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Anotace:
Článek pojednává o možných budoucích koniktech, o možných protivnících a prostředích koniktů. Shrnuje názory na soudobé a budoucí vojenské operace a na vliv technického pokroku (revoluce) ve vojenství na organizační struktury a na změny ve vedení
bojové činnosti. V závěru naznačuje varianty možných vojenských či bezpečnostních
struktur.
¬¬¬

Prostředí a protivník
Pro úvahu o budoucím zajišťování bezpečnosti a obrany státu je nutné stanovit
vojenský rámec možných koniktů. K tomu je možné přijmout závěr, že Česká republice
(ČR) v období příštích 10 až 20 let nehrozí přímý ozbrojený konikt. To však neznaméná absolutní mír ve světě či v Evropě. Střední Evropy a tudíž i ČR se mohou s vysokou pravděpodobností v nejbližší budoucnosti dotýkat hrozby přicházející především
ze vzduchu a z informačního prostoru. Významným a nanejvýš aktuálním problémem
zůstává strategický terorismus.
Pro bezpečnost euroatlantického regionu sehrává zásadní roli udržování a rozvoj
transatlantické vazby, v jejíž bezpečnostně-politické a obranné dimenzi hraje NATO
v dnešní době ústřední roli. S tím souvisí proces rozšiřování o nové členy, vnitřní přizpůsobení a rozvoj schopností NATO, prohlubující se spolupráce mezi členskými a i nečlenskými zeměmi.
V souvislosti s prohlubováním své „Společné zahraniční a bezpečnostní politiky“ (CFSP) se posiluje význam Evropské unie (EU) při zajišťování evropské bezpečnosti. S rozvojem integrace Evropy se zvyšuje akceschopnost „Společné evropské
bezpečnostní a obranné politiky“ (CESDP), která EU poskytne nástroje k samostatnému vedení mírových, záchranných a humanitárních operací. V rámci naplňování tzv.
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„Evropského základního cíle“ (EHG) vznikají příslušné vojenské kapacity, doplněné
o policejní síly a další civilní složky.
Vnitřní bezpečnost ČR je ovlivňována řadou hrozeb a rizik, jejichž úroveň se
pravidelně posuzuje a následně promítá do úkolů příslušných složek. Současné trendy
nárůstu rozsahu a významu konkrétních směrů hrozeb a rizik se přenášejí do zvýšených
nároků na ozbrojené síly ČR. Při jejich použití na vlastním území pak zvláště na jejich
asistenční úkoly.
Ozbrojené síly musí být připraveny eliminovat široké spektrum potencionálních
bezpečnostních hrozeb a konkrétních rizik. Vedení možných koniktů bude svojí podstatou stále více asymetrické, stejně jako reakce na současné, takřka výlučně asymetrické hrozby.
Pochopení záměrů a rozkrytí možností protivníka bylo, je a i nadále zůstává stále
důležitou podmínkou vítězství. Mnoho kultur a národních hodnot je rozdílných,
a tudíž i mnoho reakcí je nepředvídatelných. Velmi často jsme konfrontováni s projevy
„asymetrických“ koniktů. Tento výraz nepopisuje výlučně rozdíly v technologickém
potenciálu mezi dvěma protivníky, ale také prostý fakt, který případ od případu značí
rozdíly mezi kulturami a mentalitami zúčastněných stran.
Budoucí konikty se mohou odehrávat ve všech operačních prostorech, na zemi,
na moři, ve vzduchu a v kosmu, rovněž i v informačním prostoru. Ozbrojené síly musí
být připraveny bojovat jak na určitou vzdálenost, tak i v přímém kontaktu s nepřítelem.
Kromě toho budou muset ovládat vedení boje v informačních sítích.
Hromadné a celoplanetární použití informačních technologií otevřelo široké možnosti úskokům, klamání, dezinformacím a všem druhům možných koniktů, v minulosti
neznámým a dnes téměř nedenovatelným. Volný přístup k vojenským technologiím
prostřednictvím komerčních civilních prostředků může kompenzovat situaci ve prospěch
potenciálních protivníků. Mimo to existuje i možnost působení bez fyzického zničení
systémů. Samotná falzikace dat, obrazů, rozkazů a produkce ovlivňující veřejné mínění
nebo názory expertů uvedených v omyl, mohou mít rozhodující vliv jak na začátek, tak
i průběh koniktu. Přes velký rozdíl v úrovni rozvoje technologií je zřejmé, že v oblasti
informatiky jsme na relativně stejné úrovni. Jsou to lidské mozky, které vyvíjejí potenciální virtuální zbraně.
Jednoznačně se zvyšuje množství cílů a to jak z hlediska druhů, tak i počtu. Hlavní
zátěž příští války ponese především civilní obyvatelstvo, protože útoky budou z větší
části zaměřeny proti ekonomickým a společenským hodnotám. Prostředky pro výrobu
a rozvod elektrické energie, vodní zdroje a rozvody vody, národní nanční systém,
dopravní infrastruktura, veřejné zdravotnictví, havarijní služba, telekomunikace a další
jsou příklady cílů, které mohou být zasaženy.
Nejnebezpečnějším potenciálním protivníkem je potom ten, který je schopný
působit v celém spektru koniktu, v čase, prostoru, intenzitě, má a používá všechny
dostupné prostředky tvůrčím způsobem, nově, komplexně, sladěně a s překvapením, včetně strategické asymetrie a anonymity.
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Soudobé vojenské operace
Příštích operací se budou síly AČR především účastnit ve vymezeném rozsahu
a s dílčími úkoly, přičemž hlavními typy operací, do nichž mohou být zapojeny budou
vzdušné a pozemní operace, včetně operací speciálních. V tabulce č. 1 jsou shrnuty
charakteristické rysy použití ozbrojených sil.
Tabulka č. 1: Charakteristické rysy použití ozbrojených sil v mnohonárodních společných operacích
Charakteristiky
Cíle a jejich rozsah
Snižování početních
stavů armád
Rozsah konfliktů
Budování sil reakce
Členění ozbrojených
sil z hlediska
pohotovosti k plnění
úkolů
Použití speciálních sil

