkami v těžce dostupném terénu. Typickým 
příkladem tohoto použití je dlouhodobé pozorování, sběr informací a jejich následné 
předání nadřízenému stupni. Klasické bezpečnostní složky státu nemají kapacitu na 
podobnou činnost.

O opodstatněnosti speciálních výsadkových jednotek, které mimochodem patří 
k nejmladšímu druhu slovenských ozbrojených sil, se vedou diskuse od jejich vzniku. 
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Nárůst terorizmu a události 11. září 2001 ve Spojených státech dávají za pravdu stoupen-
cům 5. pluku speciálního určení Josefa Gabčíka.

2.8 Speciální síly Rakouska
Po úspěchu německého útvaru GSG-9 v Mogadiši rozhodl na podzim 1977 tehdejší 

ministr vnitra Rakouska Erwin Lanz o vytvoření podobného, vlastního protiteroristic-
kého oddílu. 

Velitelství Gendarmerie zřídilo v dubnu 1973 speciální jednotku Gendarmerie 
Kommando „Bad Vöslau“ (GK Bad Vöslau) jako odpověď na rostoucí hrozbu terorismu 
v Evropě. Naléhavost mít takovou jednotku potvrdila narůstající aktivita teroristických 
skupin na území Rakouska. Palestinská organizace As-Saiqa, podporovaná Syřany, pro-
vedla v roce 1973 atentát na vlak, převážející židovské emigranty. Mezinárodní teroris-
tická skupina, řízená proslulým Carlosem, zaútočila v roce 1975 ve Vídni na účastníky 
konference OPEC, kdy komando z německé frakce Rudé armády (RAF) uneslo rakous-
kého průmyslníka Waltera Palmarse, atd. Mezitím úspěchy speciálních sil při potírání 
terorismu přesvědčily rakouskou vládu, že nejlepší metodou předcházení takovýmto 
incidentům je zřízení dokonale vycvičené protiteroristické jednotky, připravené v kte-
rémkoli okamžiku k provedení rozhodných kroků. Na základech skupiny GK Bad 
Vöslau vznikla v rámci rakouské Gendarmerie 1. ledna 1978 s pomocí německé skupiny 
GSG-9 a výsadkářů izraelské Sayeret Mat´kal speciální jednotka, určená k boji s tero-
rismem: Gendarmerie Einsatzkommando – později známá jako GEK Cobra.

Jednotka je podřízena generálnímu řediteli veřejné bezpečnosti na rakouském 
ministerstvu vnitra. Sídlo Cobry je v zámku Schönau nedaleko Vídně, kde má i své 
hlavní výcvikové zařízení. Nákladem 700 miliónů západoněmeckých marek byla v roce 
1992 zahájena výstavba nové základny ve Wiener-Neustadt. Při formování rakouské 
protiteroristické jednotky se především vycházelo ze zkušeností německé GSG-9 s níž 
Cobra úzce spolupracuje. Byly však využity i poznatky izraelských, britských a švýcar-
ských kolegů. GEK měla zpočátku 127 příslušníků, později její stav vzrostl na 170 osob. 
Vyčleněnou zásahovou skupinu tvoří 80 lidí a je rozdělena na čtyři operační čety (každá 
má velitele a dvě útočné skupiny, které se střídají ve stavu plné bojové pohotovosti). Při 
vyhlášení poplachu má 10 minut na opuštění základny a během maximálně dvou hodin 
musí být na kterémkoliv místě v Rakousku. Asi 20 lidí tvoří výcvikovou jednotku, v níž 
se cvičí nově přijatí uchazeči o službu v GEK. Nábor probíhá dvakrát v roce. Jsou při-
jímáni kandidáti, kteří úspěšně zvládnou třídenní sérii obtížných psychotestů a tělesné 
přípravy. Průměrný věk v GEK je 30 až 33 let – nábor je prováděn ve věkové skupině 
od 22 až do 45 let. 

Zásady služby v rakouské jednotce se poněkud liší od ostatních zemí. Přijatý kan-
didát, pokud splňuje všechny fyzické a zdravotní normy, se zaváže ke službě na dva 
a půl roku. Nemůže však v Cobře zůstat déle než čtyři roky – s výjimkou velitelů. 
Služba v protiteroristické jednotce je velice náročná. Její příslušníci jsou udržováni 
v permanentní pohotovosti, v systému jedenácti dní dozoru a nácviků a tří dnů volna. 
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Tímto způsobem si rakouská Gendarmerie udržuje nejen aktivní pohotovostní pro-
titeroristickou jednotku, ale má k dispozici i dokonale vycvičené výsadkáře v záloze. 

Všichni příslušníci Cobry také získávají titul výsadkáře a žabího muže (Tauch-
schwimmer). Znalosti a návyky, získané při individuálním výcviku, si zdokonalují při 
nácviku různých variant akcí ve čtyřčlenných skupinách, které jsou základní organi-
zační buňkou v GEK.

