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VYBRANÉ PROBLÉMY BEZPEČNOSTI 
POLSKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU VÁLKY S TERORISMEM

(ASYMETRICKÉ HROZBY)

Plukovník Dr hab. Jacek PAWLOWSKI

Anotace:
Autor, přední vojenský odborník Polské armády, v článku, jehož volný překlad 

byl proveden redakcí časopisu, se zaměřil na některé problémy a otázky bezpečnosti 
Polska v současné době i v blízké budoucnosti. Na základě rozboru událostí, spojených 
s působením mezinárodního terorismu, vývoje a stavu regionů, rozvoje vojenství a dal-
ších otázek prognózuje možné hrozby bezpečnosti na začátku 21. století. Podává výklad 
tzv. „asymetrické války“ a předkládá některé aspekty a hodnocení použití ZHN. Zamýšlí 
se nad specickými otázkami vedení boje a operace v blízké budoucnosti. 

V závěru článku ukazuje na některé otázky připravenosti Polska čelit novodobým 
hrozbám, mezi které řadí na jedno z prvních míst terorismus.

¬¬¬

Devadesátá léta 20. století jsou snad nejlepším příkladem a důkazem, že prognó-
zování a předvídání budoucnosti má v sobě prostory, které jsou za hranicemi vytýčenými 
postuláty vědy. Mezi takovéto „nejisté“ prostory patří činnosti sociální a státní, meziná-
rodní politika a rovněž válka, ozbrojený zápas včetně oblastí, které jsou jim blízké. Pře-
hled existujících událostí v Evropě v poslední dekádě 20. století, zahájených v Polsku v 
roce 1989 potvrdil, že je obtížné předvídat nástup vymožeností vědy (obzvláště rozvoj 
techniky), natož změn poměrů v oblasti sociální, politické a vojenské. Vystupující pří-
činou je velmi často role, jakou v sociálních, politických i s vojenstvím svázaných čin-
ností lidstva sehrávají tzv. zlomové události (tu a tam náhody). Neočekávané objevení 
se lidí, událostí, pohledů, které nikdo neznal a nikdo ještě neprokázal, přerušilo mnohdy 
všechna předvídání, vytvořená na racionálních a potvrzených empirických základech.

Můžeme rovněž říci, že na myšlení a úvahy o bezpečnosti a rovněž o vojenském 
umění začátku 21. století měly největší vliv přeměny války a ozbrojených koniktů, 
které proběhly v posledním desetiletí 20. století. Dotýká se to obzvláště válek na Bal-
kánu (rozpad bývalé Jugoslávie), války v Perském zálivu proti režimu Saddama Husajna,  
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války na Blízkém východě, válek na území bývalého Sovětského svazu, koniktu Indie 
– Pákistán (s hrozbou použití jaderných zbraní), války v Kosovu a konečně na africkém 
kontinentu, z poslední války 20. století mezi Etiopií a Eritreí. Není způsob, který by spo-
lečně charakterizoval všechny tyto události, protože každá z nich je jedinečná i v celku 
jako syntéza zkušeností, mající globální vliv na kontinent nebo lokální rozměr. 

Při vytváření prognóz pro 21. století, obzvláště na jeho počátku, mnoho politic-
kých expertů, včetně známého historika profesora Janusze Tazbira tvrdilo, že toto století 
bylo zahájeno v politickém smyslu již na přelomu let 1989 a 1990 velkými změnami v 
Polsku a Střední Evropě. Není těžké k tomu dodat, že z pohledu strategie bezpečnosti, 
vojenské strategie a vojenského umění má analogie rovněž svůj odraz. Válka v Perském 
zálivu, válka na Balkánu z jedné strany, a také vliv války v Čečensku, v Afganistanu, v 
Etiopii z druhé strany přecházejí do historie jako důkazy toho, s čím jsme vešli do 21. 
století. Možná je více riskantní teze, že jisté změny ve strategii bezpečnosti, vojenské 
strategii a vojenském umění se kterými se budeme setkávat v realitě 21. století, měly 
svůj počátek v posledním desetiletí 20. století. 

1. O ASYMETRICKÉ VÁLCE

Na tomto místě se přísluší zmínit události z 11. září 2001 včetně předmětu tero-
ristických útoků v New Yorku, které se o necelého půl roku později začaly označovat za 
první bitvu asymetrické války. Jako vždy jsou i v takovém případě takoví lidé, kteří 
uvažují, že tyto události bylo možné předvídat již dávno. Pravda leží někde uprostřed. 
Na tom se většina expertů shoduje, že události 11. září patří do zlomových v historii, 
obzvláště když se spojí s čím dále všeobecněji používanými a srozumitelnými pojmy 
dotýkajícími se asymetrických ohrožení a odpovídajících činností, nebo také asymet-
rické války. Je to výsledek stále výrazněji se rýsujícího a obecně zvažovaného elementu 
společenského rozvoje, který se projevuje ve smyslu globálním v obrovských dispro-
porcích mezi státy, mezi regiony nebo přímo ve stále větší všeobecné asymetrii rozvoje 
světa. Tyto problémy jsou zahrnovány a aplikovány do teorie i praxe strategie bezpeč-
nosti. Pojem asymetrie měl svůj počátek ve stále všeobecněji pojímané asymetrii ve 
všech oblastech života i rozvoje společenství v globálním smyslu. Na počátku 90. let 
minulého století můžeme začít pozorovat stále výraznější doprovodné jevy potenciálu 
asymetrických vojenských ohrožení, obzvláště ve Spojených státech. Byl to jeden z 
významných prvků nového pojmenování bezpečnostního prostředí, který se zrodil v 
období po studené válce.

