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Tomasz DUKIEWICZ  
  
 

SYSTÉM ISTAR JAKO DETERMINANTA VOJENSKÉHO 

INFORMAČNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 

Abstract:  
 The author of the article points out the issues in the ISTAR system. The obtained experience 
(Iraq or Afghanistan) indicate that in the asymmetrical operations environment, the key to 
victory is most of all the possession of informational advantage. The development of technology 
enables to link automated information systems and command systems with guidance systems in 
order to interrogate the combat system environment. The important element of the 
reconnaissance system as well as environmental information becomes the ISTAR system. This 
system in near perspective may become the main information support system thus essentially 
influencing the operational pace of decision making and command operational at all command 
levels.  

 
ÚVOD 
 
Operační schopnosti ozbrojených sil členských zemí NATO jsou stale více závislé na 

nejnovějších technologiích. Informační a komunikační systémy, jež ve spojení se systémy pro 

podporu rozhodování a výzbroje tvoří základní strukturu průzkumného systému. Tyto  systémy 

poskytují možnost získat příslušnou výhodu. Zajišťují větší efektivitu a zejména zvyšují 

možnosti působení na nepřítele. V rámci prováděných operací NATO, mezinárodní charakter 

těchto operací vyvolává nárůst potřeb interoperability a kompatibility vojenských systémů. 
Potřeba vývoje komunikačních prostředků a prvků průzkumu (v kosmické, pozemní a mořské 

dimenzi) vyplývá z nezávislého faktoru působícího v různém prostředí, jímž je informace. 
Informace se stávají hlavním článkem každého konfliktu nebo mají také přímý vliv na určení 

míry ohrožení bezpečnosti. Důležitým prvkem bezpečnostního systému  
a informačním prostředím se stávají počítačové sítě, jež se v krátkodobém horizontu mohou 

stát hlavní oblastí budoucích konfliktů a zásadně ovlivňovat rychlost rozhodovacího procesu. 
Spojení strategie, taktiky, techniky, procedur a organizačních aspektů s informační  
infrastrukturou za účelem dosažení výhody může být využito v rámci budování systému 
ISTAR1.  Charakteristika budoucích ozbrojených konfliktů, vyznačujících se velkou pružností 

a rychlým tempem prováděných operací na soudobém bojišti, nutí velitele a jejich štáby 

k rychlému řešení (omezenému časovým faktorem) mnoha problémů v průběhu plánování 

operací, jakož i v průběhu jejich provádění. Podmínkou efektivního provádění bojových 

operací bude informace, která musí být věrohodná, včasná a přesná. Vytvoření koordinovaného 

systému získávání a šíření informací na taktické úrovni zajistí příznivé podmínky pro provádění 

bojových operací při racionálním využití průzkumného potenciálu. 
 
Moderní průzkumné jednotky musí být vnímány a řízeny nejen jako ustálená statická struktura, 
ale jako ustavičně se vyvíjející organizace  projevující vlastnosti komplexních přizpůsobujících 

se systémů. Průzkum lze definovat jako dynamický systém zdrojů a vazeb mezi nimi. Znalost 
těchto vazeb a znalost informací o možnostech jejich využití je nezbytná pro realizaci cílů 

operace, např. v době konfliktů, což se projevuje efektivním využitím vojenských zdrojů. 
Velitelé všech taktických úrovní musejí považovat průzkumné operace za nedílnou součást 

                                                 
1 Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance 
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vojenských operací, neboť průzkumné operace jsou základem k provádění analýz, přijímání 

rozhodnutí, plánování a realizaci úkolů. Štáb (zejména průzkumné buňky S-2/G-2) musí 
hodnotit dostupné informace a velitelům dodávat průzkumné zprávy podstatné z hlediska jejich 
informačních potřeb2.  
 
Mnohé teorie, ale také věda vycházející z předpokladů, že informacemi a znalostmi lze vyhrát 

válku, nejsou zcela správné, poněvadž sugerují, že zmatek a nejistota během války budou 

sníženy nebo dokonce eliminovány. Takový případ se v průběhu skutečných operací 

nevyskytuje. Toto spíše závisí na dovedném využívání informační výhody v podmínkách 

probíhajících bojových operací. Dovednost řízení informace a vedení dezinformačních operací 

nemůže zaručit úspěch vojenských operací, ale bez využití těchto operací je obtížné dosáhnout 

úspěchu. Systém ISTAR umožňuje výměnu informací a vedení operací v různých aspektech 
a operačních podmínkách, a to jak na strategické, tak na operační a taktické úrovní. 
 
1 MNOŽSTVÍ, KVALITA A HODNOTA INFORMACE 

 
Hodnota informace v souladu s definicí informace nabízenou Piotrem Sienkiewiczem bude 
záviset na tom, do jaké míry může informace ovlivnit rozhodnutí přijímaná subjektem,  
a tím také změnu reality. V souvislosti s výše uvedeným lze rozlišit několik vlastností, jež 

budou charakterizovat informace a budou rozhodovat o jejich užitečnosti jak pro rozhodovatele, 
který je  využívá v rozhodovacím procesu, tak pro zařízení v řízeném systému. V literatuře 

zabývající se teorií informace lze najít mimo jiné takové vlastnosti informace jako množství, 

kvalita, hodnota nebo také nedokonalost. 
 
Obdržet informaci znamená dovědět se o objektu zájmu více, než jsme o něm věděli před 

získáním informace. Každá zpráva tedy může obsahovat určité množství informací, a tudíž 

různé zprávy mohou obsahovat různé množství informací o stejném objektu. Dvě osoby však 

nemohou přijímat tutéž informaci. Existuje možnost, že přijmou dvě oddělené informace, ale 

jejich značná podobnost může vést k tomu, že je uznají za stejné. Je však třeba zdůraznit, že 

stejné neznamená tytéž. Tyto rozdíly mohou vyplývat jak ze skutečnosti subjektivního odběru 

informace, tak ze způsobů jejich předávání, nebo také forem, v nichž jsou přijímány odběrateli. 
Stejné zprávy obsahující stejné vlastnosti, parametry a charakteristiky daného objektu mohou 
mít různou podobu, a to může rozhodnout o relativně menším nebo větším množství informací, 

jež obsahují. 
 
Mnoho autorů prací z této oblasti spojuje množství informací s pojmem pravděpodobnosti. Tato 
teorie charakterizuje informaci jako „míru nejistoty výskytu určité události (získání určitého 

výsledku měření, vyslání určité zprávy zdrojem) z konečného souboru možných událostí ”.3 Při 

rozvíjení této encyklopedické formulace lze konstatovat, že množství informace obsažené 

v daném signálu závisí na početnosti souboru všech signálů týkajících se informace, jíž se 

zabýváme. Závislost množství informace na početnosti souboru bude pak přímo úměrná 

velikosti souboru, čím větší soubor signálů, tím větší množství informací, neboť se vyskytuje 

menší pravděpodobnost výskytu dané vlastnosti v určitém kontextu.  
I naopak, čím menší nejistotu signál odstraňuje, tím menší množství informací obsahuje. 
 
Každý subjekt zainteresovaný získáváním informací se bude snažit získat dokonalou informaci. 
Ve skutečnosti však z důvodu nedokonalosti při průtoku informace, toto nebude možné, proto 

se ve většině případů setkáváme s nedokonalými informacemi. Nedokonalost informace se 
                                                 
2 Regulamin Działań Wojsk Lądowych /Polní řád pozemních sil/, Warszawa 2008. 
3 Nowa encyklopedia powszechna PWN, Tom 3, s. 54. 
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může týkat jejích tří vlastností: adekvátnosti, aktuálnosti a přesnosti. Budeme-li charakterizovat 
informaci z hlediska její nedokonalosti, můžeme tedy rozlišit neadekvátní,  neaktuální a 
nepřesné informace. Neadekvátní informace jsou takové informace, které jsou hovorově 

označovány jako „ netýkající se tématu“, neboli obsahují údaje týkající se jiné vlastnosti 

zkoumaného objektu než požadované. Informace je neaktuální (zastaralá), pokud jsme získali 

informaci týkající se vlastností zkoumaného objektu, ale tato informace se vztahuje k minulému 

období. Informace je nepřesná, pokud je hodnota vlastnosti zkoumaného objektu podhodnocena 

nebo nadhodnocena, neboli neodpovídá skutečnému stavu věci.  
 
Polní řád pozemních sil vymezuje jako prioritu hodnotu informace, jež je chápána z hlediska 
jejího příjemce jako užitečná, aktuální a kompletní a její obsah je využíván jak  
v průběhu fáze plánování rozhodovacího procesu, tak při velení a řízení boje v průběhu 

prováděných operací.4 
 
Informace může mít nulovou hodnotu, to znamená, že bude bezpředmětná pro svého majitele 

v okamžiku, kdy nebude mít prostředky k jejímu využití.5 Informace poskytující znalosti  
o určitém stavu věcí budou bezpředmětné, pokud neexistují možnosti jejich uplatnění 

v budoucích operacích, tedy nebudou mít vliv na skutečnost vytvářenou potencionálním 

uživatelem. 
 
Hodnota informace závisí na následujících faktorech 6: 

 na kvalitě informace, jež závisí na její přesnosti, čím vyšší je kvalita informace,  
s tím větší jistotou na ní mohou velitelé spoléhat při rozhodování. Současně s růstem 

kvality informace rostou náklady. V souvislosti s tím, pokud informace přes svoji 

vysokou kvalitu nemůže zásadní měrou přispět k rozhodovací schopnosti, pak nemá 

smysl zvyšovat dodatečné náklady, 
 na aktuálnostiinformace, která by měla zajistit, aby informace dodávané informačním  

systémem směřovaly ke správné osobě ve správném čase, a umožňovaly 

rozhodovatelům  přijetí správných rozhodnutí ve správném čase, čímž se předejde 

obvyklým zpožděním a ztrátám příležitostí, 
 na množství informací – jen správné množství informací může zajistit přijetí správných 

rozhodnutí. Jak nedostatek, tak přemíra informací může způsobit snížení účinnosti 

přijatých rozhodnutí. Při přemíře informací může vedoucí přehlédnout ty informace, jež 

jsou v daném okamžiku nejpodstatnější nebo klíčové pro dosažení cíle organizace, 
 na významnosti informací, což znamená, že informace, jež přicházejí 

k rozhodovatelům, musí být propojeny s úkoly, jež musí splnit. 
 

2 PODMÍNKY VZTAHŮ INFORMAČNÍHO SUBSYSTÉMU ISTAR 
 
Z hlediska správné přípravy a vedení vojenských operací je třeba hovořit o průzkumné 

informaci jako o určujícím faktoru rozhodovacího procesu umožňujícím přijímání správných 

rozhodnutí, a to jak snižujících rizika, tak rovněž umožňujících dosažení požadovaného účinku. 
Jen přesné umístění skutečností v akčním plánu může být takovým faktorem. 
 
Bohužel, úkoly (poptávka po informacích) pro průzkumné prvky se značně rozcházejí 

s takovou podrobností, a obecně řečeno vyjádření slovy: zjistit, monitorovat, určit, způsobují 

                                                 
4 Regulamin Działań Wojsk Lądowych, DWLąd, Warszawa 2008, s. 309. 
5 Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008, s. 18. 
6 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1999, s. 589-590. 
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to, že prvky průzkumného systému začínají  „shromažďovat” všechno, co následně vytváří 

trvalý tok hlášení průzkumných informací. Taková situace vede k tomu, že v přemíře 

nepodstatných informací se ztrácejí klíčové informace, jež mohou mít zásadní vliv na přijímaná 

rozhodnutí. Následuje přetížení „kanálu”, v němž všechny informace mohou být současně 

přijaty a podrobeny analýze. Taková situace znemožňuje reálné zobrazování bojiště,  a sama 
průzkumná informace z hlediska rozhodovatelé může být nepoužitelná. Subsystém ISTAR je 
jedním z těch prvků, které dodávají rozhodovatelům informace nezbytné k přijetí  správných 

rozhodnutí. Úkoly realizované průzkumnými prvky v prostředí nasyceném informacemi 
vyžadují odpovídající přípravu. Z analýzy struktury procesu přijímání rozhodnutí vyplývá, že 

jednou ze základních determinant v jeho konstrukci je informace. Proto by také rozhodovatel 
za účelem zvýšení racionality přijímaných rozhodnutí měl správným způsobem organizovat 
informační systém, který bude podporovat jeho pracovní model. Informační systém funguje v 
prostoru, v němž lidé pozorují, analyzují, pracují s informací, přijímají rozhodnutí, proto také 

tento prostor vytváří základní prostředí rozhodovacího procesu, tzv. informační prostředí. 
  
V procesu přijímání rozhodnutí významnou hraje roli úprava informací pro potřeby tohoto 
procesu. Stížností rozhodovatelů na potíže různého druhu související s informačním systémem 
a také výsledky empirického výzkumu tohoto problému, poukazují na nedokonalost informací 
v organizaci právě v kontextu její užitečnosti pro konkrétní procesy přijímání rozhodnutí. 
Existují tudíž specifické vztahy mezi informacemi, rozhodnutími a systémem řízení v dané 

organizační struktuře. 
  
Při výzkumu závislosti mezi informacemi, rozhodnutími a systémy řízení lze rozlišit proměnné, 

mezi nimiž panuje symbióza. Mezi ně patří:  
 cíle, 
 úkoly, 
 rozhodovací problémy,  
 rozhodnutí,  
 hlášení,  
 procedury zpracování, 
 data.  

 
Je třeba vycházet z toho, že výše uvedené proměnné definují systém řízení organizace, přičemž: 

 rozhodovací problémy a rozhodnutí jsou prvky rozhodovacího subsystému; 
 hlášení, procedury a data jsou prvky informačního subsystému. 
 

Aby se zabránilo potížím ve vztazích mezi informacemi, rozhodnutími a systémem řízení, je 
třeba ve výzkumu a při navrhování každého systému zohlednit závislosti mezi jeho cíli a úkoly 

a mezi systémem přijímání rozhodnutí a informačním systémem. Za účelem vzájemného 

přizpůsobení informací, rozhodnutí a systému řízení je nezbytné zajistit systematický výzkum. 
Výsledkem tohoto výzkumu by měl být takový informačně-rozhodovací systém, který zajišťuje 

správnou realizaci cílů a úkolů určitého systému. 
 
Provedené sledování procesu přísunu informací do průzkumného útvaru ukazuje, že 
nejúčinnějším způsobem jejich uspořádaní je jejich rozdělení z hlediska obsahu (funkčního 

určení) na:  
 informační množiny obsahující informace týkající se bojových operací nepřítele (např. 

informace pro potřeby palby, vyhodnocení situace, manévru, atd.), 
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 informační množiny obsahující informace týkající se rozmístění vlastních vojsk (např. 
průběh kontaktní linie, rozmístění průzkumných subsystémů, rozmístění systému řízení 
průzkumu, atd.), včetně informací týkajících se bezpečnosti průzkumných prvků (např.: 
provedení palby, rozmístění ženijních zátarasů, zamořených oblastí, atd.), 

 informační množiny obsahující informace týkající se prostředí bojových operací. 
 
Hlavními předpoklady přijatými při výstavbě průzkumného subsystému jsou: 

 Subsystém na každé úrovni velení se skládá z řádných a přidělených sil a prostředků a 

je konfigurován adekvátně operačním potřebám a realizovaným úkolům. 
 Umožňuje realizaci všech úkolů jak průzkumu situace, tak průzkumu pro potřeby palby 

v souladu s rozvinutím pojmu ISTAR. 
 Průzkumný subsystém zajišťuje výměnu informací mezi silami a průzkumnými 

prostředky různých druhů vojsk, nadřízeného a sousedů. Kdežto samotné řízení 

průzkumnými prvky různých druhů vojsk je realizováno jednotlivými průzkumnými 

útvary. 
 
Proces řízení průzkumného subsystému vžaduje rozdělení struktur průzkumných útvarů na SD 
na tři funkční útvary: 

 Analýzy a hodnocení získaných informací. 
 Plánování průzkumných operací. 
 Řízení průzkumných operací. 

 
Nejdůležitější funkčním útvarem je útvar analýzy a hodnocení získaných informací. V něm 

probíhá řízení informačních potřeb útvaru a musí splnit prioritní informační potřeby velitele 

a informační potřeby jiných funkčních osob SD (IR), nezbytné pro plánování a řízení operací.   
 

Výše uvedené informační potřeby se mění na úkoly pro jednotlivé výkonné útvary subsystému 
a tím se zabývá útvar plánování průzkumných operací, zatímco shromažďováním informací od 
průzkumných prvků a jejich průběžné úkolování provádí útvar řízení průzkumných operací. 
 
V souladu se spojeneckými požadavky by průzkumný subsystém ISTAR měl umožňovat: 

 shromažďování, zpracovávání a distribuci získaných informací – (Intelligence); 
 provádění pasivního monitoringu oblasti přístupových cest (Surveillance); 
 identifikaci cílů a hodnocení účinků palby (Target Acqusition); 
 Provádění aktivních průzkumných operací (Recconaissance). 

 
Subsystém ISTAR by měl mít na každé úrovni velení tyto moduly: 

 Velení a řízení (C2); 
 Analýzy průzkumných dat. 

 
Průzkumné útvary taktické úrovně by měly být schopné řídit průzkumné prostředky různého 

druhu tzn.: elektronický boj, průzkum na základě obrazových dat, hlídkový a osobní průzkum, 
vysunutí pozorovatelé, radarový a akustický  průzkum, prostředky rušení IED, průzkumné 

snímače.  
 
Při analýze sil a průzkumných prostředků a fungování průzkumných útvaru zabývajících se 

informačním procesem lze přenést potenciál na fungování průzkumného systému ISTAR  
v možné variantě s využitím zkratky:  
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1. Intelligence – (Informační proces). Může být realizován silami a prostředky: 
 průzkumně – analytického útvaru; 
 analytického útvaru;  
V rámci výměny informací: 
 analytického útvaru z nadřízené úrovně; 
 analytickými útvary spojeneckých sil. 

2. Surveillance - ( monitoring oblasti).  
3. Target Acquisition – identifikace a určování objektů (cílů) a hodnocení účinků palby. Může 

být realizována silami a prostředky dané úrovně dané organizační struktury prostřednictvím 
aktivních a pasivních operací a kinetickými a nekinetickými akcemi. 