Hlavním úkolem Cobry, mimo protiteroristických akcí, je zneškodňování zvláště 
nebezpečných kriminálních živlů, ochrana rakouských leteckých linek a státních před-
stavitelů. Rakouská Cobra je považována za jednu z nejlepších speciálních jednotek na 
světě.

Dne 1. 12. 2002 zahájila svoji činnost nově vytvořená velitelství pozemních sil, 
vzdušných sil, velitelství pro mezinárodní zasazení a velitelství speciálních sil. Tato 
nová velitelství Bundesheeru byly postaveny podle nové struktury ozbrojených sil 
„Reorganisation 2002“, která byla schválena rakouskou vládou 10. 4. 2002.

K 30. 11. 2002 byla zrušena velitelství 1. a 2. sboru, 1. letecké divize a velitelství pro 
mezinárodní nasazení. Dnem 1. 12. 2002 byla generálnímu štábu podřízena:

• velitelství pozemních sil, 
• velitelství vzdušných sil, 
• velitelství pro mezinárodní nasazení, 
• velitelství speciálních sil,
• velitelství podpory velení,
• velitelství podpory nasazení.

Velitelství speciálních sil – Kommando Specialkrafte je dislokováno ve Vídni a má 
ve své podřízenosti výcvikové středisko speciálních jednotek – Zentrum Jagdkampf, 
které je dislokováno ve Wiener-Neustadt.

3. Pravděpodobné trendy ve vývoji a použití speciálních sil
Speciální síly mají nezastupitelné místo a budou plnit významnou úlohu ve speci-

álních operacích v koniktech a krizích na počátku třetího tisíciletí. Jednotlivé státy 
přistupují k jejich výstavbě a použití s jinou losoí. Účel použití a základní charakte-
ristiky speciálních sil jsou obdobné. 

V armádách států analyzovaných v druhé části příspěvku se projevují tyto ten-
dence ve výstavbě speciálních sil: 

• Existence sil speciálního určení, speciálních sil nebo sil pro speciální operace 
(podle pojmového aparátu daného státu) u všech větších států;

• Menší státy, které měly speciální síly již dříve (historicky např. od 2. světové.války) 
posilují a zdůrazňují roli těchto jednotek do budoucna;

• Silná provázanost vojenských speciálních jednotek s policejními speciálními jed-
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notkami především v boji proti terorismu u většiny států ve středoevropském regi-
onu;

• Rozšíření škály předpokládaných úkolů a to především na boj proti terorismu 
a ochranu či záchranu různých představitelů atd., a to i v době míru;

• Úkoly speciálních sil u malých států, které je nemají, částečně plní síly rychlého 
nasazení nebo síly rychlé reakce. Obecně ale tyto jednotky nejsou schopny zabez-
pečit úkoly v operacích typické pro speciální síly.

3.1 Budoucnost speciálních operací a sil pro speciální operace
Oblast speciálních operací a s nimi souvisejících jednotek pro speciální operace je 

širokou a neustále se měnící a vyvíjející oblastí. Má své kořeny v dávné minulosti a sou-
časný vývoj vojenství zvyšuje její význam. Změny geopolitického prostředí, změny 
vojenského mezinárodního operačního prostředí (IOE – International Operating Envi-
ronment) a nové potřeby a nároky na ozbrojené síly demokratických zemí, vytváří tlak 
na modernizaci přístupů k zajištění bezpečnosti. Význam speciálních operací roste.

Proti sobě už nestojí jasně vymezené skupiny armád s více méně předvídatelným 
protivníkem. Může vzniknout celá řada předem těžko specikovatelných problémů, jako 
je například rozmach organizovaného zločinu, drogových kartelů, mezinárodní teroris-
mus a hrozba zneužití zbraní hromadného ničení. Vojenské převraty v méně stabilních 
zemích, které mohou následně destabilizovat celé regiony, partyzánský a protiparti-
zánský boj, kybernetické útoky teroristických a jiných skupin, které mohou ochromit 
i celé státní útvary, občanské války, etnické spory, nebezpečí masivních migračních vln 
uprchlíků, fanatický teroristický, partyzánský, náboženský boj a jiná další nebezpečí 
včetně jejich kombinace. 

I přes obrovské úsilí zpravodajských služeb přizpůsobit se tomuto vývoji a udržo-
vat si přehled v nejaktuálnějších klíčových oblastech se mnohdy nedaří vývoj situace 
a následky jednotlivých opatření s dostatečným přehledem předvídat. K tomu, abychom 
byli novým hrozbám schopni čelit, je nezbytné analyzovat bezpečnostní rizika a z nich 
plynoucí možná ohrožení, vytvořit záměr, jak se s nimi v budoucnu vypořádat a začít se 
na jejich eliminaci připravovat. Zkušenosti mnohých států ukazují, že právě ozbrojené 
síly a jejich vojenské SOF jsou jednou z účinných zbraní proti těmto hrozbám. Z tohoto 
pohledu jasně vyplývá, že SOF budou v budoucnu stále častěji využívány a to jak v době 
války tak i v míru.

