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Anotace:
Vývoj bezpečnostního prostředí společně s vnitropolitickými a  polečensko-eko-

nomickými aspekty má přímý dopad na problematiku budování ozbrojených sil po 
celém světě. Předmětem článku jsou modernizační trendy v ozbrojených silách Belgie 
jako zemi, která je srovnatelná s Českou republikou. Článek analyzuje proces reformy, 
naznačuje možnosti specializace a směry modernizace belgické armády. 

¬¬¬

Úvod
V důsledku změn, které proběhly v oblasti bezpečnostní politiky, dochází 

k významným reformám v tvorbě, struktuře a vyzbrojování velmocí a také dalších zemí. 
Z tohoto pohledu je zajímavým příkladem Belgie, která na počátku 90. let začala pře-
hodnocovat způsob výstavby ozbrojených sil a s ní související politiku vyzbrojování 
v souladu s odhadem jejich strategických cílů a ambicí.

Počáteční obecné představy byly velmi rychle konkretizovány, a to především 
z důvodů plnění politických požadavků spojených s volbami v roce 1995 a také nutností 
omezení obranných výdajů tak, aby země splnila maastrichtská kritéria. 

V lednu 1995 belgický ministr obrany oznámil, že k 1. dubnu budou všichni 
vojáci základní služby odesláni domů. Přechod od konskripční k profesionální armádě 
byl proveden během 2 měsíců. Profesionalizace byla postavena na třech základních prin-
cipech, které poskytly belgickému generálnímu štábu rámec pro uvažování o nové struk-
tuře ozbrojených sil:
l konstantní obranné výdaje (98 mld. belgických franků, což představuje asi 85 

mld. Kč), 
l co možná nejrychlejší provedení,
l zachování schopností Belgie dostát všem svým vojenským závazkům.

Hlavním cílem belgické obranné politiky byla rychlá redukce stavu ozbrojených 
sil. Byl to důsledek snížení přirozeného úbytku příslušníků ozbrojených sil, který vyplý-
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val ze změněné věkové struktury. Plán redukce byl během prováděné reformy soustavně 
upravován.

Nejpalčivějším se stal rozpočtový problém. V konstantním celkovém obranném 
rozpočtu došlo v důsledku profesionalizace ke zvýšení personálních výdajů. Při zacho-
vání stabilních provozních výdajů byly redukovány investiční složky rozpočtu. Díky 
zvláštním rozpočtovým zdrojům, mimořádně vyčleněných vládou, dokázala Belgie 
v průběhu 4 let v rámci prováděného ambiciózního reformního plánu reorganizovat 
armádu tak, aby byla plně operabilní již k 1. 1. 1999. Reforma belgických ozbrojených 
sil však tímto datem neskončila.

Současná belgická bezpečnostní politika
V květnu 2000 přijala belgická vláda dokument „Plan stratégique pour la moder-

nisation de l´armée Belge 2000—2015“ (Strategický plán modernizace belgické armády 
v letech 2000—2015), předpokládající novou koncepci rozvoje ozbrojených sil, jejich 
modernizaci a orientaci na šest operačních schopností a dvě schopnosti vojensko-strate-
gické podpory. 

Operační schopnosti byly denovány následovně:
1. transformace dosavadních mechanizovaných sil na jednotky nového typu, schopné 

nasazení v mezinárodních operacích, zejména operacích typu peace-keeping,
2. přestavba dosavadních výsadkových jednotek na pěší jednotky rychlého nasazení 

v rámci aeromobilních útvarů vybavených transportními i bitevními vrtulníky, 
3. optimalizace kapacit taktických leteckých sil předpokládající posílení jejich pří-

nosu v rámci Severoatlantické aliance, založeném především na víceúčelových 
letounech určených k obraně vzdušného prostoru, operacím proti pozemním cílům 
a taktickému průzkumu,

4. vytvoření transportních kapacit zahrnujících transportní letouny v rámci leteckých 
sil a transportní lodě v rámci námořnictva,

5. modernizace prostředků určených pro odminování,
6. transformace prostředků určených na boj proti ponorkám k víceúčelovým dopro-

vodným námořním jednotkám. 

Kapacity vojenské strategické podpory:
1. vytvoření prostředků strategického průzkumu,
2. modernizace prostředků velení, kontroly a informací. 

Tato nová koncepce by měla belgickým ozbrojeným silám zajistit větší akce-
schopnost v novém bezpečnostním prostředí a jejich adekvátní spoluúčast na operacích 
a projektech Severoatlantické aliance a Evropské unie. 

