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Anotace:
Článek se zabývá globálními trendy současného světa, vývojem bezpečnostního
prostředí, hrozbami a riziky pro Českou republiku včetně jejich vojenských důsledků.
¬¬¬

Úvod
Bezpečnost je stále považována za prioritní požadavek naší společnosti a to vzhledem k bezpečnostním hrozbám vnitřním i vnějším, ale i nově vznikajícím ekonomickým a energetickým rizikům a rizikům v oblasti životního prostředí.
Každé rozhodování by mělo vycházet z jasně stanovených strategických cílů,
k jejichž splnění by měla být zaměřena veškerá další činnost. K správnému stanovení
těchto cílů by měly napomáhat i prognostická hodnocení dalšího vývoje a v nich prioritně hodnocení bezpečnostního prostředí, v našem případě pro Českou republiku.
Bezpečnostní prostředí lze chápat jako pojem, zahrnující jak přírodní, tak společenskou stránku. Zabývá se (popisuje) možnými ohroženími a zranitelností zkoumaného prostředí.
Bezpečnostní prostředí je jak vnější, tak vnitřní, ovlivňující bezpečnost státu.
U vnějšího bezpečnostního prostředí jde o prostor nacházející se vně státních hranic
České republiky, ve kterém se realizují a střetávají zájmy našeho státu se zájmy jiných
aktérů mezinárodních vztahů a v němž se odehrávají procesy, které mají významný
vliv na úroveň bezpečnosti České republiky. Události odehrávající se v prostředí mimo
území České republiky se pak přímo i nepřímo promítají do prostoru České republiky.
Prostor geogracky vymezený územím České republiky považujeme za vnitřní bezpečnostní prostředí s konkrétními přírodními a společenskými podmínkami.
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Působením na dané podmínky lze dosáhnout minimalizaci rizik, zabránění vzniku
nežádoucích událostí, omezení jejich negativních dopadů, včetně rekonstrukce následků
způsobených případnou nežádoucí událostí. K tomu vystupuje do popředí potřeba
vytvoření představy o bezpečnostním prostředí v budoucnosti a na jejím základě, protože není jednoznačně determinována a vychází ze subjektivních pohledů, ji lze určitým
způsobem ovlivňovat, včetně snížení identikovaných, nebo předpokládaných bezpečnostních hrozeb.

Globální prostředí
Globální trendy jsou ty, které představují celkový problém lidstva a v současnosti
se v plné míře projevují i na území České republiky. Bude-li lidstvo pokračovat v současném ovlivňování světa hrozí jeho nekontrolovatelné změny, týkající se životního prostředí a nadnárodních společností, které se vymaňují z vlivu jednotlivých států nebo
skupin států, nicméně generují koniktní potenciál, který může státy nebo národy
v různém rozsahu ohrozit. Příkladem je nedostatek přírodních zdrojů, vývoj počtu
a struktury obyvatelstva, skleníkový efekt vedoucí k oteplování zeměkoule, koncentrace bohatství na jedné straně a chudoby na straně druhé a to jak uvnitř jednotlivých
zemí tak i mezi zeměmi samotnými, které pak můžeme dělit na země věřitelské a dlužnické atd. Všem trendům je společná skutečnost, že spektrum ohrožení a nebezpečí pro
každý suverénní stát je zvýrazněno třemi znaky: dynamikou, komplexností a sníženým
významem geograckého prostoru. Propojené světové hospodářství plně zasahující do
vnitřního prostředí České republiky je poháněno silným a z větší části nebržděným
tokem informací, idejemi, kulturními hodnotami, kapitálem, zbožím, službami a lidmi.
Současně s tím pro Českou republiku nabývají na důležitosti ekologické faktory jako je
nedostatek vody, eroze půdy, likvidace (ničení) lesů, které povedou k soupeření o přístup k přírodním zdrojům. Vzácné zdroje budou muset být alokovány pro bezpečnostní
účely nebo k zajištění existence z pohledu životního prostředí. Změny klimatu (projevující se například rozsáhlými povodněmi) a znečišťování životního prostředí jedovatým
odpadem (uvolňováním toxických a radioaktivních substancí). Navíc bude, na základě
angažování se v krizových oblastech, stále více vzrůstat hrozba teroristických akcí vůči
České republice včetně její možné konfrontace s bioteroristickými útoky. To si bude
vyžadovat efektivní sdílení nákladů na boj s terorizmem v rámci celé EU. Zvyšující
se náklady na nasazování sil do mírových operací si vyžadují vznik větších aliancí
prosazujících stejné nebo podobné politické cíle k zajištění koordinované bezpečnostní
politiky, podporované společným nancováním. Všeobecná spolupráce v boji proti
vznikajícím hrozbám je podmiňována i vzrůstající vzájemnou závislostí z důvodu politické, ekonomické a obchodní provázanosti.
