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Anotace: 
Přehled a systemizace poznatků o strategicky významných změnách, které jsou vní-

mány v roce 2004 pro přípravu variant budoucí bezpečnosti. Diskuze problémů, které 
uvozují procesy vyhledávání strategických změn: budoucnost chránění hodnot a bezpeč-
nosti, úloha státu a jeho složek, které mají chránit a které mají být chráněny, aspekty 
změn v hrozbách, problémy chránění hodnot na cizím území, pohyb názorů o státu. Za 
nejvýznamnější strategickou změnu je označen proces integrace EU. Komentář možných 
variant vzniku společného státního útvaru a důsledků pro oblast bezpečnosti a obrany. 
Co by to znamenalo pro změny veřejné moci a co pro varianty budoucí bezpečnosti. 
Vyvození důsledků pro nutnou přípravu silných osobností, které integraci mohou vést. 

¬¬¬

V minulých desetiletích a stoletích bylo vysloveno hodně předpovědí o změnách, 
které budou mít strategický význam pro život v blízké nebo vzdálené budoucnosti. Ve 
skutečnosti se však vývoj společenských událostí, věda, technika, ekologie více nebo 
méně pohyboval neočekávanou cestou. Nebylo by příliš odpovědné bez statisticky pod-
loženého hodnocení konkrétních předpovědí a jejich skutečného naplnění popisovat 
míru úspěšnosti předpovědí, jejich validitu. 

Předpovědi mohou být vědecky podložené, intuitivní, nepodložené nebo klamné. 
Zcela zvláštní kategorii představují proroctví. V minulosti však bylo vždy důležité 
zaznamenat, kdy byly předpovědi uskutečněny. Datum jejich zveřejnění je časem nula. 
Na pomyslné souřadnicové soustavě odděluje stav předpovědi od jejího uskutečňování. 
Odděluje období shromažďování, vyhodnocování a predikce informací od období, kdy 
je kontrolováno, jak dobře byly tyto informace vyhodnoceny, jak kvalitně byly předpo-
vězeny příští stavy, jak úspěšným způsobem byly představy interpretovány. 

Příspěvek rozvíjí diskuzi o strategicky významných změnách, které jsou vnímány 
v roce 2004 pro oblast bezpečnosti státu. Smyslem tohoto zamyšlení je příprava variant 
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pro budoucí bezpečnost a to nejen České republiky. Jak dalece bylo určeno to, co je 
skutečně strategicky nejvýznamnější, to posoudí až skutečný vývoj událostí. Stejně jako 
tomu bylo v minulosti je formulace uskutečněna s vědomím vlivu nepředvídatelných 
budoucích stavů. 

Poznámky k bezpečnosti a chránění hodnot
Každá zmínka o bezpečnosti vyvolává u jednotlivců různé představy, které tento 

pojem naplňují. Tyto představy o skutečném obsahu pojmu, o jeho sémantice, však 
nejsou naplněny jen slovníkovými denicemi, ale zejména našim subjektivním pozná-
ním, které bylo utvářeno zcela individuálně, neopakovatelně a jedinečně. O tomto jevu 
poskytuje vědecké zdůvodnění psychologie, neurologie i teorie poznání. Geniální český 
herec Vladimír Menšík vyjádřil podstatu slovy: „Jak se má domluvit nějaký státník 
s cizím státníkem, když se nedomluví prostý Čech s prostým Čechem?“

Proto bude nezbytné pravidelně opakovat již vyslovené „pravdy“ jako například, 
že bezpečnost je bytostně spojena s hrozbami a jejich riziky. V těchto pojmech 
jsou značné neurčitosti spojené se skutečným výskytem předpokládaných hrozeb. To 
všechno by tolik nevadilo, kdyby šlo jen o pocity bezpečnosti jednotlivce, ale při politi-
zaci pojmu a jeho vnímání v rozsahu státu, společnosti, společenství států, je bezpečnost 
vyjádřitelná vyčleňovanými rozpočtovými prostředky. Ty jsou vždy předmětem politic-
kého boje. 