Hlavními úkoly belgických ozbrojených sil zůstává do budoucna především:
l zajištění územní integrity a suverenity státu,
l obrana belgických národních zájmů,
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l prevence koniktů,
l podpora demokracie a obrana lidských práv.

Belgické ozbrojené síly
Belgické ozbrojené síly jsou v současnosti plně profesionální a disponují 41 750 

osobami, z nichž je 2 570 žen. 
Z hlediska struktury tvoří belgické ozbrojené síly (viz obr.1, tab.1 a 2): 

l pozemní síly,
l letectvo,
l námořnictvo,
l zdravotnická služba.

Výše obranných výdajů a jejich vývoj je uveden v tab. 3 a 4.

Tabulka č. 1: Početní stavy ozbrojených sil v roce 20021 

Tabulka č. 2: Početní stavy záloh v roce 20002

Tabulka č. 3: Obranné výdaje (v roce 2000)3

Tabulka č. 4: Vývoj obranných výdajů v letech 1990—20004
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Celkem

2002 41 750 26 400

Pozemní 
síly

Letectvo Námořnictvo Zdravotnická 
služba

Výhled 
2015

11 500 2 600 1 250

38 500 Není dosud 
specikováno

Není dosud 
specikováno

Není dosud 
specikováno 1 150

Celkem

2002 152 050 105 200

Pozemní 
síly

Letectvo Námořnictvo Zdravotnická 
služba

Výhled 
2015

20 700 6 250 19 900

62 000 Není dosud 
specikováno

Není dosud 
specikováno

Není dosud 
specikováno

Není dosud 
specikováno

Počet 
obyvatel 

[mil.] 

HDP 
[mld.USD] 

Roční růst 
HDP 
[%] 

HDP na 1 
obyvatele 

[USD] 

velikost 
ozbrojených sil 
[tis.příslu�níků] 

Obranné 
výdaje 

[mil.USD] 

Obranné 
výdaje jako 

% HDP 

Obranné 
výdaje na 1 
příslu�níka 

[USD] 

Počet 
příslu�níků 
ozbr. sil na 

1000 obyvatel 
10,3 231,0 3,8 22 427,2 41,75 3 677 1,5 93 562,3 4,1 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Celkem  
[mil. USD] 

4342 4281 3561 3339 3320 3253 3190 3152 3151 3190 3193 

[%] z HDP 2,4 2,3 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Zástupce
NGŠ

Struktura velení ozbrojených sil Belgického království

Obr. č. 1: Struktura velení ozbrojených sil Belgického království

Pozemní síly
 Kromě plnění běžných úkolů mají být pozemní síly v budoucnu schopny, v pří-

padě potřeby, okamžitě vyčlenit 6000 vojáků k zajištění :
l vytvoření jednotky na úrovni samostatné brigády schopné nasazení po dobu jed-

noho roku, s možností jejího vystřídání,
l zformování jednotky na úrovni samostatné brigády určené pro zahraniční mise 

krátkodobého charakteru,
l vznik jednotky na úrovni praporu s posilovými prostředky (battle group ) pro 

časově neomezené nasazení,
l poskytnutí bojových a podpůrných jednotek v případě potřeby pro mnohonárod-

nostní seskupení na úrovni divize nebo armádního sboru.

Pozemní síly musí být schopny poskytnout jednotky potřebné k zajištění brigády 
určené pro nasazení v zahraniční operaci i v případě, že již dojde k nasazení některé 
z výše uvedených jednotek. Uvedené jednotky by se skládaly z aeromobilních nebo 
mechanizovaných částí pozemních sil. V tabulce č. 5 jsou uvedeny počty vybraných 
typů výzbroje a techniky pozemního vojska.
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Ministr
obrany

Náčelník
gen. štábu

Zástupce pro
vzdělávání

Ředitel
inspekce 

OSS

Náměstek 
pro pol.

záležitosti

Náměstek 
pro zpr.

a bezpečnost

Náměstek 
pro soc.

zabezpečení

Náměstek 
pro

plánování

Velitelství
námořnictva

Velitelství
letectva

Velitelství
pozemních

sil

Náměstek
pro operace

a výcvik

Velitelství
zdrav.
služby

Ředitel
pro n.a 

ekonom. zál.