Minulost - současnost
Úplné zničení státu nebo
politického systému
Vysoká početnost ve většině
armád
Konflikty na území spíše více
států
Mohutné síly schopné okamžitého
zasazení
Armáda jako celek na vysokém
stupni pohotovosti

Budoucnost
Vymezení strategických nebo
operačních cílů
Profesionální armáda s nižšími počty,
narůstá význam připravených záloh
Konflikty na území spíše jednoho státu
Výstavba sil reakce a sil reagování na
krize s omezenými počty
Budování sil vysoké pohotovosti, sil
nižší pohotovosti a sil dlouhodobě
budovaných

Použití po celou dobu trvání všech
konfliktů
Uskupení sil na směrech, tendence
Nelineární fronta
k tzv. vyprazdňování bojiště
Mnohonárodní koalice výjimečně Zpravidla mnohonárodní koalice
Mnohonárodnost
Stoupající význam–obrana demokracie
Důraz na lidský faktor V popředí – obrana státu, země
Kombinované způsoby K prolínání se vedení útoku nebo Naprosté prolínání způsobů vedení
bojové činnosti již od taktické úrovně
vedení bojové činností obrany docházelo pouze na
vyšším stupni velení
Již od taktické úrovně bojová činnost
Společná činnost více Samostatné vedení bojové
činnosti jednotlivými druhy vojsk se zapojením všech druhů sil
druhů vojsk
Nesouvislé klamání protivníka
Intenzivní vedení informační války
Klamná činnost.
Boj o město znamenal úplné
Vzhledem k rozšířenosti zastavěných
Boj ve městech
zničení města
prostor se bude boj většinou odehrávat
ve městech s využitím vysoce
přesných a neletálních zbraní
Partyzánský (guerillový) způsob
Nové taktické činnosti Partyzánský způsob vedení boje
veden v týlu s jiným cílem
vedení boje, taktika omezených akcí,
zpravidla v duchu „udeř a zmiz“
Nové zbraňové systémy zaváděné Zkoušení a zavádění nových
Zavádění nových
oběma stranami v průběhu
zbraňových systémů v průběhu
zbraňových systémů
konfliktu současně
konfliktu pouze stranou technicky a
ekonomicky silnější – vlivy embarga
Důležité a ne vždy rozhodující,
Ovládnutí vzdušného Bylo důležité, ne rozhodující,
zpravidla nad místem operace,
zpravidla v celém zájmovém prostoru
prostoru
boje
Minimální zapojení
Maximální zapojení většiny
Kontrola konfliktu
mezinárodních organizací nejen jako
mezinárodními
pomoc, ale jako „kontrola“ konfliktu
organizacemi
Vzhledem k technologiím
Medializace válečných událostí, jejich
Účast médií
s omezeným účinkem na
výběrové použití až po přímé přenosy
v konfliktu
veřejnost
jsou zpravidla rozhodující pro vítězství
nejen v informační válce
Strategický prostředek zastrašení Roste možnost jejich zneužití
Úloha ZHN
především technologicky slabší
stranou k získání strategické výhody
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V převážné většině budou síly AČR využívat výsledků přímé podpory (jak vlastní,
tak i alianční) a nepřímo i podpory plynoucí z výsledků jiných operací.
Účast, především v aliančních společných operacích, vyžaduje nepřetržitý rozvoj
interoperability. Síly AČR různé velikosti mohou být součástí mnohonárodního společného úkolového uskupení vytvořeného k plnění specických úkolů.
Velmi pravděpodobné a frekventované je a bude angažování se součástí AČR
v stabilizačních a podpůrných operacích dlouhodobého charakteru, se stále častějším
zasazováním mimo území státu v nejrůznějších geograckých a klimatických podmínkách. Obvyklé bude působení na více místech a ve více operacích současně, ovšem
problémem zůstává velikost zasazených uskupení.
Síly AČR se mohou setkávat na bojišti s velmi různorodou vojenskou technologií
a různými způsoby vedení války, v obou případech od nízké až po vysokou úroveň a to
jak vybavením, tak i intenzitou. Praxi shrnuje tabulka č. 2.
Tabulka č. 2: Aktivity ozbrojených sil po roce 1990 v zahraničí
Název mise
Pouštní bouře

UNCRO

místo
Saudská Arábie
Desert Storm
Republika Srbska
Krajina –
Chorvatsko
Chorvatsko

UNTAES

Chorvatsko

IFOR

Bosna a
Hercegovina
Bosna a
Hercegovina
Bosna a
Hercegovina
Bosna a
Hercegovina
Albánie –
Turecko
Kosovo

UNPROFOR

SFOR I
SFOR II
UNTAES
AFOR

doba
10. 12. 1990

osoby
248

poznámka

duben 1992—
březen 1995

502

Březen 1995—
leden 1996
Květen 1996—
červen 1998
Únor 1996—
leden 1997
Leden 1997—
červen 1998
Červen 1998—
doposud
Červen 1998