4. Reconnaissance – průzkum oblastí může být realizován silami a prostředky hlavně pomocí 

aktivních operací podporovaných pasivními operacemi. 
 
Systém ISTAR funguje v prostoru, v němž jsou realizovány úkoly: shromažďování  
a zpracovávání dat, analýza, přijímání rozhodnutí. Proto tento systém vytváří základní prostředí 

rozhodovacího procesu, tzv. informační prostředí.  
 
Zásadní význam v procesu přijímání rozhodnutí má úprava informací pro potřeby napájení 

tohoto procesu. Zavedení informačního systému, který umožňuje realizací úkolů zabezpečení  
bojových operací, vyžaduje účast celé řady různých zdrojů informací, které budou moci 
poskytovat informace za účelem dosažení efektu synergie v celém rozhodovacím řetězci.  
 
Pro dosažení uvedeného efektu je však nezbytný další technologický vývoj směřující  
k digitalizaci7 všech nejdůležitějších bojových systémů. Vyplývá to ze skutečnosti, že 

klíčovými prvky tohoto systému musí být:  
 Teleinformační síť (kabelová, radiová, satelitní) skládající se z kompatibilních systémů, 

schopných shromažďovat informace a předávat je do libovolných míst v téměř reálném 

čase; 
 Síť telekomunikačních satelitů, poskytujících nepřetržitě informace, jako například 

obrazy oblasti, údaje pro navigaci, zprávy o počasí, varování před možnou hrozbou; 
 Digitální komunikační systémy a rezervované radiové frekvence; 
 Bezpilotní vzdušná plavidla, provádějící nepřetržitý monitoring bitevního pole, 

 a plnící palebné úkoly;  
 Počítačové mikroprocesory, jež tvoří základ velmi výkonných počítačů. 
 Nanotechnologie, jejíž pomocí bude možné miniaturizovat zařízení, která tvoří základ 

pro výstavbu moderních velicích, průzkumných a palebných systémů. 
 Počítačový software zajišťující kompatibilitu systémů podporovaných síti digitálních 

zařízení. 
Uvedené prvky mohou tvořit základ k diskuzi o přenosu průzkumné informace. 
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Jaromír ĎURIŠ 
  
 

PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ LÍDRŮ PRO 
UPLATNĚNÍ V SYSTÉMU C4ISTAR 

 
 

Abstract:  
The paper brings the selected theoretical views on the conception of competencies of managers-
leaders in relation to the management of people with the aim of promoting discussion about the 
requirements for training of members of the Czech army from the perspective of the social 
sciences, organizational behaviour and management. It presents the basic approaches to the 
understanding of the competencies, with a focus on social competences and competences to 
leadership in the context of C4ISTAR. 

 
1 TEORETICKÉ POJETÍ KOMPETENCE MANAŽERA-LÍDRA  

  
O stylech řízení, či vedení, stylech manažerské práce a s tím souvisejících manažerských či 

lídrovských kompetencích bylo napsáno mnoho příspěvků, publikací, monografií atd., stejně 

jako bylo prezentováno množství příspěvků na konferencích, workshopech, pracovních 

jednáních apod. Styly řízení (vedení) obvykle představují způsoby činnosti manažerů 

charakterizující postupy jejich rozhodování a zvolené metody dosahování vytyčených cílů 
v konkrétních podmínkách. [1] Tyto styly jsou ve značné míře odrazem osobnosti jednotlivých 

lídrů, vyjádřením jejich manažerských, vůdcovských schopností, dovedností, kompetencí. 

Katedra leadershipu Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany realizuje od roku 2016 
v rámci své vědecko-výzkumné činnosti projekt zaměřený na rozvoj sociálních kompetencí 

vojáka-leadera, který je zaměřený na podporu rozvoje potenciálu budoucích důstojníků Armády 

České republiky k úspěšnému vedení lidí ve vojenském prostředí. V podmínkách AČR i 
vojenského školství není otázce definování a rozvoje klíčových kompetencí vojáků jako lídrů 

věnována systematická pozornost. Neexistuje ucelená funkční metodika pro rozvoj klíčových 

kompetencí vojenských profesionálů, nezbytných pro vedení lidí. Dílčím způsobem jsou sice 

rozvíjeny některé kompetence (např. v oblasti komunikace), a to formou krátkých kurzů, kde 

není možnost uceleně utvářet a rozvíjet potřebné dovednosti.  Existující publikace zpravidla 

popisují starší pojetí postupů rozvoje některých kompetencí s využitím dostupné klasické 

civilní pedagogické a psychologické literatury. Z armádní praxe vyplývá aktuální požadavek, 

aby velitelé a techničtí specialisté disponovali kompetencemi, dovednostmi v oblasti 
leadershipu a byli schopni dalšího rozvoje v této oblasti.  
 
Výzkumný projekt katedry lze chápat i jako příspěvek k podpoře rozvoje zejména sociálních 

kompetencí lídrů v systému C4ISTAR. Ten je jako celek možná nejdůležitějším projektem 

pokračujícího budování schopností velení, řízení, spojení, počítačů, zpravodajství, sledování, 

zaměřování cílů a průzkumu (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, 
Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). Kvalitní C4ISTAR zajišťuje nadvládu 

ve schopnosti rychle a přesně získávat informace, rozhodovat se a splnit zadaný úkol, co 

nejefektivněji, a s co nejmenšími prostředky. [2] Pro efektivní a spolehlivé fungování systému 

je nezbytné odpovídajícím způsobem zajistit dostatečně kvalifikovaný, kompetentní, 

připravený a motivovaný personál. V opačném případě s vysokou pravděpodobností nebudou 

možnosti systému C4ISTAR plnohodnotně využívány ani naplněny.  
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Kompetence (lze v překladu používat též pojem způsobilost nebo schopnost) znamená 

nejčastěji předpoklady či schopnost vykonávat nějakou činnost, či profesi. Kompetence tedy 

znamená způsobilost zvládat určitou pracovní pozici, umět ji vykonávat, být v příslušné oblasti 

kvalifikovaný, mít potřebné vědomosti a dovednosti. Toto pojetí zdůrazňuje vnitřní kvalitu 

člověka, která je výsledkem jeho rozvoje, víceméně nezávislou na vnějším světě, která mu 

umožňuje podat určitý (požadovaný, standardní) výkon. [3] Kompetence manažerů-lídrů, tj. 

způsobilosti úspěšně vykonávat příslušné pracovní činnosti, lze posuzovat různými způsoby. 

Tradiční pojetí hodnocení způsobilosti pracovníků (manažery nevyjímaje) vychází 

z předpokladů, které pracovník k výkonu činnosti, respektive funkce má. Moderní pojetí 

způsobilosti přesouvá pozornost při hodnocení směrem k výstupům, tzn. nikoli hodnotit obecné 

předpoklady, ale hodnotit faktickou připravenost pracovníka podávat výkony s ohledem na 
očekávané výstupy v jeho pracovním zařazení. [1] V podmínkách ozbrojených sil jde o 
připravenost vojenského profesionála adekvátně podávat určité výkony a dosahovat 

definovaných výsledků v rámci služebního zařazení. 
 
Ve výše zmíněných dvou pojetích můžeme hodnocení strukturovat do dílčích dimenzí odborné 

znalosti, praktické dovednosti a sociální zralost. [4] Odborné znalosti jsou získávány především 

vzděláváním, které má řadu podob (akreditované, neakreditované, formální, neformální, 

odborné kurzy atd.). Akcelerace změn, s níž se v současnosti musíme vyrovnávat, nás vede 

k závěru, že nelze do budoucna vystačit pouze se sumou znalostí, které byly získány během 

školní výuky, ale znalosti je nutné průběžně rozšiřovat a doplňovat, zejména sebevzděláváním. 

Sebevzdělávání spolu s ochotou zapojit se do různých vzdělávacích programů a aktivit, 

vyhledávání, vstřebávání a využívání nových poznatků – to je významný rys soudobých 

manažerů-lídrů. Navíc lze předpokládat, že požadavek na neustálé a průběžné doplňování 

znalostí bude vyplývat i z požadavků na zajištění funkčnosti systému C4ISTAR. Praktické 

dovednosti (skills) jsou získávány tréninkem a praxí. Management, nebo organizační chování 

nabízejí vcelku velké množství metod, technik a postupů přispívajících k usnadnění a 

zlepšování práce manažerů. Východiskem jejich aplikace je samozřejmě odpovídající znalost 
těchto přístupů, nicméně často důležitější úloha spočívá v jejich praktickém zavedení. Zde je 

cenné sdílení zkušeností, tvůrčí rozvíjení, přizpůsobování podle konkrétních podmínek atd. 

Sociální zralost se týká lidských, mravních kvalit lidí, zčásti dědičných, zčásti osvojených 

v procesu výchovy a socializace. 
 
Sociální psycholog organizace Robert L. Katz se v roce 1974 v článku „Skills of an Effective 

Administrator“ v Harvard Business Review zamyslel nad vztahem manažerských dovedností 

(kompetencí) a určitou hierarchickou úrovní managementu. [5] Výsledkem bylo stanovení tří 

okruhů manažerských dovedností a určení, pro kterou úroveň jsou charakteristické: technické 

dovednosti - kompetence důležité zejména pro nižší management; lidské dovednosti - 
kompetence potřebné pro všechny úrovně managementu; koncepční dovednosti - kompetence 
mající zásadní význam hlavně pro top management. 
 
Kompetence mohou mít i různé dimenze, např. dimenzi chování, osobnostní rysy a vlastnosti. 

[6] Armstrong [7] v tomto kontextu rozlišuje kompetence behaviorální nebo personální 

(osobní), kterými jsou základní vlastnosti jedinců, jež přinášejí do svých pracovních rolí (někdy 

jsou označovány i jako měkké dovednosti). Do behaviorálních kompetencí jsou zahrnovány 

např. interpersonální dovednosti, vedení lidí a analytické dovednosti. Tyto kompetence jsou 

využívány zejména v procesech řízení pracovního výkonu, výběru (získávání) a rozvoje 

pracovníků. Dále Armstrong uvádí kompetence založené na práci nebo povolání. Týkají se 

očekávání na pracovišti a norem a výstupů, které se očekávají od lidí vykonávajících specifické 

role. Dále hovoří o druhových, základních a specifických kompetencích, které mají všichni lidé 
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v určitém povolání, nezávisle na organizaci, nebo se vztahují k jejich konkrétní roli. Základní 

kompetence se mohou týkat všech pracovníků organizace (všeobecně). Specifické kompetence 
se vztahují na určitá pracovní místa nebo kategorie zaměstnanců (např. manažeři, vědci, 

sekretářky). 
 
Kromě rozvoje v odborné literatuře často zmiňovaných klíčových kompetencí (ve smyslu 

primárně psychosociálních kompetencí a s nimi spojených dovedností a technik) bude příprava 

a vzdělávání vojenského personálu pro fungování v systému C4ISTAR pravděpodobně 

vyžadovat i rozvoj dalších složek profesní kompetence, jako jsou koncepční a metodické, 

manažerské a vůdcovské, diagnostické a nikoli v neposlední řadě i kompetence v oblasti etiky. 
Současný svět se vyvíjí a mění poměrně rychlým tempem a v této dynamice vývoje obstojí 

pouze ti, kteří se dokáží přiměřeně oprostit od zaběhlých stereotypů a zároveň budou schopni 

udržovat a rozvíjet nezbytné kompetence spojené se schopnostmi pružně řídit a vést. 
 

1.1 KOMPETENTNOST LÍDRA V BUDOUCNOSTI 
  

Jak bylo výše naznačeno, současná doba a dynamičnost změn vyžadují schopné, kompetentní 

lídry. Kdo je ale kompetentním lídrem v kontextu fungování systému C4ISTAR? 
Charakteristika takového lídra může být značně různorodá. Za výchozí příklad lze uvést 

charakteristiky z publikace Rozpravy o řízení [8], v níž jsou uváděny následující skutečnosti 

vyjadřující kompetentnost lídrů: 
- úspěšné naplnění odpovědnosti a pravomoci při kultivování lidského kapitálu, 
- schopnost slaďovat hodnoty a zájmy spolupracovníků a vlastníků, 
- sebevědomá pokora jako výraz skromnosti a moudrosti, 
- rozhodnost, ráznost a schopnost zjednodušování složitých situací (oddělování 

podstatného od nepodstatného), 
- osobní autorita a charisma, 
- znalost silných a slabých stránek svého rozvoje, 
- optimismus v dosahování cílů, 
- schopnost spoluvytvářet hodnoty a sdílet je s ostatními, 
- etické jednání, 
- schopnost zviditelnit se, adaptabilita, efektivnost, komunikativnost, 
- předvídavost, talent pro řešení situací v rozhodování i za nepříznivých podmínek, 
- schopnost znovu nastolovat rovnováhu,  
- vysoká úroveň znalostí o řízení i umění řídit a především vést,  
- schopnost kultivovat svoje okolí a vytvářet vstřícnou organizační kulturu. 

 
Kompetence lídra mohou být úzce vázány na osobnost svého nositele. Například Kubeš [9] je 
pak chápe jako dispozice chovat se určitým způsobem, který zaručuje plnění svěřených úkolů 

požadovaným způsobem. Do této dispozice vstupuje množství osobnostních proměnných 

od vědomostí a dovedností po postoje, hodnoty, motivy a jiné.  
 
Kompetence lídrů se koncentrují na chování manažerů, na to co skutečně dělají, vyzvedávají 

z chování to podstatné, co vede k úspěchu, a to i v těch nejnáročnějších situacích a jsou přímo 

spjaty s efektivností jejich individuální činnosti a zároveň celého vedeného útvaru či 

organizace. Kompetentní lídři tedy: 
- prokazují efektivnost, 
- jsou osobně disciplinovaní, 
- efektivně využívají času, projevují integritu vlastního jednání, lze jim důvěřovat, 

nezklamou, 
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- stojí si za tím, čemu věří, i když ostatní s nimi nesouhlasí, vidí věci z různých úhlů 

pohledu, 
- vidí konečné výsledky, finální cíl, 
- umí naplánovat, jak toho krok za krokem dosáhnout, 
- rozpoznají a podporují nadání druhých, 
- uvědomují si, jak mohou lidé efektivně spolupracovat, 
- jsou sebejistí, ne však arogantní, vyznají se dobře ve svém oboru. [10] [11] 

 
Z různých přehledů a modelů kompetencí lídra je uváděn tzv. univerzální, přijatý pro lídra 

v evropském měřítku a označovaný jako Model klíčových kompetencí pro Evropu. Tento 
model by mohl být inspirací i pro konstrukci požadavků na lídra v rámci systému C4ISTAR. 

Stýblo ve svých publikacích [10] [11] popisuje model těchto kompetencí s uvedením konkrétní 

specifické činnosti: 
- nápaditost a vynalézavost – schopnost reakce za nejednoznačně definovaných 

podmínek a při nestrukturovaných problémech, 
- zvládnutí úkolů v komplexnosti – schopnost začít a ukončit jednotlivé úkoly, 
- rychlé čerpání nových vědomostí – schopnost rychle se učit a správně zpracovávat a 

vyhodnocovat informace, 
- rozhodnost – rychlé a jednoznačné orientování se v problémech a jejich řešení, 
- vedení spolupracovníků – schopnost delegovat, uschopňovat (empowerment) a 

nedirektivně řídit, 
- vytváření rozvojového prostředí, uvolňování a podporování kreativity vedených 

zaměstnanců, 
- schopnost zvládat a řešit konflikty – umění deeskalace konfliktů a dalších technik řešení 

náročných životních situací, 
- týmová orientace – schopnost povzbuzovat jednotného týmového ducha, 
- získávání talentovaných zaměstnanců – dispozice spolupracovat s odlišnými typy, než 

je sám leader, 
- vytváření a zlepšování mezilidských vztahů – pokrývá oblast empatie a vyjednávacích 

schopností, 
- taktní jednání a citlivost – umění komunikovat, předávat a přijímat i nepříjemné 

informace, 
- přímočarost a otevřenost – otevřený projev prostý nevhodné ironie nebo dokonce 

cynismu a arogance, 
- rovnováha mezi soukromým životem a prací (wellnes) – schopnost zvládat stresové 

faktory a kvalitní time management, 
- sebeuvědomění – mapuje schopnost využívat zpětnou vazbu od okolí a další její využití 

pro řídící činnost, 
- strategické myšlení a jednání – schopnost myslet ve variantách, předvídat budoucí jevy 

a umět s nimi pracovat v jejich celistvosti, vytvářet hodnoty, vize a strategicky plánovat 

a řešit problémy, 
- flexibilita a vyrovnanost – schopnost přizpůsobovat se novým podmínkám a aktivně 

ovlivňovat organizační kulturu. 
 
Přestože bude činnost lídrů v budoucnosti, tj. i v rámci systému C4ISTAR, ovlivňována čím 

dál více působením moderních informačních a komunikačních technologií, sociální aspekt 

vedení nemůže být zlehčován a opomíjen. Leadership je orientován na lidi-personál a z toho 
důvodu je nutné podporovat rozvoj sociálních kompetencí budoucích lídrů, ať již v rámci 

výuky, či výcviku v rámci např. polní přípravy. Žádoucí bude propojování různých forem 

výuky a výcviku se zapojováním odborníků z různých oblastí a vědních oborů (včetně 
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společensko-vědních), jak je to například realizováno ve spolupráci kateder leadershipu a 

taktiky při výuce v rámci předmětu leadership a při polní přípravě studentů.  
 