Ředitel
pro mater.

zdroje

Ředitel
pro vztahy
s veřejností

Ředitel
pro lidské

zdroje

Ředitel
pro právní
záležitosti

Ond ejka.indd 14.11.2003, 17:04104-105



105

VÝVOJOVÉ TRENDY BELGICKÝCH OZBROJENÝCH SIL

Tabulka č. 5: Výzbroj a technika belgických pozemních sil

  

Letectvo
Mezi hlavní úkoly belgického letectva patří ochrana vlastního vzdušného pro-

storu a vzdušného prostoru spojenců z řad Severoatlantické aliance. Letectvo musí být 
schopné plnit úkoly obrany státu, provádět útoky na pozemní cíle a vzdušný průzkum za 
jakýchkoliv podmínek v době míru i v případě koniktu vyšší intenzity. Mimo to má být 
schopné zajistit přepravu a nasazení výsadkové aeromobilní jednotky na úrovni praporu 
pro první fázi zahraničních misí.

Letectvo má být také schopno zajistit kapacity pro účast na dvou nezávisle probí-
hajících operacích v různých regionech, tvořené dvěmi jednotkami víceúčelových bojo-
vých letounů typu F-16 A/B, v maximálním počtu 36 strojů a 1250 vojáky po dobu 
nejvýše čtyř měsíců. V případě delšího nasazení by bylo nutné snížit počty letounů i per-
sonálu vzhledem k nutnosti zajištění rotace techniky i mužstva. 

Belgické letectvo se skládá z velitelství COMOPSAIR, jednoho křídla (wing) 
zajišťujícího výcvik, dvou křídel taktického letectva, jednoho křídla transportního letec-
tva, letecké skupiny určené pro záchranné operace typu „Search and Rescue“ a pod-
půrných jednotek. Základními technickými prostředky jsou víceúčelové bojové letouny 
F-16 A/B, transportní letouny C-130 Hercules. Kromě níže uvedených bojových letounů 
disponuje belgické letectvo v rámci své zálohy 32 letouny F-16 A/B, 12 Mirage 5BA, 
12 Mirage 5BR, 3 Mirage 5BD které jsou zakonzervovány. V tabulce č. 6 jsou uvedeny 
počty výzbroje a techniky letectva.

                    Technika                            Počet kusů

Tanky ( Leopard 1 A1/A5 )    155

Průzkumná obrněná vozidla “Scimitar”   141

Obrněná vozidla pěchoty ( různé typy )   770

Dělostřelecké systémy 105 mm        38

Dělostřelecké systémy 155 mm    112

Minomety  81 mm      100

Minomety  107 mm             90

Protitankové střely “Milan”    420

Systém PVO “Mistral”     118

Letouny BN-2A “Islander”      12

Bitevní vrtulníky A-109  BA      28
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Tabulka č. 6: Výzbroj a technika belgického letectva

Námořnictvo
Hlavním cílem námořních sil je zajistit přítomnost belgického státu v námořním 

teritoriu, přispívat k podpoře belgické zahraniční politiky a obchodu, přispívat k tech-
nické a vojenské spolupráci se spojeneckými státy, podílet se na humanitárních misích, 
kontrole rybolovu, oceánograckém výzkumu, podpoře policejních a celních operací 
a přípravě důstojníků obchodního loďstva. V případě většího koniktu by se v rámci 
Severoatlantické aliance zaměřily na plnění těchto cílů:
l kontrolu vzdušného a námořního prostoru (sea control), poskytování doprovodu   

lodním transportům a boj s minami,
l vytvoření jednotky na úrovni „battle group“ určené pro společné operace NATO.

Mimo to mají být schopny zajistit 650 vojáků k mezinárodním operacím typu:
l vytvoření mnohonárodnostní jednotky eskortních plavidel schopné činnosti po 

dobu šesti měsíců, v případě prodloužení mise zajištění rotace personálu,
l vytvoření skupiny určené na boj proti minám, skládající se z pěti minolovek 

a jejich logistické podpory, schopné operovat po dobu šesti měsíců, v případě 
déletrvající mise s nižším počtem minolovek vzhledem k nutnosti rotace,

l vytvoření kapacit pro strategické námořní transporty (do roku 2015).

Výzbroj a technika námořních sil je uvedena v tabulce č. 7.
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                    Technika                            Počet kusů

Bojové letouny F-16 A/B     90

Transportní letouny C-130 “Hercules”   11

Dopravní letouny Airbus A-310-200     2

Dopravní letouny HS-748          3

Dopravní letouny “Falcon” 20      2

Dopravní letouny “Falcon” 900 B       1

Víceúčelové letouny SW “Merlin”            5

Cvičné letouny CM-170     11

Vrtulníky “Sea King”       5

Systém PVO “Mistral”     24
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Tabulka č. 7: Výzbroj a technika belgického námořnictva

Zdravotnická služba
Hlavním úkolem zdravotnické služby je poskytovat zdravotnickou péči ozbroje-

ným silám, v případě nutnosti a krizových situací poskytnout pomoc civilním zdravot-
nickým zařízením a obyvatelstvu.