Další úvahy by měly dát odpověď na opakující se základní otázky: jaké hrozby 
mohou být očekávány na začátku 21. století? Odpověď na tuto otázku vlastně vykrys-
talizovala v poslední dekádě 20. století. Po zkušenostech jeho první poloviny, po dvou 
světových válkách, do kterých byly vtaženy obrovské potenciály lidí a materiálu, druhá 
polovina 20. století prokázala, že jsme se setkali se změnou hierarchie a druhů hrozeb. 
Z řady nových důkazů vyplývá, že projevy spojené s rozšiřováním „asymetrické války“ 
budou sílit a pak její základní zbraní bude terorismus. Posiluje se nezbytnost nového 
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přístupu k tomuto jevu, jestliže terorismus je jedním z velmi nekonvenčních výzev pro 
bezpečnost. Co to znamená? 

Znamená to, že jsme do 21. století nevstoupili jako do století s teorií a praxí 
přípravy na všeobecnou válku (totální), a možná dokonce i kontinentální nebo taky regi-
onální. Tento druh války (koniktu) nepatří na první místo, tedy jako nejpravděpodob-
nější. Na prvé místo, jak to ukázaly zkušenosti a závěry z poslední dekády devadesátých 
let, se posunuly omezené nebo lokální konikty různého druhu, jinými slovy stále čas-
těji konikty, které jsou svou podstatou jiné než dosavadní války v klasickém pojetí. 
Do toho přísluší uvést různé druhy nevojenských ohrožení, zvláště těch, která s sebou 
přinesla civilizace a společenský pokrok. Příkladem mohou být etnické a náboženské 
konikty, obchod s narkotiky, masová migrace, regionální nestabilita, praní špinavých 
peněz, působení různých bojůvek a také zcizování informací. Rovněž není možné oddě-
lovat terorismus od praní špinavých peněz nebo propustnosti organizací zabývajících 
se prodejem drog. Jiným příkladem vzájemných vazeb je migrace. Vyvolává obavy o 
vnitřní bezpečnost, může být rovněž příčinou xenofobie a koniktů v rozsahu jako ohro-
žení dosavadních tradičních možností nalezení práce.

2. HODNOCENÍ HROZBY POUŽITÍ ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ

Není možné přehlížet dnešní možnosti vzniku neočekávaného rizika spojeného s 
použitím a dalším rozšiřováním zbraní hromadného ničení a prostředků jejich přenosu. 
Je potřebné načrtnout, že je stále početnější skupina států (včetně těch, jež prosazují 
konfrontační politiku), které mohou v blízké době být v tomto postavení. Jestliže k tomu 
přidáme, že těmito zbraněmi mohou rovněž disponovat krajní politická, náboženská a 
dokonce zločinecká uskupení, pak možnost jejich eventuálního použití překračuje sféru 
obrazotvornosti. Přes všechno se díky strategii odstrašování podařilo polovinu století 
vyhnout jaderné válce. Bylo respektováno, že není rozumné útočit, protože útok a pro-
tiútok by měly pro obě strany ničivé důsledky. Koncepce se stala v roce 1972 součástí 
smlouvy ABM (o kontrole balistických raket), v které se USA a Sovětský svaz dohodly 
omezit na schopnosti svých vojenských potenciálů. Limity množství a druhů jaderných 
zbraní se ustálily takovým způsobem, aby vyloučily možnosti případného stárnutí a 
umožnily vzájemné porovnání. Obecně se stále častěji objevuje postulát zavádění nové, 
ještě dále jdoucí strategické koncepce, směřující k prevenci války a koniktů. Váže se to 
s konečností dalšího zmenšování útočných jaderných potenciálů a zvětšováním obran-
ných raketových potenciálů. 

Je vhodné poznamenat, že to není všeobecný názor, neboť může zplodit nové 
ohrožení. Kolik států, mezi nimi Severní Korea, Irák, Irán pracují na konstrukci balistic-
kých raket a jaderných hlavic? Některé z těchto raket mohou ohrozit americké jednotky 
rozmístěné v západních regionech světa, spojence USA a dokonce americké území. 
Proto přísluší vést úvahy o dalším tahu podle nejrozsáhlejšího charakteru uvažované 
hrozby, tj. i možnost užití této zbraně. Do toho vstupuje rovněž zvýšený zájem o dostup-
nost zbraní hromadného ničení a jejich užití prostřednictvím teroristů. Bin Ladin veřejně 
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potvrdil v poskytnutých rozhovorech, že jejich získání považuje za svůj náboženský 
závazek. Mimo jejich užití prostřednictvím teroristů je použití jaderných zbraní obecně 
považováno za málo pravděpodobné, ale takovéto nebezpečí existuje. Teroristé mohou 
získat válečný materiál a libovolné zbraně od sympatizujících států, mohou je ukrást z 
méně střežených objektů a navíc koupit od nespokojených nebo slabě placených vědců 
nebo strážců. 

Největší obavy vyvolávají biologické zbraně. V případě jejich použití je potřeba 
počítat s nemožností identikace času a místa jejich užití, a účinky mohou být zvažo-
vány teprve po nákaze. Infekční charakter biologických prostředků výrazně vybízí na 
význam budování systému, který nejen tvoří možnosti prevence jednoho ohrožení, ale 
poradí si s různými situacemi.

Události 11. září 2001 a následné útoky s využitím bakterií sněti slezinné proká-
zaly, že více úvah i prostředků má směřovat na rozpoznávání a eventuální boj s hrozbou 
terorismu. Doplnit přísluší, že do 11. září neexistovala shoda pohledů na hlavní ohro-
žení USA. Někteří specialisté počítali s podobnými teroristickými útoky na vojenské 
objekty USA v zahraničí. Jiní uvažovali, že ohrožení může přijít z Číny. Předpokládán 
byl rovněž útok Severní Koreje na Jižní, útok libovolného „banditského státu“ na Spo-
jené státy. Dokonce obecně, v rámci shody, že terorismus je největší hrozbou, někteří si 
dovolili spekulovat, jak se to může projevit. 