Výuka a výcvik by měly směřovat nejenom k rozvoji žádoucích kompetencí lídrů, ale na druhé 

straně by měly formovat postoje a rozvíjet manažerské a lídrovské kompetence bránící 

uplatňování nežádoucích či nevhodných způsobů a projevů chování. Za ně lze považovat třeba 

i projevy tzv. toxického leadershipu. Toxičtí lídři mohou být charakterizování jako jedinci, kteří 

sice mají zodpovědnost za skupinu lidí či celou organizaci, avšak kteří zároveň kvůli svému 

destruktivnímu chování a dysfunkčním osobnostním kvalitám poškozují tyto skupiny, 

organizace či dokonce celé společnosti. [12] [13] [14] Toxický leadership zatím není jeden 

jasně definovaný koncept, v jeho souvislosti je spíše popisována řada charakteristik, které tito 

toxičtí lídři kontinuálně, ale v různé míře, s různou frekvencí a následky projevují. [13] Při 

identifikaci toxických lídrů by nás měli zajímat dimenze jako záměr, intenzita, trvání škody, 

původ a množství destruktivního chování a dysfunkčních osobnostních charakteristik, význam 

a dopad výstupů jejich chování. Výskyt toxického leadershipu závisí na osobnostních 

charakteristikách jedince, jeho profesním zázemí a zkušenostech, organizační kultuře a klimatu, 

stabilitě externího prostředí. [14] 
 
Toxický styl vedení podřízených (toxický leadership) je v ozbrojených silách ČR (eventuálně 

v AČR) relativně neznámý pojem z oblasti řízení a vedení podřízených. Aktuálně se mu 

při výchově a vzdělávání podřízených nevěnuje téměř žádná pozornost. A to přes to, že se dá 

za určitých okolností klasifikovat jako bossing nebo může být považován za jeho předehru. 
V literatuře se můžeme setkat s popisem příznaků tzv. otráveného (intoxikovaného) pracoviště 

[15] [16]: 
- manažeři se vyhýbají řešení nevhodného chování, na které je zaměstnanci upozorňují, 

takže dochází k jeho rozšiřování a eskalaci, 
- na pracovišti se vyskytuje neúměrně vysoká míra absencí, pracovníci jsou duševně 

vyčerpáni ze závadného pracovního prostředí, anebo nemoc předstírají, neboť se hledají 

nové zaměstnání, 
- na pracovišti se vyskytuje mnoho případů, kdy zaměstnanci přecházejí do jiných 

organizačních útvarů, aby se vyhnuli přímým konfliktům na původním pracovišti, anebo 

nedobrovolně byli přeloženi na odlišnou pracovní pozici, 
- přehnaná regulace rutinně vykonávané činnosti na pracovišti, která vyvolává odpor 

zaměstnanců,  
- mezilidské konflikty brzdí postup pracovních projektů, což vede k menšímu zisku a 

fluktuaci zaměstnanců, 
- zlozvyky některých zaměstnanců odvádějí ostatní od pracovního výkonu, jsou jim 

nepříjemné a narušují plynulý chod pracoviště, 
- týmová spolupráce a morálka jsou na nízkém stupni nebo vůbec neexistují, přístupy 

k bezpečnosti na pracovišti je laxní, předpisy se v této oblasti neaktualizují nebo vůbec 

nevytvářejí. 
 
Domnívám se, že do budoucna bude vhodné i této problematice věnovat zvýšenou pozornost i 

v teoretické rovině, stejně jako v rovině empirické. Toxický styl vedení uplatňovaný v praxi ať 

již vědomě a záměrně, případně i nevědomě, může zablokovat výkonnost určité organizační 

součásti, jakož i celé organizace, zřejmě by výrazně poškozoval i přínosy fungování systému 

C4ISTAR a vedl ke snižování jeho efektivity. Může mít pochopitelně závažné dopady i na 

mezilidské vztahy na pracovišti, v armádě na vztahy ve vojenské jednotce, či jednotlivých 

vojenských součástech. 
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VELENÍ A ŘÍZENÍ BOJE VELITELEM JEDNOTKY  
S VYUŽITÍM PRVK Ů ISR 

 
 

 
Abstract:  
The paper discusses some implementation aspects of ISR elements to the platoon and 
company structure, particularly unites equipped with wheeled armed personnel carrier 
Pandur II 8x8 and tracked personnel carrier BMP-2.integration of these elements should 
logically have theoretical and practical bases for effective use within command and control 
process. ISR elements must be closely connected to the command and control system of the 
superior level in order to be effectively and meaningfully used. Commanders and unit 
components must be aware of appropriate ”tactics” of ISR elements implementation. To this 
elementary condition the training system of future commanders should be adjusted. 
 

 
ÚVOD 
 
Zavádění nových prvků, prostředků, technologií, systémů do výzbroje armád je standardním 
procesem. Nejinak je tomu i v Armádě České republiky (AČR). Poměrně často se s tímto 
procesem projevuje jakási módnost typu - kdo se právě nyní neorientuje v právě diskutovaném 
problému, není „in“. Jako příklad lze uvést protipovstalecké operace - Counterinsurgency 
Operations (COIN). Snad tomu tak nebude i v případu zavádění četových a rotních prvků ISR 
(Inteligence, Surveillance, Reconnaissance) do organizačních struktur AČR. 
 
Tento příspěvek si nečiní nárok na vyřešení problémů spojených se zaváděním, ale zejména 
s využitím těchto prostředků v procesu přípravy a řízení boje. Chce „jen“ prezentovat některé 
přístupy k tomuto problému a vyvolat diskusi v odborné veřejnosti. 
 
 
1 VELENÍ A ŘÍZENÍ  

 
Velení a řízení (Command and Control) – C2. Ve struktuře a obsahu tohoto pojmu se odráží 
komplexní činnost velitelů a příslušníků štábů v procesu přípravy a řízení boje (operace). 
Co se v procesu poznání tohoto procesu stává tak významného, že je nezbytné jej doplňovat 
či rozšiřovat (dalšími „céčky“ /C3 - Computer, C4 - Communication/, případně dalšími 
přídavky typu ISR, ISTAR apod.)? 
 
Polní řád Pozemních sil Armády České republiky (vydaný v roce 1997 i návrh z roku 2002) 
definuje pojem „velení“ následujícím způsobem: 
 
„Velení zahrnuje přípravu boje a řízení boje. Cílem velení je co nejefektivnější využití všech 
možností svazků, útvarů a jednotek ke splnění stanovených úkolů v určených lhůtách 
s minimálním vypětím sil a s co nejmenšími ztrátami.“1  
 

                                                 
1 Polní řád Pozemních sil Armády České republiky (Všerob-Ř-1). Praha, 1997. s. 31 
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Publikace Pozemní síly v operacích (Pub-31-10-01) potom definuje souhrnný pojem „velení 
a řízení“ následujícím způsobem: 
 
„Velení a řízení pozemních sil představuje nejvýznamnější součást činnosti řídících struktur 
v průběhu plnění operačního úkolu ve vojenských (mnohonárodních, společných) 
operacích.“2  
 
 
 
 

jako systém 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 1 Systém velení a řízení (zdroj: vlastní s využitím [4]) 
 

Každý systém se vyznačuje svojí strukturou (obsahuje konečné množství prvků), tyto prvky 
mají mezi sebou přesně definovanou vazbu (byť někdy i nulovou) a tyto prvky systému 
i systém jako celek se nějakým způsobem chová (má vazbu) k vnějšímu okolí. Proto nelze ani 
systém velení a řízení parcelovat a tvrdit, že momentálně probíhají změny „jen“ v některé 
části systému a nemá to dopady na zbývající části systému. Pokud chce někdo tvrdit, 
že v současné době zaváděné technické prostředky a prvky ISR do organizačních struktur 
mechanizovaných čet a rot se primárně týkají části „prostředky velení a řízení“ (pravý 
obdélník schématu 1), má sice pravdu, ale tato „změna“ musí logicky vyvolávat i změny 
ve zbývajících prvcích systému – „organizaci velení a řízení“ a „procesech velení a řízení“. 
 
 
3  TEORETICKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRVKŮ ISR JEDNOTEK V BOJI 

 
V současné době jsou do výzbroje (organizačních struktur) jednotek zaváděny tzv. Rotní 
komplety ISR a Malé komplety ISR. Deklarovanými úkoly těchto prvků je udržování 
součinnosti s hlavním místem velení nadřízeného s důrazem na zpravodajskou skupinu praporu, 
udržování společného obrazu situace na bojišti pro velitele rot a čet a podporování jejich 
rozhodovacího procesu v průběhu plánování a řízení bojové činnosti. Dále mají dosáhnout 
schopnosti navádění dělostřelecké palby a jako necertifikovaní návodčí i navedení letecké 
podpory. Zjednodušeně lze konstatovat, že prvky ISR mají velitelům zabezpečit informovanost 
o situaci, tedy zabezpečit tok informací od zdroje jejich získání k uživatelům. Přitom základními 
požadavky na informace musí být jejich včasnost a přesnost (správnost, věrohodnost). 
 
Specialisté ISR - na stupni rota dva nadrotmistři umístění ve vozidle velitele roty a na stupni 
četa samostatný prvek ISR skládající se ze dvou specialistů v hodnostech rotmistrů,  střelce- 
operátora a řidiče ve vlastním bojovém vozidle – mohou být a budou využíváni veliteli rot 

                                                 
2 Pozemní síly v operacích (Pub-31-10-01). Vyškov, 2011. s. 93 
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a čet různě. Významnou roli v efektivním využívání těchto prvků v procesu přípravy a řízení 
boje rot a čet bude sehrávat úroveň poznání možností prvků veliteli jednotek a jejich 
co nejdokonalejšího využití. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

                                     

                                    

                                    
 

Obrázek 1 Organizace roty s prvky ISR (zdroj: vlastní) 
 
 
Možnosti využití zavedených (zaváděných) prvků ISR jsou, kromě jiných skutečností, 
limitovány i jejich určením v dané oblasti a technickými parametry. Jedná se především 
o moderní spojovací prostředky (prostředky pro přenos dat) – např. rádiová stanice AN PRC 
152 HARRIS, pozorovací přístroje a laserové dálkoměry – např. VECTOR 21, MOSKITO, 
osobní přístroje nočního vidění – např. monokulární přístroj MUM-14, IR osvětlovač 
a zaměřovač cílů apod. Problémem, který se v oblasti zavádění moderních technických 
prostředků do AČR jeví téměř jako standardní je skutečnost, že „každý ví zcela přesně, 
co jednotky potřebují“ a již nyní se objevuje zbytečně široká škála přístrojů, o které jednotky 
projevují zájem (na základě svého pomyslného „průzkumu trhu“) a provádějí jeho nákup. 
 
Naskýtá se řečnická otázka – kde, kdy a jak mohou být nové prvky ISR u rot a čet využity 
v přípravě a při řízení boje? V odborné veřejnosti se diskutují až tři základní možnosti: 
 

− použití četových a rotních prvků ISR v organické sestavě čet a roty dle 
standardní organizační struktury. Velitel roty má specialisty ISR ve svém velitelském 
vozidle, velitelé čet ve čtvrtém vozidle svých čet. Při plnění úkolů se tato organizace 
nemění. 

… … … 
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− další diskutovanou variantou je využití vozidel se specialisty ISR jako 
„předsunutého prvku čety“ (velitel roty se se svým vozidlem nebude nikam 
„předsunovat“), tedy využití těchto prvků jako průzkumného orgánu. 

− třetí variantou je pak v rámci roty vytvoření jakési „další čety“ tím, 
že manévrovým četám odebereme prvky ISR a sloučíme je do jednoho celku pod 
velení rotního ISR, nebo např. zástupce velitele roty. Tento dočasně vytvořený 
prvek pak může působit na relativně velkém prostoru a získávat informace 
ve prospěch roty. V této fázi se může zbytek jednotky připravovat k provedení 
manévru s dostatečným časovým předstihem, což může významně zvýšit šanci 
na úspěch. 

 
Mohou existovat i další alternativy využití, které budou respektovat konkrétní taktický úkol 
v konkrétní operaci, schopnosti a připravenost konkrétních jednotek, jednotlivců a k tomu 
vytvořenou dočasnou úkolovou organizaci. 
 
 

3.1 PRVKY ISR JAKO „PRŮZKUMNÝ ORGÁN“ 
 

Průzkumný orgán je vytvářen z jednotek (včetně, ale nejen z průzkumných) k provádění 
průzkumu ve prospěch přípravy a plnění úkolu (bojového úkolu). Může plnit úkol na vlastním 
území i na území ovládaném nepřítelem. 
 
Výše diskutovaná teorie (s. 4) o sloučení rotního a četových prvků ISR k vytvoření „jakéhosi“ 
průzkumného orgánu ve smyslu připravit, vyslat, řídit a po splnění úkolu zařadit zpět do své 
sestavy není pravděpodobně ideální variantou. Téměř zcela lze vyloučit z tohoto 
„průzkumného orgánu“ rotní prvek ISR. Je těžko představitelné, že by se velitel roty zřekl 
svého bojového vozidla (které by podle výše uvedené teorie mohl začlenit pravděpodobně 
jako velitelské vozidlo průzkumného orgánu) a například pod velením svého zástupce by 
průzkumný orgán vyslal. 
 
Vyslání jednoho, dvou nebo všech tří vozidel čet s prvky ISR k provádění průzkumu 
ve prospěch velitele roty sice není vyloučeno, ale je nezbytné uvažovat o této možnosti 
v kontextu s konkrétním druhem operace. Kdy, kam a s jakým úkolem by velitel roty vysílal 
takovýto průzkumný orgán v bojové (útočné nebo obranné) operaci? Jak by tomu mohlo být 
například v konkrétní stabilizační nebo jiné operaci? Jak by takovýto úkol ovlivnilo i prostředí 
operace, včetně zastavěných oblastí apod.? 
 
Autoři tohoto příspěvku se kloní spíše k teorii, že prvků ISR budou velitelé čet a rot využívat 
k dokonalejšímu průzkumu v průběhu přípravy a řízení boje. Průzkumu ve smyslu, kdy každý 
příslušník jednotky je povinen provádět průzkum, pozorovat, naslouchat, předávat získané 
zprávy a informace. Například průzkum vodní překážky na směru plnění úkolu provádí i řidič 
bojového vozidla. Zjišťuje (vyhodnocuje) možnost překonání vodní překážky z hlediska její 
šíře, terénu (členitosti, svažitosti a pokrytosti) na přilehlém i protilehlém břehu, rychlosti toku, 
má-li možnost, i z hlediska hloubky toku (na vodní hladině prostupují kamenité části dna 
apod.). Příslušníci prvků ISR budou pravděpodobně ve většině případů provádět průzkum 
z prostoru svých jednotek, z jejich sestav. Přidaná hodnota průzkumu prvků ISR je dána jejich 
vybavením technickými prostředky s možností provádět průzkum na větší vzdálenosti 
od svého postavení, s možností provádění přesnějšího průzkumu a přesnější detekce cílů 
a včasného předávání zjištěných informací veliteli jednotky.  
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3.2 PRVKY ISR JAKO „BOJOVÝ PRVEK“ 
 

Protože i vozidla rotního a četových prvků ISR jsou vybavena zbraňovým systémem 
(palubními zbraněmi, zbraňovou stanicí), je logické, že pokud toho bude zapotřebí, zapojí se 
i tato vozidla do vedení boje, ničení objektů a cílů nepřítele. Opět výše uvedená diskutovaná 
teorie (s. 5) o odebrání všech četových prvků ISR organickým četám a vytvoření z těchto 
prvků jakési čtvrté bojové čety je pravděpodobně nereálná. Složení osádek bojových vozidel 
četových prvků ISR není totožné s ostatními družstvy, bojová síla těchto prvků je výrazně 
snížena. Nelogičnost tohoto případného kroku podtrhuje i skutečnost, že by tak čety přišly 
o právě ty výhody v provádění průzkumu, které jim byly začleněním prvků ISR přiděleny. 
K diskusi může být přednesena teorie, kdy velitel čety přeskupí roje ve svých čtyřech 
bojových vozidlech tak, aby „vyrovnal“ jejich bojovou sílu. V závislosti na plněném úkolu 
může např. z roje každého bojového vozidla, ve kterém není umístěn prvek ISR, dočasně 
přidělit vozidlu ISR jednoho až dva příslušníky. Za cenu snížení bojové síly „klasických“ 
bojových vozidel (jejich rojů) vyrovná bojovou sílu všech svých vozidel. Tato varianta 
se může jevit jako výhodnou při plnění takového úkolu v takovém terénu, kdy je vhodné 
manévrovat dvojicí bojových vozidel relativně samostatně, při případném krátkodobém 
narušení palebné součinnosti (s trvalým zachováním taktické součinnosti). 

 
4 NĚKTERÉ ASPEKTY ZAVEDENÍ PRVKŮ ISR DO ČET A ROT 
 
Diskutovat, ověřovat a zavádět do přípravy a praxe by se v souvislosti se začleněním rotních 
a četových prvků ISR do organizačních struktur měla celá šíře problémů. Mezi tyto problémy 
lze uvést například: 
 

− technická a organizační kompatibilita rotních a četových prostředků ISR se systémem 
velení a řízení nadřízeného stupně. Oboustranně musí být zabezpečen plynulý 
a nepřerušený tok informací. I z hlediska utajení v současnosti nastávají situace, kdy 
jsou na štábu praporu známy informace, které by bylo nutné předat podřízeným 
k jejich rozhodování, ale „jen“ z důvodu utajení toto nelze realizovat! S určitou mírou 
arogance tak lze konstatovat, že velitel praporu (štáb) vysílá k plnění úkolu podřízené 
jednotky s nemožností dodání všech informací, které jsou pro plnění úkolu důležité 
a nezbytné. 

− pokud, zejména v bojových operacích, připustíme diskutabilnost vyslání prvků ISR 
jako průzkumného orgánu roty, měla by se relativně samostatně diskutovat otázka 
využití prvků ISR ve fázi přípravy boje (jeho plánování) a ve fázi řízení boje. Zejména 
při přípravě boje mimo dotyk s nepřítelem (dny až týdny, kilometry až desítky 
kilometrů) lze konstatovat, že rozhodující úlohu budou prvky ISR sehrávat ve fázi 
řízení boje. 

− jak mohutné a četné a v jakém formátu budou dodávané výstupy prvků ISR pro 
rozhodování velitelů i z hlediska jejich vizualizace a nezbytnosti porozumění těmto 
informacím; 

− místo bojových vozidel s prvky ISR v jednotlivých sestavách (pro přesun, 
předvojových a bojových) a přechody mezi jednotlivými sestavami (změny sestav). 
To vše v závislosti na plněném úkolu, situaci nepřítele a prostředí (terénu), ve kterém 
je úkol plněn. 