 Zdravotnická služba se skládá z velitelství, čtyř operačních center a čtyř zákla-
den rychlé lékařské pomoci dislokovaných v jednotlivých belgických regionech. V pří-
padě potřeby má zdravotnická služba vyčlenit:
l zdravotnické jednotky první pomoci,
l zdravotnické jednotky schopné nasazení mimo belgické území, disponující moder-

ními prostředky, schopné rychlého přesunu a evakuace zraněných z místa nasa-
zení.

Plánovaný početní stav belgické zdravotnické služby v roce 2015 má činit 1150 
osob. 

Specializace ozbrojených sil a interoperabilita
V oblasti specializace se belgické ozbrojené síly zaměřují především na spolu-

práci se svými sousedy v rámci Beneluxu, dále spolupracují s ostatními členskými 
zeměmi NATO a také v oblasti nově vytvářených bezpečnostních struktur Evropské 
unie. 

Belgie deklarovala, že se hodlá v rámci Severoatlantické aliance zaměřit podobně 
jako Česká republika na oblast ochrany proti účinkům chemických, biologických a nuk-
leárních zbraní, v rámci belgického námořnictva pak na boj s námořními minami. 

Belgické letectvo je úzce zapojeno do struktur leteckých sil Severoatlantické ali-
ance a kromě obrany vlastního teritoria musí být schopné i aktivní účasti na společných 
operacích, což se projevilo i belgickou účastí v leteckých kampaních v Bosně a Jugoslá-
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                    Technika                            Počet kusů

Víceúčelové fregaty     3

Pobřežní hlídkové čluny     1

Minonosky (ve stavbě:2002-2005)    4

Minolovky          7

Zásobovací lodě       2

Remorkéry         4

Oceánogracké plavidlo             1

Školní plavidlo      1

Vrtulníky (Alouette III)     3

Ond ejka.indd 14.11.2003, 17:04106-107



vii. S Nizozemskem byla v roce 1998 uzavřena dohoda o společné kontrole vzdušného 
prostoru států Beneluxu, prováděné prostřednictvím radarových základen v Nieuw-Mil-
ligen v Nizozemí a Glonsu v Belgii. 

Belgické letectvo se také podílí na činnosti společné jednotky států Beneluxu 
DATF určené k operacím na podporu a udržení míru v průběhu misí OSN, OBSE, 
NATO a ZEU a na činnosti European air group (EAG) v jejímž rámci byla roku 2001 
European airlift coordination cell (EACC) s cílem zajistit lepší využití a koordinaci 
stávajících transportních kapacit zúčastněných států.

Státy Beneluxu vytvořily i společnou leteckou jednotku určenou pro operace 
mimo mateřská území. Při spolupráci na mírových misích došlo k vytvoření společných 
praporů s Lucemburskem, Ukrajinou a Rumunskem, které jsou pod názvem BELUK-
ROKO nasazeny v Kosovu. 

Belgické ozbrojené síly se jako první v roce 1993 zapojily do původně francouz-
sko-německého projektu Eurocorps a v současnosti se podílejí na jeho činnosti účastí 
dvou mechanizovaných brigád, které mohou být v jeho rámci nasazeny do mírových 
misí pod mandátem OSN, OBSE, NATO, ZEU a Evropské unie.

Belgické námořnictvo přispívá 22 % personálu k Amiral Benelux-ABNL, tj. spo-
lečného programu námořních sil s Nizozemskem a Lucemburskem.

Obecné trendy modernizace belgické armády 2000—2015
V roce 1999 stanovila belgická vláda pevný index výdajů na obranu z HDP pro 

období let 2000—2015. Toto rozhodnutí má umožnit realizaci četných investic v tomto 
sektoru a nahrazení většiny dosavadních zbrojních systémů u pozemních sil, letectva 
a námořnictva. V reakci na geostrategické změny a nové bezpečnostní prostředí mají 
mít belgické ozbrojené síly nižší početní stavy, zato však mají disponovat kvalitnější 
výzbrojí i výstrojí. 

