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JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU
– ČLENA NATO?

Doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc.

Anotace:
Překotný útlum a rušení sil územní obrany v přípravné a v první realizační etapě 

reformy ozbrojených sil České republiky vyvolává zdání, že tyto síly, které tvořily při-
bližně od roku 1993 jádro sil, určených k ochraně a obraně území, nejsou tolik potřebné. 
Je tomu opravdu tak? I když jsme od 12. března 1999 součástí Aliance, neznamená to, 
že aktuálnost ochrany a obrany území klesá. Podle mého mínění naopak. Zodpovědnost 
každého státu NATO za ochranu a obranu svého vlastního území musí být v porovnání 
s minulostí vyšší. Pokusím se toto tvrzení zdůvodnit.

¬¬¬

Jak chápat ochranu a obranu území?
V podmínkách kolektivní obrany se může jevit existence tzv. teritoriálních sil nad-

bytečná. Zasazení mobilních, resp. expedičních sil, jejichž schopnosti mohou být zná-
sobeny organizovanou pomocí spojenců, mohou k těmto závěrům skutečně směřovat. 
Představa, že vlastní armáda se spojenci přehradí pravděpodobné operační směry s cílem 
klasicky bránit státní hranici a celé přihraniční území v operační sestavě s dostatečnou 
hloubkou a s potřebnými hustotami hlavní na jeden km fronty, je dávno minulostí. Ani 
ten nejšílenější agresor by v současnosti takto klasicky nepostupoval. Pokud v součas-
nosti hovoříme o ochraně a obraně území, nesmíme uvažovat v intencích 2. světové 
války nebo teorie vojenského umění 90. let minulého století, kdy jsme se bránili sami 
do všech azimutů. Pojem „ochrana a obrana“ má dnes poněkud jiný obsah. Jde o to, 
aby v případě vzniku krizové situace byly silami všech resortů zajištěny základní životní 
podmínky pro obyvatelstvo v jednotlivých regionech a pro spojence, kteří se na našem 
území mohou nacházet. Žádné zákopové boje a protiúdery, ale ochrana a obrana důle-
žitých objektů, zpřísnění režimu na státní hranici nebo její částečná nebo úplná 
uzávěra ve vybraných úsecích, zpřísnění režimu na letištích, silničních a železnič-
ních uzlech, jakož i zajištění bezpečnosti a pořádku na místech s větší hustotou 
obyvatelstva nebo omezení jeho pohybu. Ochrana a obrana území v dnešním pojetí 
znamená i připravenost orgánů krizového řízení, reálnost připravených krizových plánů, 
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připravenost a pohotovost sil a prostředků, včetně armády, k zasazení. Takto chápaná 
ochrana a obrana území bude zřejmější po objasnění možných variant použití Armády  
České republiky (AČR) při realizaci úkolů podle vojensko-politických ambicí.1

Účast AČR v bojových operacích
Hlavním posláním AČR je podle zákona příprava k obraně ČR před vnějším napa-

dením. V rámci členství České republiky v NATO bude AČR udržovat a rozvíjet svou 
schopnost k působení v rámci kolektivní obrany ve smyslu článku 5 Washingtonské 
smlouvy (WS). Bude tak současně přispívat k celkovému obrannému potenciálu NATO 
a zároveň se připravovat přijmout v případě potřeby alianční síly posílení na vlastním 
území.

AČR se bude v souladu s Chartou Organizace spojených národů a politikou ČR 
rovněž připravovat k účasti a aktivně se podílet na operacích ke zvládání krizových situ-
ací mimo území ČR, a to zejména v operacích vedených NATO nebo Evropskou unií 
(EU), Organizací spojených národů (OSN) či Organizací pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě (OBSE) nebo v rámci účelově vytvářených koaličních uskupení.