A v politickém boji je další stupeň „neurčitosti“, který umožňuje vynikajícím způ-
sobem rozvíjet spekulace, prosazovat parciální zájmy, znevažovat a podceňovat hrozby 
i jejich rizika. V minulosti se mnohdy výsledek projevil nedostatečnou připraveností na 
jejich řešení (např. nepřipravenost Sovětského svazu na napadení fašistickým Němec-
kem – 22. 6. 1941). Historie lidského společenství však ukazuje i druhou stranu přístupu, 
kdy byly skutečné hrozby přeceňovány, až se vytvořily nástroje pro vlastní agresivní 
chování, pro formulaci a dosahování politických ambicí, cílů, pro vytváření územních, 
materiálních, nančních, informačních nebo jiných výhod (většina států – agresorů, 
např. Irák proti Kuvajtu v roce 1991).

Co z toho můžeme vyvodit pro budoucnost? Bezpečnost v jakémkoliv budou-
cím období můžeme hodnotit jako postačující nebo zachovanou, nepřesáhnou-li 
v novém časovém horizontu hrozby a jejich rizika únosnou míru. Tato míra je zpra-
vidla vyjádřena formulováním chráněných hodnot, jejichž ztráta nebo narušení je pova-
žována za nepřípustnou. I tato míra se může s časem měnit. Hrozby mají v sobě náboj 
potenciální možnosti vzniku. Tedy mohou, ale nemusí se projevit. Riziko představuje 
kvantikaci pravděpodobnosti výskytu hrozby. Ohrožení představuje naplnění charakte-
ristik hrozby do krizového stavu, kdy skupina států, stát nebo obec přijímají ochranná 
opatření proti uskutečnění nebo pro zmírnění hrozby. Například vyhlášení prvého stupně 
povodňového ohrožení. 

Stát, a k ničemu lepšímu pro organizování společnosti prozatím lidstvo nedospělo 
(snad mimo historický nomádismus, který sice měl řídící struktury, ale nelpěl na území) 
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má speciální složky určené k uskutečňování odpovídajících opatření. Není racionální 
předpoklad, že by v příštích 25 letech byl tento princip měněn. 

Hrozby, bezpečnostní rizika a ohrožení, to jsou všechno fenomény krizového 
vývoje bezpečnostního prostředí. Stát, který má zvláštní postavení v bezpečnostním pro-
středí, vytváří mechanismy, jež se na řešení zvláštních stavů podílejí. Stát, to jsou přede-
vším všichni občané, kteří se v krizovém období buď nacházejí na vlastním území, nebo 
jsou mimo něj. Tito občané mohou být:
§ součástí těch složek státu, které mají v působnosti podílet se na řešení krizových 

stavů (vrcholové vedení státu, diplomacie, armáda, policie, integrovaný záchranný 
systém, územní samosprávné celky), tedy mají chránit, ale současně jsou chrá-
něni,

§ nebo jsou občané v těch pozicích, kdy mají být chráněni: ve výrobě, úřadech, ško-
lách či domácnostech (nemocní, nezaměstnaní, důchodci, matky, děti), ale částečně 
přispívají i ke své ochraně. 

Stát, to je rovněž geogracké teritorium, na němž lidé bydlí a v němž projevují 
své ekonomické aktivity. Je to kultura lidí, jejich způsob života, stravování, zvyklostí. 
Je to věda, stav technického pokroku. Je to rovněž politický systém, způsob vlastnictví, 
systém úřadů, bank, nancí, daní, pojištění a právní pořádek. Je to hospodářství i země-
dělství, dopravní, informační, zdravotní, sociální, obchodní, ekologická případně jiná 
infrastruktura. Příroda, suroviny, energetika, osídlení.

Ve výčtu byly shrnuty základní chráněné hodnoty, které budou jistě chráněny 
i v následném období. Úsilí státu bude i nadále směřováno k bezpečnosti lidí, integritě 
geograckého území, kultury a hodnot. V tom jsou pravé národní zájmy. I když v tomto 
sousloví použití slova „národní“ je zřejmě už zastaralé a neodpovídá době, kterou pro-
žíváme. Národní v soudobém pojetí trochu čpí konfrontací a snahou vytvářet bariéry. 
Přesnější je pojmenování „bezpečnostní zájmy občanů“. 