Pro jednotlivé složky ozbrojených sil jsou v rámci modernizace stanoveny tyto 
změny:

Mechanizované jednotky
– nákup několika druhů moderních vozidel (tahačů 20 tunových nákladů, ženij-

ních souprav, vozidel pro dopravu přepravních kontejnerů), 
– nákup prostředků pro noční vidění, 
– nákup nových infračervených naváděcích systémů pro systém protivzdušné 

obrany Mistral.
Aeromobilní jednotky 
– nákup obrněných sanitních vozidel typu Pandur, 
– nákup leteckých simulátorů pro vrtulníky A 109.
Taktické letectvo 
– nákup nových laserových naváděcích systémů, 
– nákup různých druhů inteligentní munice, 
– nákup komunikačních prostředků poslední generace, 
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– nový systém identikace (IFF model S), 
– komunikační digitální systém, 
– výzbroj pro letouny F-16.
Transportní letectvo 
– nákup čtyř dopravních letounů (Embraer),
– akvizice osmi transportních letounů A 400 M, z nichž jeden je určen pro lucem-

burské ozbrojené síly, 
– nákup a instalace komunikačních družicových prostředků pro letouny Airbus 

A 310 a C 130 H.
Námořní síly určené k boji s minami 
– společný projekt s nizozemským námořnictvem – modernizace minolovek 

(CUP CMT).
Námořní síly určené k hlídkování a eskortě 
– celková modernizace fregat,
– nákup moderních družicových komunikačních prostředků.
Strategický průzkum 
– spolupráce na vývoji oběžné družice Helios II.
Velení, kontrola a informace 
– nákup systému C3I pro generální štáb, 
– modernizace komunikační sítě (Rita – CMX, C2, spojovací technika pro 

štáby).

Finanční aspekty vyzbrojování
Modernizace a rozvoj belgických ozbrojených sil jsou determinovány ekonomic-

kými možnostmi státu a politickou vůlí při nancování rezortu obrany. Po výrazném 
poklesu obranných výdajů na počátku 90. let se od roku 1997 belgický rozpočet ustálil 
na stabilní hodnotě 1,5 % z HDP. 

K naplnění modernizace a reformy předpokládané strategickým plánem byl bel-
gickou vládou stanoven v roce 2000 pevný rozpočet pro ministerstvo obrany do doby 
jeho ukončení, tj. do roku 2015. Každý rok má tedy ministerstvo obrany zajištěn příjem 
2 479 miliónů eur, valorizovatelný v případě větších kursovních změn, což umožňuje 
uskutečňovat plánované změny v stanoveném časovém rozvrhu a zajišťuje stabilitu 
tohoto sektoru. V některých případech může vláda tyto prostředky ještě dále navýšit. 

Během prvních třech let byla tato úroveň výdajů dodržena i vzhledem k inaci 
jenž činila 1,3 % v roce 2001 a 2,5 % v roce 2002 oproti roku 2000, což si společně 
s dalšími neplánovanými výdaji vyžádalo dalších 138,5 miliónů eur.

Z hlediska struktury připadá největší díl obranných výdajů na personál (viz. 
obrázek č. 2). Současná výše výdajů je v této oblasti mírně vyšší než v období let 
2000—2002 vzhledem k federálním administrativním reformám a náboru specialistů. 
V časovém horizontu reformy, tedy k roku 2015 se však předpokládá celkový mírný 
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pokles. Z 1 375 miliónů eur v roce 2000 (nejvyšší personální výdaje jsou stanoveny 
pro rok 2003 ve výši 1 458 mil. Eur) na 1 237 miliónů eur v roce 2015, tedy celkový 
pokles z 55 % na 49 % výdajů na obranu. Vyšší výdaje jsou předpokládány pro období 
let 2004—2007 kdy dojde k stažení belgických sil dislokovaných ve Spolkové republice 
Německo.

Provozní výdaje se vzhledem k výkyvům cen ropy a změnám kursu eura a ame-
rického dolaru nepodařilo udržet ve stanovené výši, ale navýšení těchto výdajů o 25 
miliónů eur do roku 2005 by mělo stabilizovat hladinu výdajů v tomto sektoru. Celkové 
výdaje by měly v roce 2015 představovat 626 miliónů eur, tedy 25 % z rozpočtu. 

Investice do infrastruktury se pohybují mezi 78 až 85 milióny eur v letech 
2001—2006. V dalším období by se měly stabilně udržovat na výši 85 miliónů (3 % 
z celkového rozpočtu), v čemž je započítán i belgický příspěvek do programu NATO.