958

80

Nyní pouze 15
osob
Polní nemocnice

100

Polní nemocnice

až 400
v jedné misi
240

120

Polní nemocnice

1000
700
558

KFOR
Joint Guardian
Trvalá svoboda

Kuvajt

Květen 1999—
srpen 1999
Červen 1999—
pokračuje
2002—2003

ISAF

Afgánistán

2002—2003

131

Jednotka
podpory – chem.
Polní nemocnice

Irácká svoboda
Irácká svoboda

Irák
Irák

2003—2003
2003—
pokračuje

280
80

Polní nemocnice
Vojenská policie
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Státy, v nichž působili naši pozorovatelé OSN a OBSE:
Angola, Namibie, Mosambik, Libérie, Prevlace, Kosovo, Sierra Leone, Konžská
demokratická republika, Bosna a Hercegovina, Irák, Gruzie, Čečensko, Albánie, Chorvatsko, Abcházie, Moldávie, bývalá Jugoslávie, Náhorní Karabach.
Současný stav a vlivy bezpečnostního prostředí, které mohou ovlivnit charakter operací si vyžadují stanovit velikost AČR, její strukturu a předpokládané použití tak, aby nasazení bylo efektivní jak z hlediska plnění vojenských úkolů, tak
i politického a ekonomického hlediska.
České zkušenosti z mírových operací dokazují, že vyčlenění dvou kontingentů
z AČR (jeden v síle zesílený prapor a druhý v síle zesílené roty) je na hranici současných
možností armády a státu v mírových podmínkách, včetně nezbytně připravené rotace sil.
Jiná situace však může nastat v případě, že na území ČR vypukne krizová situace, jež
si vyžádá vyhlášení jednoho z krizových stavů (“stavu nebezpečí” v duchu krizového
zákona, „nouzového stavu“ nebo dokonce „stavu ohrožení státu“ či „stavu napětí“ na
části nebo celém území ČR).
Velmi důležitým předpokladem pro působení v mnohonárodních společných uskupeních je dosažení požadovaných operačních schopností ozbrojených sil. Součinnost
uskupení NATO, EU a mnohonárodních sil při plnění společných úkolů bude mít stále
větší význam. A to ve všech oblastech souvisejících s vedením bojové a i nebojové činnosti.
Vznik krize v určité oblasti si v mnohých případech bude žádat zásah ozbrojených
sil. K tomu je nutné mít dostatek sil v požadovaném stupni pohotovosti, vybavenosti
a připravenosti, nebo mít pro případ většího vyčleňovaného kontingentu funkční systém
jejich zmobilizování. Rychlý přesun do daného prostoru činnosti a jejich pružné a kvalitní všestranné zabezpečování je jedním ze základních předpokladů dosažení cíle operace v co nejkratším čase a s co nejmenšími náklady.
Zvláštní místo zaujímají požadavky pružného reagování na krize vytvářením mnohonárodních společných úkolových uskupení ozbrojených sil, včetně orgánů velení,
víceúčelového použití ozbrojených sil a posílení protiteroristických schopností všech
složek bezpečnostního systému.
Hrozby a rizika vyplývající z „nového“ terorismu nerespektují tradiční hranice
mezi vnitřní a vnější, vojenskou a nevojenskou, bezpečností. Proti jeho aktérům, kteří
nejsou vázáni na určité ohraničené teritorium, nefunguje tradiční metoda odstrašování