EU a v jejím rámci i Česká republika se bude více zaměřovat na mírové operace,
kdežto Spojené státy s Velkou Británií vzhledem ke svému vojenskému potenciálu
budou i nadále inklinovat k řízení a provádění vojenských operací s malou účastí specializovaných jednotek ostatních států NATO. Vzhledem k potřebě operativnějšího řešení
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celosvětových bezpečnostních problémů vyvstává potřeba upevnění role Rady bezpečnosti OSN, reagující preventivně na vznikající bezpečnostní hrozby.
Geostrategické prostředí se bude v dalších letech dvacátého prvního století vyznačovat zásadními ekonomickými, technickými, sociálními, náboženskými a kulturními
změnami. Tyto změny mají a budou mít zásadní vliv na další vývoj. Budou pravděpodobně provázeny zvyšováním globálního napětí a konikty. Nacionalismus bude
postupně nahrazovat politickou ideologii jako rozhodující příčinu vnitrostátních a mezinárodních koniktů. Základem tohoto nacionalismu bude zpravidla náboženská, kmenová, etnická, historická nebo teritoriální identita. Nacionalismus může vést až
k výraznému oslabení síly států, v některých případech může být spojen s kriminálními
organizacemi. Toto vše vytváří předpoklady pro nutnost vzniku silných regionálních
politických, ekonomických a bezpečnostních organizací, na nichž bude záviset politická
bezpečnost a ekonomická stabilita, sdružených pod hlavičkou OSN.
Další problém představuje skutečnost, že se označení „globálních trendů“ vztahuje spíše na nevojenský („měkký“) vývoj, který může být podchycen pouze širokým
bezpečnostním pojmem. V tomto rámci jsou schopnosti ozbrojených sil pouze jedním
faktorem mezi řadou dalších politických a hospodářských nástrojů, k čemuž se přizpůsobuje i Evropská bezpečnostní politika. Přitom nadále zůstává nejasné, jakým způsobem (a v jaké intenzitě) se tyto „měkké“ trendy mohou změnit na situace, jejichž řešení
přísluší především armádě. Tím vyvstává problém, že mohou být sledovány skutečnosti
(či trendy), které za jistých okolností nemají nebo mají z vojenského hlediska malou
důležitost. Bezesporu však již nyní platí, že hnací silou veškerého výzkumu a vývoje je
získání technologické a tím i vojenské převahy.
Tyto trendy mohou ústit do různých typů koniktů, které opět sami v sobě obsahují eskalační potenciál. Kromě toho mohou mezi sledovanými (potvrzovanými) trendy
existovat vzájemné závislosti. Například konikty o přírodní zdroje mohou být iniciátorem etnických a náboženských občanských válek a tyto se mohou rozšířit na mezistátní
konikty, ale i globalizace přinášející tlak na sjednocování pravidel chování a jednání,
které vyžaduje prolínání norem v oblasti práva (na prvním místě římského a anglosaského s islámským) může způsobovat tyto konikty. Z toho důvodu bude nutný růst
úlohy mezinárodního práva.
Lze očekávat, že následující desetiletí budou epochou politických a sociálních
nepokojů. Ukazuje se, že nebezpečí válečných koniktů je velké zejména v zemích
a regionech, kde je velká část obyvatelstva vytlačena na okraj existenčního minima a je
investováno příliš málo do lidí, které mají k dispozici slabé politické instituce nebo trpí
pokračujícím ničením životního prostředí a nedostatkem přírodního bohatství.
V příštích letech bude svět zažívat další výrazné pokroky ve sféře informačních
technologií a v ostatních oblastech vědy a technologií, včetně jejich slučování do jedné
vědecké disciplíny (robotizace, informatika, biotechnologie a nanotechnologie). I přes
deklarované svobodné podnikání budou všechny strategické podniky podrobovány kontrolní činnosti státu, ale i nadnárodních orgánů na oblast vývoje a svého obchodu. Na
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špici této vlny bude trvalé rozšiřování informačních technologií a nové využití biotechnologií. Informační technologie budou nejdůležitějším prvkem pro mezinárodní obchod
a pro nejmocnější nestátní aktéry. Většina expertů se shoduje v tom, že revoluce v informačních technologiích představuje a bude i nadále představovat nejvýznamnější globální změnu od počátku průmyslové revoluce uprostřed osmnáctého století.