Navýšení prostředků na investice do materiálu je stanoveno jako jedna z hlav-
ních priorit nového plánu. Finanční prostředky pro realizaci dlouhodobého projektu 
Objectifs d’investissement pour la Defénce et la Sécurité (OIDS) představují v tomto 
roce 169 miliónů eur, zatímco v roce 2015 mají dosáhnout výše 497 miliónů, tedy pro-
centuální nárůst ze 7 % na 20 % celkového rozpočtu. Tento projekt je rozvržen do dvou 
fází, přičemž první, pokrývající prvních pět let, je specikována v Plánu investic pro 
obranu a bezpečnost – Plan d’investissements pour la Défense et la Sécurité (PIDS). 

V rámci rozpočtu je také rezervováno 25 miliónů eur (1 % rozpočtu) na 
pokrytí neplánovaných výdajů, zejména pro případné nasazení belgických sil do ope-
rací v zahraničí. Tato rezerva by měla stačit k nancování mise 500 vojáků na jeden rok 
nebo 1000 vojáků po dobu šesti měsíců. 
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Závěr – Možnosti spolupráce belgických a českých ozbrojených sil
Belgie je jedním ze států, které by mohly potenciálně odprodat či pronajmout 

bojové letouny F-16 ze svých rezerv. V tomto případě, eventuálně i v případě pořízení 
letounů stejného typu z jiného zdroje, by bylo perspektivní zapojení do společného 
modernizačního projektu v němž Belgie aktivně participuje, popřípadě využít zkušenosti 
Belgie s použitím, výcvikem a logistickým zabezpečením těchto letounů. 

Patrně větší možnosti spolupráce se však vzhledem k avizované specializaci AČR 
v rámci NATO jeví v případě spolupráce v oblasti ochrany proti chemickým a biolo-
gickým zbraním. Pro belgické ozbrojené síly se má právě tato oblast stát jednou z pri-
orit a vzájemná výměna zkušeností i informací by mohla být pro obě strany přínosná. 
V současné době probíhá aktivní vzájemný obchod v oblasti chemikálií a plastů.

Zajímavé zkušenosti a poznatky by bylo možné si vzájemně předat v oblasti při-
pravovaných nebo probíhajících výběrových řízení na kolové obrněné transportéry, 
popřípadě by mohly být využity zkušenosti armády ČR v oblasti zavádění a funkčnosti 
operačně taktických systémů velení a řízení pozemních sil (OTS VŘ PozS).

Významnou roli pro možnosti dalšího rozvoje vzájemných vztahů a nepřímý 
dopad na obranný průmysl má vysoce kladné saldo v položce příslušenství pro moto-
rová vozidla (3,2 mld. Kč), která má úzkou spojitost se zahraničními investicemi právě 
do těchto sektorů v ČR a rozsáhlým automobilovým průmyslem v Belgii (montáž Ford, 
VW, Volvo, Opel, New Holland, autobusy aj.).

Z celkového pohledu je však patrné, že významnější projekty bude Belgie reali-
zovat vzhledem k tradiční spolupráci v rámci států Beneluxu a se svými největšími hos-
podářskými partnery Francií a Německem. 

V oblasti rozvoje svých ozbrojených sil volí Belgie cestu výstavby specializova-
ných ozbrojených sil při udržovaní vyvážených operačních schopností v celém spektru 
vojenské činnosti. Samotná specializace neprobíhá nárazově, ale plánovitě v postupných 
etapách, které jsou ovlivňovány vývojem situace v oblasti mezinárodních vztahů, vojen-
ství a moderních technologií. 

Na rozdíl od ČR je díky širokému politickému akceptování základních premis 
plánu reformy belgické armády dodržována úroveň slíbených rozpočtových výdajů na 
rezort obrany a nedochází k výrazným změnám plánu v důsledku politických otřesů.

Díky této stabilitě se mohou belgické ozbrojené síly věnovat středně a dlouhodo-
bému plánování v oblasti akvizic potřebných materiálních a lidských zdrojů. Probíhající 
reforma ozbrojených sil Belgie prokazuje, že kvalitní a efektivní alokace zdrojů je zákla-
dem pro vytváření moderních ozbrojených sil.

Problémy při řešení reformy belgických ozbrojených sil se v mnoha ohledech 
přibližují podmínkách, které v současnosti řeší AČR. Přestože nelze použít všechny 
přístupy a metody, které se osvědčily při reformě ozbrojených sil Belgie v prostředí 
České republiky, bylo by zajímavé využít znalostí a zkušeností, které belgická armáda 
při tomto procesu získala. 
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