− komplexní a účinná ochrana prvků ISR v jednotlivých druzích operací a ve všech 
jejich fázích. 
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NĚKTERÉ ASPEKTY VEDENÍ BOJE V ZASTAV ĚNÉ OBLASTI  
 
 

Abstract:  
The built up area (mainly the cities) is one of the environment where the armed conflicts 
could take place. Contemporary armed conflicts are predominantly conducted in the built up 
areas and their surroundings. The article discusses some aspects of combat in the cities in all 
spectrum of contemporary and future operations. Winning the battle in the built up area 
cannot be considered „only“ in terms of defeating enemy and dominate the area at any cost. 
Commanders and unit members must (should) be aware of terms „minimization of the civilian 
losses and casualty“. Logically the own losses should be taken into the consideration. 
However, would it be always possible to evacuate civilians from the cities (built up area)? 
Should the cities looks like moon surface after the battle? To this question and others the 
theoretical and practical preparation and training should find answers. 

 
 

ÚVOD  
  

Řada významných historických vojevůdců v souvislosti s bojem ve městech (zastavěných 
oblastech) uvádí, že nejlepším řešením je ve městech nebojovat, vyhnout se jim, obejít je. 
V přeneseném smyslu je tato teorie platná pro překonávání jakýchkoli nebezpečných prostorů. 
Mezi takové prostory lze zařadit prostor kontaminovaný, zapálený, ale i zadýmený, zatarasený, 
zaplavený a další. A nemusí to být vždy jen přičiněním nepřítele, může se jednat například i o 
vliv přírody (záplavy, požáry apod.). Pokud tak lze učinit, doporučuje se tyto nebezpečné 
prostory obcházet a překonávat je se doporučuje, až když první varianta (obejití) je nemožná či 
značně složitá a obtížná. Ale co když do těchto prostorů zkrátka musí vojska vstoupit? 
 
Města a zastavěné oblasti ve standardním pojetí nejsou překážkami, naopak. Jedná se 
o centra, ve kterých žijí a pracují obyvatelé zemí a kontingentů. V jednotlivých světových 
regionech je hustota zástavby a osídlení různá. Na evropském, ale i dalších kontingentech se 
nacházejí osady, městečka, malá i větší města až velkoměsta na každých několika 
kilometrech, jsou i oblasti, kde je osídlení výrazně řidší. Různorodost zastavěných oblastí lze 
spatřovat i v charakteru staveb, celkové architektuře zastavěné oblasti. To, co lze spatřovat 
jako standardní pro město na jednom světovém kontinentu, nemusí platit na jiném místě světa.  
Struktura soudobého evropského (spíše středoevropského) města by mohla být následující: 
 

- historické centrum (v případě větších měst i více těchto center) se staršími stavbami 
(kostely, muzea, radnice, úřady a další), včetně větších nezastavěných prostor – náměstí, 

- obytné čtvrti v různých částech města – od zejména okrajových částí měst, kde 
převládají nižší (rodinné) domky a domy až po střední a velká sídliště s vysokými 
až mnohapatrovými budovami, 

- stavby dopravní infrastruktury – autobusová a vlaková nádraží, letiště, přístaviště 
a překladiště v souvislosti s vodní dopravou a s touto dopravní infrastrukturou spojené 
další typické stavby (včetně podzemních drah), 

- prostranství oddychových zón – zejména parky, lesoparky, koupaliště, zimní stadióny, 
dětská hřiště a další stavby, 

- průmyslové zóny – zpravidla na periferiích měst. 
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Většina lidí v současnosti spojuje pojem „boj v zastavěné oblasti“ s děním v Afghánistánu, 
Sýrii, případně na Ukrajině a v dalších válečných světových ohniscích. Takovéto vidění však 
je nezbytné považovat za velmi zúžené, zdaleka nevystihující spektrum zejména vojenských 
činností v urbanizovaném prostoru. 
 
 
2 OPERACE, TAKTICKÉ ČINNOSTI A BOJ V ZASTAVĚNÉ OBLASTI 
 
Pro uvědomění si šířky problematiky vedení boje v zastavěných oblastech je vhodné 
registrovat strukturu a obsah základních pojmů, které se této problematiky týkají. Z hlediska 
rozsahu příspěvku jsou dále uvedeny charakteristiky pojmů jen z některých zdrojů. 
Skutečností zůstává, že v relativně nepřehledné situaci v doktrinální oblasti se různé odborné 
materiály řešící tuto problematiku až značně odlišují.  
 

2.1 SOUDOBÉ POJETÍ OPERACÍ 
 

„V aliančním pojetí představuje operace souhrn souběžně probíhajících základních činností 
(útočných, obranných, stabilizačních a jiných činností) v rámci hlavního zaměření operace.“1 
 
Některé aspekty členění operací lze vyjádřit následujícím schématem: 
 
 

 
(proces) 

členění z hlediska úrovně 
 
 
 
 

členění podle hlavního zaměření 
 
 
 
 
 
 
 

další typy operací 
 
 
 
 
 

členění podle velení 
 
 
 
 

Schéma 1 Členění operací (zdroj: vlastní) 

                                                 
1 Pozemní síly v operacích (Pu-31-10-01). MO, Odbor doktrín VeV-VA. Vyškov 2011, s. 19 

OPERACE 

(vojensko) strategické operační taktické 

bojové protipovstalecké na podporu míru vojenské mírové nasazení 

útočné 

obranné 

informační psychologické podpůrné 
(humanitární) 

civilně-vojenská 
spolupráce 

pod národním 
velením 

mnohonárodní 
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V Armádě České republiky se již několikátý rok operuje s pojmem „de-afghanizace“. 
Po letitém, a nutno podotknout, že úspěšném, nasazování kontingentů AČR do zahraničních 
operací vojska velmi dobře zvládla činnosti spojené s pobytem na operačních základnách 
(včetně předsunutých) a jejich ochranou a obranou, pěší i mobilní hlídkování a činnosti 
spojené s touto činností (činnost „5/25“, kontakty s různými skupinami místních obyvatel až 
po nastřelení hlídky apod.) a řadu dalších činností spojených jména se stabilizačními 
operacemi. AČR však nesmí rezignovat na závazky, které jsou spojeny s politickým zadáním 
– chránit územní celistvost a státní suverenitu (i ve smyslu Aliance). A zde přece musí 
přicházet v úvahu i bojové operace, včetně operací v zastavěných oblastech. 
 
O tom, že to není „jen“ problém AČR svědčí i zpráva jedné z britských vojenských agentur: 
„P říčiny, proč Západ „zaostává" za ruským tankem Armata spočívá zřejmě v tom, že 
se konstrukční školy zaměřily na zkušenosti z posledních nasazení západní techniky v ostrých 
akcích. Tehdy bylo a je i nyní nutné bránit se minám. V případě konfrontace s Ruskem by ale 
dost pravděpodobně do hry vstoupil klasický tankový boj, a ten není jen o obraně před 
vybuchujícími minami. Dokument uvádí, že se podcenilo, že by armády NATO mohly čelit také 
sobě rovnému protivníkovi, nikoli jen rebelům.“2 

 
2.2 ČLENĚNÍ TAKTICKÝCH ČINNOSTÍ 

 
Soudobé pojetí a členění taktických činností AČR řeší poměrně široká škála materiálů – od 
Polního řádu Pozemních sil AČR, přes Bojové předpisy pro jednotlivé organizační stupně 
(brigáda až jednotlivec) po materiály vycházející z aliančního pojetí, včetně odborných 
publikací. Polní řád a Bojové předpisy (vydány v roce 1997) jsou stále platné i přesto, že právě 
alianční pojetí taktických činností již zohledňuje nově získané zkušenosti z operací. Nově 
vydávané vojenské publikace ve svých úvodních preambulích uvádějí, že „… nenahrazuje 
žádný vnitřní předpis v působnosti rezortu Ministerstva obrany České republiky …“ 3 
 
Zejména předpisy vydané v roce 1997 potom v samostatných kapitolách řeší i vedení boje 
(obrany a útoku) ve specifických prostředích, včetně kapitol „Obrana měst a osad“ a „Útok 
ve městě (osadě)“. 
 
Dle publikace Taktika pozemních sil [3] se taktické činnosti člení následovně: 

 
V podstatě všechny v tabulce uváděné taktické činnosti lze realizovat v různých prostředích, 
včetně zastavěných oblastí. 
                                                 
2 http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/175625-nejmocnejsi-ruska-zbran-ani-za-20-let-nebudeme-mit-nic-cim-

bychom-tento-stroj-dokazali-zastavit-priznavaji-britove/ 
3 Taktika pozemních sil (Pub-31-10-02). Odbor doktrín VeV – VA, Vyškov 2011, s. 2 

Taktické 
činnosti 

OFENZIVNÍ  DEFEN-
ZIVNÍ  STABILIZA ČNÍ  JINÉ  

•  útok 
•  přepad 
•  rozvíjení úspěchu 
• pronásledování 
•  klamný útok 
•  průzkum bojem 
•  demonstrace síly 
•  léčka 
•  vyjití z obklíčení  

• obrana 
•  boj na 

zdrženou  

•  bezpečnost a 
kontrola 

•  podpora reformy 
bezpečnostního 
sektoru 

•  počáteční obnova 
služeb a zařízení 

•  dočasné řídící 
(prozatímní vládní) 
úkoly  

•  průzkum 
•  bezpečnost 
•  postup k navázání dotyku 
•  střetný boj 
•  navázání styku 
•  pomoc obklíčeným silám 
•  vystřídání 
•  ústup/záměrný odchod 
•  přesun 
•  překonávání překážek  
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2.3 STRUKTURA POJMU „BOJ“ 
 

„Boj je organizované ozbrojené střetnutí svazků, útvarů a jednotek bojujících stran, které 
se vede s určitým cílem, a probíhá v časovém období několika hodin až dnů.“ 4  
 
Aby bylo zcela patrné, jaké aktivity mohou být i při boji v zastavěném prostoru vedeny, jeví 
se jako vhodné uvést strukturu pojmu boj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 2  Struktura pojmu boj (zdroj: vlastní s využitím[1])  
 
 

 
3 CESTY K VÍTĚZSTVÍ V BOJI V ZASTAVĚNÉ OBLASTI 
 
Historické zkušenosti ukazují, že dosažení vítězství jedné z bojujících stran nad stranou 
druhou je všeobecně velmi složité. Osady, města, zastavěné oblasti tuto situaci ještě více 
komplikují, vítězství jedné strany nad druhou se stává složitější, namáhavější, s většími 
ztrátami na obou válčících stranách (ale i na straně civilního obyvatelstva). 
 
V této části příspěvku i v následující kapitole chtějí autoři „jen“ poukázat na možné cesty 
vítězství v bojích v zastavěných oblastech, případně zvýraznit některé z aspektů těchto bojů. 
Nejedná se o „taktiku vedení boje“, ale obecně o přístupy k tomuto boji.  
 
V širším pojetí lze uvažovat o několika „cestách“ k vítězství v boji v zastavěné oblasti: 
 

- odradit protivníka od jeho záměru vést boj. Toho lze dosáhnout od masové 
propagandy a zpravodajského působení, psychologického působení až po uvědomění 
protivníka o znalostech jeho záměru, včetně jeho slabých míst. 

- „vyhladověním“ protivníka v zastavěném prostoru. Toho lze dosáhnout úspěšným 
blokováním pozemních i vzdušných (případně i vodních a podzemních) 
komunikačních tras, po kterých provádí protivník zásobování svých vojsk. 

- rozvrácením systému velení vojsk protivníka. Toho lze dosáhnout ničením jeho míst 
velení, ničením nebo rušením jeho technických prostředků, úspěšným klamáním 
o činnosti vlastních vojsk vedoucím k dezinformacím a chaosu ve velení protivníka. 

- překvapivým razantním úderem vzdušných a pozemních sil s cílem dosáhnout 
finálního rozhodnutí právě tímto úderem. Některé zahraniční prameny, pojednávající 
o modernosti armád uvádějí, že moderní armády ničí více než tři čtvrtiny sil nepřítele 
ze vzduchu (vzdušnými silami), zhruba pětinu sil dělostřelectvem a „jen“ několik 

                                                 
4 Polní řád Pozemních sil Armády České republiky (Všerob-Ř-1). Ministerstvo obrany, Praha 1997, s. 5 
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málo procent pozemními silami (pěchotou). I z hlediska momentu překvapení však 
tato struktura nemusí být respektována ani moderní armádou. 

- postupnými údery s omezenými cíli. Tento postup může být volen zejména ve větších 
aglomeracích, ve kterých i nepřítel využívá možnosti rozptýlení sil a prostředků, nebo 
v případech, kdy poměr sil a prostředků pro naše vojska není takový, aby bylo 
dosaženo vítězství jedním rozhodujícím úderem. 

- dalšími přístupy, včetně kombinací výše uvedeného. 
 
V komentářích řady politiků, bezpečnostních expertů i „ řadových“ odborníků se poměrně 
frekventovaně objevují sdělení o nutnosti pojímat prostředí možného boje šířeji. Jistě, 
i internetový prostor je nezbytné vnímat jako prostředí potenciálního (nebo již 
realizovaného?) boje, značně diskutovanou je oblast kybernetické bezpečnosti a aktivní 
kybernetické obrany. Kromě jiných se v tomto kontextu vyjádřil i generál v záloze Andor 
Šándor, který od roku 2003 působí jako poradce a analytik v oblasti bezpečnosti: 
 
„Pořád bojujeme v internetovém prostoru, ale opravdový boj se vyválčí pěšáky, tanky, 
dělostřelectvem.“5 
 
4 NĚKTERÉ ASPEKTY VEDENÍ BOJE V ZASTAVĚNÉ OBLASTI 
 
Soudobé světové konflikty a informovanost o nich (zejména sdělovacími prostředky; mnohdy 
působící tendenčně a neobjektivně) provokují k řadě úvah. Stávající boje a střetnutí různých 
skupin o menší či větší objekty, o zastavěný prostor a v zastavěném prostoru vedou k fatálním 
následkům na osobách obou (nebo i více) válčících stran, na civilním obyvatelstvu 
i na infrastruktuře. V následujících kapitolách autoři míní jen některé aspekty vedení boje 
v zastavěném prostoru s uvedením některých konkrétních příkladů. 
 

4.1 JAK BY MĚLO VYPADAT MĚSTO PO UKONČENÍ BOJE 
 

Hořící domy, trosky, ruiny, neskutečná spoušť, to jsou obrázky z prostorů bojů ve městech 
ze soudobých světových konfliktů. Naskýtá se řečnická otázka: Opravdu takto by mělo 
vypadat město, zastavěná oblast po skončení bojů? V této otázce, respektive odpovědi na ni 
lze spatřovat jakousi analogii s obdobím, ve které se diskutovalo o náhradě jaderných zbraní. 
Použití jaderné zbraně způsobuje svými účinky mohutnou devastaci prostředí, včetně 
dlouhodobého radioaktivního zamoření. I vítězná strana má obrovské problémy do takovéhoto 
území vstoupit, případně jej „oživit“. A přišlo se s neutronovou zbraní. Ta má zcela jiné 
účinky! Uměním velitelů by mělo být dosaženo efektu, kdy po svedeném boji by měly být 
následky na infrastruktuře co nejmenší. Že to je a bude těžké a složité je nasnadě.   
 
Pro srovnání lze uvést dva následující obrázky – na jednom město v míru, na druhém 
po bojích znepřátelených stran. 
 

                                                 
5 Andor Šándor, dostupné na: https://www.novinky.cz/domaci/421015-andor-sandor-bezpecnost-by-mela-byt-

necim-na-cem-se-politici-shoduji.html 
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Obrázek 1  Město v příhraniční oblasti České publiky (zdroj: vlastní)  
 

 
 

Obrázek 2  Zničené Staré město v Aleppu  
(zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/417536-nalety-pry-miri-

na-radikaly-z-an-nusry-v-aleppu-jich-je-ale-jen-par-tvrdi-diplomate.html) 
 
 

 
4.2 CO S CIVILNÍM OBYVATELSTVEM 
 

Civilní obyvatelstvo by mělo být z prostoru operace evakuováno, na bojišti by měli setrvat 
„jen“ kombatanti. Takto je to zakotveno v mezinárodních úmluvách. Ve stávajících světových 
ohniscích napětí a bojů to není respektováno. Civilní obyvatelstvo žijící ve válčených zónách 
je mnohdy nuceno snášet těžkosti a strádání a ani nemá volbu, která by jim umožňovala 
prostory bojů opustit. 
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Obrázek 3  Následky náletu na Aleppo na záběru místní civilní obrany Bílé přilby (říjen 
2016) 

(zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/417536-nalety-
pry-miri-na-radikaly-z-an-nusry-v-aleppu-jich-je-ale-jen-par-tvrdi-

diplomate.html) 
 

Skutečnost, že mnohdy je civilnímu obyvatelstvu bráněno v opouštění válečných zón je opět 
prezentována z řady soudobých konfliktů. Pro demonstraci lze uvést příklad z bojů v Sýrii:  
 
„P řestávku v bojích o Aleppo oznámilo Rusko. Cílem je umožnit evakuaci civilistů 
a bojovníků včetně těch zraněných. Rebelové nabídku odmítli a civilisté ji nechtějí využít. 
Podle stálého zástupce Sýrie ve Spojených národech Bašára Džafárího jsou obyvatelé města 
zastrašováni teroristy z bývalé Fronty an-Nusra a skupiny Ahrár aš-Šám. Uvedl, 
že ostřelovači teroristů míří na koridory. Ve městě bylo také podle jeho slov zabito 14 lidí, 
protože vyzývali k odchodu. Těm, co chtěli odejít, teroristé vyhrožovali, že je zabijí a jejich 
domy vypálí.“6 

 
4.3 DODRŽOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA 

 
I výše uvedené příklady nehumánního zacházení s civilním obyvatelstvem ve válečných 
zónách jsou příklady porušování mezinárodního humanitárního práva (mezinárodního práva 
válečného). Jedním z dalších příkladů může být použití „zakázaných“ zbraní. 
 