Integrace revolučních poznatků v informačních technologiích, biotechnologiích,
nauce o technických materiálech a nanotechnologiích povede k nárůstu investic do technologií, který bude ve vyspělých zemích dále stimulovat vývoj dalších novinek hlavně
v oblasti moderních neletálních zbraní k dočasnému vyřazení živé síly narušením činnosti mozku a centrální nervové soustavy, způsobující dezorientaci, psychickou labilitu
a dočasnému vyřazení techniky (oslepení senzorů, výpočetní techniky) a vyřazení
zdrojů energií. To vše nejen z humanitárních důvodů, ale i proto, že v koniktu by mohli
zahynout i obyvatelé, kteří se ho neúčastní a ani ho nevyvolali. Velký význam nabývá
oblast elektromagnetického boje, která bude ovlivňovat velení nepřítele a ovládání jeho
zbraní, patří sem i použití počítačových virů, vkládání klamných informací. V oblasti
biologických zbraní jde o vývoj mikroorganizmů nebo chemikálií způsobujících znehodnocení PHM a poškozujících materiály. Toto vše ale může být opět využito teroristy,
kteří mohou způsobit větší škody než kdyby použili výbušné prostředky. Tento vývoj
ale nebude brzdit vývoj klasických zbraní v oblasti zvyšování dosahu, přesnosti a jejich
účinku.
Biotechnologie dosáhne zdravotnických průlomů, které bohatým národům tohoto
světa umožní zlepšit jejich zdraví a značně prodloužit jejich život. Současně budou
geneticky změněné potraviny poskytovat možnost k tomu, aby se zlepšila výživa podvyživených lidí tohoto světa.
Pozitiva ve vývoji mohou být zneužita při selhání jakéhokoli režimu a to jak jednotlivci, tak i skupinami majícími potřebné vědomosti z té, či oné vědecké disciplíny.
Přednostně se musí brát v úvahu možnosti nepřátelského působení proti citlivým
oblastem vyspělých společností (států), mezi něž se Česká republika plným právem
počítá, nebo proti takovým objektům, v nichž mohou být způsobeny nadměrné škody.
Sem patří sítě veřejné správy všech stupňů, průmysl, obchodní banky, pojišťovny, sociální zařízení, systémy zásobování a rozdělování elektřiny, plynu, vody; dopravní tepny
a přepravní systémy (silnice, železnice, vzdušné cesty, vodní cesty); policie, bezpečnostní a záchranná služba, informační a komunikační služby; vojenské velení. Přípravné
aktivity k působení na základě informačního vedení války nejsou zpravidla rozpoznatelné – čímž jak pro nepřítele, tak pro napadeného zcela odpadá fáze předčasného varování.
Příští desetiletí budou ovlivněna dvěma významnými trendy – urbanizací a pohybem obyvatelstva přes hranice (migrace). Oba trendy v sobě skrývají jak šance, tak
i nebezpečí. Zvýšená migrace si bude vyžadovat zpřísnění možnosti udělení státního
občanství. Lze předpokládat, že již v roce 2015 bude více než polovina světového obyvatelstva žít ve městech a tento trend bude i nadále pokračovat, což může vyvolávat
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potřebu stanovit limity počtů pro určité oblasti a tím v souhrnu i pro celé státy, včetně
kontroly pohybu obyvatel. Evropa zestárne v důsledku prodlužování věku (120 let,
s využitím nejmodernějších technologií 150—180 let) a snižování porodnosti u Evropanů a se současným tlakem na důchodové zajištění a zvýšenou zdravotní péči to vyvolá
potřebu doplnění chybějící pracovní síly. Řešením problému migrace může být v připravené a koordinované migrační politice v rámci celé EU.

Hrozby a rizika pro Českou republiku
Bezpečnostní strategie České republiky v souvislosti s charakterizací bezpečnostního prostředí používá dva základní pojmy:
– hrozbu jako vnější fenomén s potenciální schopností poškodit zájmy České republiky;
– riziko jako možnost určité pravděpodobnosti vzniku události, považovanou z bezpečnostního hlediska za nežádoucí.