vojenskou silou. Virtuálně síťovaný a decentralizovaný charakter teroristických skupin
neumožňuje zjistit a zničit jejich mocenské centrum, na jehož existenci a fungování je
terorista životně závislý. Vojenská síla až na výjimečné případy, jakým bylo tažení proti
Tálibánu a základnám organizace Al Qáida v Afghánistánu, není v boji proti teroristům
plně účinná.
Obrana proti nositelům nového terorismu proto bude dlouhodobým zápasem na
mnoha frontách a vyžaduje celostní a diferencovaný přístup. V boji proti teroristům je
nutné nalézt rovnováhu mezi bezpečností na straně jedné a občanskou a hospodářskou
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svobodou na straně druhé, stejně jako mezi vojenskými a nevojenskými nástroji, mezi
pozitivními pobídkami a negativními sankcemi.
Je proto vhodné obranu proti teroristům rozčlenit a operacionalizovat do dílčích
opatření a cílů, a to ve dvou rovinách:
– Pasivní obrana je především domácí záležitostí. Zaměřuje se na opatření ochrany
osob a objektů proti teroristickým útokům a na zvládání jejich následků. Základem
je sjednocená příprava bezpečnostních, vojenských, záchranných a zdravotnických
složek státu. Příprava by měla vycházet z obecných scénářů možných teroristických útoků, a to v co možná nejširším spektru – od jednorázového individuálního,
úzce zaměřeného atentátu až po útok s použitím ZHN. Neměla by opomíjet veřejnou osvětu, a to včetně zvládání psychologických dopadů terorismu.
– Aktivní obrana je záležitostí především mezinárodní spolupráce. Zpravodajská
činnost je první linií aktivní obrany. Její součástí by mělo být posilování mezinárodních režimů kontroly a omezování šíření ZHN, stejně jako potíraní nančních
zdrojů a organizačních infrastruktur teroristických skupin. Měla by též obsahovat
prvek věrohodného odstrašení vůči státům, které terorismus prokazatelně podporují, od politických a hospodářských sankcí až po preventivní vojenský úder, stejně
jako pobídky pro státy, které se rozhodnou s touto praxí skoncovat či jinak při potírání teroristů spolupracovat, včetně hospodářské pomoci a odpovídajících bezpečnostních garancí. Aktivní obrana by neměla opomíjet rozvojovou pomoc jako jeden
z nástrojů dlouhodobé prevence a oslabování základny podpory a motivace terorismu v rozvojových zemích. Rozvojová pomoc by neměla mít pouze materiální
charakter. Její součástí musí být podpora vytváření funkčních a legitimních státních
institucí v politické a hospodářské oblasti, stejně jako důraz na kultivaci svébytné
občanské společnosti v rozvojových zemích.
Základní otázkou, kterou zodpoví až budoucnost, je, zda se terorismus a boj proti
teroristům stanou tím, čím byly v minulosti velké války. Budoucnost také ukáže, zda
bude reálný politický dopad terorismu, podobně jako tomu bylo v jeho dosavadní historii, spíše omezený, či dokonce opačný oproti očekávání těch, kteří tuto metodu používali
a používají k dosažení svých cílů.