3. ODRAZ HROZEB V POLSKÉ STRATEGII BEZPEČNOSTI A OBRANY

Představovaná hodnocení i prognózy znamenají, že je třeba se aby se odrazily v 
polské strategii bezpečnosti a obrany. Již na začátku 21. století v protiopatřeních hroz-
bám bude dominovat činnost preventivně-stabilizační, uskutečňovaná včas, tzn. ještě v 
době míru. Odůvodněnost těchto opatření bude v preventivním průběžném vystopování 
vnitřních vojensko-politických hrozeb (krizových i vojenských), včasné neutralizování 
jejich potenciálních příčin (zdrojů), následná stabilizace a snížení nebezpečí. 

Naproti tomu do skupiny hrozeb spojených s krizemi, zvláště politicko-vojen-
skými, je již dnes výrazně zvažováno, že bude nutnost jejich včasného a reálného zvlá-
dání. Stát rovněž zvažuje, že převod reagování na krize bude: jak nejrychleji ovládnout 
krizovou situaci, zaštítěnou zájmem vlády libovolné mezinárodní společnosti. Cílem 
zvládání krizí bude minimalizování jejich projevů a navrácení stavu před krizí nebo 
jiného dovoleného řešení (stavu) a ve speciálních případech prevence přerůstání krize v 
bezprostřední vojenské ohrožení. [1]

Možná je hodně odvážné stanovení teze, že obsah preventivně-stabilizačních 
činností a reagování na krize bude zabránit v rozšiřování nebezpečných situací, které 
vznikají v době míru a směřují do podstaty války. Budou to činnosti dominující na 
počátku 21. století, které vstupují do strategie, kterou můžeme nazvat STRATEGIE 
PREVENCE.

Teprve jakoby na třetím, posledním místě je uváděna možnost zahájení války 
v širokém (globálním) rozsahu, jako výsledek nezvládnutí krize v potřebném čase, válek 
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lokálních (omezených) nebo jiných koniktů. Není možné rovněž zcela vyloučit mož-
nost rozšíření krize, omezeného koniktu a jejich přerůstání do války s užitím jaderných 
zbraní, stupňovitě zahrnující svou činností stále větší část zemského povrchu. Jistě je 
třeba mít velkou představivost, abychom připustili možnost jejího vypuknutí. Je rovněž 
nezbytné plně si představit důsledky, že mohou být naplněny předpoklady, kdy tato fan-
tazie nesmí být naplněna vcelku. Je možné se vsadit, že v dalším postupu zůstanou aktu-
ální vojenská maxima, že dokud se najde v arzenálech států nějaká zbraň, dotud bude 
existovat nebezpečí jejího použití.

4. VOJENSKÉ SÍLY A PROSTŘEDKY 

Pro realizaci hlavních strategických úkolů, které budou zpřesněny společným 
vojenským strategickým myšlením, včetně Strategické koncepce NATO, jsou potřebné 
odpovídající síly a prostředky.

Vojenskotechnické aspekty
Právě v této oblasti vystupují na přelomu století obrovské změny. Jsme v situaci, 

kdy nejvýznamnější se stává jakost, ne množství. Přeměny množství na jakost (kvan-
titativně-kvalitativní), obzvláště států připravujících se na rychlou reakci způsobují, že 
se dnes klade požadavek zejména na lehké jednotky, schopné okamžité činnosti po pře-
pravě do prostorů bojového použití; že zvláště efektivní se stává lehká zbraň přesného 
určení současně s jejím celým vybavením. 

Konečně představa společné činnosti, činností uskutečňovaných všemi druhy 
ozbrojených sil dnes „diktuje“ podobu organizačních struktur a vybavení vojsk. Převaha 
jakosti počínaje od pancéřování tanků, k raketám, systémům řízení palby a zvláště mož-
nostem užití inteligentních zbraní, je nezvratná. Gigantický vzdušný most po němž se 
Američanům, Britům i Francouzům podařilo přesunout do prostoru koniktu (Perský 
záliv) souhrnně okolo 690 tisíc vojáků s plným vybavením je rovněž skutečností. Byla to 
v závěru největší přepravní operace v dějinách lidstva. Je zřejmé, že mimo jiné úspěchy 
v nákladné operaci zdokonalily společníkům systémy určování cílů a novější noktovizní 
zařízení. 

Prognózuje se, že v průběhu nejbližších 20-ti let ve světové zbrojní technice dojde 
k technologicko-strategickému přelomu. V budoucí strategii a taktice budou mít stále 
větší vliv vlastní technologické možnosti. Hodně civilních i vojenských vědců předvídá, 
že v průběhu nejbližších 15—20 let se setkáme s revolučními změnami v mnoha oblas-
tech. Mezi nejdůležitější se řadí propojené počítačové sítě, miniaturizace a robotizace 
souběžně s urychleným rozvojem biologických věd a jejich vojenským využitím. K 
důležitým otázkám, které si dnes kladou specialisté, náleží: zda lasery a řízená energie 
najdou širší uplatnění v nejbližší budoucnosti? Zda realizací úkolů ve válečné činnosti 
budou ve významném rozsahu pověřeny bezpilotní prostředky, které samy rozpoznají 
cíle, zamíří je a postupně zničí?
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Nejnovější zbraně, které jsou již ve vybavení vojáka konce 20. století budou prav-
děpodobně používány a zdokonalovány na počátku nového století. Voják 21. století bude 
více a stále častěji disponovat ruční zbraní vybavenou videokamerou, kamerou infračer-
venou, laserovým dálkoměrem a digitálním kompasem. Přilba vojáka bude osazena nok-
tovizorem, varovným zařízením, které ho bude informovat, že je zaměřen nepřátelským 
laserem a také miniaturní obrazovkou promítající mapy, rozkazy i obrazy z videokamery 
ruční zbraně.