Pro plnění těchto úkolů bude AČR zpravidla působit mimo území ČR v rámci 
koaličního uskupení. Možnosti AČR pro výše uvedené ambice jsou podmíněny realizací 
reformy ozbrojených sil ČR, udržením adekvátní úrovně výdajů na obranu a jejich efek-
tivním využitím. U specikovaných jednotek to znamená k termínu dosažení počáteč-
ních operačních schopností zajistit: 
l schopnost dlouhodobého působení v prostoru nasazení (udržitelnost),
l schopnost společného působení (interoperabilitu) se silami a prostředky NATO,
l přepravitelnost prostředky strategické přepravy kombinovaným způsobem v celém 

prostoru možných operací,
l schopnost efektivního bojového nasazení a průzkumu,
l požadovanou úroveň systémů velení a řízení,
l logistickou soběstačnost a zabezpečení vlastní ochrany v prostoru nasazení a
l všestranné zabezpečení osob.

AČR s největší pravděpodobností nepovede samostatně bojovou operaci. Taková 
varianta je vysoce nepravděpodobná. Může se na ni podílet. Na obrázku číslo 1 jsou zná-
zorněny varianty vyčleňování sil do různorodých bojových operací. Podle vzdálenosti 
ohniska ozbrojeného koniktu, na základě politických jednání a podle ekonomických 
možností, může být do mnohonárodního společného uskupení vyslán kontingent v různé 
síle. 

 Do operace podle článku 5 WS (viz. levá část obrázku) se ČR zavázala vyslat 
kontingent v síle až mechanizované divize, což by vyžadovalo provedení částečné nebo 
všeobecné mobilizace. Jednalo by se prakticky o vyčlenění naprosté většiny bojové síly 
armády. Tato varianta by zřejmě připadala v úvahu tehdy, kdyby se konikt odehrával 
ve střední Evropě nebo dokonce na území ČR. Tato varianta je málo pravděpodobná, 
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ale nemůžeme ji zcela vyloučit. Vyčleněné síly by pod velením a řízením NATO plnily 
úkoly v rámci některého typu bojových operací a to většinou (v duchu Vojenské strategie 
ČR) mimo území ČR, resp. i mimo území členských států NATO. Vyčlenění kontingentu 
v síle od praporu až po divizi by si vyžádal velký objem úkolů spojených s jeho vše-
stranným zabezpečením. Kromě toho by na teritoriu ČR byly zbytkem AČR (pod 
národním velením) plněny úkoly k jeho ochraně a obraně a k podpoře spojenec-
kých vojenských sil v rámci Host Nation Support (HNS). 

 Do bojových operací mimo čl.5 WS (do operací ke zvládání krizí – viz pravá 
část obrázku) se může z AČR vyslat kontingent v síle až brigády (až 5000 osob). Jed-
nalo by se zřejmě o variantu, kdy by bylo třeba prosadit mír (operace k prosazení míru) 
v některé z krizových oblastí Evropy nebo přilehlých teritorií. Nemuselo by se jednat 
jen o varianty pod velením NATO, ale i pod velením vytvořených velitelských struktur 
v odpovědnosti OSN, OBSE nebo EU. Z praktických důvodů se v této „bojové“ vari-
antě nedá předpokládat, že by velení bylo předáno jiným než orgánům NATO, resp. 
v budoucnosti EU. Na teritoriu ČR by i v těchto situacích probíhaly v národní odpověd-
nosti složité úkoly směrované opět na všestranné zabezpečení vyčleněného národního 
kontingentu, ochranu a obranu teritoria a na podporu případných spojenců, kteří 
se mohou přes naše území přesunovat nebo se mohou na něm rozmisťovat a připravovat 
k zasazení. 
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AČR a nebojové operace
Na zvládání krizí nebojové povahy se ČR mimo své území podílí v rámci různých 

mnohonárodních uskupení (viz pravá část obrázku číslo 2), tradičně velmi aktivně. Na 
vlastním teritoriu, kdy standardní prostředky, tj. Integrovaný záchranný systém (IZS) 
nebo Policie České republiky (PČR) nestačí, může být použita AČR.

Při požadavku na posílení složek hovoříme o asistenci při vyčlenění většího 
kontingentu, nebo při plnění úkolů operačního nebo strategického významu hovoříme 
o nebojové operaci, která je zplánována a následně vedena, ve velké většině případů 
paralelně s mezirezortní operací IZS nebo operací, kterou vede PČR. 