Složky státu, které mají chránit
Stát je postaven na moci výkonné, zákonodárné a soudní. K uskutečnění moci dis-

ponuje specializovanými složkami, z nichž část je ozbrojená. Společným důvodem pro 
použití armády nebo policie je a bude porušování práva. Pro armádu zejména meziná-
rodního práva a to cizími státy vůči vlastnímu nebo cizím, které jsou v jeho zájmu, nebo 
potvrzeny mezinárodními závazky a pro policii uvnitř státu vzhledem k občanům.

Armáda je především určena k působení proti vnějším hrozbám a je nástrojem 
výkonné moci státu pro uskutečňování odpovídajících opatření. Armáda, to jsou ozbro-
jené sbory zřízené státem, které fungují podle jim stanovených pravidel za účelem vedení 
války, respektive pro její zabránění. Zavedením branné povinnosti občanů (poprvé ve 
Francii 1792) se armáda vnitřně rozdělila na profesionální složku (kádrovou) a záložní 
(povolávanou), v níž po dobu stanovenou zákonem povinně slouží občané.
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Policie je součástí vnitřní správy na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti. Pro-
středky svěřené policii jsou stanoveny zákonem a měly by umožnit ochranu veřejného 
pořádku a bezpečnosti, předcházet jejich narušení a bezprostředně odstraňovat závady. 
Policie je nástrojem státní moci k prosazování zákonnosti a dodržování vnitřní bez-
pečnosti. V ČR v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je poli-
cie zahrnuta mezi jeho základní složky (na rozdíl od armády). Když se podíváme do 
minulosti, do období krizových situací, světových válek, lokálních a jiných válečných 
koniktů, existovaly vedle sebe orgány policie a armády. Orgány vojenské policie měly 
a mají určení ke kontrole dodržování dohodnutých pravidel vztahů mezi vojáky. Policie 
vždy plnila úkoly směrem k občanům a s určitými výjimkami k občanům – příslušníkům 
ozbrojených složek.

Tyto vztahy se zřejmě v budoucích 25 letech nezmění. Policie bude dál plnit své 
funkce ke kontrole vnitřní bezpečnosti a armáda zejména k bezpečnosti vnější.

Aspekty změn v hrozbách
Co se však mění, to je charakter hrozeb. V současném pojetí je trochu jiný. Asyme-

trie v hrozbách, stejně jako asymetrie ve vojenských a policejních činnostech, projevuje 
známky obtížnějšího začlenění jednotlivých „nebezpečných“ aktů do přesné kategori-
zace. Partyzánský útok na vojenský vlak ve druhé světové válce měl jiný charakter než 
použití yperitu v tokijském metru. Pro řešení prvého případu byly do prostoru události 
vysílány vojenské ozbrojené síly okupačního státu za podpory domácí policie na oku-
povaném území. Druhý případ představoval příznaky vnitřního ohrožení a byl v péči 
policie s pozváním vojenských specialistů k okamžitému odstraňování následků krizové 
situace.

Asymetrie ve svých důsledcích způsobuje jistou míru neurčitosti pro volbu o pou-
žití armády nebo policie. Teroristické aktivity (s výjimkou státního terorismu) zpravidla 
nejsou působením jiného státu. Situace vzniklá po takovém asymetrickém aktu nevyža-
duje aktivizaci všech ozbrojených sil. 

V „asymetrické době“ jsou připravována „asymetrická opatření“, která předpoklá-
dají významnou změnu v součinnosti mezi policií a armádou. Problematická mohou být 
opatření v oblasti velení, v působnostech a návycích. Ale také v odpovědnosti za kon-
krétní reakci na aktivity, které ohrožují mírový vývoj a život v konkrétních regionech.

I v této situaci však nebude nic změněno na samostatných základních funkcích 
policie a armády ve vazbě k moci a k právu. To může vést k nalézání dalších forem 
spolupráce mezi složkami. K vývoji nových forem součinnosti a společného zasahování 
při vzniku bezpečnostních nebo krizových stavů a situací.

Podstatou změny v hrozbách je trend ke znesnadňování identikace nositele 
hrozby (bez uniformy, bez organizačního začlenění – např. hackeři), rostoucí koncent-
race prostředků násilí (např. malé množství antraxu), snižování nákladů s nimiž jsou 
dosažitelné politické cíle (např. možné náklady na vyvolání epidemie, zamezení pří-
stupu ke zdrojům vody, zborcení energetických systémů, napadení počítačových ban-
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kovních systémů v porovnání s náklady na výstavbu a udržování armád vyzbrojených 
těžkou technikou). 