Obrovský rozvoj je rovněž očekáván u létajících prostředků (přepravní prostředky, 
letadla). Zvláště bezpilotní prostředky vybavené senzory pro denní světlo i infračervené 
záření, budou „živě“ předávat obrazy pro orgány velení. Modernizaci rovněž přísluší 
další aspekt, kterým má být „přehlednost“ válčiště; takové válčiště na kterém můžeme 
rozpoznat každého nepřítele i vyhodnotit každé riziko. V současné době všeobecné 
vojenské síly rychlé reakce v Německu, Velké Británii a zvláště USA cvičí na takovém 
budoucím válčišti. Každého vojáka, tank, transportér vybavují pro zařazení do satelitní 
navigace, která zobrazuje na mapách polohu válčících vojsk. Kolektivy specialistů 
pracují na systémech „člověk–stroj“, ve prospěch umocnění útočné síly samostatného 
vojáka. Není pochybností, že miniaturizace je i nadále všeobecným vůdčím trendem. 
Všeobecně se rozměry zařízení (elektronických i mechanických) zmenšují 5,6 krát za 
deset let. 

Informace
Nyní již neplatí, že „palebná síla je všemocná“. Došlo ke zlomu. Stále více je 

popisováno, že „moc je v informacích“. 
Nepochybně jsme svědky prudkého rozvoje informačního potenciálu. Charakte-

ristický rys nových časů je zahájen ve vojenském umění informační éry, která přichází 
po érách biologických a mechanických.[2] Budoucí teorie vojenského umění musí umět 
nalézt odpověď na otázky dotýkající se takových oblastí, jako je skutečné informační 
působení na protivníka a destabilizace jeho informačních systémů a také ochrana výkon-
nosti vlastních informačních systémů. 

Válka jen ve vzduchu?
Jiná dilemata, která se vytváří při tvorbě vize budoucnosti, se objevují  v řadě 

dotazů a není lehké na ně najít jednoznačnou odpověď. Tak například: Zda operace 
„Pouštní bouře“ byla skutečně prvou operací vyhranou ze vzduchu? Zda je také pravdou, 
že v ní bylo dosaženo vítězství ještě díky tankům? Anebo: zda se v našem státě budou 
ozbrojené síly vyvíjet k armádě plně profesionální, nebo to bude kombinace smíšené 
armády, přizpůsobené koncepci všeobecné branné povinnosti.

Před koncem 20. století se objevilo následující, ne nové, avšak zřídka zvažované 
dilema. Zda je možné vyhrát válku jen vzdušnými silami? Po euforii skutečných čin-
ností letectva v Kosovu a Afganistanu, nastal čas pro shrnutí a reexi. Představa o vítěz-
ství samotného letectva tak, jak uvádí Douhetova teorie vzdušné války, potřebuje asi 
opětovně vyhodit na smetiště. Všechno totiž ukazuje, že NATO v budoucnosti bude 
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nucena provádět pozemní operace vlastními silami (vojsky). Jaké formy činnosti přinese 
budoucí válka to bude záležet na konkrétní situaci a zvláště na cílech, jaké budou zadány 
prostřednictvím rozhodujících politických grémií.    

5. ÚVAHY O ASYMETRII

Sáhneme v úvahách do poloviny 20. století, do tenkrát používaných nejnovějších 
výdobytků techniky. Pak přísluší uvědomit si, jak gigantické proběhly změny v prů-
běhu minulého půlstoletí. Mezi nimi má obzvláštní význam změna hierarchie hrozeb.  
Hrozbám byly vlastně důsledně přizpůsobovány nově vznikající strategie a síly, které 
mají uskutečnit před ně postavené úkoly. Jaderné odstrašení, činnosti preventivně-sta-
bilizační, reagování na krize, a také polní činnosti mají být řízeny již ne k totálnímu 
zničení protivníka jako výsledku ozbrojené činnosti, ale k prevenci vypuknutí válek a 
koniktů, k omezení jejich rozmachu a uklidnění. 

Ve stále výrazněji se rýsující nové éře globalizace se budeme setkávat s kampa-
němi, vojenskými operacemi prováděnými s minimálními riziky, s technologiemi virtu-
álního velení a nakonec s kybernetickými válkami (možná bez prolévání krve). Naproti 
tomu se objevilo velké nebezpečí, které je popisováno jako hrozba (činnosti) „asymet-
rické“, které mají svůj původ v terorismu.

Je nevyvratitelné, že válka jakož i válka s terorismem je úkolem celého meziná-
rodního společenství. Půl roku před teroristickými útoky na New York a Washington 
papež Jan Pavel II označil terorismus jako „největší hrozbu lidstva“.[3] Vždyť Spojené 
státy v devadesátých letech věnovaly největší pozornost i nančních prostředků v pod-
statě na hodnocení a monitorování tohoto jevu, který je vymezen jako hrozba pro 
bezpečnost a celosvětové uspořádání. Při vyhodnocování řada expertních středisek u 
terorismu postřehla, že je nezbytné jej posuzovat jako hrozbu nerozlučně svázanou s 
asymetrickými hrozbami. Stojí za to více se podívat, co to vlastně v takových souvis-
lostech znamená a následně závěry promítnout do zásad národní a mezinárodní bezpeč-
nosti.