Technický pokrok ve vojenství
Probíhající technický pokrok (revoluce) ve vojenství vede k zásadním změnám
ve strukturách ozbrojených sil, dotýkajících se všech jejich složek. Dosud však není
jasné, zda budou převažovat nedávno zavedené nebo dnes zaváděné systémy a organizace, či zda tyto nové prostředky a struktury budou představovat jen malou část ozbrojených sil budoucnosti.
Počty pozemních sil se budou vlivem dosažených výsledků „revoluce ve vojenství“ snižovat. Počty složek, určené k použití v jiných operacích (zejména speciálních),
se naopak budou zvyšovat.
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Předpokládá se, že v bojových sestavách letectva vzroste počet úderných i průzkumných bezpilotních prostředků tak, že značně převýší počet pilotovaných letounů.
Hlavním prostředkem vzdušných přesunů se mohou stát, bude-li to nutné, obtížně zjistitelné dopravní letouny. Počet běžných dopravních letounů zůstane pravděpodobně vyšší
než dopravních letounů technologie „stealth“.
Na veškeré vybavení mají vliv nové technologie, které se převratným způsobem
realizují v modernizaci vojenské techniky, zejména zbraňových systémů. Nejde jen
o palebnou účinnost, dosah, přesnost, ale také o zajištění podmínek pro přežití osádek.
Modernizace probíhá s využitím poznatků technologií využívajících vysoké energie,
zbraní s usměrněnou energií, biotechnologie, technologie struktury materiálů, výpočetní
techniky, spojení, mikroelektrických mechanických systémů a dalších.
Modernizace výzbroje na základě nejnovějších technologií pokračuje v oblasti
neletálních zbraní. Je výhodné dočasně vyřadit živou sílu, zachovat infrastrukturu, nepoškozený terén a terénní předměty. Cílem je minimalizovat destrukční účinky a tím umožnit využití prostorů, obsazených protivníkem. Patří mezi ně například psychotronické
zbraně (americký projekt HAARP), využívající radarových paprsků a umožňující manipulovat s výškou ionosféry, což má nepříznivý vliv na činnost lidí a může neutralizovat
naváděcí systémy raket i narušovat spojovací systémy.
Nové technologie vedou k úvahám o nových druzích koniktů („válek“) a tím
i k úvahám o nových prostředích, kde se tyto druhy koniktů mají odehrávat. Tradiční
pojetí válčiště či bojiště vycházející z prostorového vymezení vyplývajícího z existence pevniny, moří, vzdušného a kosmického prostoru je doplňováno novými
prostředími či sférami. Například rozšíření informačních technologií dalo vzniknout
prostředí virtuálnímu – hovoří se o virtuálním válčišti či virtuálním bojišti.
Ovšem působení není omezeno jen na fyzická zařízení. Analýza odhaluje, že mezi
tyto zbraně lze zařadit i tzv. „genové či genetické zbraně“. Genetické zbraně působí na
živé organismy, na obilí, dobytek i lidskou populaci. Genetický výzkum a vývoj genetických zbraní může mít v budoucnu pro člověka velmi nepříznivé důsledky.
Největší nebezpečí mohou – z dnešního pohledu – představovat biologické zbraně.
Další výzkumy a vývoj v oblasti molekulární biologie mohou vést až ke vzniku biologických prostředků ničících pouze některé etnické skupiny obyvatelstva.