Co tyto skutečnosti znamenají pro udržení bezpečnosti. Významné ohrožení mohou 
způsobit jednotlivci s minimálními náklady. Jejich identikování je velmi blízké meto-
dám policejní činnosti, ale odstraňování důsledků odpovídá metodám vojenských čin-
ností. 

Bezpečnostní aspekty pobytu na cizím území
Bezpečnost je stále více prosazována nejen na vlastním, ale rovněž na cizím území. 

Změna v prosazování zájmů občanů státu v podstatě přesunuje jeho pocity o odpověd-
nosti za vlastní bezpečnost mimo dosud vnímané hranice. To platí pro ČR v daleko 
větším rozsahu než pro Francii nebo USA, kde jsou tyto skutečnosti vnímány v podstatě 
trvale. Co to znamená pro budoucí bezpečnost?

Vojenské činnosti na cizím území představují a budou představovat zvláštní situ-
aci, například v operacích k prosazení nebo vynucení míru. Působení na cizím území je 
z pohledu současného mezinárodního práva možno hodnotit jak z pozice státu na jehož 
území k operaci dochází, tak z pozice státu, který na cizí území vstupuje. Stále více států 
je díky členství v EU a NATO považováno za součást prostoru bezpečnostní stability. 
Na vlastním území jsou řešeny otázky podpory spřátelených ozbrojených sil jako hosti-
telského státu (Host Nation Support). Vycházíme-li z úvah platných pro ČR a její ozbro-
jené síly, pak je jistě z bezpečnostního pohledu zajímavější, co mohou očekávat na cizím 
území. 

V osídlených částech, kde žije původní obyvatelstvo, bude přítomnost hodnocena 
vždy jako nežádoucí stav (vojáci nejsou turisté). Podle hodnocení státu a jeho občanů 
může být různě akceptována míra pobytu cizích vojsk a cizí moci na jejich státním 
území. Promítá se do hodnocení operace jako chtěné nebo nechtěné aktivity. Z pohledu 
vysílajících států je situace vždy nebezpečná. Jen ve výjimečných případech bude pobyt 
vojsk všemi občany postiženého státu plně akceptován a reálné nepřátelství se nebude 
proměňovat do ztrát na životech vojáků a představitelů zahraničních misí. V tomto 
směru již můžeme formulovat otázky k úloze policie vysílajících států při ochraně 
životů, zájmů a práva vlastních občanů na cizím území. Otazníků pro působení ozbroje-
ných sil i policie v takové zvláštní situaci je hodně. Jsou rovněž předmětem jejich koor-
dinovaného působení.

Nejednotnost přístupů v jednotlivých státech se například projevila při poměrně 
rozsáhlé odezvě ve formě diskuzí a komentářů o preventivní válce a nebo preemptivním 
útoku. Skutečností je, že Bushova doktrína a válka s Irákem významně ochladily vztahy 
mezi některými členskými státy NATO a vyvolaly diskuzi o rozdělovacích kritériích 
mezi těmito státy. 
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Pohyb názorů o státu
Pohyb názorů ve světě je znatelný. Současné způsoby řešení sporných otázek 

násilnou cestou a vojenskými prostředky, ale i způsoby jejich prevence, jsou zřejmě 
historicky vyčerpané. Vyžadují něco nového. Jak z hlediska přístupů, tak z hlediska 
realizace. Při řešení nejde jen o právní, mezinárodní, politický a vojenský rozměr. Neo-
pomenutelný je vliv ekonomiky, která se již dávno nechová na „státním principu“. 
Projevuje se nadnárodně, v mezinárodním, místy celosvětovém rozsahu i rozměru. Pro-
jevuje se vliv „nadstátní“ vědy, techniky, technického pokroku. Vliv šíření informací bez 
hranic. Vliv kosmického rozměru. Mnozí odborníci přecházejí k názoru, že pro budouc-
nost představuje důležitý krok vyjasnění osudu současného pojetí státu. 