Vycvičit jednotky v provádění průzkumných úkolů pozorováním, nasloucháním, 
nebo propátráváním a cvičit je v provádění léčky a přepadu je základ, který by měla 
zvládnout každá profesionální průzkumná jednotka či jednotka lehké pěchoty. Pro jed-
notky speciálních sil však toto již dávno není dostačující.

Síly pro speciální operace plní a jsou důkladně připravovány na plnění širokého 
spektra úkolů. Soudobé speciální síly jsou připravovány například na vedení nekonvenč-
ních bojových operací, úderných akcí (DA – direct action) proti objektům protivníka 
strategického významu, vedení speciálního průzkumu (význam tohoto pojmu se liší od 
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našeho pojmu speciální průzkum), protiteroristické činnosti, zajišťování vnitřní bezpeč-
nosti cizích zemí, humanitární pomoci (její přeprava, zajišťování bezpečnosti při její 
distribuci, atd.), psychologických operací, nalezení a záchrana osob – SAR nebo CSAR 
(search and rescue, combat search and rescue), protidrogové činnosti, ochrany klíčových 
činitelů a jiné.

3.2 Současný vývoj názorů na koaliční speciální síly
Výsledky Pražského summitu, jako historického zasedání NATO, směřujícího ke 

zvýšení schopností a možností reakce na novou celosvětovou situaci se dotýká i oblasti 
speciálních operací.

Vznik Sil rychlé reakce NATO (NRF – NATO Reaction Force), složených z tech-
nologicky vyspělých, pružných, rozmístitelných, interoperabilních a udržitelných sil 
včetně pozemních, námořních a vzdušných prvků připravených rychle se přesunout 
kamkoliv to bude třeba na základě rozhodnutí Rady NATO, ukazuje na místo a úlohu 
speciálních sil v tomto uskupení. Komponent speciálních sil je v NRF stavěn na úroveň 
čtvrtého hlavního prvku a to vedle vzdušného, pozemního a námořního prvku. 

 Soudobé jednotky s nejvyšší pohotovostí mají v sestavě speciální síly. Na posled-
ním regionálním zasedání velitelů speciálních sil se vedla diskuse na toto téma 
a výsledný návrh byl předložen SACEUR. Návrh začleňuje speciální síly do NRF mezi 
hlavní komponenty, ale jejich použití bude případ od případu, ne jako u stálých jedno-
tek NRF. Vyplývá to ze strategického postavení speciálních jednotek a jejich relativně 
malých počtů, kdy se jeví jejich pevné začlenění do struktury jako neekonomické pou-
žití sil (misuse – špatné použití).

V otázce adaptace Oddělení speciálních sil v SHAPE na novou organizační struk-
turu NATO se nepředpokládají žádné převratné změny. Při vytváření uskupení v rámci 
Sil rychlé reakce NATO je již realizován komponent speciálních sil do 250 osob.

Dosažení požadovaných schopností u pěti sborů rychlé reakce (ARRC již byl akre-
ditován) bude vyžadovat vytvoření a následné personální obsazení oddělení speciálních 
sil na těchto velitelstvích. Nejdiskutovanějším problémem zůstává rozšíření schopností 
vedoucí země („lead nation“) pro vybudování a řízení velitelství Mnohonárodního spo-
lečného uskupení speciálních sil (CJSOTF) o další země. Kandidátem na splnění kritérií 
je Španělsko, ale určité ambice má také Turecko a SRN.

Z uvedeného vyplývá, že tak jako v celé Alianci, i v oblasti speciálních sil je dost 
problémů k řešení a je dobře, že AČR se stala aktivním prvkem tohoto procesu.

Závěr
Speciální síly (Special Forces) jsou jednotky speciálně vybrané, připravované 

a vybavené k plnění speciálních úkolů. Velice často jsou SF označovány také jako síly 
pro speciální operace (Special Operation Forces). Společné použití speciálních sil spolu 
s pozemními, vzdušnými a námořními silami bude v příštím desetiletí patřit mezi roz-
hodující otázky řešené v rámci zajištění bezpečného vývoje evropského kontinentu. 
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Z analýzy vyplývá nezastupitelné místo a úloha speciálních sil v operacích vede-
ných na počátku 21. století. Každý ze sledovaných států přistupuje s jinou losoí 
k výstavbě a použití svých speciálních sil. Základní charakteristiky a principy použití 
speciálních sil ale jsou obdobné. 

Trendy ve výstavbě a použití speciálních sil ukazují snahu většiny evropských 
států vytvářet pružně reagující ozbrojené síly s čím dál větším podílem speciálních sil 
schopných rychlosti a adekvátnosti reakce.
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