Rozlišují se dva základní druhy nebojových operací – stabilizační a podpůrné, kde 
kriteriem pro určení toho kterého typu je cíl, kterého má být v operaci dosaženo.

Cílem činnosti vojsk ve stabilizační operaci je uklidnění, resp. stabilizace vzniklé 
situace, v podpůrné operaci jde o záchranu životů, majetku a životního prostředí.

 Na národní úrovni mohou být zplánovány a vedeny stabilizační operace typu 
(viz obrázek číslo 3):
l Operace k uzávěře státní hranice s cílem zneprůchodnit daný prostor oběma 

směry pro nelegální skupiny, uprchlíky, zločince, kteří prchají před spravedlností 
apod. Zadržené osoby a techniku AČR předává orgánům Ministerstva vnitra k dal-
šímu řešení.

l Operace ke střežení důležitých objektů nebo určených prostor před zločinci, 
rabujícími skupinami, kriminálními živly, nelegálními demonstranty atd., 

l Operace k izolaci prostoru ke znemožnění opustit osobám a technice určený 
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prostor nebo objekt (teroristé, nelegální skupiny, nakažené osoby nebo zvířectvo 
atd.).

l Operace k udržení pořádku a bezpečnosti k eliminaci drancujících, rabujících, 
násilně demonstrujících a jinak nebezpečných skupin, které narušují veřejný pořá-
dek, životy a zdraví občanů a veškerý majetek,

l Operace k odsunu civilistů s cílem organizovaně přemístit nebojující ohrožené 
obyvatelstvo v cizí zemi na bezpečné místo.

Bylo by možné vyjmenovat další možné typy stabilizačních operací, které by se 
lišily nejen názvem, ale zvláště cílem, kterého má být dosaženo. 

Uvedené typy stabilizačních operací na teritoriu ČR by zřejmě byly podpořeny 
v duchu Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlášením  
nouzového stavu na části nebo na celém území státu.
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 Obr. č. 3

Na otázku v nadpisu článku je možné stručně odpovědět následovně:
Území státu je třeba chránit a bránit ještě s větší odpovědností než v minulosti. ČR 

se bude podílet na bojových operacích podle článku 5 WS i mimo článek 5 WS. Tímto se 
může stát jeho území terčem útoku protivníka. Každý účastnický stát musí v národní 
odpovědnosti řešit velké množství úkolů spojených s ochranou a obranou území. 
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I v rámci nebojových operací v národním rámci se plní množství úkolů v sou-
vislosti s ochranou a obranou. Donedávna byly pro tyto teritoriální úkoly určeny síly 
územní obrany a další nevyčleněné síly AČR. V profesionální AČR síly územní obrany 
plánovány nejsou. Jde o „hluché místo“ v reformě ozbrojených sil ? 

Profesionální ozbrojené síly a ochrana a obrana teritoria
Reformovaná AČR by měla doznat výrazných změn. Podstatná část armády by 

měla být tvořena vysoce mobilními pozemními a vzdušnými silami s prioritním poslá-
ním pro společné operace podle článku 5 i mimo článek 5 WS a v budoucnu i pro ope-
race Evropské unie.

Pozemní síly by měly být připraveny jako celek k vyčlenění do aliančního usku-
pení, nebo podle potřeby (na základě principu modularity) by ze své sestavy vyčleňo-
valy potřebný kontingent do aliančního resp. koaličního uskupení. Vzdušné síly by měly 
prioritně plnit úkoly v míru, v krizi a za války v integrovaném systému NATINEADS. 
Podpůrné síly by měly zajišťovat všeobecnou podporu pozemních a vzdušných sil při 
jejich účasti v operacích na teritoriu ČR i mimo ně, zajišťovat obranu a ochranu strate-
gicky významných objektů, zabezpečovat alianční síly na území ČR. Mírově by měly 
být podpůrné síly na 15 až 30% válečných počtů. Novým prvkem v AČR jsou Specia-
lizované síly, které Česká republika v rámci NATO nabízí ke společné obraně a zasa-
zování. Specializace bude soustředěna na chemickou ochranu, biologickou ochranu, 
vojenské zdravotnictví a na pasivní sledovací systémy. Významné změny by měly nastat 
ve Vojenské policii (VP), která by měla být v operacích integrována do systému velení 
a logistického zabezpečení AČR s dostatečnou mírou nezávislosti a přímou vazbou na 
další orgány činné v trestním řízení. Počítá se, se zvýšením počtů příslušníků VP, s vysí-
láním policejních jednotek do mezinárodních misí a s častější asistencí ve prospěch Poli-
cie České republiky.