To vše jsou znaky nesmírných změn, které v nejbližších letech budou nalézat 
odezvu jednak v teoretických, politických i nepolitických diskuzích, ale rovněž v životě 
a použití armád i policie. Rozvoj aktivit pro poznávání možných variant budoucnosti, 
sběr informací a dat, jejich vědecké analyzování a vytváření podmínek pro diskutování 
o způsobech zajištění bezpečnosti v příštích letech však mohou připravit racionální pod-
mínky pro její ovlivnění. 

Co zůstane zřejmě zachováno? Stát jako politické uspořádání společnosti, které 
má monopol na legální užití fyzické moci, ustanovování zákonů a prosazování práva. 
Státy budou nadále územní makro jednotky s určujícím vlivem na územní rozsah socio-
ekonomických procesů. Dá se však vzhledem k působení nadnárodní ekonomiky před-
pokládat zvýšení podílu společných pravidel nad specicky národními. Souhrnně je 
možné předpokládat tendenci ke snižování celkového počtu států, to znamená zvý-
šení jejich integrace do společných ekonomických, politických i bezpečnostních spoje-
nectví v různých vrstvách. Specickými znaky státu, ať integrovaného, či rozděleného 
nadále budou: 

a) organizace podle území, nezávislost při uskutečňování státní moci na vlastním 
území; 

b) uplatnění státní moci (jako zvláštní veřejné moci) prostřednictvím státního apa-
rátu, který umožňuje „donutit“;

c) svrchovanost (pravomoc státu vydávat a vymáhat zákony a uzavírat mezinárodní 
smlouvy, formální nezávislost na vnější kontrole jiným státem, zdroj nejvyšší auto-
rity nebo vládní moci).

Názory na rozsah státních pravomocí a na charakter funkcí státu se liší v různých 
teoriích liberalismu a konzervatizmu. Za základní formy státu budou považovány různé 
formy monarchie a republiky. Podle způsobu vlády budou rozlišovány politické režimy 
autokracie, demokracie, totalitarismu. Při integraci bude zřejmě více států federálních 
než unitárních.

Zachována zůstane veřejná moc jako prostředek organizace a řízení společen-
ských vztahů uvnitř společnosti. Ta existuje nezávisle na státním uspořádání (např. 
kmeny, komunity). Ve státě na sebe bere formu státní moci. Pro současné unitární státy 
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bude problémem přejít na pojem federální moc. Je jednou z dělené moci ve federálním 
státě a spočívá ve vykonávání zákonů ve vztazích vně státu, tj. vůči jiným státům nebo 
nadstátním subjektům. Jejím dosahem je zejména sjednávání spojeneckých svazků, uza-
vírání smluv mezi státy a vyhlašování války nebo dojednávání míru.

Integrace Evropské unie – nejvýznamnější strategická změna
Hlavním rysem současného i nejbližšího vývoje je integrace spojená s rozvojem 

EU. Myšlenky, které navazují na uskutečnění integrace, je možné charakterizovat jako 
reálné cesty k dotvoření představ o budoucích poměrech ve sjednocené Evropě. Kdy 
budou vytvořeny uskutečnitelné podmínky pro dovršení procesu integrace je neodpo-
vědné stanovovat v této době. Stejně neodpovědné však je nevytvářet představy o mož-
ných budoucích stavech. Shrnutí základních myšlenek k integraci EU je obsaženo 
v následujících tezích: 
l   Početní stav členských států EU je od roku 2004 rozšířen na 25. (Znamená to mimo 

jiné změnu regionu bezpečnostního prostředí o nová území.)
l   Početní stav členských států NATO je od roku 2004 rozšířen na 27. 
l   Mezi členskými státy NATO a EU existují a i v budoucích pěti až desíti letech 

budou existovat rozdíly. (Jde tedy o jiné množiny států, které denují jiné bezpeč-
nostní prostředí. Tyto rozdíly se projevují v současné době a je možné předpoklá-
dat, že se budou projevovat i v nejbližší době jako potenciální bezpečnostní pro-
blém.)
Státy můžeme rozlišit na:
–  členské státy NATO a EU (20): Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 

Německo, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, 
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené krá-
lovství, Španělsko; 

–  členské státy NATO – nečleny EU (6): Bulharsko, Kanada, Norsko, Rumun-
sko, Turecko, USA; 