V řadě navrhovaných denicích mezi jinými najdeme, že: prostřednictvím asy-
metrie máme chápat umění využívání všech druhů rozdílů široce pojímaných potenci-
onálních stran – od materiální sféry po psychologickou – stejně před jako v průběhu 
uskutečňování činností s cílem dosažení převahy nad protivníkem.

Rovněž se můžeme setkat s přesnější denicí. Uvádí se v ní, že asymetrie v oblasti 
bezpečnosti a strategie je potřebné chápat jako myšlení a činnosti odlišné od nepřítele, 
s cílem maximalizování vlastní převahy, využití nedostatků nepřítele, dosažení iniciativy 
nebo získáním větší operační volnosti. Úroveň úvah hodnocení a činností se dotýká sféry 
politicko-strategické, strategické i operační. Může představovat i jejich kombinace.

Dnes, na počátku 21. století, jsme svědky překotného rozvoje a použití nových 
technologií a vytváření stále novějších prostředků ničení. Před lidstvem se otevírají 
doposud neznámé perspektivy uskutečňování bojových činností v různých druzích kon-
iktů a válek. Vznikla celá paleta zbraní založených částečně na již známých jevech 
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a vědeckých objevech (výsledcích výzkumů), ale částečně i na neznámých a doposud 
nezařazených do praxe.

Globální vědeckotechnický vývoj a obzvláště změny světového významu sdělily, 
že jev asymetrických hrozeb se v poslední době stal reálný. Dostupnost nejnovějších 
vojenských technologií je pro státy propojena s nezbytným zapojením do vývoje hos-
podářství. Pak jim dovoluje získávat produkci možná ne nejvyšší technické jakosti, ale 
přesto je to významná skutečnost. Příkladem mohou být technologie umožňující výrobu 
raket a v perspektivě ne tak vzdálené dokonce jaderné střely a hlavice. Proto také v nej-
novějších denicích asymetrických hrozeb je již zvažováno o jejich aplikacích v úrov-
ních politicko-strategických a vojensko-strategických.

Proliferace technologií zbraní jaderných, biologických, chemických a také pro-
středků jejich dopravy na cíl, může mít v budoucnosti největší význam. Zvažovány jsou 
současně psychologické jakož i fyzické efekty při očekávaném dosahu proliferace zbraní 
hromadného ničení. Proliferace by měla být pojednávána jako pravděpodobná asymet-
rická opce.

Relativní snadnost výroby chemických a biologických prostředků a také jejich 
bojový potenciál způsobují, že je možné disponovat značnými možnostmi v těchto obo-
rech navíc při organizačních schopnostech infrastruktury. Hodně států vlastní infrastruk-
turu potřebnou pro realizaci programů chemických a biologických zbraní. Proto se také 
stále častěji považuje za jisté, že bude pokračovat další proliferace chemických a biolo-
gických prostředků války. Vlastně je zvažováno, že v příštích ozbrojených koniktech a 
válkách musí být zohledněny nejen hrozby plynoucí z užití výzbroje nejpokročilejších 
technologií, ale rovněž ve stále větším rozsahu s možností použití zakázaných nekon-
venčních zbraní (chemických, bakteriologických).

Z třech technologií výroby zbraní masového významu, bude jaderná technologie v 
dalším průběhu nejtěžší a nejdražší z hlediska jejího získání. Dosud zavedené prostředky 
(nástroje) proti proliferaci jaderných zbraní se prokázaly v jistém směru jako účinné. 
Tím méně se předpokládá, že počet států disponujících technologiemi na výrobu jader-
ných zbraní a štěpných materiálů poroste. Státy podporující terorismus se doposud neu-
chýlily k vyzbrojení teroristických skupin jadernými zbraněmi, pravděpodobně z obavy 
před odvetnými činnostmi jiných států a také ze záměru udržet si kontrolu a rovněž z 
potřeby disponování takovými zbraněmi k realizaci vlastních strategických cílů. 

Jednostranné bariéry pro samostatné získávání chemických a biologických pro-
středků prostřednictvím nevládních organizací budou ve střední a dlouhodobé perspek-
tivě zanikat. Terorismus podporovaný prostřednictvím některých států bude udržován. Z 
tohoto pohledu je potřeba posuzovat i další proliferaci zbraní hromadného ničení.

Vzniká stále více otázek o možnosti eventuálního užití válečných prostředků, 
které se najdou v arzenálech států, které nepatří mezi hospodářsky nejrozvinutější a 
nejsou ani nejbohatší. Přitom disponují nejnovějšími technologiemi, které umožňují 
výrobu nejnovějších zbraní. A tyto státy vyznávají zásadu, že „účel světí prostředky“. 
Jde zvláště o státy, které jsou ochotné jít do činností porušujících mezinárodní právo – 
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činností obtížných z hlediska provedení, nevypočitatelných – včetně terorismu. Možnost 
vystupňování takovýchto vlastních činností nejlépe zobrazuje asymetrickou hrozbu. 

Terorismus je neštěstím většiny národů světa. Prakticky v každé zemi existují 
skupiny, které se cestou násilí stavějí proti existujícímu řádu. Některé z těchto skupin 
jsou vytvořeny z několika členů, ale jiné často představují celé národy bez vlasti. Je to 
jev, který je v pohybu nezávisle na rozdílech objevujících se ve světě a přáních vědců 
z různých vědních oblastí. Postačuje vyjmenovat: právo, kriminalistiku, sociologii, psy-
chologii, psychiatrii a řadu dalších, zapojených do odhalování tajů této současné hrozby 
bezpečnosti a pořádku ve světě. Důležitou roli při poznávání těchto procesů plní rovněž 
vojenské vědy.[4]

Na státech, které vstoupily do řad euroatlantického bezpečnostního pásma, spo-
čívá zejména odpovědnost za zajištění vítězství nad největším obecným neštěstím lid-
stva. Podněty vstupující do složení tohoto pásma mají ambice ovlivňování globální 
bezpečnosti. Teroristické útoky provedené 11. září spustily to ambiciózní zadání. Čle-
nové NATO si už dávno uvědomovali charakter hrozby, kterou přináší mezinárodní tero-
rismus. Ve „Strategické koncepci Severoatlantické aliance“ přijaté na jubilejním setkání 
ve Washingtonu (1999) bylo schváleno, že zájmy společenství mohou být ohroženy pro-
střednictvím jiných výzev, dříve všeobecného charakteru, včetně teroristických aktů. 
Taková souhrnná formulace našla odraz rovněž v dokumentech jednotlivých zemí. 