Lze identikovat čtyři typy možných koniktů: etno-politické; migrační (vnitřní,
cizinecká nebo demogracky způsobená); mezinárodní o zdroje a konikty vycházející
z globálních změn prostředí. Proto také mezi současné nejzávažnější hrozby pro Českou
republiku patří:
Teroristé, teroristické skupiny a hnutí. Tito působí nejen lokálně, ale i globálně
a koordinovaně. Ve spojení s extremistickými skupinami a v kombinaci se snahou
o získání zbraní hromadného ničení vytváří pro Českou republiku hrozbu strategického významu. Používají asymetrickou strategii: vyhýbají se přímému střetu, za objekty
útoku si vybírají převážně civilní cíle především ve městech, používají prostředky hromadné destrukce, usilují nejen o získání zbraní hromadného ničení, ale i nově vyvíjených druhů zbraní (neletální zbraně apod.).
Rozsáhlé migrační vlny jako důsledek přírodních a společenských krizí nebo
ozbrojených koniktů. Ve spojení s teroristy, extremisty a organizovaným zločinem
včetně mezinárodních pašeráků a obchodníků se zbraněmi vytváří aktuální hrozbu pro
Českou republiku.
Organizovaný zločin, který kromě klasických zájmů (drogy, nelegální migrace,
obchod s lidmi a prostituce, krádeže duševního vlastnictví, počítačová kriminalita, krádeže aut a nelegální obchody včetně obchodování se zbraněmi) směřuje k nanční kriminalitě a dochází zde k jeho propojování s teroristickými skupinami, což je pro Českou
republiku zdrojem vážných a aktuálních hrozeb.
Globální klimatické změny jako důsledek lidské činnosti vyvolávají rozsáhlé
živelní pohromy a ekologické havárie s výrazným dopadem na životní prostředí. Jedním
z důsledků u nás jsou opakované rozsáhlé záplavy a nebezpečí šíření nakažlivých smrtelných chorob. Při vzniku pandemií mohou tyto hrozby dosáhnout v České republice
až strategického významu.
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Jaká konkrétní rizika současné civilizace lze na území České republiky považovat za potenciální:
a) Zdravotní rizika (infekční, neinfekční, zoonózy aj.), která jsou spojena s poškozením zdraví osob a mortalitou. Pochází zejména z poškozeného životního prostředí,
nezdravého životního stylu, průmyslových havárií, přírodních katastrof, ale rovněž
z možnosti realizace teroristických akcí.
b) Ekologická rizika (globální oteplování a další klimatické změny, ozónová díra,
aj.), vyplývající z potenciálu zátěže jednotlivých složek (voda, půda, vzduch) životního prostředí nebo z ekoterorismu. Obvykle iniciující vznik dalších druhů rizik.
c) Technologická rizika jsou výsledkem aplikace vědeckotechnického rozvoje ve
výrobní praxi, zemědělství a dopravě. Odrážejí míru bezpečnosti technologických
procesů a z nich možného vzniku průmyslových havárií.
d) Rizika vzniku přírodních katastrof, kam lze zařadit živelní události jako zemětřesení, záplavy, přírodní požáry, pandemie atd.
e) Rizika informační a komunikační souvisejí s provozem a možnostmi napadení
informačních a komunikačních sítí, nebezpečí úniku či podvržení mylných informací aj.
f) Rizika politická jsou odrazem samotného politického systému, jenž nemá pojistky
proti vlastnímu možnému katastrockému vývoji. Vyvěrají z činností, jež jsou
v existujícím systému nelegitimní, například rasové nepokoje, teroristické akce
spojené s prosazováním politických cílů rozličných skupin aj.
g) Ekonomická rizika, jež se často klasikují na makroekonomická a mikroekonomická. Tato rizika sestávají ze široké palety nákladových a inačních rizik, rizik
spojených s peněžní a rozpočtovou politikou, zahraničně-obchodními aktivitami,
s podnikáním aj. Lze sem zařadit rovněž tržní riziko, reektující úspěšnost výrobků
na trzích, riziko nanční, související s dostupností bankovních úvěrů, se změnami
úrokových sazeb, s nanční nestabilitou rmy a její schopností hradit své závazky
atd.
h) Rizika sociální, která lze spatřovat ve sféře ohrožení společenských jistot. Náleží
sem jednak rizika vyvolaná makroekonomickou a sociální politikou vlády, a to jak
v oblasti rozpočtové, peněžní, obchodní, investiční, daňové, tak i ochrany životního
prostředí nebo spotřebitele a jednak také rizika, jejichž zdrojem jsou migrace obyvatelstva, masový terorismus, organizovaný zločin apod.
i) Rizika proliferační, projevující se snahou státních i nestátních subjektů zneužít
zbraně hromadného ničení (jaderné, chemické, biologické) atd.
j) Rizika vojenská spojená s lokálními a regionálními konikty, i když vznik globálního koniktu je v nejbližších pěti letech velmi málo pravděpodobný.