–   členské státy EU – nečleny NATO (5): Finsko, Kypr, Malta, Rakousko, Švéd-
sko. 

l   Další integrace Evropy buď bude probíhat s rozšířením o evropské státy, které se na 
ni připravují, nebo nebude probíhat, což znamená důsledky pro izolaci nečlenských 
států.

l   Aktivity spojené s EU budou mít smysl jen tehdy, pokud vznikne nějaký společný 
státní útvar. Jinak byly nemalé prostředky vložené do myšlenky evropské jednoty 
použity zbytečně.

l  Příklad ve Spojených státech amerických: 1861—1865 poslední válka na území 
USA, válka Severu proti Jihu. Zjednodušený výsledek: jeden federální stát, jedna 
federální armáda, jeden federální Kongres, jedna zahraniční politika, jeden dolar 
(měna), jedno ministerstvo obrany. Vnitřní záležitosti zůstaly na národních prin-
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cipech s vyčleněním společných – federálních úkolů. Dnes je 50 členských států 
(v Evropě 36). Hodnocena je úspora nančních prostředků na administrativu. 
Nemají 50 ministerstev obrany, ale jen jedno. Prostředky jsou účelněji používány 
ve prospěch rozvoje vojenské síly a vojenských schopností. Policie má rozdělenu 
působnost na problémy spadající pod federální gesci a tu, která se týká nižších 
stupňů státní správy. USA mají v tomto směru před Evropou 140 let praktických 
zkušeností.

l  Bude-li chtít Evropa vystupovat na mezinárodní scéně jako bezpečnostní subjekt 
s vyšší autoritou, pak svět doposud nepoznal jinou cestu, než vytvoření nového 
státního útvaru. Snaha je potvrzena současným systémem institucí EU: 
–  moc výkonná – Evropská komise; prozatímní řešení státní suverenity – Evrop-

ská Rada, Rada Evropy;
– moc zákonodárná – Evropský parlament;
– moc soudní – Evropský soudní dvůr;
– společné nance – Evropský účetní dvůr, Systém evropských bank.

 Současně je tento směr potvrzen 3-mi pilíři EU. 2. pilíř představuje společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku, která je rozpracována do společné bezpečnostní 
a obranné politiky a 3. pilíř představuje justiční spolupráci v trestních věcech, tj. 
včetně policejní spolupráce. 

l Budoucí státní útvar může vzniknout jako výsledek jedné z možných variant vypo-
řádání se s problematikou státu:
a)  státy vstoupí současně do společného státního útvaru EU na základě dohody 

(mírovou cestou na rozdíl od příkladu USA), vzdají se části suverenity, při-
stoupí na jednoduchý a jednotný politický systém, zachovají si své národní 
odlišnosti (např. v justici). Vzniknou společná ministerstva nancí, zahranič-
ních věcí, obrany nebo bezpečnosti, která nebudou mít ekvivalent v národních 
vládách;

b)  postupná integrace států, proces vzdávání se suverenity bude nerovnoměrný, 
státní útvar EU bude otevřený k postupnému rozšiřování, hranice se budou 
měnit;

c)  zastavení nebo jiný směr integrace států, převáží hledání politických bariér 
a izolování národních států, případně jejich desintegrace (nejednotné a neslu-
čitelné politické systémy), nebo mohou vzniknout dílčí integrace, jiné než sou-
časná EU.

Co by představoval přechod ke společnému státnímu útvaru
V roce 2004 není možné konstatovat, že by byla připravena situace pro uskutečnění 

vzniku společného státního útvaru EU. Můžeme však přiblížit představu o krocích, které 
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budou nezbytné pro takový vývoj. Bez nároku na úplnost jsou v následujícím textu uve-
deny jen některé:
l   Zaručení základních lidských práv a svobod občanům společného státního útvaru 

EU.
l   Předání části veřejné a správní moci současných států na společné orgány EU.
l   Vyřešení otázek společného jazyka (kde je to nezbytné).
l  Rozdělení státní suverenity. Evropská ústava. Společný právní řád, tam kde bude 

potřebný pro upřesnění veřejné moci.
l   Společné daně a společná měna. Vytvoření společného majetku.
l   Změna vnitřních a vnějších hranic a volný pohyb osob. Problémy migrace.
l   Vytvoření společného systému krizového řízení.
l   Integrace ozbrojených sil. Společná „expediční“ armáda. Vytvoření národních gard 

nebo vojsk územní obrany na společných principech a národních specikách. 
l    Vytvoření evropské úrovně policie (jako federální v USA) a rozdělení kompetencí.
l   Citlivé řešení oblasti kultury a sportu. Respektování a uznání dědictví generací,  

odlišností národů, národností i etnických skupin.