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 reakce NATO (NRF), které budou složeny z technologicky 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, vyvolává otázku, jakým způsobem budou do těchto sil
zapojeny speciální síly. Na posledním regionálním zasedání velitelů speciálních sil byl
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předložen Vrchnímu veliteli spojeneckých sil v Evropě (SACEUR) návrh pro začlenění
speciálních sil do NRF případ od případu, ne jako stálou jednotku (na rozdíl od NRF).
Vyplývá to ze strategického postavení speciálních jednotek a jejich relativně malých
počtů, kdy se jeví jejich pevné začlenění do struktury NRF jako neekonomické.
V otázce adaptace Oddělení speciálních sil v Hlavním velitelství spojeneckých sil
v Evropě (SHAPE) na novou organizační strukturu NATO se nepředpokládají žádné převratné změny. Při vytváření uskupení v rámci NRF je již realizován komponent speciálních sil do 250 osob.
Nejdiskutovanějším problémem zůstává rozšíření schopností vedoucího státu pro
vybudování a řízení velitelství Mnohonárodního společného úkolového uskupení speciálních sil (CJSOTF) o další národy. Z uvedeného vyplývá, že tak jako v celé Alianci,
i v oblasti speciálních sil je dost problémů k řešení a je dobře, že naše armáda se stala
aktivním prvkem tohoto procesu.