Jednotlivá rizika nepůsobí izolovaně, vzájemně se prolínají, ovlivňují a často podmiňují. Řešení pro zvládání (omezení až eliminaci) uvedených rizik pro Českou
republiku představuje v prvé řadě zavedení idejí udržitelného rozvoje do praxe. Jedním
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z klíčových principů je zásada předběžné opatrnosti, spočívající v prevenci, případně
redukci, existujících rizik. Efektivní řízení rizik s využitím principu společensky přijatelné míry rizik, jakož i efektivní zásahový management a rekonstrukce vyžadují
integrovaný přístup, týmovou a mezirezortní spolupráci. Úspěšný proces vede ve nálním zúčtování ke zvýšení bezpečnosti v prostředí České republiky, spokojenosti jejich
obyvatel i snížení nákladů.

Strategické úvahy o vývoji bezpečnostního prostředí
Česká republika jako člen NATO i EU musí při řešení problémů vycházet z aliančních závazků a materiálů. To ovšem neznamená, že opustíme národní zájmy a alianční
materiály budeme bezmyšlenkovitě přijímat. S ohledem na požadavek postavit se hrozbám, ať již přijdou z kteréhokoliv směru, bude NATO/EU působit v širším strategickém
prostředí ovlivněném několika klíčovými faktory. Prvořadými z nich jsou: globalizace,
zvyšující se technická vyspělost a prohlubující se asymetričnost boje, vlivy měnící se
demograe a prostředí, upadající státy, radikální ideologie a nevyřešené konikty. Tyto
faktory jsou schopny otřást s bezpečnostními zájmy NATO/EU v příštích 15 až 25
letech, zvláště proto, že napětí, krize a konikty se i nadále budou objevovat s krátkou
dobou varování a v geogracky od sebe vzdálených oblastech.
Pokračující globalizace znamená, že země NATO/EU včetně České republiky
budou stále více závislé na všeobecné stabilitě kdekoli na světě. Nestabilní oblasti budou
globálně sledovány a nestabilní situace v nich může být eskalována i vlivem veřejných
informačních zdrojů a sítí. Teroristé a skupiny extrémistů mohou používat tyto sítě
k podpoře nepokojů a cílenými informačními kampaněmi vyvolat nespokojenost, která
vyvine tlak na členy NATO/EU.
Asymetrický způsob vedení ozbrojeného koniktu se stává stále propracovanějším a s rozvojem moderních technologií může mít všestranné následky. Přístup
k současným a vyvíjeným technologiím se rozšiřuje a potenciální protivník má stále
větší možnosti vývoje a zneužití nekonvenčních prostředků, včetně zbraní hromadného
ničení. Tyto zbraně může přímo nebo nepřímo použít k útoku na jednotlivé členské
země NATO/EU. To poskytuje protivníkovi možnost uplatňovat nové způsoby dosahování svých cílů, zejména když je připraven využít sebevražedných útoků. Vzhledem
k trendu rozšiřování zbraní hromadného ničení do rukou státních, ale i nestátních činitelů, je třeba tomuto problému věnovat i v České republice nepřetržitě zvýšenou pozornost, zejména zpravodajskými službami.
Demogracké rozdíly související s rozdílnou průměrnou délkou života a růstem
populace mezi rozvojovým a rozvinutým světem budou pokračovat. To povede
k významným migračním vlnám z jedné části světa do druhé. Zejména dojde ke zvyšování etnického napětí a tlaku na systémy zaměstnanosti a sociálního zabezpečení ve
vyspělých státech, tedy i v České republice. Napětí mezi relativně bohatým původním
obyvatelstvem a chudými přistěhovalci může vést až ke snahám zbrzdit migraci i za
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cenu použití síly. Tyto problémy se mohou dále rozvíjet a následně hlouběji než dosud
projevit i na území České republiky.