6. PŘIPRAVENOST POLSKA NA TERORISMUS V DOKUMENTECH

V Polsku jsou mezi teroristické hrozby zahrnuty v dokumentu přijatém na zase-
dání Rady ministrů ze dne 4. ledna 2000 „Strategie bezpečnosti Polské republiky“ 
následující: „V mezinárodním měřítku roste teroristická hrozba. Geogracká vzdálenost  
našeho státu od hlavních středisek hrozby nezaručuje garanci bezpečnosti. V Polsku 
roste všeobecná hrozba teroristických útoků na obyvatele a instituce. Současné teri-
torium Polska, vzhledem ke geogracké poloze a relativní dostupnosti, může vytvořit 
výhodné logistické základy pro přípravu a uskutečnění opatření zaměřených proti oby-
vatelům, institucím a rmám jiných států.“[5]

V jiném dokumentu, který se týká obrany státu, ve „Strategii obrany Polské 
republiky“ je potvrzeno, že mezi nejnebezpečnější kritická nevojenská ohrožení se řadí 
terorismus.[6] 

Je vhodné rovněž připomenout, že Polsko v reakci na hrozbu terorismem se roz-
hodlo přijmout v souladu s ústavou možnost použití vojenských jednotek za hranicemi 
státu s cílem udržení mezinárodního míru, předcházení ohrožení bezpečnosti, teroristic-
kým akcím a také k cílenému poskytnutí humanitární pomoci.[7]

Základní otázky připravenosti na terorismus
V dosavadní praxi našeho politického života mezinárodní terorismus pro Polsko 

nepředstavoval hrozbu s velkou váhou. Polsko se doposud nestalo předmětem teroristic-
kých útoků, prováděných na politickém, sociálním nebo náboženském pozadí. Vyvstává 

VYBRANÉ PROBLÉMY BEZPEČNOSTI POLSKÉ REPUBLIKY ...

31



zatím otázka: Zda v návaznosti na členství Polska v NATO se může stát objektem tako-
vých útoků? 

Nepřipustili jsme, aby právní legitimita obsažená v článku 51 Charty Spojených 
národů, nebyla použita k některému státu hraničních společenství, ale v případě super-
mocnosti, v které všichni členové NATO spatřují hlavního garanta euroatlantického pro-
storu. Z prováděných politických a vojenských hodnocení vyniká, že naše země nebude 
stanovovat samostatné cíle. Naproti tomu se může stát předmětem útoků, jako člen 
NATO a ne jako samostatný prvek mezinárodních vztahů.

Nestojí za to tady vystoupit se zásadami teorie, která hovoří o „válce civilizací“, 
nebo taky o koniktu „chudého Jihu s bohatým Severem“. Nejenže doposud nebylo 
Polsko účastno na koniktech probíhajících podle těchto schémat, ale doložit můžeme 
na dřívějších důkazech sympatií a důvěry Polsku v tzv. zemích rozvojového světa a také 
v těch zemích, kde vůdčím náboženstvím je islám. Důvěra a sympatie svědčí o tom, že 
polští vojáci se vždy pilně účastnili na různých mírových misích OSN a byli jednou z 
nejváženějších součástí těchto misí.    

Zřetelně je nezbytné brát do úvahy, že Polsko je angažováno ve válce s teroris-
mem jako člen NATO a může se stát objektem teroristických útoků. Ale rovněž není 
správné tuto hrozbu zveličovat, neboť nepatříme mezi státy, které je možné zařadit do 
skupiny „zvýšeného rizika“. Historické zkušenosti prokazují, že doposud jsou takovými 
státy: Izrael, Velká Británie, Francie, USA nebo Španělsko. Této skupině států náleží 
zařazení do první úrovně rizika. Druhá úroveň zahrnuje bohaté státy Evropské unie a 
současně členy NATO. Jsou to hlavně: SRN, Itálie, Belgie a Holandsko. Do třetí úrovně 
patří zařadit neutrální bohaté státy: Rakousko, Finsko, Švýcarsko, Irsko. Polsko patří 
do čtvrté úrovně rizika, společně z jinými, novými členy NATO: Českou republikou a 
Maďarskem.

Uvedené rozdělení má pracovní charakter a může být rozbouráno z pohledu na 
nepředvídatelnost a iracionalitu chování a činností teroristů. Jednou z takových okol-
ností je bez pochybnosti nedostatek bdělosti a bezstarostnost. Odtud rovněž zanedbání 
vnitřní bezpečnosti může Polsko přivést do skupiny států s vyšším rizikem.

Zda Polsko zabraňuje mezinárodnímu terorismu? Odpověď na tuto otázku je 
nutné teoreticky diskutovat ve dvou možných ohroženích: přímém a nepřímém. Přímá 
ohrožení vzbuzují největší obavy, jestliže se bude jednat o ozbrojené nebo kvazi ozbro-
jené útoky na civilní a vojenské objekty.