Podle Ruského ministerstva obrany použili povstalci ve východní části syrského Halabu 
chemické zbraně proti příslušníkům syrské armády. Při útoku prý bylo zasaženo asi 30 vojáků. 
Moskva obvinila rebely z použití nebezpečných chemikálií již dříve, opozice to odmítá. Experti 
ministerstva obrany údajně našli munici se zbytky chloru a bílého fosforu. [4] 
 
Relativně běžně se stává, že teroristé (jedna z válčících stran) masakrují místní obyvatelstvo. 
Hlavním důvodem je zastrašování místních obyvatel. Pro demonstraci lze uvést příklady 
z Nigérie a Afghánistánu z letošního roku: 
 
„Bojovníci nigerijské militantní skupiny Boko Haram zabili v Nigérii při 27 útocích 786 lidí, 
především civilistů. Jen 28 připadá na vojáky a policisty. Skupina se soustřeďuje na akce, při 
nichž zabíjí velké počty lidí. Ve čtvrtek si tam dvojí sebevražedný atentát ve městě Jos vyžádal 
nejméně 32 mrtvých. Boko Haram útočí i v Kamerunu, kde zabila 15 osob. V Afghánistánu 
                                                 
6 https://www.novinky.cz/zahranicni/418379-nalety-a-delostrelba-v-aleppu-se-po-skonceni-primeri-opet-naplno-

valcilo.html 
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sice bylo zabito skoro stejně lidí jako v Nigérii – 782, ale při několikanásobně vyšším počtu 
útoků. Dvě třetiny obětí tvoří vojáci a policisté stejně jako ve válkou zmítané Sýrii, odkud 
je hlášeno 693 mrtvých. V Jemenu zahnulo 410 osob.“7 
 

 

 
 

Obrázek 4  Popravy místních obyvatel skupinou teroristů 
(zdroj: [7]) 
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Bohumil HOLENDA 
 
 

ROZHODOVACÍ PROCES VELITELŮ A ŠTÁBŮ AČR PŘI 

PLÁNOVÁNÍ BOJE  
 
 
Abstract: 
The decision-making process is a planning methodology that integrates the activities of the 
Commander, his staff, the subordinate staffs and other interested constituents to understand the 
situation and task processing and comparison of variants of the activities, the decision about 
the variant that best secures the activities meet the specified task and for the processing of the 
plan and the warrant for the execution of the operation. Planning is part of the process 
command units. Consists of that part of the process of the command, that is to start after 
receiving a new task from a superior commander or on the basis of the need to perform a new 
task and ends up reaching the alert to perform the task. After the planning followed by combat 
units of activity, during which the unit commander directs the activity of the child, on the basis 
of the decision taken. The article describes the various steps of the decision-making process 
used by the commanders and staffs of ground forces of the army of the Czech Republic at the 
tactical level of command in the planning of the battle. 
 
ÚVOD            
 
Plánování operací je možné definovat jako plánování vojenských operací na strategické, 

operační a taktické úrovni. Cílem tohoto plánování je připravit, organizovat, vést a udržovat 

tažení nebo operace1. Plánováním operací se Aliance připravuje na řešení budoucí operační 

situace a na možné budoucí požadavky k vedení krizových operací 2 . Plánování je také 

charakterizováno jako vzdělávací a poznávací činnost, která umožňuje ostatním osobám sdílet 

znalost a chápání situace veliteli a štáby. Proces plánování operací je synchronizován 

s Aliančním procesem řešení krizí3 a účelem tohoto procesu je prostřednictvím plánů připravit 

Alianci k řešení všech možných budoucích krizí. Při plánování je úsilí vyvíjeno ke stanovení 
posloupnosti činností, které vytváří podmínky nutné ke splnění stanovených cílů a dosažení 

konečného cílového stavu4operace. Cílem zde chápeme jasně stanovený a dosažitelný výsledek 

vojenské operace. Podle času mohou velitelé při plánování operací používat ve smyslu času 

postupné, souběžné nebo společné plánování.5  
 
Plánování na operační úrovni převádí úsilí o dosažení strategických cílů do taktických činností6. 
Proces plánování na operační úrovni se skládá z nezbytných kroků k podpoře velitele 

společných sil a jeho štábu s cílem zpracovat plán operace na operační úrovni včetně realizace 

procesu hodnocení situace. Kroky také zahrnují hodnocení tažení a operační činnosti v průběhu 

provádění operace s cílem upřesnit nebo revidovat plán operace7. Hlavními výstupy z operační 

úrovně na taktickou úroveň jsou rozkazy, směrnice a plánovací podklady8.  

                                                           
1 AJP-5, 2013, str. 1-12 
2 AJP-5, 2013, str. 1-13 
3 AJP-5, 2013, str. 1-16 - 1-22 Fáze řešení krizí NATO 
4 AJP-5, 2013, str. 2-20 
5 AJP-5, 2013, str. 2-40 
6 FM-5-0, 2005, str. 1-7 
7 AJP-5, 2013, str. 3-1 – 3-60 
8 AJP-5, 2013, str. 3-63 
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1  PROBLEMATIKA ROZHODOVACÍHO PROCESU PŘI PLÁNOVÁNÍ  
 
Plánování operací na taktickém stupni vychází z procesu plánování na operační úrovni. Při 

plánování operací na taktické úrovni rozhodovací proces obecně začíná obdržením mise a končí 

zpracováním plánu a rozkazu. Dalšími klíčovými kroky jsou hodnocení situace, zpracování, 

analýza a porovnání variant činnosti a výběr optimální varianty činnosti (rozhodnutí).  
 
Rozhodovací proces je plánovací metodika, která integruje činnosti velitele, jeho štábu, 

podřízených štábů a dalších zúčastněných složek k pochopení situace a mise, ke zpracování a 

porovnání variant činnosti, k rozhodnutí o variantě činnosti, která nejlépe zabezpečuje splnění 

zadané mise a ke zpracování plánu a rozkazu pro provedení operace.  
 
Zpracované plány a rozkazy operace používají podřízení velitelé (štáby) jako podklad pro 

hodnocení situace, plánování, přípravu na provedení a vlastní provedení operace. Struktura 

plánů a rozkazu je členěna do pěti hlavních bodů9. Těmito hlavními body jsou situace, mise, 
provedení, administrativa a logistika a velení a spojení10. Plán se stává rozkazem, jestliže 

situace dospěla k jeho realizaci a byl určen čas provedení. 
 
Výchozím dokumentem pro vedení bojových operací pozemních sil AČR je Polní řád 

pozemních sil Armády České republiky (dále jen Polní řád) vydaný v roce 1997 a schválený 

ministrem obrany. Stanovuje obecné zásady a způsoby použití svazků, útvarů a jednotek 

v soudobém vševojskovém boji. Tento Polní řád je určen velitelům a štábům taktického stupně 

k přípravě a vedení boje. Tvoří také teoretický základ pro bojový předpis pozemních sil a dále 

pro předpisy druhů vojsk a služeb, samostatných složek AČR, sil a prostředků logistiky. 

Bojovými předpisy používané Pozemními silami AČR na taktickém stupni pro svazky a útvary 

jsou Bojový předpis AČR - mechanizovaná brigáda a Bojový předpis AČR - Mechanizovaný 

prapor. Oba bojové předpisy byly vydané a schválené ministrem obrany v roce 1997. 
 

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 
 
Příprava boje 
Komplex činností velitelů, štábů a vojsk spočívající ve zpravodajské přípravě boje, v plánování 

boje, v organizování přípravy vojsk k nastávající činnosti a zabezpečení jejich činnosti, 

v přípravě prostoru bojové činnosti, v kontrole plnění uložených úkolů a ve včasné pomoci 

podřízeným11. 
 
Plánování boje 
Proces, při kterém velitelé a štáby promyšleně připravují příští boj12. 
 
Rozhodovací proces ve vojenské operaci 
je iterativní plánovací metodika, která integruje činností velitele, jeho štábu, podřízených štábů 

a dalších zúčastněných složek k pochopení situace a mise, ke zpracování a porovnání variant 

činnosti, k rozhodnutí o variantě činnosti, která nejlépe zabezpečuje splnění zadaného úkolu 

a ke zpracování plánu nebo rozkazu pro provedení operace13.  
 

                                                           
9 STANAG 2014 
10 Podrobněji je problematika plánů a rozkazů řešena v STANAG 2014, PŘÍLOHA B-4 
11 Polní řád, 1997, str. 42 
12 Polní řád, 1997, str. 42 
13 FM 5-0, 2010, str. V, Glossary-6 
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Proces vedení operací (Operations process) 
Představuje vojenský pohled na plánování, přípravu, provedení a hodnocení operací14 . 
 
Rozkaz pro provedení operace (operation order - OPORD) 
Nařízení, obvykle písemné, které vydává velitel podřízeným velitelům s cílem účinně splnit 

úkoly operace ve vzájemné součinnosti.15 
 
Operace (Operations) 
Vojenská činnost nebo plnění strategické, operační, taktické, vojensko-odborné, výcvikové 

nebo administrativní mise (úkolu). Proces vedení boje, včetně provádění přesunů, zásobování, 

útoku, obrany a manévrů nutných k dosažení cílů jakéhokoliv boje nebo tažení16. 
 
Plánování operace (operations planning) 
Plánování vojenských operací na strategické, operační a taktické úrovni17. 
 
Taktická úroveň (tactical level) 
Úroveň, na které jsou činnosti, boje a bitvy plánovány a vedeny ke splnění vojenských cílů 

stanovených svazkům, útvarům a jednotkám taktické úrovně18. 
 
Záměr operace19 (concept of operations - CONOPS) 
Jasné a stručné vyjádření směru činnosti, který byl stanoven velitelům s cílem splnit úkol. 
 
Varianta činnosti (Course of Action – COA) 
Alternativa, která bude vést nebo přispívat ke splnění mise nebo úkolu a na jejímž základě 

bude zpracován konkrétní plán20. 
 
Mise (MISSION) 
Jasné a stručné stanovení úkolu a jeho účelu velitelem21. 
Úkol (TASK) 
Jasně definovaná a měřitelná činnost splněná jednotlivcem nebo jednotkou 
 
Plán operace (operation plan - OPLAN) 
Plán pro jedinou operaci nebo řadu propojených operací, které jsou prováděny souběžně nebo 

v posloupnosti. Plán je zpravidla založen na předpokladech a má podobu směrnice, která je 

vydána nadřízeným orgánem, aby bylo možné připravit podpůrné plány nebo rozkazy. 

Označení „plán“ je zpravidla použito namísto „rozkazu“ při přípravě vojenské operace 

s velkým předstihem. Plán operace může nabít účinnosti ve stanoveném čase nebo na signál, 

tím se stává plán rozkazem pro operaci22. 
 
 
 

                                                           
14 FM 5-0, 2010, str. V 
15 AAP-6C 2011, str. 284 
16 AJP-5, 2013, Lex 13 
17 AJP-5, 2013, str. Lex-14 
18 AJP-5, 2013, str. Lex-16 
19 AJP-5, 2013, str. Lex-7 
20 AJP-5, 2013, str. Lex-8 
21 AJP-5, 2013, str. Lex-12 
22 AJP-5, 2013, str. Lex-14 
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1.2 PŘÍPRAVA BOJE 
 
Příprava boje je komplex činností velitelů, štábů a vojsk. Spočívá ve zpravodajské přípravě 

boje, v plánování boje, v organizování přípravy vojsk k nastávající činnosti a zabezpečení jejich 

činnosti, v přípravě prostoru bojové činnosti, v kontrole plnění uložených úkolů a ve včasné 

pomoci podřízeným. Příprava boje mechanizované brigády je řešena v bojovém předpise pouze 
jedním velmi krátkým odstavcem. Příprava boje zde zahrnuje zpravodajskou přípravu boje, 

plánování boje (rozhodovací a plánovací proces), přípravu brigády k nastávající činnosti, 

přípravu prostoru bojové činnosti, kontrolu a pomoc podřízeným a řízení činnosti útvarů 

(jednotek) brigády 23 . Příprava boje mechanizovaného praporu (dále jen prapor) zahrnuje 
zpravodajskou přípravu boje, plánování boje (rozhodovací a plánovací proces), přípravu 

jednotek k plnění úkolu a jejich všestranné zabezpečení, přípravu prostoru boje a kontrolu 
připravenosti k plnění úkolu a pomoc podřízeným. 
 

1.3 ROZHODOVACÍ A PLÁNOVACÍ PROCES 
 
Plánování boje je proces, při kterém velitelé a štáby promyšleně připravují příští boj. 

V závislosti na čase se plánování boje uskutečňuje postupně nebo souběžně. Plánování boje 

se ve vztahu k rozhodovacímu procesu může uskutečňovat metodou úplného rozhodovacího 

procesu nebo zkráceného rozhodovacího procesu. Při relativním dostatku času se používá 

metoda úplného rozhodovacího procesu. Při nedostatku času se používá metoda zkráceného 

rozhodovacího procesu. Metoda úplného rozhodovacího procesu nám umožňuje dospět 

k optimálnímu řešení taktického problému podrobným posouzením několika pravděpodobných 

variant vlastní činnosti a činnosti protivníka. Metoda úplného rozhodovacího procesu zahrnuje 

stanovení cíle, tvorbu variant, jejich hodnocení, výběr jedné varianty, zpracování bojového 

rozkazu (operačního rozkazu, předběžného nařízení nebo bojového nařízení). Metody 

zkráceného rozhodovacího procesu se dosahuje zpravidla tím, že se zpracovává a hodnotí jen 

jedna optimální varianta činnosti vojsk. Nedílnou součástí rozhodovacího procesu je také 

stanovení opatření k předcházení škodám na osobách a objektech24. 
 

1.4 PLÁNOVÁNÍ BOJE 
 
Plánování boje se zahajuje ihned po obdržení úkolu od nadřízeného a zahrnuje studium a 
ujasnění úkolu, stanovení priorit boje a kritérií pro porovnání variant (s prioritami boje 
seznamuje velitel svůj štáb ve své počáteční instruktáži), hodnocení situace včetně stanovení 

variant činnosti, porovnání variant činnosti a výběr optimální varianty, dopracování bojové 

dokumentace, objasnění bojového rozkazu podřízeným, organizaci součinnosti, 
rekognoskaci, která se může konat i několikrát v průběhu plánování boje25. 
 
Na stupni prapor se plánování boje zahajuje ihned po obdržení úkolu od velitele brigády a 

zahrnuje ujasnění úkolu (jeho výsledkem je počáteční instrukce), rekognoskace prostoru boje, 

hodnocení situace (stanovení variant činností včetně kritérií posouzení a jejich důležitosti), 

rozbor (posouzení) variant vlastní činnosti a jejich porovnání s variantami činnosti protivníka 

včetně výběru optimální varianty vlastní činnosti, dopracování bojové dokumentace (bojového 

rozkazu), vydání bojového rozkazu (úkolů podřízeným) včetně objasnění plnění úkolu, 

rekognoskace a organizace součinnosti26.  
                                                           
23 Bojový předpis – Mechanizovaná brigáda, 1997, str. 23 
24 Polní řád, 1997, str. 42-43 
25 Polní řád, 1997, str. 43 
26 Bojový předpis – prapor, 1997, str. 23 
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1.5 STUDIUM A UJASNĚNÍ ÚKOLU 
 
Ujasnění úkolu je první fází přípravy rozhodnutí. Výchozím impulsem pro provedení je 

obdržení nového bojového úkolu od nadřízeného velitele. Po obdržení úkolu velitel hlásí 

nadřízenému přijetí úkolu a jeho pochopení. Velitel poté spolu se štábem přistupují ke studiu 
úkolu a jeho ujasňování. Ujasnění úkolu spočívá v pochopení cílů nastávající činnosti, 

koncepce operace (boje) nadřízeného, místa a úlohy vlastního svazku (útvaru a jednotky) 

v operační (bojové) sestavě, úkolů obdržených od nadřízeného, zvláštností nastávající činnosti, 

úkolů sousedů a součinnosti s nimi, času a prostoru vyčleněných pro plnění úkolu, omezení, 

která stanovil nadřízený, a přijatelné míry rizika, předpokladů pro splnění úkolů a opatření 

vedoucí k zabezpečení dodržování mezinárodního humanitárního práva (MHP).  
 
Závěry z ujasnění úkolu zpravidla obsahují: 

- Úlohu a místo podřízené jednotky v nastávající činnosti, 
- Vliv prostředků nadřízeného velitele na plnění vlastního úkolu, 
- Předběžný zámysl činnosti vlastních jednotek pro nastávající činnost, 
- Vliv činnosti sousedů na vlastní činnost a způsob součinnosti s nimi, 
- Jaká opatření je potřeba provést ihned k zabezpečení včasné organizace a přípravy 

jednotek pro boj. 
 
Časový rozpočet 
Aby bylo času, který má velitel k dispozici, efektivně využito a byl správně rozdělen na 

jednotlivé činnosti při organizaci boje, provádí na základě ujasnění úkolu a předběžného 

zámyslu, časový rozpočet (časovou kalkulaci) organizace boje. 
 
V časovém rozpočtu zjišťuje, jakou dobu má na přípravu a organizaci boje. Tento údaj zjistí 

zhodnocením času, kdy kalkulaci provádí do doby pohotovosti stanovené nadřízeným 

velitelem. Takto zjištění časový interval ještě hodnotí z hlediska denního a nočního času. 
 
Celkový časový interval nejprve rozdělí na část potřebnou pro svoji činnost (na stupni prapor 

také činnost štábu) a na časový úsek, který poskytne podřízeným velitelům. Přitom vychází 

z požadavku dát co nejvíce času podřízeným k organizaci a přípravě jednotek na boj. 
 
Časový úsek, vyčleněný pro vlastní činnost, pak rozdělí na jednotlivé úkony a stanoví dobu 

provedení potřebných úkolů. Tento časoví rozpočet je pak základním vodítkem pro činnost 

velitele, na stupni praporu i pro činnost štábu. S časovým rozpočtem velitel jednotky nikoho 

neseznamuje. V předběžném nařízení však uvádí některé údaje, jako je doba pohotovosti, doba 

doplnění jednotek, výdeje stavy apod. Časový rozpočet se nezpracovává jako samostatný 

dokument, pouze je velitel zaznamenává v pracovním sešitě. Na stupni prapor zpracovává 

časový rozpočet organizace boje náčelník štábu a předkládá jej veliteli praporu k posouzení 

a schválení. 
 
Časový rozpočet organizace boje provádějí velitelé jednotek na všech stupních. Jeho obsah 

bude rozdílný podle funkce a charakteru činnosti jednotlivých velitelských stupňů. 
 
Po ujasnění úkolu velitel stanovuje priority boje a kritéria pro porovnání variant. S prioritami 
boje seznamuje štáb ve své počáteční instruktáži. Náčelník štábu vydává další nezbytné pokyny 

pro další práci štábu. Je-li to nutné, mohou se podřízeným útvarům (jednotkám) vydat 
předběžná nařízení. Je-li dostatek času, může velitel vyhlásit kritéria pro porovnání variant až 
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po hodnocení situace. 27  Velitel praporu na závěr ujasnění úkolu vydá pokyny (počáteční 

instrukci) k zaměření nastávající činnosti s důrazem na stanovení cílů a hlavních úkolů (priorit), 

štáb může jednotkám vydat předběžné nařízení (počáteční instrukci) k přípravě na nastávající 

činnosti28. 
 