Faktory životního prostředí, zvláště zvyšující se požadavky na energie, pokračující spoléhání se na fosilní paliva (uhlí, ropa a zemní plyn) a zvyšující se požadavky
na vodu a potraviny, nemohou být ignorovány. Vyčerpanost a nerovnoměrná distribuce
těchto zdrojů podněcují nespokojenost, provokují extremisty a nabízejí příležitosti, aby
organizovaný zločin dále ohrožoval bezpečnost. Chudoba, hlad a nemoci převažují ve
velké části rozvojového světa a přispívají ke zvyšujícímu se napětí v bezpečnostním
prostředí, což se může postupně projevovat i na území České republiky.
Rozdělující se a rozpadající se státy jako následek ekonomického kolapsu, soupeření o zdroje, špatné vlády a zhroucení infrastruktury budou stále zdrojem krizí
a nestability. Zanikající státy vyvolávají vážné bezpečnostní obavy kvůli nepevné nebo
neexitující vládě a nízké bezpečnosti hranic. To může vyústit v nekontrolované šíření
zbraní a nežádoucí zaangažování různých nevládních činitelů včetně zločinců a teroristů. Za těchto podmínek se mohou rozpadající se státy stát útočištěm pro skupiny
a organizace podporující mezinárodní terorismus a organizovaný zločin. Ty mají tendenci podkopávat bezpečnost v euro-atlantickém prostoru, ve které zájem o osobní
a kolektivní bezpečnost převládá nad tradiční obranou teritoria. Z tohoto hlediska se
i nestabilní státy, které nemají zásadnější význam z hlediska zdrojů nebo své geogracké polohy mohou stát bezpečnostní hrozbou globálního strategického významu.
Skupiny podporující radikální ideologie a jejich ochota použít jakéhokoli stupně
síly k vyvolání změny budou nadále představovat hrozbu pro bezpečnostní zájmy České
republiky.
Nevyřešené konikty na některých místech světa mohou vytvářet živné prostředí
pro extrémistické skupiny a organizace. Složitost a možné důsledky těchto koniktů
budou i nadále vyžadovat zapojení všech členských zemí NATO/EU do řešení.

Vojenské důsledky
K tomu, aby Česká republika jako plnohodnotný člen NATO/EU, dostávající
svých závazků, daných jakoukoliv politickou reprezentací státu, byla schopna svou
dílčí účastí zvládnout širokou škálou možných úkolů zahrnujících celé spektrum koniktů, přes prevenci krizí, humanitární operace až k bojové činnosti vysoké intenzity,
bude nezbytné vzít v úvahu naše zdrojové možnosti. Ozbrojené síly České republiky
budou působit v mnohonárodním prostředí zároveň se silami jiných států v těsné spolupráci a koordinaci s řadou mezinárodních, národních a nevládních organizací. Česká
republika se tak bude v rámci (v rozsahu) přijatých závazků podílet na řešení jednotlivých koniktů (problémů).
I když konvenční agrese velkého rozsahu, tedy silou, srovnatelnou se silou
NATO/EU, proti České republice či našim spojencům je v současné době velmi málo
pravděpodobná, avšak dlouhodobě nemůže být možnost takového ohrožení zcela
vyloučena. NATO/EU se může rozhodnout odpovědět na útoky proti bezpečnostním
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zájmům mimo euro-atlantický region nebo zakročit v koniktech mezi různě vzdálenými zeměmi, což může vyžadovat provedení operací vysoké intenzity. Přestože
asymetrické hrozby od státních i nestátních činitelů jsou pravděpodobnější a mohou
být bezprostředním bezpečnostním rizikem, musí si Armáda České republiky zachovat schopnost podílet se na vedení operací vysoké intenzity v rozsahu daném našimi
závazky a být na splnění takového úkolu plně připravena.
Široká a mnohorozměrná koncepce bezpečnosti má vojenské implikace, které
zasahují daleko za tradiční péči o teritoriální obranu. Více se zaměřuje na role jako je
prevence koniktů, zvládání krizí a jejich následků, udržování míru, posilování míru,
podpora prosazování míru, pomoc při katastrofách a humanitární pomoc. Tato koncepce umožní Armádě České republiky přijmout aktivnější roli v řešení krizí v rámci
přijatých závazků.
Prevence vzniku nebo zabránění rozšíření koniktů bude vyžadovat zejména
včasný sběr, analýzu a distribuci včasných a věrohodných informací orgánům rozhodovacího procesu, k čemuž směřuje i současný rozvoj systémů v programu NEC (NATO
Enabled Capability), podporovaný aktivitou multilaterálního programu interoperability
(MIP – Multilateral Interoperability Programme). Všechny aspekty rozhodovacího procesu musí být zkvalitněny tak, aby se zkrátil čas mezi předvídáním hrozby, jejím denováním a provedením všech nezbytných kroků.