První druh ohrožení, nejvíce znepokojující a burcující, je ohrožení přímými 
útoky na civilní nebo vojenské objekty, včetně útoků proti skupinám lidí nebo některým 
fyzickým osobám. Mezinárodní terorismus, který aspiruje na získání světového věhlasu  
vybírá za své cíle právě objekty světové symboliky. Takovými symbolickými objekty 
byly věže WTC – World Trade Center (světové obchodní centrum) a Pentagon. 

O dva roky dříve 24. prosince 1999, na Štědrý den teroristé unesli v Marseille leta-
dlo s cílem zaútočit na Eifelovu věž. Pokus o atentát byl naštěstí zlikvidován. Bez kom-
plexů můžeme potvrdit, že v Polsku nemáme takové objekty, které by se řadily světovým 
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významem mezi objekty jako WTC nebo Eifelova věž. V každém případě v Polsku 
nejsou tak vysoké objekty. Symbolický rozměr světového významu má „Muzeum – kon-
centrační tábor v Oswiecimi-Majdanku“. Můžeme vzít v úvahu různé šílené nápady, ale 
významné je jejich hodnocení rovněž z pohledu psychologicko-propagačního efektu. 
Zničení několika budov symbolu holokaustu vypadá jako málo povzbuzující „agitace 
činem“.

Do prvního druhu přímých ohrožení patří také schopnost rozpoznávat eventuální 
útoky na vojenské objekty. Jejich cílem by mohlo být získání zbraní nebo munice, pří-
padně jejich zničení.

Druhý druh ohrožení má nepřímý charakter. Potenciálními cíli útoků, jak bylo 
vyhodnoceno evropskými a americkými analytiky, jsou atomové elektrárny. Můžeme se 
utěšovat, že v Polsku takové objekty nejsou, ale najdou se ve vzdálenostech od několika 
desítek do několika stovek kilometrů od státní hranice. Není třeba rozviřovat černé scé-
náře, protože postačuje vzpomenout na důsledky Černobylu. V roce 1985 v černobylské 
elektrárně havaroval jenom jeden reaktor. Nepochybně existují hranice mezi havárií a 
úmyslnou destrukcí. Před několika lety byl na Strategicko-obranné fakultě uskutečněn 
výzkum k důsledkům raketového nebo kvazi-raketového útoku (letadlo s výbušnými 
střelami nasměrované na atomovou elektrárnu). Krátce řečeno z hlediska důsledků byly 
účinky podobné jako při použití jaderné zbraně. Není možné vyloučit scénář, ve kterém 
civilní letadlo unesené v Polsku bude nasměrováno na jednu z atomových elektráren. 
Není možné více pochybovat o tom, že tento typ hrozby je postačujícím činitelem k 
motivování státních složek k válce s terorismem. 

Praxe potírání a prevence terorismu v mezinárodních smlouvách
V posledním desetiletí Polsko často spolupracovalo na mezinárodním poli v 

oblasti potírání a prevence terorismu. Spolupráce probíhala na mnoha platformách. 
Dne 13. prosince 1995 Polsko ratikovalo Evropskou dohodu o válce s terorismem z 
27. ledna 1977. Ratikovány byly rovněž jiné dohody: tokijská, hágská, montreálská, 
římská, o ochraně diplomatů, o přejímání rukojmích, mořské právo a také proti meziná-
rodnímu organizovanému zločinu. [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Významným prvkem v oblasti prevence a potírání terorismu je dvoustranná spo-
lupráce se sousedními státy. V  obsahu každého mezinárodního dokumentu najdeme 
odkazy na společné potírání terorismu.

Ve smlouvě mezi Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém 
sousedství a přátelské spolupráci ze 17. 6. 1991 se uvádí v čl. 33, odst. 2.: „Smluvní 
strany budou spolupracovat při potírání organizovaného zločinu, terorismu ...“. Dohoda 
mezi Polskou republikou a ČSFR o dobrých sousedských vztazích, solidaritě a přátelské 
spolupráci z října 1991 rovněž potvrzuje v čl. 20, odst. 2., že „Smluvní strany budou 
spolupracovat při potírání organizovaného zločinu, terorismu ...“. Tytéž nebo podobné 
formulace, které se dotýkají terorismu najdeme ve dvoustranných smlouvách Polska s 
ostatními sousedy: Ukrajinou, Litvou, Běloruskem i Ruskou federací. [9] 
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Všechny smlouvy tohoto typu, které Polsko podepsalo, mají společné rysy, které 
se dotýkají například: 

• policejní spolupráce v souladu s pravidly Evropské unie ze Schengenu, 
• druhu této spolupráce (např. výměna informací o osobách a událostech, zkuše-

nostech a vědeckých aktivitách, vzorech dokumentů a předmětů, které mohou 
být předmětem zločinu), 

• zásad ochrany osobních údajů a informací, které nejsou v souladu s vnitřním 
právem každé ze stran.

Právní základy potírání terorismu
V Polsku o možnostech přizpůsobování výkladu mezinárodních smluv a dohod, 

včetně těch, které potírají terorismus, rozhodují ustanovení přijatá jak ústavou, tak vše-
obecným zákonodárstvím a v něm především zákonem o trestním řádu. Připomeňme, že 
mezi zdroji práva jsou zahrnuty ratikované mezinárodní smlouvy.[10] V současnosti za 
čin, který naplnil skutkovou podstatu zločinu ve smyslu mezinárodního práva, může být 
jeho pachatel v Polsku stíhán a trestán. 