Co to bude znamenat pro změny veřejné moci
Integrace v evropských podmínkách posune vnímání současného národního státu 

do jiných rozměrů. Takové rozsáhlé změny budou provázeny řadou nedorozumění, které 
zřejmě vyvolají potřebu internacionalizace mocenských složek společného státního 
útvaru EU. Velmi obtížná bude internacionalizace vnitřních složek moci státu, tedy poli-
cejních činností, protože stejně jako tomu je v USA budou mít rozměr toho, co je spo-
lečné pro všechny integrované státy a toho, co zůstane v působnosti dřívějších (vlastně 
současných) národních států. Vícevrstvost vnitřní bezpečnosti zejména při souběžném 
předpokládaném rozšíření teroristických aktivit, vycházejících z nerovnovážného vývoje 
ve světě, přinese v nejbližších letech zřejmě vytváření nových struktur, nových právních 
úprav a dobrovolné upuštění od části osobní i národní suverenity. 

Poněkud odlišná bude situace v armádách, které jsou složkou veřejné moci proti 
vnějším ohrožením. Existence NATO, i když s oslabovanou euroatlantickou vazbou, 
umožní racionální a méně bolestivé řešení evropské integrace. Jaké mohou nastat vari-
anty:

1 – zachované euroatlantické bezpečnostní spojení
a) NATO = USA + Can + EU(společné síly);
b) NATO = USA + Can + EU(národní síly);
c) NATO = USA + Can + část EU(společné síly + národní síly) + mimo EU(ná-

rodní síly);
2 – rozpad euroatlantického bezpečnostního spojení 

a) EU(společné síly);
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b) EU(národní síly);
c) část EU(společné síly + národní síly) + mimo EU(národní síly);
d) část EU(společné síly + národní síly) + mimo EU(nové koalice + národní síly).

Při těchto činnostech bude možné očekávat vytvoření jediného evropského minis-
terstva obrany, jejich zrušení v členských státech, které na myšlenku společné armády 
přistoupí. Vytvoření společného evropského orgánu pro bezpečnostní otázky a posílení 
národních bezpečnostních ministerstev (ministerstev vnitra) o složky pro zajištění 
územní obrany (obdoba Národních gard v USA). Veřejná moc se přemístí na evropské 
orgány z hlediska úloh vnější bezpečnosti a ochrany těchto společných zájmů. U složek 
bezprostředně chránících občana bude současná úroveň posílena. Tomu by mělo odpo-
vídat i přerozdělování nančních zdrojů. 

Nejsložitější v celém procesu bude zajištění skutečné bezpečnosti, udržení pocitu 
bezpečnosti u občanů a změna myšlení od osobního a současného národního pojetí 
k tomu evropskému nebo euroatlantickému s potlačením nacionalismu.

Přitom není přehlédnutelný vývoj samotného vojenství, který může tyto procesy 
rovněž ovlivnit. Vzhledem k výraznému pokroku zejména počítačových a informačních 
technologií, je možné vyvozovat rozpolcenou budoucí existenci armád: těch klasicky 
vybavených i klasicky bojujících a těch, které budou mít nejmodernější technolo-
gie. I to může patřit mezi aspekty budoucích změn veřejné moci. 

Co to znamená pro varianty budoucí bezpečnosti
Základní strategická změna – integrace společného státního útvaru EU – je urču-

jícím fenoménem pro přípravu základních variant budoucí bezpečnosti. Protože nezvý-
razňujeme očekávané strategické změny v ekonomické, vojenské, informační, vědní 
a technické oblasti, budou úvahy navazovat na možný vývoj integrace států. Scénáře, 
které by mohly být konstruovány, by měly vycházet z variantních cílových stavů. 