Všeobecná dostupnost informací a růst jejich vlivu na veřejné mínění vyvolává
při vedení vojenských operací nutnost zachovat si podporu veřejnosti. Současně vzrůstá
potřeba dosáhnout rychlého úspěchu. Navíc citlivý přístup k obětem koniktu a potřeba
omezit vedlejší škody a poškození životního prostředí na nejnižší možnou míru
(navzdory protivníkovi, který zpravidla na to ohled nebere), nutí jednotlivé členské
země NATO/EU k vedení operací s vyšší efektivitou, kterou umožňuje použití vysoce
přesných zbraní pokud možno s nesmrtícími (neletálními) účinky. V tomto kontextu
musí být ozbrojené síly České republiky schopny působit v operacích pod trvalým
dohledem médií i veřejnosti.
Česká republika je a musí být schopna reagovat na nové hrozby rychle, přesně
a pružně tak, aby síly mohly být efektivně nasazeny, kdekoliv budou potřebné. Tento
postoj musí zabezpečit Armáda České republiky souborem schopností, které budou přenášet stabilitu, ujišťovat třetí země a partnery o akceschopnosti, odrazovat protivníky,
odstrašovat agresi a bude-li to nezbytné, podílet se na porážce protivníka v celém spektru koniktů. Zvláště musí být schopna, ve shodě s dalšími organizacemi, zabraňovat
šíření zbraní všeobecně, a zbraní hromadného ničení zvláště, a současně čelit asymetrickým teroristickým hrozbám. Armáda České republiky by měla vytvářet své struktury
pro nejpravděpodobnější operace a adaptovat tyto struktury operacím nejnáročnějším.
Struktura velení a sil musí být modulární, expedičního charakteru a typu. Musí mít
schopnosti provádění současně probíhajících operací v určité vzdálenosti od teritoria
státu, základen, stejně jako dlouhodobé udržení operací, v rozsahu daném našimi
závazky. Tedy bude muset mít schopnost nasazení a použití sil kdekoli na světě, přičemž
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tyto síly musí být schopny přechodu od vedení bojové operace k vedení operace mírové.
Celkové počty sil Armády České republiky se mohou snížit, ale toto snížení musí být
doprovázeno odpovídajícími investicemi do kvality k udržení či lépe zvýšení schopností
připravených (předurčených) sil a prostředků.

Závěr
Předpovídat s velkou pravděpodobností vznik bezpečnostních hrozeb, ohrožení
a rizik je v současné době, kdy politické, sociální, zdravotnické, ale i ostatní systémy
prošly značnými změnami, velmi obtížné. I přesto se vytváří na celém světě týmy zabývající se vývojem a směřováním procesů ve světě. Tak i my jsme se pokusili upozornit
na možné oblasti, které by mohly ovlivnit ve vytipovaných oblastech Českou republiku.
Při shrnutí uvedeného vyplývá, že:
Strategické prostředí bude generovat častější vojenské reakce spojenců České
republiky (NATO/EU) na globální hrozby a zabezpečení politických cílů. Klíčovými
hnacími prvky, které budou ovlivňovat budoucí strategické bezpečnostní prostředí jsou
globalizace, zvyšující se technická vyspělost a prohlubující se asymetričnost vedení
boje, důsledky měnící se demograe a prostředí, upadající státy, radikální ideologie
a nevyřešené konikty.
K dosažení požadovaných výsledků by měl být používán ucelený přístup k vedení
budoucích operací zahrnující politické, civilní, ekonomické a až v poslední řadě vojenské prostředky.
I když je rozsáhlá konvenční hrozba, ať už jednotlivým členským zemím nebo
NATO/EU jako celku, dnes velmi vzdálená, tato možnost stále existuje. Vzhledem
k nepřijatelným důsledkům jejího ignorování si NATO/EU jako celek, ve smyslu
článku 5 Washingtonské smlouvy, musí zachovat schopnost reakce na takovou hrozbu.
Sběr zpravodajských informací, jejich analýza, rozšiřování a vzájemná výměna mezi
jednotlivými členy NATO/EU bude kritickým faktorem. Doba mezi rozhodnutím reagovat na rozpoznané bezpečnostní riziko a provedením odpovídající varianty akce musí
být zkrácena.