Z hlediska nové podoby AČR je možné konstatovat, že úkoly v rámci asistence ve 
prospěch PČR, resp. IZS, budou plněny v porovnání s dosavadní podobou armády, bez 
problémů, resp. ještě kvalitněji. K asistenci pro PČR je nepřetržitě vyčleněno 1000 
vojáků až na dobu 3 měsíců. Ve prospěch IZS je vyčleněno 1200 vojáků až na dobu 
1 měsíce. Tyto počty jsou limitní, což znamená, že i při největším vyčlenění kontingentu 
do nebojových (až 1250 osob s rotací) nebo bojových operací (až 5000 osob bez rotace) 
musí být tyto úkoly (podle zákonů ČR) zajištěny bez dodatečného schválení Parlamen-
tem. Při potřebě většího počtu vojsk (k provedení paralelně vedené operace) anebo při 
nutnosti ponechat vojska k asistenci či operaci delší dobu, je toto dodatečné schválení 
Parlamentem potřebné. 

 Složitá situace by mohla nastat při vyčlenění kontingentu k plnění operace podle 
čl. 5 WS (prakticky až většina pozemních sil a vojenské policie2 nebo při vyčlenění vět-
šího kontingentu do operace k vynucení míru, kdy se teritorium státu může stát objektem 
pro protivníka. Bude nutno plnit velmi složité úkoly. 

 Dá se předpokládat, že nebude možné počítat s dostatečným počtem mechani-
zovaných jednotek a jednotek Vojenské policie, které bude nutné použít. Budou potřebné 
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k plnění úkolů HNS, ale především k obraně a ochraně objektů důležitých pro obranu 
státu, jakož i k boji se skrytě (resp. i neskrytě) bojujícím protivníkem, včetně teroristů 
a popřípadě nepřátelsky naladěným menšinám, z jejichž řad mohou záškodníci, teroristy 
nevyjímaje, vzejít. Absence donedávna existujících sil územní obrany (v podobě v míru 
rozvinutých, ale především až v krizi zmobilizovaných strážních, pěších a motorizova-
ných praporů a rot), bude silně znát. Potřeba vojenských sil k plnění úkolů na teritoriu by 
byla variabilní, přičemž by především záleželo na rozsahu ozbrojeného koniktu, jeho 
vzdálenosti od teritoria státu a na velikosti vyčleněného kontingentu. 

 Jedna z nejsložitějších, ale docela reálná krizová situace pro ČR může nastat 
při vyčlenění kontingentu 3000 osob (asi síla brigády) do aliančního, resp. koaličního 
uskupení k vedení bojové operace podle nebo i mimo čl. 5 WS. 

Profesionální AČR bude muset pokrýt:
1. podíl na účasti v bojové operaci vyčleněním a všestranným zabezpečením brigády 

(3000 osob), včetně úhrady ztrát osob, techniky a materiálu;
2. podíl na integrované PVO v rámci systému NATINEADS;
3. úkoly v rámci HNS;
4. úkoly při obraně a ochraně teritoria; 

a) obranu objektů důležitých pro obranu státu, včetně možné uzávěry státní hra-
nice,

b) boj se skrytě i neskrytě bojujícím protivníkem a
c) plnění úkolů podle zákonů na teritoriu.