Prognózy
Na základě analýzy uplynulého období bude důležité řešit poměr mezi mírou specializace národních ozbrojených sil v rámci mnohonárodního uskupení a mírou ochoty
jednotlivých států sdílet své schopnosti i zdroje navzájem. Otázkou bude, jaká je přijatelná úroveň mezinárodní integrace ve jménu globální bezpečnosti a ochota jednotlivých zemí zvyšovat svou vnitřní provázanost a vzájemnou závislost. V budoucnosti
bude patrně nutné zdůvodňovat integrační charakter EU.
ČR se musí v tomto prostředí snažit využít své limitované možnosti tak, aby byly
vždy naplněny její životní a strategické zájmy. Zájem ČR není, aby její ozbrojené síly
měly schopnost vést samostatně jakoukoliv operací mimo vlastní území. Naopak se
předpokládá, že budou součástí sil koalice.
Důležitým bodem při denování požadavků dlouhodobého koncepčního rozvoje
bylo, je a bude stanovení úrovně politicko-vojenských ambicí. Tyto politicko-vojenské ambice stanovují požadovanou úroveň a charakter účasti ozbrojených sil ČR v jednotlivých druzích operací.
Stav a poslání AČR, stanovované cíle a úkoly jsou určující pro její vybavení, složení a organizační struktury. Jen tak je možno zajistit všestrannou efektivnost při dosahování stanovených cílů a z nich vyplývajících úkolů.
AČR se může podílet vyčleňovanými silami v operacích na vlastním území nebo
v zahraničí. Limitující jsou možnosti lidských, materiálních a nančních prostředků.
Tedy AČR se může v případě nutnosti a podle situace podílet na vedení všech uvedených operací. Avšak síly AČR budou plnit jen omezené cíle a úkoly, podle rozhodnutí
velení NATO, případně podle dohod v „ad hoc“ koalicích.
Účast v aliančních společných operacích vyžaduje trvalý rozvoj interoperabilních
schopností. Síly AČR mohou být vyčleněny do mnohonárodního společného úkolového uskupení, vytvořeného k plnění specických úkolů.
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Velmi pravděpodobná je účast ve stabilizačních operacích dlouhodobého charakteru a v podpůrných operacích. Tato účast může být relativně častá až nepřetržitá a to
ve více operacích současně, jak je tomu dnes a může se stát i ekonomicky velmi vyčerpávající.
Informační operace ve spojení s psychologickými operacemi budou zřejmě
důležitým nástrojem úspěchu ve veškeré činnosti zvláště poté, kdy se budou stále více
stírat rozdíly mezi prostorem provádění vlastní operace a zázemím.
Při zasazení mimo území ČR budou síly AČR působit v nejrůznějších geograckých a klimatických podmínkách v mírném pásmu, v horských i pouštních oblastech. Síly AČR musí být schopny dlouhodobého působení v možném prostoru nasazení.
Síly AČR se mohou setkávat na bojišti s velmi různorodou vojenskou technologií
od nízké až po vysokou úroveň a různými způsoby vedení války. Budou moci spíše
využívat než samy uplatňovat výsledky nasazení moderních technologií. Bez podstatné
změny vybavenosti moderními zbraněmi a vojenským materiálem nedojde ani u AČR
ke změnám ve vedení boje a operace. Zásadní pozornost si vyžaduje rozvoj systémů
průzkumu, velení a spojení na všech úrovních, osobní výzbroje a vybavení vojáka, logistické podpory, zlepšení možností manévru a palby modernizací dosavadní výzbroje.
AČR musí být připravena k vedení operací v podmínkách kontaminace radioaktivními a průmyslovými toxickými látkami i v podmínkách použití ZHN. K tomu
je nezbytné trvale rozvíjet opatření k ochraně proti ZHN a průmyslovým toxickým
látkám.
A jaké trendy je nezbytné uplatňovat v tvorbě organizačních struktur?
Mezi základní obecné trendy v tvorbě organizačních struktur patří:
– modularita prvků (jednotek) pro tvorbu mnohonárodních společných úkolových
uskupení, ale i pro tvorbu samostatného národního prvku,
– specializace na určité oblasti (OPZHN, pasivní sledovací systémy a EB, zdravotnické zabezpečení),
– připravenost na použití a činnost pozemních a vzdušných sil ve společných operacích,
– nezbytná unikace zbraní a techniky pro vedení společných operací,
– kompatibilita v systémech velení a řízení,
– integrace logistické podpory a i modularita jejích prvků,
– všestranný rozvoj speciálních sil.