Předběžné nařízení 
Nedostatek času pro organizaci boje, velký rozsah opatření nutných k úspěšnému zahájení a 
vedení pánovaného boje vyžaduje, aby nejnutnější podklady byly pro organizaci a přípravu 

jednotek vydány co nejdříve po obdržení bojového úkolu. 
 
V současné praxi velení je tento požadavek uskutečňován tím, že velitelé jednotek neprovádějí 

všechny úkony rozhodovacího procesu, ale na základě ujasnění úkolu a provedení časového 

rozpočtu vydávají předběžná nařízení podřízeným velitelům. Tato nařízení umožňují současné 

provádění nezbytných opatření v organizaci a přípravě nastávající činnosti na všech 

velitelských stupních. Předběžná nařízení mohou být vydávána na stupni jednotka rovněž na 

základě předběžných nařízení nadřízeného stupně, to je velitele útvaru dříve, než obdrží bojový 

úkol. V tomto případě budou jednotlivý velitelé provádět předběžné ujasnění obsahu nařízení, 

konkrétní situace podřízené jednotky a vydají předběžná nařízení pro své velitele. 
 
Na stupni prapor bude předběžná nařízení velitelům rot a praporním jednotkám vydávat 

zpravidla náčelník štábu na základě pokynů velitele praporu. Velitelé rot a níže je budou 

vydávat osobně. Jejich hlavní úkol však spočívá v tom, aby zabezpečili splnění úkolů 

nadřízených v předběžném nařízení velitele praporu a roty. 
 
Možný obsah předběžného nařízení: 

- Charakteristika nastávající činnosti, 
- Které jednotky připravit k provádění průzkumu a zajištění, 
- Pohotovost k plnění úkolu, 
- Úkoly k doplnění bojové a dopravní techniky municí, materiálem všeho druhu, 

k dokončení oprav, 
- Doba a způsob výdeje stravy, 
- Kdy a kde se mají dostavit velitelé jednotek k vydání bojového rozkazu. 

 
1.6 HODNOCENÍ SITUACE 

 
Hodnocení situace řídí náčelník štábu. Předmětem hodnocení situace jsou ty faktory a 

podmínky, které budou ovlivňovat plnění bojového úkolu. Při hodnocení situace se zpravidla 

hodnotí situace v prostoru předpokládané činnosti, vliv terénu, počasí, roční a denní doby na 

nastávající činnost, situace protivníka, jeho bojové možnosti a pravděpodobné varianty 

činnosti, situace vlastních vojsk a jejich možnosti, jejich morální stav a psychická odolnost, 

vliv technických, materiálních a dalších podmínek nutných pro plnění úkolu, koncentrace 

civilních osob, existence a povaha důležitých objektů civilního rázu a přírodního prostředí29.  
 
K ověření skutečného stavu v prostoru předpokládané činnosti a k získání nových informací se 

uskutečňuje rekognoskace. Tato rekognoskace se může uskutečňovat i v dalším průběhu 

rozhodovacího procesu. Závěry z ujasnění úkolu, rekognoskace a hodnocení situace jsou 

základem pro rozpracování (posuzování) variant činnosti.  
                                                           
27 Polní řád, 1997, str. 44 
28 Bojový předpis – prapor, 1997, str. 24 
29 Polní řád, 1997, str. 44 
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1.7 TVORBA, POROVNÁNÍ A VÝBĚR VARIANT ČINNOSTÍ 

 
Na základě ujasnění úkolu, hodnocení situace a rekognoskace se stanovují varianty bojové 

činnosti vlastních vojsk, které se dále rozpracovávají. Počet připravovaných variant a pojetí 

každé zpracované varianty určuje velitel. Jednotlivé varianty se zpracovávají na průhlednou 

fólii přiloženou na mapu. Obsah každé varianty je podmíněn druhem boje (činností), úkolem, 

místem a úlohou svazku nebo útvaru, terénem a dalšími možnými okolnostmi.  
 
Připravovaná varianta činnosti může obsahovat: 
 prostorové a časové vymezení předpokládaného průběhu bojové činnosti (prostory, 

hranice, pásma, čáry, fáze plnění úkolů atd.), 
 posloupnost a způsob ničení protivníka, 
 bojovou sestavu (složení a úkoly vojsk prvního a druhé sledu nebo vševojskové zálohy, 

možný manévr, umístění a úkoly dalších prvků bojové sestavy), 
 obraně těžiště obrany, v útoku směr hlavního úderu, 
 rozhodující prvky zabezpečení činnosti vojsk, 
 místa velení a podle potřeby i další údaje, které stanoví velitel. 
 
Na stupni prapor varianta činnosti může obsahovat: 
 závěry z hodnocení protivníka, 
 cíl, úkoly a průběh boje a soustředění hlavního úsilí k jeho dosažení, 
 prostorové a časové vymezení boje, 
 způsob využití činnosti nadřízeného, spolupůsobících a sousedů k dosažení cíle boje, 
 pořadí a způsob ničení protivníka, 
 bojovou sestavu praporu. 
 
Po rozpracování variant přistupuje štáb k jejich porovnání. Porovnání řídí náčelník štábu. Cílem 

porovnání variant je najít takovou variantu, která nejlépe zabezpečí dosažení cílů boje i při 

jiném průběhu boje, než který se předpokládal. Toto porovnání spočívá ve vzájemném 

porovnání variant činnosti vlastních vojsk s variantami činnosti protivníka a v posouzení toho, 

jka varianty činnosti vlastních vojsk odpovídají stanoveným prioritám a kritériím. Štáb 

posuzuje (hodnotí) jednotlivé varianty a srovnává je s variantami činností protivníka s důrazem 

na varianty manévru.  
 
Po porovnání variant informuje náčelník štábu velitele o jeho výsledcích. Velitel vybere jednu 

nejvhodnější (optimální) variantu, kterou může doplnit nebo upřesnit. O vybrané variantě 

informuje velitel nadřízeného a jeho štáb. Poté vydá náčelník štábu další pokyny pro práci štábu. 

Vybraná varianta se stává rozhodnutím velitele a slouží jako podklad pro zpracování 

bojového rozkazu.  
 

1.8 BOJOVÝ ROZKAZ 
 
Bojový rozkaz je základním dokumentech, kterým velitel oznamuje své rozhodnutí podřízeným 

a stanovuje jim bojové úkoly. Bojový rozkaz se vydává písemně. Na stupni prapor může být 

bojový rozkaz vydán ústně, písemně i jinou formou a jeho písemná forma se ukládá na 

velitelském stanovišti praporu. Obsah a rozsah bojového rozkazu závisí na druhu boje, na 

situaci a na velitelském stupni, který ho vydává. Bojový rozkaz podepisuje velitel a náčelník 

štábu. Velitel může vydávat výpis z bojového rozkazu doplněný nákresovou přílohou. Po 
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vydání bojového rozkazu velitel objasní podřízeným širší souvislosti plněného úkolu a může si 

vyslechnout i jejich názory. Tím se dosahuje jednotného pochopení cílů a úkolů. 
Hlavními body a články bojového rozkazu na stupni brigáda jsou: 
 
1. VŠEOBECNÁ SITUACE 
 a) situace protivníka 
 b) situace vlastních vojsk 
 c) předpokládaný vývoj situace 
2. ÚKOL BRIGÁDY 
3. ZPŮSOB VEDENÍ OBRANY (ÚTOKU apod.) 
 a) Plán boje (grafická příloha bojového rozkazu) 
 b) Koncepce boje 
 c) Úkoly útvarům prvního a druhého sledu a vševojskové zálohy 
 d) Úkoly silám a prostředkům podpory bojové činnosti 
 e) Pokyny pro součinnost 
4. LOGISTICKÁ PODPORA (KONCEPCE PLNĚNÍ ÚKOLŮ LOGISTICKÉ PODPORY) 
5. VELENÍ A ŘÍZENÍ 
 a) Organizace velení (místa velení) 
 b) Spojení 
 
Přílohy k bojovému rozkazu: 
 A – Složení vlastních vojsk pro plnění úkolu 
 B – Zpravodajská činnost 
 C – Plán boje (grafická příloha) 
 D – Ženijní zabezpečení 
 E – Palebná podpora 
 F – Podpora boje prostředky vzdušných sil 
 G – Protiletadlová obrana 
 H – Koordinace činnosti ve vzdušném prostoru 
 I – Radioelektronický boj 
 J – Spojení 
 K – Klamání 
 L – Opatření ochrany vojsk 
 M – Policejní ochrana 
 N – Opatření proti sabotážní, diverzní a průzkumné činnosti protivníka 
 O – Zabezpečení činnosti vojsk (chemické, topografické, hydrometeorologické a další) 
 P – Logistická podpora a zdravotní zabezpečení 
 Q – Opatření k zabezpečení činnosti nadřízeného 
 R – Součinnost se silami a prostředky vojska územní obrany 
 
Kromě těchto příloh se mohou zpracovávat i další přílohy, které se označují písmeny S až Z. 

Na stupni prapor je označení příloh stejné. 
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Hlavními body a články bojového rozkazu na stupni prapor jsou: 
 
1. VŠEOBECNÁ SITUACE 
 a) situace protivníka 
 b) situace vlastních vojsk 
 c) předpokládaný vývoj situace 
2. ÚKOL PRAPORU 
3. ZPŮSOB VEDENÍ OBRANY (ÚTOKU apod.) 
 a) Plán boje (grafická příloha bojového rozkazu) 
 b) Koncepce boje 
 c) Úkoly podřízeným 
 d) Pokyny pro součinnost 
4. LOGISTICKÁ PODPORA (KONCEPCE PLNĚNÍ ÚKOLŮ LOGISTICKÉ PODPORY) 
5. VELENÍ A ŘÍZENÍ 
 a) Organizace velení (místa velení) 
 b) Spojení 
 
Přílohy k bojovému rozkazu jsou stejné jako na stupni brigáda. 
  
Pro vojenské operace NATO je struktura a obsah plánů a rozkazů řešena v dokumentu STANAG 
2014 TOP (EDITION 9) - Formats For Orders and Designation of  Timings, v jeho třetí části. 

Účelem těchto plánů a rozkazů je poskytnout podřízeným velitelům základní údaje k prvotnímu 
plánování. Těmito základními údaji jsou všeobecná situace, bojový úkol, záměr nadřízeného, 

záměr operace, způsob provedení manévru, směr hlavního úsilí, stanovení úkolů útvarům 

a jednotkám, poskytnutí podpory a přidělení prostředků, pokyny pro velení a spojení.  
 
Rozkaz obsahuje pět hlavních bodů. Bod 1 obsahuje vždy články a., b., a c. Bod 2 neobsahuje 

žádné články. Pro ostatní body není stanoveno žádné omezení pro počet článků. Součástí 

rozkazu jsou i přílohy. Množství a druh příloh vychází ze zaměření daného rozkazu. 
 
Hlavními body a články rozkazu pro provedení operace jsou: 
 
1. SITUACE (SITUATION) 

a. Síly nepřítele (Enemy Forces) 
b. Vlastní síly (Friendly Forces) 
c. Přidělené a odvelené síly a prostředky (Attachments and Detachments) 

 d. Hodnocení velitele (Commander´s Evalution) 
2. MISE (MISSION) 
3. PROVEDENÍ (EXECUTION) 
 a. Koncepce operace (Concept of operations) 
 b. Úkoly/Mise manévrovým jednotkám (Tasks/Missions to Manoeuvre Units) 
 c. Úkoly/Mise útvarů bojové podpory (Tasks/Missions to Combat Support Units) 
 d. Pokyny pro koordinaci (součinnost) (Coordinating Instructions) 
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4. ADMINISTRATIVA/LOGISTIKA (ADMINISTRATION/LOGISTICS) 
 a. Koncepce podpory (Support Concept) 
 b. Materiál a služby (Materiel and Services) 

c. Odsun raněných a zdravotnické zabezpečení (Medical Evacuation and 
Hospitalization) 

d. Personál (Personnel) 
e. Vojensko-civilní spolupráce (Civil-Military Cooperation) 
f. Různé (Miscellaneous) 

5. VELENÍ A SPOJENÍ (COMMAND AND SIGNAL) 
 a. Velení, řízení a komunikace (Command, Control, and Communications) 
 b. Velení (Command) 
 
ZÁVĚR           
 
Cílem článku bylo popsat rozhodovací procesy používané veliteli a štáby při plánování 

vojenských operací pozemních sil Armády České republiky na taktickém stupni velení (svazek 

a útvar). Důležitým aspektem při plánování operací na taktickém stupni velení je zpracování 

plánů a rozkazů, které štáby rozpracují na základě přijatého rozhodnutí velitele.  
 
V oblasti rozhodovacího procesu (plánování boje) nedošlo od roku 1997 k jejich aktualizaci. 
Polní řád a bojové předpisy jsou určeny velitelům a štábům Pozemních sil AČR na taktickém 

stupni pro přípravu a vedení pouze bojových operací. Rozhodovací a plánovací proces není 

standardizován pro všechny stupně velení. Na stupni brigáda není rozhodovací a plánovací 

proces řešen vůbec. Rozhodovací a plánovací proces je součástí procesu přípravy boje, příprava 

boje dále zahrnuje zpravodajskou přípravu boje, přípravu jednotky k plnění úkolu a její 

zabezpečení, přípravu prostoru boje a kontrolu připravenosti k plnění úkolu.  
 
Plánování boje je možné shrnout do těchto základních bodů: 
 1. Ujasnění úkolu, 
 2. Stanovení priorit boje a kritérií pro porovnání variant činnosti, 
 3. Hodnocení situace,  
 4. Stanovení variant činnosti, 
 5. Porovnání variant činností, 
 6. Výběr optimální varianty činnosti (ROZHODNUTÍ VELITELE), 
 7. Dopracování bojové dokumentace (PLÁNU BOJE), 
 8. Vydání bojového rozkazu (ROZKAZU PRO PROVEDENÍ OPERACE),  
 9. Organizace součinnosti, 
 10. Rekognoskace.  
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Miroslav JANOŠEK 
 
 

QUADCOPTER TECHNICAL POSSIBILITIES AND THEIR 
USE IN PERFORMING TASKS AERIAL RECONNAISSANCE 

 
 

Abstract:  
Quadrotor is evolving Micro Air Vehicle (MAV), which may have wide application. Modern 
quadrotors develop into small and agile means. Nowadays quadrotory already proved their 
usefulness as aerial photography of objects and areas of interest. New research is to enable 
intelligent communication with other autonomous resources, exploration of unknown 
environments and the ability to maneuver in the target regions with relatively high speed and 
accuracy. In conclusion the article showns qvadrokopter options when working in missions 
such as search and long-term monitoring of terrestrial objects. However, if all of these evolving 
technologies combined quadrotors be capable of receiving advanced autonomous operations 
that are currently one of the main tasks. 
 
1 INTRODUCTION 
 
Fixed wing unmanned aerial vehicle (UAV) has become very successful and is increasingly 
used by various applications. Especially in a military environment the use of aircraft for 
patrolling and other important tasks. It is also possible to carry out the tasks of border protection 
or search and rescue tasks. It follows that the advanced technology UAV fixed wing is 
becoming more imperative for its great maneuverability and speed of use. 
 
Full use of the military environment is manned helicopters. New Type of Micro Air Vehicle 
(MAV) develops and has excellent flight characteristics. This new product is commonly 
referred to as quadrotor. This product has several key differences that distinguish it from 
traditional helicopters and has excellent new features. Four rotors allow the aircraft is relatively 
simple manufacture, while ensuring high reliability and agility. Ongoing research further 
improves its characteristics, further research opportunities, environment and maneuverability. 
All these advanced features can be combined together and are capable quadrotors advanced 
autonomous operation. 
 
2 POSSIBILITIES OF USE MICRO AIR VEHICLE 
 
It is known that quadrotor is a type of aircraft rotors, which uses two pairs of counter-rotating 
propellers. These propellers are often connected directly to the four individual motors without 
using complicated linkages, which control the entire system. These motors are then connected 
in a so-called configuration "X". Drive, driving, the battery and microcontroller are located near 
the middle of the airplane. Changes in the climb or descent and position data such as altitude 
and airspeed are achieved by changing the speed of the rotors. Many quadrotors that are 
currently in use have a total weight of 1.5 kg and a length of about 50 cm. Due to these small 
dimensions quadrotors are suitable for indoor and urban environments than most other aviation 
products. 
 
Many years of research and practical tests it took was created aircraft that combines vertical 
takeoff and landing. This ability is determined by helicopters compared with conventional 
aircraft. During the relatively long time it was created many types of V / STOL aircraft and 
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have been studied and operated with varying degrees of success. Requirements for a satisfactory 
response in several key technology areas are discussed and research is focused on different 
types of aircraft. This survey shows that despite many problems to find ways to successful 
solutions. In the future seems to be a need to update and improve technology in order to ensure 
satisfactory performance and control before and during the flight [1]. 
 
3 NEW DIRECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF MICRO AIR VEHICLE  
 
Many new applications for quadrotor will result from the collaboration. MIT Program is a MIT 
SWARM quadrotor for surveillance missions. One such mission has multiple quadrotors 
monitoring and the possibility of transferring the wounded. Functions for managing health, 
missions allows quadrotors low capacity and can be replaced by new quadrotors. If the battery 
reaches the minimum value, quadrotor can land close to the charging station and then be 
replaced by another quadrotor. Such an efficient rescue system allows continuous operation of 
mission. The main limitation of this system arises from the need for complicated system of 
high-speed cameras for communication position. Newer projects can better estimate the 
position and orientation with improved sensors and localization algorithms. 
 
Quadcopter uses four engines with four propellers, which creates the necessary thrust to the 
aircraft. Two of motor rotates counter-clockwise and the other two in a clockwise direction. 
This configuration causes the torque of each motor operates adequately against the torque in 
the opposite direction. What is very different from landing aircraft (VTOL), is that in order to 
control the flight, the pilot uses a variable tension between the four engines. For example, if he 
wanted to turn right, he must slow down their right engine and accelerate its left engine and 
keep the remaining two motors parallel to the direction of motion at a constant speed. 
 