Na první pohled je jasné, že úkoly k obraně a ochraně se budou velmi těžce pokrý-
vat. Bojových jednotek se i přes provedenou mobilizaci všech mechanizovaných brigád 
nebude dostávat. Při úvaze, že by mohlo být k dispozici až 12 000 vojáků ve třech zesíle-
ných mechanizovaných brigádách, lze provedením kvalikovaného odhadu dojít v jedné 
z variant k následujícím výsledkům:
l k plnění úkolu č. 1 bude zapotřebí, včetně zálohy asi 1,5 brigády, tj. asi 4500 

osob,
l k plnění úkolu č. 3 lze připustit počet asi 0,5 brigády, tj. asi 1500 osob,
l k plnění úkolu č. 4 může zůstat k dispozici až 3000 osob, tj. až jedna brigáda.

Pokud se odečtou limitní počty k plnění úkolů podle zákonů (až 2200 osob), 
k plnění úkolů k obraně a ochraně objektů a k boji se skrytě bojujícím protivníkem zbývá 
800 osob, tj. asi síla 1,5 praporu. Při vytvoření několika nutných protiteroristických 
a protidiverzních (protivýsadkových) záloh, či skupin (ze sil jednoho praporu), zbývá 
1/2 praporu (v počtu 300 osob) k plnění úkolů k obraně důležitých objektů. Při úvaze, 
že se armáda ze 300 důležitých objektů na teritoriu bude podílet jen na obraně 1/3 z nich 
(asi 100 objektů), pak lze jednoznačně vyslovit závěr, že jde o závažný nedostatek bojo-
vých (resp. strážních) jednotek. Absence bývalých bojových jednotek sil územní obrany 
má své konkrétní dopady. Po zjednodušení, a na základě hrubého odhadu, lze provést 
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závěr, že nebude bráněno až 80 objektů ze 100 přidělených k odpovědnosti armádě (resp. 
4/5 objektů). 

Tento rozpor se může řešit několika způsoby. Jedním z nich je vytvoření stráž-
ních jednotek (jednotek domobrany) v jednotlivých krajích. V míru by byly částečně 
naplněné a předurčené k posílení IZS k záchranným pracím při přírodních katastrofách 
a průmyslových haváriích a po vzniku krize bojové povahy by se podle potřeby dobro-
volné zálohy rozvinuly na potřebné počty ke střežení (obraně) důležitých objektů, popř. 
k plnění úkolů v rámci vojenských opatření HNS. Nemělo by jít o další nárůst počtů osob 
profesionální AČR. Řešení by mohlo být v přehodnocení počtů administrativních 
tabulkových míst, zvláště přebujelých počtů na strategickém místě velení a na v sou-
časnosti budovaných operačně-taktických místech velení. Bylo by potřebné zanalyzovat 
opodstatněnost existence a fungování některých přímo podřízených útvarů a zařízení 
Ministerstva obrany ČR a dalších prvků, které jsou v dnešní době zbytečné. Jednodu-
chou pomůckou k posuzování potřebnosti různých pracovišť v AČR je otázka: „Jaké 
místo sehrává daná instituce, pracoviště, oddělení, skupina, funkcionář v době 
krize a za války?“ Pokud není odpověď přesvědčivá, nastává okamžik uvažování 
o smyslu existence daného prvku již v míru. Lze dojít i k závěru, že jde o prvek nepo-
třebný. V AČR je třeba zvýšit počet bojových jednotek na úkor jiných počtů. 

Jde zřejmě o jedno z míst reformy OS, resp. „Koncepce výstavby profesionální 
Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky“, které vyvolá 
odbornou diskusi a možná i přehodnocení v příštím období. Je možné polemizovat 
i o dalších: 
l Potřebujeme budovat vojenské základny?
l Potřebujeme budovat nový „Pentagon“?
l Jsou vůbec potřebná operačně-taktická velitelství při tak malé armádě? Podle 

názvu by tato velitelství měla fungovat při zasazení sil. Je tomu tak? 

Literatura
Vojenská strategie České republiky, Vojenské rozhledy 3/2002
Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, 

http://www.army.cz

Poznámky
1 Vojensko-politické ambice České republiky podle „Koncepce výstavby profesionální Armády České 
republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky“ 
2  Není přesné tvrzení v dokumentaci k reformě, že „Česká republika bude schopna zúčastnit se všemi svými 
vojenskými silami v operaci, která bude součástí společné obrany členských států Aliance podle článku 5 
WS…“
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