V Polské ústavě není bezprostřední zmínka o teroristickém ohrožení. Je to rovněž 
proto, že obsah několika článků může být aplikován na teroristické činy a použit při 
řízení proti terorismu. Analýza polských zákonů v zásadě umožňuje vyjádření následu-
jících výkladů, navazujících na dříve uvedenou problematiku, v kterých se hovoří o tom, 
že:

q Polská republika střežíc nepodříditelnost a nenarušitelnost svého teritoria, 
upevňuje svobodu a práva člověka a občana a také bezpečnost obyvatelstva, 
aby chránila národní dědictví (čl. 5);

q V případě ohrožení ústavního zřízení státu, bezpečnosti obyvatel nebo veřej-
ného pořádku prezident republiky na základě doporučení Rady ministrů může 
vyhlásit na vymezenou dobu, ne delší než 90 dnů, výjimečný stav na části nebo 
na celém území státu (čl. 230);

q Zákon popisující rozsah omezení svobod a práv člověka a občana při válečném 
a výjimečném stavu, nemůže omezovat svobodu a práva, které jsou popsána v 
jiných článcích ústavy (čl. 233).

Odrazem ústavních a právních pravidel, která mohou být vztažena k potírání tero-
rismu v Polsku jsou výklady Trestního řádu.

Ve výkladech polského trestního práva, v podrobnostech trestního řádu, není 
popsán terorismus. Je to proto, že jednak jsou v něm hojně předvídány právní stavy, 
které vyplývají z obsahu a charakteristických rysů činu, kterému je zabraňováno podle 
popisu části právní normy určující příslušné chování subjektu a vymezující práva a 
povinnosti účastníků vzniklých právních vztahů, a ty mohou mít teroristický charakter.

Akty mezinárodního práva regulující projednání těchto otázek, jsou zahrnuty do 
konvencí o bezpečnosti civilního letectví (chikágská o mezinárodním civilním letectví – 
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z r. 1944, tokijská o záležitostech zločinů a některých jiných činů vzniklých na základě 
vzdušných prostředků – z r. 1963, haagská o potírání neoprávněného zmocnění se vzduš-
ných prostředků – z r. 1970 a montreálské o potírání neoprávněných činů namířených 
proti bezpečnosti civilního letectví – z r. 1971). 

Pro normalizaci stavů v charakterizované oblasti jsou na státní úrovni vytvářeny 
programy ochrany přepravců před akty teroru a sabotáže, předpisy o oprávněních policie 
nebo hraniční stráže.

7. PRVKY BOJE S TERORISMEM

Teroristické útoky v New Yorku a Washingtonu přinesly novou dramatickou kva-
litu do našeho přemýšlení o bezpečnosti. Díky těmto událostem jsme si uvědomili, 
jak velkou výzvou je terorismus, který již není jen problémem sociálně-politickým, 
ale je nepřítelem jež ohrožuje biologické přežití. Proto je také nezbytné vyspecikovat  
některé prvky boje s tímto jevem, které jistě budou vystupovat v politice demokratic-
kých států a mezinárodních organizací odpovědných za světovou a regionální bezpeč-
nost. 

q První prvek tvoří základní faktory, které budou působit na mezinárodní vztahy 
v několika nejbližších desetiletích, zejména ty, které mají ve vztazích nej-
drastičtější důsledek, čili užití síly. Válka, která od počátku 20. století prochá-
zela postupnou degradací od masového použití bojových plynů, přes fašistické 
vyhlazování, bude pohlcovat stále více obětí z řad civilního obyvatelstva.

q Druhý prvek je charakterizován ohromnou složitostí vědeckého zevšeobecňo-
vání jevu terorismu a přijetím jednotných kritérií pro jeho vystopování. Různo-
rodost pojetí, ohromné rozšíření obzoru vědců, ztěžují a zcela jistě ještě dlouho 
budou ztěžovat vypracování metodologických pravidel teorie terorismu, a tím 
bude taky komplikováno vytvoření procedur a mechanismů předvídání ohro-
žení, která budou vystupovat v různých sférách sociálně-politického života.

q Třetí prvek je slabost mezinárodního práva veřejného, které doposud nevypra-
covalo postačující instrumenty, jejichž využitím by mohlo státní právo ochra-
ňovat lidstvo a jednoznačně zajistit právní ochranu a péči obětem terorismu. V 
tomto směru existují sotva náhradní právní předpisy. 

q Čtvrtý prvek je slabost organizací odpovídajících za mír, bezpečnost, jejich 
vnitřní různoběžnost a nerozhodnost vůči teroristickým hrozbám. Nadále budou 
převažovat jednotlivé zájmy podnícené mezinárodními styky nad hodnotami 
vyššího zájmu. V návaznosti na to bude stále větší odpovědnost spočívat na 
supermocnostech jako jsou Spojené státy a na jejich spojencích, mezi něž se 
řadí rovněž Polsko. 

q Pátý prvek je vlastní vtažení Polska do postavení odpovědnosti již nejen za 
bezpečnost vlastních obyvatel, ale také členů celého mezinárodního společen-
ství. Je to rovněž otázka euroatlantické solidarity, která se společnosti a vládě 
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našeho státu tak zřetelně předvedla po tragických událostech v New Yorku a 
Washingtonu.

8. ZÁVĚR

Asymetrická válka zahájená zločinným útokem 11. září 2001 bude jiná, než 
všechny ostatní. Vojenská rozřešení nerozhodla palčivé problémy současného světa,  
které posunuly argumenty do teroristických činů a způsobují nárůst spektra i různoro-
dosti hrozeb, založených na náboženském a ideologickém fanatismu. Proti násilnému 
řešení sporů bude muset mezinárodní společenství vybudovat bariéry zadržující rozvoj 
terorismu.

Demokratická společenství mnohokrát vyvedla obranná ruka z těžkých historic-
kých zkoušek. Mějme naději, že v 21. století se vypořádá rovněž s terorismem, a zvláště 
neselže vystoupení v asymetrickém světě, který je příčinou nových hrozeb počátku 21. 
století.  
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