Most of what makes quadcopter a novice pilots seems simple. He was responsible for this 
breakthrough in microprocessor. At the beginning quadcopter relatively difficult to master 
because each engine had to be controlled individually. With today's technology, the 
computerized flight controllers with new algorithms can make flying as a very amusing and 
largely straightforward. 
 
Quadcopter and other unmanned aircraft can come with other benefits. It may be easier to go 
with the new technology. The pilot is on board the aircraft, which is especially advantageous in 
an accident. Many quadcopter is equipped with cameras on board to get an overview when 
flying. However, even with the optics must adopt a series of measures to ensure a safe flight, 
as the flight route planning in terms of terrain obstacles [3]. 
 
There are many misconceptions in the field quadcopter and multirotorů. One main reason why 

they are popular is mechanical simplicity. It should be emphasized that quadcopter is less stable 
than the equivalent helicopter and is also less efficient than an equivalent chopper. Next I will 
describe the benefits of greater mechanical simplicity and the disadvantage of lower efficiency 
and stability quadcopter over conventional helicopters. 
 
Let's analyze the mechanical simplicity. On a helicopter main rotor blades must adjust their 
height as they rotate, thrust vector to be the right direction. In combination with the tail rotor, 
or using a combination of coaxial or tandem propeller, such as Chinook helicopter is able to 
maneuver. Development and design of such a mechanism is complex and thus expensive. 
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Quadcopter but uses four motors which are attached to four fixed bases. The propellers are 
literally connected directly to the engine and thereby also the simple sum of the stroke. Such a 
structure is relatively simple from low cost. It is thanks to the high performance electric motors 
and power semiconductors and therefore also very easy operation. 
 
But when you scale it begins to make more sense in terms of cost and complexity perspective. 
It is preferable to have only a relatively complex mechanism than having four or more separate 
simple mechanisms. Especially when you consider the other disadvantages, so one 
disadvantage is stability.  
 
To conclude this section, we can say that the only drawback is stability. Quadcopters are more 
stable than conventional helicopters, we can say that they are less stable. In fact, they are so 
unstable that they must be equipped with electronic stability because no man can realistically 
fly without electronic stabilization. The fact that quadcopter compulsorily requires full 
electronic stabilization, while many RC helicopters, it does not lead to the mistaken notion that 
quadcopter stable. If you had a helicopter with equivalent size and with the same electronic 
stabilization system, you quickly discover that the helicopter is in fact much more stable. In 
order quadcopter remained stable in the air, must be set individually move each of its engines. 
In case the engine on the one hand produce a greater pressure than the other, quadcopter leans 
to one side. It is the only way to fly the horizon steady speed. 
 
Quadcopter uses its engines to speed up or slow down and there is a time delay how quickly 
quadcopter respond, because it takes time to change the speed. In these cases it is necessary to 
take into account and inertia. The greater the weight of the aircraft, the more energy is needed 
to change its speed. It follows that either it is necessary to drive each motor separately, which 
considerably increases the weight and cost. Otherwise airplanes have a slow dynamic response. 
On the other hand helicopters with variable pitch blades, they can easily change the height of 
the flight and the required thrust, which requires much less power. Slower dynamic response 
mean a flight of less stability. Also worth noting that a large rotor helicopter also provides more 
stability than quadcopter. 
 
The foregoing brings us to the second quadcopter disadvantage that its efficacy. One conclusion 
from the research is the fact that conventional tail rotor helicopter does not help to lift and 
therefore the point of ineffectiveness. Quadcopter at this point is not inefficiency. What is 
interesting is that such an effect is very evident. Quadcopter were designed so as to be able to 
carry less payload, climb and fly horizontally. 
 
It can be concluded that quadcopter are mechanically simpler and therefore potentially less 
expensive, but on the other hand are less stable and certainly less efficient than in conventional 
helicopters. Mechanical simplicity becomes preferably both increase in size, while inefficiency 
becomes an impediment, and so will not be used in large scale in transport. It follows that 
quadcopter are mechanically simpler and therefore potentially less expensive but are more 
stable than the effective conventional helicopters. Because the mechanical simplicity is a 
requirement to increase the amount, while inefficiency becomes a bottleneck, they will be used 
in large-scale transport and probably will never be used for large-scale transportation. 
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4 CONCLUSION 
 
Quadrotors has come a long way of development. Improvement takes place on a small scale, 
using sensors, motors and microcontrollers that revived quadrotor development. Although 
already in use as an aerial imaging tool for private, commercial and governmental use, new 
research expands the application possibilities quadrotor. Advances in multi-craft 
communication, survey and control environment will lead to advanced autonomous operations, 
which currently can not be made with the technology. 
 
In addition to the combat use are also great opportunities for aerial reconnaissance. Consider 
that when performed climb to a height of only about 20 to 40 meters, suddenly opens a 
landscape that is due to land objects or otherwise shaded forest. This means that full utilization 
of the information from the ground is not possible, and usually can not be obtained by other 
means than just airborne survey. This kind of research we tested in various conditions and at 
various rugged terrain and we were always surprised by its high efficiency. 
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Miroslav JANOŠEK a Vít BRŠLICA   
 
 
THE POSSIBILITY OF INDIVIDUAL TRANSFER BY LIGHTWEIGHT 

ELECTRIC VEHICLE 
 
 
Abstract: 
This article deals with the possibilities of rapid and covert transfer of smaller units in the 
medium terrain with a lightweight electric vehicle. The article lists the choice of drives in 
combination with the electrical energy storage and reliability of the system. The analyses in 
the article are supported by experiment which proofs the advantages of lightweight electric 
vehicle. 
 
1 INTRODUCTION 

 
The 21st century soldier carries weapons and equipment that does him extremely burdened. 
After walking a long shift is exhausted and less effective in combat. The individual vehicle 
will enable him to accelerate the transfer and lower exhaustion. Another advantage may be an 
increase of the borne weight (gear and equipment). The vehicle itself should be easily portable 
across any terrain obstacles, well-passable terrain, simple to operate, easy to maintain and 
highly reliable. Another requirement can be low noise, low thermal footprint and fast 
preoccupation with tactical position. 
 
2 ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF ENERGY DEMANDS OF LIGHT 

ELECTRIC VEHICLES 
 
Energy requirements are based on the total weight, which is the weight of the vehicle, driver 
and cargo. The minimizing of the vehicle weight, results in the version of the two-wheeled 
vehicle without a shell. Optimally there is the two-wheeled vehicle with hybrid drive, where 
for the lower speed range, the physical strength of rider is sufficient. In the case of climb or 
reach higher speeds the rest of the required power will supply the electric motor. The following 
Tab. 1 shows an overview of weight calculations. 
 

 symbol MIN (kg) MAX (kg) 
Rider mC 60 100 
LEV mV 20 40 
Load (cargo)  mL 20 40 
TOTAL mT 100 180 

Tab. 1 General overview payloads to move 
 
Traction force FT has three components which must overcome the driving resistances. The first 
two – the rolling resistance and the slope gradient are dependent on the total weight, the third 
– the aerodynamic drag depends on the front area and the shape, and it is applied only at 
higher speeds (square of speed in formula).  
FR = kR mT = sin R . mT  
FS = sin α . mT  
FW = CX . Sx . γ v2  
FT = FR + FS + FW = sin(R + α) mT + CX . Sx . γ v2  



50 
 

Where α is the angle of the slope,  is the angle equivalent to rolling resistance, Cx is 
coefficient of the shape, v is the speed and Sx is the front area.  
This force keeps the vehicle in the linear motion at constant speed. To accelerate the vehicle 
with acceleration a, the traction force must be increased by another component: 
FA = mT . a   
Rolling resistance even in the heavy terrain (mud, grass, soft soil, etc.) can be kept below 5%, 
(kR = 0,05) but the common value will be around 2-3%. 
 
Product of force and speed gives the required power: 
P = F v = M ω 
 
In the speed range up to 40 km per hour and slopes under 16%, the results are presented in Tab. 
2, where the results are very similar to those, which are known from small motorcycles, where 
the maximal power is also often about 2 kW. 
 

speed 
m/s 1 3 5 7 9 11 mT=[kg] 
km/h 3,6 10,8 18 25,2 32,4 39,6  

sin α = 0 
sin R = 3% 

30N 30W 90W 150W 210W 270W 330W mT = 100 
54N 54W 162W 270W 378W 486W 594W mT = 180 

sin α = 8% 
sin R = 3% 

110N 110W 330W 550W 770W 990W 1210W mT = 100 
198 198W 594W 990W 1386W 1782W 2178W mT = 180 

sin α = 16% 
sin R = 3% 

190N 190W 570W 950W 1330W 1710W 2090W mT = 100 
342N 342W 1026W 1710W 2394W 3078W 3762W mT = 180 

 Tab. 2 Traction forces and power for various slopes and masses  

 
For reasons of simplicity and reliability any variable transmission will be avoided, which for a 
vehicle with such low maximum speed fully complies [1].  
The traction force acts on the circumference of the driven wheel which, for reasons of good 
throughput terrain it will be used at least 26 inches wheel diameter, next commonly available 
possible dimension is 28 inches and it begins to appear the 29'' dimension. From the radius R 
and the forces FT the torque MT can be received: 
MT = FT . R 
 
The torque determines the weight of the motor, so the weight reduction can be reached by 
insert of reduction gearbox (iR) between the engine and the wheel that increases the rotational 
speed of the motor and reduces its torque MM consequently:  
MT = iR . MM  
 

 26’’ 28‘‘  
Diameter [mm] 702 756  
Torque [Nm] 31,9 34,4 Rated value 
Speed [rad/s] 31 29  
Speed [r.p.m] 300 278  

 Tab. 3 Data for 1000w motor for various wheels 
 
The demanded power output value can be divided into two identical motors with advantage. 
That will bring greater reliability of the system and increased efficiency at lower loads, when 
the only one motor can be supplied. 
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2.1 ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF THE ELECTRIC DRIVE 
 

The electric current to the motor Ia is given by the torque, therefore by the tractive force:  
M = K Φ Ia 
The motor terminals voltage (U  Ui) is proportional to the rotational speed and the speed of 
the vehicle consequently: 
Ui = K Φ ω 
The permanent magnet motors in the power scale 250 – 1000 W have the efficiency MOT about 
75%   
POUT = M ω = (U . I) MOT. 
 
The inverter transforms these input variables to the engine to the output variable of the battery 
with very high efficiency IN which is typically over 95%. 
(UB IB) IN = U I. 
 
Electric motor, unlike an internal combustion engine easily exceeds the maximum torque, 
which leads to increased thermal stress, so that congestion can last only a short time and then 
must be followed by relief to prevent winding overheating and damage the engine. Driving 
scheme is in Fig 1. 
 

 
Fig. 1 Drive system for lightweight electric vehicle 

 
The battery is a crucial element of the electric drive. By selecting the appropriate capacity C 
(Ah) can be achieved as well as the required performance, also the operating vehicle range and 
battery life in a number of charging cycles [2].  
 
It is obvious that the choice will be focused on the one of lithium technologies that achieve the 
energy density up to 200Wh.kg-1. The available batteries are of voltage 12 to 48V. Higher 
voltage leads to thinner wires, since the reduced current for the same power. 
 
Another advantage of lithium batteries compared to the lead acid one is, that they are not 
damaged when staying longer time in the discharged state, which is very real in the combat 
conditions [3]. 
 
Power semiconductor converters for supplying the motor includes an intelligent controller that 
monitors the battery state of charge, maximum speed, etc., and it allows the rider to control the 
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speed, or traction force, or to set up and maintain a selected value – cruise control. The 
efficiency of inverters is always higher than 95% and some of them allow the energy recovery. 
The dividing of the all battery capacity into two separate units increases the reliability and 
reduces the removal from office under partial damage in combat. In both circuits there are 
identical components and connector system allows their easy interchangeability [4]. 
 
Possibilities for the preparation of lithium batteries including voltage, capacity, energy and 
weights are listed in Tab. 4. 
 

Voltage [V] 36V 48V 
Capacity [Ah] 15Ah 10Ah 
Energy [Wh] 540Wh 480Wh 

Mass [kg] 5kg 6kg 
 

Tab. 4 The Possibilities to build lithium batteries 
 
Energy from the battery is determined by both voltage and capacity C10, which is expressed in 
amp-hours, and the current technology does not allow rapid discharge, so that the current value 
should not exceed numerically the value of C10 and hence the battery is not discharged in less 
than one hour. It also gives the minimal vehicle range. 
 
3 POSSIBILITIES OF TECHNICAL REALIZATION OF FUNCTIONAL SAMPLE 

LIGHTWEIGHT ELECTRIC VEHICLE 
 
The lightweight electric vehicle frame must have adequate strength at the lowest weight. 
Unlike sports models the frame must be enforced and eventually supplemented by carriers. 
Wheels and tires can be selected from a wide offer on the domestic market [5]. 
  
There are quite a large number of systems and arrangements of the drive systems and motors 
(the central position connected with pedals, the independent chain, the hub motor, the friction 
transmission). In terms of affordability simplicity and durability the gearless hub motor is 
chosen, which is slightly heavier, but has only one moving part. 
 
4 EXPERIMENTAL RESULTS   
 
For the experimental verification, the moderately difficult route was chosen with the total 
length of 48 km and the elevation of 220 meters. The time shift was 1 hour 36 minutes during 
continuous ride. The important factor is that fatigue after the trip is relatively small and the 
rider can begin to fulfill his duties almost immediately.  
 

 
Fig 2 Speed and route profile experimental routes 
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Fig. 2 shows the path of movement according to the above parameters. There are the diagrams 
of the speed (km/h) and the profile (altitude in meters) along the route. 
 
5 CONCLUSIONS 
 
From the analysis and experiment with lightweight electric vehicle there are resulting many 
advantages. In demanding experiments were measured remarkable values related to the speed 
and incline while moving on to middle distance, with minimal or maximum elevation. The 
small group can occupy tactically advantageous position in a relatively short time and with 
minimal fatigue from the movement. The moving can be implemented in the medium rugged 
terrain and fewer barriers. As shown in experiment times and distances moved are very 
advantageous to select this lightweight electric vehicle. 
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Vítězslav JAROŠ 
 
 

ŘÍZENÍ A ROZHODOVACÍ PROCESY V OZBROJENÝCH SILÁCH 
 
 
Abstract: 
The author defines the problems of management and decision-making processes in the public 
sector, focusing on the armed forces as specified in the normative acts of the armed forces. He 
focuses on the specifics of the issues presented in terms of the Army of the Czech Republic. 
 
ÚVOD 
 
Odpovědná volba mezi minimálně dvěma variantami budoucího chování a evaluace 

potenciálních následků této volby je základní charakteristikou rozhodování, které je 

imanentním procesem v životě každého jednotlivce i organizace. Problematice rozhodování ve 

veřejné správě, kam lze zahrnout i ozbrojené síly, není v literatuře věnovaná častá pozornost. 
Rozhodování ve veřejné správě lze definovat jako: „ … proces, ve kterém rozhodující se subjekt 

provádí v konkrétní situaci nenáhodný výběr z nejméně dvou možných variant, resp. alternativ 

další činnosti.“ [4]. 
 
Rozhodování a řízení nelze chápat jako synonyma. Řízení je totiž proces, v němž jeden subjekt 

autoritativně koordinuje činnost dalších subjektů, většinou mu podřízených, s využitím 

formálních i neformálních souborů metod a postupů, které vedou k dosahování cíle;  jedná se 

proto o činnost soustavnou nebo opakující se. Rozhodování – oproti tomu – je vždy vztaženo 

ke konkrétní situaci a řešení konkrétního problému, jakkoliv se mohou tyto situace pravidelně 

opakovat.  
 
1  ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VE VOJENSKÉM PROSTŘEDÍ 
 
Ve vojenském prostředí jsou obě funkce (rozhodování i řízení) spojeny s osobou velitele. 
Velitel je voják, který stojí v čele vojenské útvaru (případně vojenské jednotky largo sensu). 

Faktickou činnost velitele však vykonává též náčelník, což je voják stojící v čele vojenského 

zařízení. Z pojmové logiky ZoS vyplývá, že velitel stojí vždy nad náčelníkem, byť vrcholným 

orgánem pro velení armádě je náčelník generálního štábu, což interpretaci tohoto rozdělení 

poněkud komplikuje. Přestože postavení velitele není upraveno obecně závazným právním 

předpisem, jeho kvality a postavení v ozbrojených silách stanoví interní normativní akt 

v podobě vojenského řádu - Základní řád ozbrojených sil České republiky, Zákl-1 ve své Hlavě 

I. bodu 8. a 9. Velitelem se tak rozumí služební orgán, který je služebně zařazen k velení 

jednotce, útvaru, svazku, svazu nebo zařízení ozbrojených sil [6].  
 
Zákl-1 stanoví pro osobu velitele tři základní znaky: 

1. Nedělitelná pravomoc.  Velitel je oprávněn (a povinen) vydávat rozkazy, stanovovat a 

činit opatření v rozsahu své působnosti a využívat takové prostředky, které uzná za 

nutné, vhodné a dostačující ke splnění úkolu. Přestože velitel využívá iniciativu a 

návrhy podřízených a jejich účast na přípravě rozhodnutí, rozkazů a výkonů vojenských 

činností, je rozhodování jeho výsadní pravomocí. 
2. Odpovědnost velitele. Odráží se v povinnosti splnit stanovený úkol co možná 

nejrychleji, nejpřesněji a s nejmenšími ztrátami, za což je velitel osobně odpovědný.  
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Odpovědnost velitele je, stejně jako jeho velitelská pravomoc, nedělitelná a nemůže ji 

delegovat nebo přenést na jiné subjekty. 
3. Iniciativa. Mohlo by se uvažovat i o pojmu vzor – velitel totiž musí být svými 

morálními kvalitami a jednáním příkladem svým podřízeným. 
 
Ačkoliv to Zákl-1 výslovně neuvádí, otázka iniciativy úzce souvisí s motivací podřízených. 
V manažerských teoriích se akcentuje uspokojení potřeb seberealizace jakožto zásadní složka 
výkonu pracovníka a rovněž pozitivní a negativní efekt stimulace. J. L. Gibson uvádí pět 

dimenzí činností, které zvyšují motivaci: rozmanitost, celistvost a význam svěřených úkolů, 

autonomie a zpětná vazba [2]. Kromě významu svěřených úkolů a zpětné vazby však nelze 

ostatní rozsah výše uváděné činnosti pro oblast velení v ozbrojených silách s úspěchem 

aplikovat. 
 