Bezpečnost na úrovni občana, státu a na nadstátní úrovni bude ovlivněna postupem 
procesu integrace. V časových horizontech let 2015 až 2030 mohou nastat tyto rozhodu-
jící stavy pro zajištění bezpečnosti na současném území ČR:

1.  Samostatně bez integrace do EU.
2.  Člen EU, národní síly do společné armády, síly pod národním velením, „federální“ 

a národní policie, národní záchranný systém.
3.  Člen EU, jen dílčí integrace ostatních států EU, částečný výsledek integrované bez-

pečnosti „s dírami“.
4.  Člen nového státního útvaru EU, společná expediční armáda, „federální“ policie, 

národní podsystém bezpečnosti (vojsko územní obrany, policie).

Všechny možné varianty znamenají podstatné změny ve srovnání se součas-
nou situací. Navíc vzhledem k výskytu terorismu jako významného fenoménu bezpeč-
nostní situace, který vede ke sjednocování mezinárodního postupu proti jeho šíření, je 
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vysoce pravděpodobné, že svět bude procházet časovým obdobím vysoké nestabi-
lity. 

Hazardování s touto situací nedostatečnou přípravou racionálních opatření je pro-
jevem politické neodpovědnosti. Není však pravděpodobné, že by si takový přístup 
političtí představitelé dovolili. Proto je možné očekávat podporu rozvoje teoretických 
poznatků i praktických řešení, která mohou znamenat rozsáhlejší pochopení podstaty 
problémů obrany a bezpečnosti státu. Formulace racionálních rysů budoucích situačních 
scénářů je důležitým krokem k rozpracování vývojových scénářů, které k této situaci 
vedou. 

Zachování budoucího vývoje v mezích udržení míru v mezinárodních vztazích 
a pro udržení vnitřní bezpečnosti na potřebné úrovni, bude extremně závislé na velice 
silných osobnostech. Ty by se měly vyskytovat jak v oblasti politické, tak rovněž ve 
vedení společných ozbrojených sil a policie. Jejich úkoly budou obtížné, ale jasné. 
Budou se promítat do úrovně současných národních států i nově vznikajících struktur. 
Měly by zabránit nežádoucím komplikacím ve vztazích mezi státy a uvnitř jednotlivých 
států. Tyto osobnosti by měly projít přirozeným výběrem, ale měly by v době vstupu na 
profesionální politickou, vojenskou, policejní nebo jinou dráhu projít speciální přípra-
vou. Měly by být morálně i psychologicky silné, aby umožnily uskutečnění myšlenky 
integrované Evropy nenásilnou cestou. 

Pro takovou přípravu bude nezbytné volit společný systém vzdělávání, který by 
měl včas vytvořit podmínky pro vzájemné porozumění a toleranci mezi národy.

Závěr
Příspěvek se zabývá strategicky významnými změnami, které jsou vnímány v roce 

2004 pro přípravu variant budoucí bezpečnosti. Vychází z pojetí chráněných hodnot 
a bezpečnosti. Strukturuje roli státu a jeho systému obrany na části, které mají chránit 
a na ty, jež mají být chráněny. Popisuje roli armády a policie z pohledu vývoje změn 
v hrozbách ve směru porušování práva mezinárodního a vnitrostátního. Popisuje syner-
gii současných trendů k vytvoření těžko zjistitelného ohrožení, kterému se dá vzdorovat 
snad jen dlouhodobou výchovou jedinců. Poukázáno bylo i na pohyb názorů o státu. 
Jako nejvýznamnější strategická změna je označena integrace EU. Možný postup je 
komentován variantami a rámcovým upřesněním některých aspektů přechodu ke společ-
nému státnímu útvaru. Diskutováno rovněž je, co to bude znamenat pro změny veřejné 
moci.

Z možných variant jsou vyvozeny závěry pro budoucí bezpečnostní situaci a její 
rozpracování formou scénářů. Zvýrazněna je role připravených jednotlivců, kteří jediní 
budou schopni vést evropské a světové národy k neválečným perspektivám. Jejich úče-
lová příprava by měla být organizována cílevědomě. I to by mělo být součástí variant 
scénářů, které budou reagovat na strategicky významné změny, které vnímáme v roce 
2004.
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