Závěr
Na základě dalšího předpokládaného vývoje politické, ekonomické a ekologické
situace ve světě v přímé souvislosti s přírodními zdroji surovin, energie a vody může
dojít a bude docházet k řadě dnes ztěží předvídatelných koniktů. Kromě vývoje transatlantické vazby a prohlubování evropské spolupráce je nutno mít na paměti i čínský
fenomén, nelze opomíjet Rusko a ani otázky náboženského fundamentalizmu, zejména
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islámu. Navíc ohrožení z počítačových sítí, které dnes řídí systémy v energetické,
nanční a dalších oblastech, vedoucí až k jejich zhroucení, může být, jak formou a
obsahem, tak i způsobem a načasováním provedení, nesnadno předvídatelné. Eliminace
tohoto ohrožení či dosažení přípustné míry rizika už nebude v moci ozbrojených sil, ale
spíše v celém bezpečnostním systému státu.
Jako východiska pro řešení možných koniktů, ochranu obyvatelstva našeho státu,
územní celistvosti a přiměřené nezávislosti lze navrhnout hypotetické modely budoucí
armády ve variantách. Může jít:
1. Pro rok 2015 o armádu vlastní, v době, kdy ještě existuje NATO v podstatě v dnešní
podobě. AČR má všechny druhy sil vyčleněné pro mnohonárodní a společnou
obranu. Síly AČR jsou přiměřeně specializovány, jde spíše o expediční síly. Pro
obranu vlastního území jsou síly AČR přiměřeně rozvinované, zejména síly územní
(teritoriální) obrany, už možná miličního typu. Vojenské speciální síly zůstávají
pod armádní složkou.
2. Pro rok 2025 může jít o armádu mnohonárodní společnou, již ne dnešní podoba
NATO, ale spíše evropské síly – síly EU. Samostatná AČR v dnešní podobě
v podstatě neexistuje, jde jen o síly pevně vyčleněné do sil EU. Pro obranu vlastního území je vytvořen obranný sbor miličního typu. Vojenské speciální síly jsou
začleněny pod bezpečnostní složkou státu.
JAK DÁL při řešení tvorby variant struktur budoucích ozbrojených (bezpečnostních) sil
Vyjít z možných – prognózovaných ohrožení ČR a z předpokládaného vývoje
v Evropě a ve světě z pohledu integrace a globalizace. Dále z ohrožení společenských
(migrace, náboženství), v návaznosti na přírodní, jako jsou voda, zdroje surovin, energie
a jejich nedostatek. Zvažovat rovněž vlivy přírodních katastrof a průmyslových havárií,
které patří mezi faktory možného ohrožení.
V reakci na možná ohrožení a naše mezinárodní závazky stanovit politicko vojenské ambice a to na základě přiměřených (pro společnost přípustných) rizik. Z ambicí
pak vyplývají požadavky na ozbrojené síly, ale na ozbrojené síly v jiném pojetí než
dnes – spíše bezpečnostní síly.
Vytvořit požadavkům odpovídající organizační struktury ozbrojených sil s náležitou výzbrojí a výstrojí a to ne předem, ale jako odpověď na hrozby v rozsahu přípustných (přiměřených) rizik.
Zpracovat výhledový plán na 25 až 30 let dopředu, který bude pravidelně aktualizován. Pak připravit dlouhodobý a střednědobý plán. Na základě limitujících faktorů
(osoby, nance, materiál) začít v postupných krocích požadavky naplňovat a to tím,
že se bude postupovat se střednědobým výhledem podle priorit. Postupné upřesňování
na straně jedné a trvalé zaměření se na strategický cíl na straně druhé, je pro požadovanou kvalitu a schopnosti ozbrojených sil k dosažení přiměřené efektivity vynaložených
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prostředků nezbytné. Nutně už musí nastat rovnováha mezi vkládanými penězi do systému a dosaženou kvalitou tohoto systému.
Při nedostatku zdrojů (hlavně nancí) určí politici co a kdy se bude realizovat!
Otevřeným problémem zůstává i nadále naše další zaměření, a to jak v rámci
NATO, tak i v rámci EU. Rozhodování a zejména přiklonění se buď k posilování transatlantické vazby, či k prohloubení evropské spolupráce v rámci EU, je velmi složité
téma a náročné z hlediska prognóz dalšího vývoje situace. Nejde jen o řadu možných,
především teroristických ohroženích, a to na jedné straně objektů na území našeho státu
a na druhé straně i občanů našeho státu doma i za hranicemi (viz tři „unesení“ novináři
v Iráku). Některá politická rozhodnutí mají za následek skutečnost, že pak na nezbytné
omezování teroristických hrozeb musí stát vynakládat naprosto nepřiměřené prostředky
daňových poplatníků.
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