Vojenské síly musí být rychle sestavitelné (modulární) tak, aby měly schopnost
reagovat na výzvy rychle, přesně a pružně, byly schopné nasazení a udržitelné, kdekoliv
to bude potřebné. Česká republika jak pro potřeby obrany vlastního území, tak i k plnění
přijatých mezinárodních závazků by měla vytvářet strukturu vojenských sil pro nejpravděpodobnější operace a přizpůsobovat tyto struktury na nejnáročnější operace.
Úkol předpovědět vývoj, a to i přes nejistotu například ve vývoji technologií a společenských změn v rámci politických systémů rozhodujících pro českou bezpečnostní
politiku, představuje problém, který musí být zvládnut ze dvou důvodů:
1. Mají-li být ozbrojené síly jako národní, tak i mezinárodní a bezpečnostně politický
nástroj účinné, potom musí odpovídat požadavkům, které jsou před ně postaveny.
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Toto nejde na základě takzvaných ad hoc opatření, nýbrž pouze na základě střednědobého plánování a dlouhodobé vize dalšího rozvoje;
2. Prognózy celosvětových trendů, které mohou ovlivnit českou bezpečnostní politiku, mohou sloužit jako základ plánování pro politické představitele (nositele rozhodnutí). Tito by měli být schopni na základě srozumitelných a jasných předpokladů budoucího vývoje přijmout strategická rozhodnutí, odpovídající nebo se
přibližující potřebám úspěšného rozvoje bezpečnosti státu.
Reakcí na současné i budoucí bezpečnostní hrozby bude razantní snaha reformovat
a zefektivnit působení OSN, další reformní a transformační úsilí uvnitř NATO a také
rozvoj Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU včetně Evropské bezpečnostní
a obranné politiky (ESDP – European Security and Defence Policy), v jejímž rámci
poroste význam segmentu civilních nástrojů a cílů budoucích operací. Budoucí úloha
ozbrojených sil v rámci ESDP bude formována těmito základními principy: společný
zájem; legitimita; mnohonárodní účast; mezirezortní přístup; civilně-vojenská spolupráce a permanentní transformace ozbrojených sil. Bytostným zájmem České republiky
je a měla by i nadále být aktivní účast v těchto transformačních a rozvojových procesech.

Literatura
[1] Bezpečnostní strategie České republiky, schváleno vládou 10. 12. 2003, Praha.
[2] Vojenská strategie České republiky, schválená vládou dne 9. června 2004, usnesením č. 578, Praha.
[3] Informace o stavu realizace reformy ozbrojených sil ČR, http//sis.brnosis.acr/sis/applicationws/na/
[4] JANOŠEC, J., a kol. Perspektivy vývoje bezpečnostní situace, vojenství a obranných systémů do roku
2015 s výhledem do roku 2025, Studie–syntéza ÚSS/2004–S–001, Brno 2004.
[5] MC 400/2 – Pokyny vojenského výboru Pro vojenskou realizaci strategie aliance, 2004.
[6] GALATÍK, V., a kol. Trendy rozvoje schopností ozbrojených sil, Synergická studie–syntéza, ÚSS/
2005–S–003, Brno 2005.
[7] Strategičtí velitelé NATO: Strategická vize: Vojenská výzva, SACO, SHAPE, Belgie a SACT, Norfolk,
USA, 2004.
„Strategic Vision: The Military Challenge“ (By NATO´s Strategic Commanders), NATO Public
Information Ofce, 2004.
[8] POTŮČEK, Martin a kol. Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. 1. vydání, Praha: Centrum
pro sociální a ekonomické strategie UK FSV, Gutenberg, 2002. 685 s. ISBN 80-86349-06-3.
[9] KRÁSNÝ, A., HREBÍČEK, M., GALATÍK, V. Vojenské prostředí, schopnosti ozbrojených sil a prognózy dalšího vývoje, Studie ÚSS/2005–S–2–032, Brno 2005.
[10] URBAN, R., BOŽEK, F. Bezpečnostní prostředí jako vědní obor, Sborník konference „Interoperabilita managementu ochrany obyvatelstva“, FEM UO Brno 2006, ISBN 80-7231-138-7.
[11] BALABÁN, M., RAŠEK, A. Padesátiletí čtvrté světové války, Studie Střediska bezpečnostní politiky
Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK Praha, Sdělovací technika
2003. 10 s. ISBN 80-86645.10-X.
[12] Studie NATO (Environment and Security in an International Context); http:/www.nato.int/ccms/
s05.htm/

17

OBRANA A STRATEGIE

18