Řízení v ozbrojených silách lze dále teoreticky rozdělit do pěti funkcí, které musí velitel 
simultánně aplikovat: 

1) Plánování. Na základě uložených úkolů musí zvolit dílčí cíle a způsoby jejich 

dosažení. Plánování v sobě také přípravu alternativních řešení. 
2) Organizování. Součást řídícího procesu, která v sobě nese vytvoření struktury rolí 

příslušníků vlastní jednotky. Díky této struktuře je zřejmé, který z příslušníků jednotky 

plní onu kterou konkrétní úlohu dle svého vzdělání, kvalifikace nebo fyzických 

schopností, případně dle operativního rozhodnutí velitele a podle charakteru 

konkrétního úkolu. 
3) Personální řízení. Velitel musí dohlížet na doplňování a udržování tabulkových míst 

své jednotky, a to včetně personálních požadavků, výběrových kritérií a výběrových 

řízení, oceňování, vzdělávání a účelného využívání lidských zdrojů. 
4) Vedení příslušníků vlastní jednotky. Spočívá v cíleném ovlivňování a aktivizaci 

chování podřízených subjektů tak, aby byli prospěšní své vlastní jednotce a současně 

zajistili svým chováním splnění cíle. Většinová metoda pro úspěšné vedení vojenského 

kolektivu spočívá v kombinaci vlastního příkladu a kvalitní komunikace. 
5) Kontrola. Tou se rozumí jednak sledování a hodnocení činnosti vlastní jednotky, ale 

i korekce vlastní činnosti k odstraňování odchylek od předem stanovených cílů. 

Jelikož je velitel za splnění cíle/úkolu vždy odpovědný, musí kontrolu vykonávat 

důsledně a koordinovaně. 
 
Oproti tomu velitelské rozhodování se sestává z těchto jednotlivých kroků: 

1) Iniciační situace. Každý velitel se nachází v konkrétním materiálním, personálním, 

osobním, funkčním, institucionálním a sociálním rámci, který determinuje jeho 

rozhodovací možnosti i schopnosti. K tomu přistupuje nutnost reagovat na podněty 

z okolí, případně tyto vlivy filtrovat a uvědomovat si současně meze vlastních 

rozhodovacích možností. 
2) Stanovení cíle. Nejedná se o synonymum stanovování úkolů, protože úkoly jsou 

ozbrojeným silám stanoveny ex lege a vlastní interní normotvorbou již mohou být jen 

zpřesňovány [3]. Např. čl. 57 Zákl -1 uvádí: „Velitel pravidelně kontroluje výcvik, 

výkon služby, výchovu osob (s důrazem na vztahy mezi nimi), výzbroj, ostatní 

techniku a další materiál, bojovou pohotovost, všestranné zabezpečení a péči o vojáka, 

dodržování norem pro ochranu utajovaných skutečností, bezpečnostních 

a protipožárních opatření, ochranu zdraví a životního prostředí. Tam, kde zjistí 

nedostatky, činí neprodleně opatření k nápravě, a není-li schopen nápravu zjednat sám, 

obrací se na nejbližšího nadřízeného. Má-li podezření ze spáchání trestného činu, 

neprodleně informuje příslušný orgán Vojenské policie.“ [6]. Cíle mohou být jednak 
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komplexní, vyplývající ze struktury vlastní velitelské činnosti, nebo konkrétní, spojené 

s plněním rozkazu svého nadřízeného, který byl dostatečně jasný a jehož splnění 

nevyžaduje další projekční postupy ani systematicky stanovované cíle. 
3) Identifikace problému. Velitel posuzuje a hodnotí stávající varianty postupu 

k dosažení stanoveného cíle a analyzuje možné komplikace. Stěžejní je, aby dokázal 

pojmenovat problém, o jehož řešení usiluje, nebo zájem, k jehož uspokojení jeho 

chování i celý rozhodovací proces směřuje. 
4) Vytváření a hodnocení variant. V závislosti na stanoveném cíli, konkrétním 

problému, ale také možnostech a při vědomí si vlastních omezení může velitel vytvořit 

varianty svého rozhodování, které se odvíjejí od uzlových bodů redukujících realizaci 

jeho záměru. Současně analyzuje dopady těchto variant, jejich efektivitu a možné 

důsledky. 
5) Rozhodnutí. Po uvážení všech aspektů variantního řešení musí velitel zvolit takové, 

které je adekvátní k dosažení cíle; lze jej dosáhnout za vynaložení minimálních 

nákladů a maximálního přínosu, je nejrychlejší a nemá nežádoucí důsledky. Není-li 
taková varianta, musí velitel přijmout řešení, které sice nesplňuje některý ze shora 

uvedených požadavků, ale jeho přínos kompenzuje možná rizika. V podmínkách 

velení ozbrojeným silám v době míru se často nebude jednat o rozhodnutí 

formalizované, tedy nejčastěji vydávané ve formě správního rozhodnutí, ale i 

rozhodnutí neformální, ústní, přijaté rychle a často i s absencí některého ze zde 

popisovaných kroků. Rozhodnutí velitele směřující k vyřešení konkrétního úkolu se 

zde nejčastěji realizuje formou rozkazu, kterým zavazuje své podřízené naplnit jeho 

vůli. Podle Základního řádu je rozkaz „stručným a jasným projevem vůle nadřízeného, 

jímž se podřízenému závazně ukládá určitá povinnost s údaji nezbytnými k jeho 

splnění“ [6]. Rozkaz musí obsahovat úkol, stanovenou dobu splnění a síly a prostředky 
určené pro jeho splnění. Ten, kdo vydá rozkaz, musí vytvořit podmínky pro jeho 

splnění a je povinen se osobně nebo prostřednictvím svých podřízených přesvědčit o 

jeho přesném a správném splnění [6]. 
6) Výkon rozhodnutí. Jak bylo shora uvedeno, jedná se nejčastěji o rozhodnutí vydané 

ve formě rozkazu, a proto je povinností velitele přesvědčit se sám nebo 

prostřednictvím činnosti svých podřízených, zda a jak byl jeho rozkaz splněn. Velitel 

však může své rozhodnutí vykonat i osobně (např. uložit kázeňský trest). 
7) Kontrolní činnost. Zde se již nejedná o implementaci rozhodnutí, ale ověření 

správnosti zvolené alternativy a získání zpětné vazby pro další potenciální korekce. 

Jde především o zhodnocení míry účinnosti zvoleného postupu a jeho efektivitu 

k naplnění cíle. Mohou však existovat i situace, kdy velitel nebude mít dostatek 

informací pro evaluaci svého postupu s ohledem na jeho výsledek, a proto se musí 

v dalším podobném rozhodovacím procesu soustředit na své osobní pocity a dojmy 
(subjektivní hodnocení), nebo o vhodnosti řešení diskutovat s dalšími subjekty (veliteli 

i podřízenými). 
 
Pro správnou orientaci v pojmech používaných ve vojenském prostředí je nezbytné ujasnit si 

obsah pojmu „velení a řízení“. Vojenská věda uvádí, že „Velení a řízení je funkční proces 

cílevědomého působení orgánů velení na podřízené velitelské stupně zaměřený na efektivní 

splnění stanovených úkolů.“[5]. 
 
Funkce velení a řízení potom spočívá v provádění opatření v oblastech personálu, výzbroje, 
komunikačních prostředků a zařízení, spojení, styčných činností a postupů využívaných 

velitelem v plánování, řízení, koordinování a kontrole ozbrojených sil. Zatímco velení je interní 

vojenský proces, kterým velitel autoritativně přenáší svoji vůli na podřízené a uplatňuje 



57 
 

vojenskou pravomoc a odpovědnost stanovovat úkoly a vydávat rozkazy podřízeným, je řízení 

proces, kterým velitel za pomoci štábu organizuje, řídí a koordinuje činnosti přidělených sil, a 

to jako součást velení. K dosažení tohoto cíle využívá velitel svůj štáb (má-li ho k dispozici) 
a standardizované řídící postupy. 
 
Podle úrovně pravomoci rozeznáváme v ozbrojených silách následující typy velení a řízení, 

které jsou odrazem součinnosti a koherence s ozbrojenými silami v rámci zkušeností ze 

zahraničních mnohonárodnostních operací: 
- Úplné velení. Spočívá ve vojenské pravomoci a odpovědnosti velitele vydávat rozkazy 

všem civilním i vojenským podřízeným. Týká se všech aspektů vojenských operací 

a administrativy. 
- Operační velení. Velitel má pravomoc stanovovat operační úkoly nebo úkoly 

podřízeným velitelům týkající se velení podřízeným jednotkám, operační velení v sobě 

nezahrnuje odpovědnost za administrativu a logistiku. 
- Taktické velení. Veliteli je svěřena pravomoc k vydávání úkolů silám, které jsou pod 

jeho přímým velením, s cílem splnit úkol stanovený nadřízeným. 
- Operační řízení. Pravomoc svěřená veliteli tak, aby mohl splnit specifické úkoly nebo 

úkoly, které jsou obvykle omezeny účelem, časem nebo místem. Nezahrnuje právo 

ukládat těmto jednotkám zvláštní činnosti nad rámec plněného úkolu, ani administrativní 

či logistické řízení. 
- Taktické řízení. Podrobné a obvykle přímé řízení a kontrola přesunů nebo manévrů 

jednotky nezbytná ke splnění nařízených úkolů. 
- Administrativní řízení. Jedná se o systém uplatňování nadřízenosti nebo řízení 

podřízených a jiných složek v administrativních záležitostech (personalistika, 

zásobování, služby apod., které nejsou zahrnuty v operačních úkolech podřízených 

jednotek nebo dalších organizací). 
- Logistické řízení. Spočívá v pravomoci velitele slaďovat, určovat priority a sjednocovat 

logistické úkoly a činnosti logistických jednotek a organizací v operačním prostoru 

ke splnění operačního úkolu. 
 
V ozbrojených silách se úroveň velení dělí na tři úrovně: 
- strategická, 
- taktická, 
- operační. 
 
V podmínkách ozbrojených sil České republiky uvedené členění s sebou nese národní specifika. 

Strategická úroveň velení a řízení je tvořena vybranými ústavními orgány státu (prezident, 

vláda, parlament a Ministerstvo obrany), které přijímají politicko-vojenská rozhodnutí o 

způsobu zajišťování obrany státu a jejího řízení, stejně jako o možnostech, způsobu a rozsahu 

zapojení ozbrojených sil do mnohonárodních operací probíhajících v zahraničí.  
 
Operační úroveň tvoří Společné operační centrum Ministerstva obrany (dále též „SOC“), v 

jehož čele stojí zástupce náčelníka Generálního štábu – ředitel SOC. V době přípravy na 

vojenské operace patří do této úrovně velení rovněž dvě operačně-taktická velitelství armády, 

a to Velitelství pozemních sil a Velitelství vzdušných sil a na stejnou úroveň je zařazeno 

Velitelství výcviku - Vojenská akademie. Na operační úrovni jsou přijímána rozhodnutí o 

způsobu využití operačních schopností účelově vytvořených operačních uskupení a o způsobu 

plnění operačních úkolů, stanovených ze strategické úrovně. Součástí operačního velení je 

organizace a zabezpečení podpory sil a prostředků armády, které jsou pro konkrétní operaci 

vyčleněny (podpora je především logistická, zdravotní, personální, nebo policejní).   
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Taktickou úroveň pak tvoří orgány velení svazků, útvarů, jednotek a zařízení armády, jejichž 
velitelé přijímají rozhodnutí o způsobu plnění bojových úkolů, tvořících součást plánu operace 

a bezprostředně řídí bojovou i nebojovou činnost na své úrovni (družstvo, četa, rota, prapor, 
brigáda). 
 
Na každé výše uvedené úrovni stupňů řízení je klíčová pozice velitele, který na své úrovni 

přijímá ve výlučné pravomoci rozhodnutí, řídí veškerou vojenskou případně i administrativní 
činnost související s plněním jeho úkolu a nese za toto plnění odpovědnost. 
 
Zejména na vyšších stupních velení však není možné, aby velitel dokázal obsáhnout celou 
problematiku vojensko-správních, technických, administrativních a personálních vztahů, a 

proto každý velitel od stupně útvar výše disponuje podpůrným a pomocným orgánem -  
vojenským velitelským štábem. Ten je určen k podpoře velitele při přijímání a realizaci 

rozhodnutí přijímaných v rámci jeho nedělitelné velitelské pravomoci a v jeho čele stojí 

náčelník štábu. Náčelník štábu je podřízen veliteli, který jeho prostřednictvím štáb řídí a vydává 

mu pokyny, je hlavním koordinátorem a organizátorem činnosti dílčích prvků štábu. Řídí 

přípravu podkladů, doporučení a návrhů pro velitele a přípravu a doručení nařízení podřízeným 

velitelům. Štáb sám o sobě žádnou vlastní pravomoc nemá, derivuje ji od velitele a jeho jménem 

ji prosazuje. V procesu řízení a velení ozbrojeným silám se štáb uplatňuje tehdy, když velitel 

nemůže přímé velení vykonávat sám.  
 
Štáb plní tři základní funkce: 
- Podpůrnou. Štáb poskytuje veliteli návrhy a doporučení k jeho rozhodování při řešení 

konkrétních úkolů, především shromažďuje data, zpracovává je do operační nebo taktické 

informace ve formě společného obrazu situace, provádí kalkulace a předkládá návrhy na 

základě vlastní odbornosti vojenského personálu, který štáb vytváří. Štáb má rovněž 

funkci distribuční, kdy šíří informace a rozkazy velitele tehdy, jestliže je velitel nemůže 

vyhlásit osobně. 
- Instruktážní. Štáb podává výklad k rozkazům a nařízením vydaným velitelem, doplňuje 

k nim potřebné informace a přiděluje zdroje potřebné pro splnění úkolu. Funguje rovněž 

jako sekretariát, kdy shromažďuje, eviduje a třídí dokumenty potřebné pro výkon velení 

a zajišťuje styk velitele s podřízenými. 
- Spojovací. Štáb musí být v soustavné součinnosti a spolupráci s nadřízeným, 

podřízenými, podporujícími, podporovanými nebo sousedními jednotkami a předávat jim 

důležité informace, stejně tak musí získané informace třídit, analyzovat a poskytovat 

veliteli. 
 
ZÁVĚR 
 
Velení a řízení ozbrojených silám je komplexní souhrn politických, právních, manažerských, 
ekonomických a vojenských vztahů, které ve svém souhrnu vedou k akceschopnosti a efektivitě 
činnosti ozbrojených sil. Jak uvádí Dlouhodobá vize rezortu obrany: „Budoucí prostor činnosti 

ozbrojených sil bude mít komplexní charakter. V nejpravděpodobnějších budoucích operacích 

bude možné jen obtížně odlišit frontu od zázemí a nepřítele od civilního obyvatelstva. Bude se 
zvyšovat význam iniciativy nižších velitelů.“ [1]. Jakkoliv se tedy mění dynamika a výchozí 
bezpečnostní prostředí činnosti ozbrojených sil, zůstává systém organizace jejich velení a řízení 
ve své podstatě konstantní.  
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SPECIFIKA C4ISTAR V PROTIPOVSTALECKÝCH OPERACÍCH 
 
 

Abstract: 
The article focuses on the brief description and explanation of the concept called C4ISTAR and 
arguments, which lead to its growing importance in connection with counterinsurgency 
operations. By explaining of the key terms ASCOPE and PMESII, and by mutual combination 
of both of them, the author draws attention to certain specific features of these operations. The 
determination of the relevant information spheres, which are important for intelligence 
preparation of the battlefield, is the result of the given analysis. Based on the analysis the author 
concludes the article by recommendations for performance of tasks in  C4ISTAR. 
 
ÚVOD 
 
Bezpečnostní prostředí současného světa se mění. Spousta států není schopno řešit své 

problémy, rozpadají se a tím vytváří prostředí chaosu a nekontrolovatelného vývoje situace. 

Budoucnost bude pravděpodobně patřit konfliktům, kde selžou státní aktéři a kde budou 
významnou roli hrát nestátní aktéři. Tím se změní i charakter konfliktu. Asymetrická taktika, 

kybernetické útoky, vyřizování si účtů cestou třetího (proxy), kriminalita, kmenová a 

náboženská příslušnost, všechny tyto aspekty mohou hrát významnou roli v nastávajících 

vojenských operacích. Výsledkem toho bude zvyšující se požadavek na včasné informace, 

důsledné monitorování situace a na přesné ničení cílů v součinnosti s velením a řízením, 

komunikací, koordinací a požadavky na vedení operace, známé pod označením C4ISTAR. 

Cílem tohoto článku je tedy poukázat nejen na rostoucí úlohu C4ISTAR v operacích všeobecně 

ale především ve vedení protipovstaleckých operací se zaměřením na hlavní cíl a tím je 
obyvatelstvo. Druhým cílem je vyspecifikovat oblasti zpravodajské přípravy bojiště, které jsou 

klíčové pro vedení protipovstaleckých operací. Tyto cíle lze dosáhnout vzájemným provedením 

matrixu mezi metodikou ASCOPE a  PMESII-PT, který specifikuje oblasti, kterým 

se C4ISTAR musí v případě protipovstaleckých operací zabývat.  
 
1 MÍSTO A ÚLOHA C4ISTAR NEUSTÁLE VZRŮSTÁ 

 
„Žijeme v podivné době, v níž je silný vzhledem ke svým morálním skrupulím slabý a slabý se 

díky své bezohlednosti stává silnějším.“  
            Otto von Bismarck 
 

Operace vedené v nedávné minulosti a současnosti (Irák, Afghánistán) se mimo jiné 

vyznačovaly bojem proti početně malým, nekonvenčním jednotkám, které používaly často HIT 

and RUN (udeř a uteč) taktiku a dosahovaly výrazných úspěchů. Dalším znakem těchto operací 

je použití nových technologií a zbraňových systémů, které se promítají do vybavení jednotek 
v operacích. To ovlivňuje a umožňuje zvýšení nároků na zpravodajské informace a 

zpravodajské zabezpečení bojiště.  Velení, řízení, spojení, počítače, zpravodajství, sledování, 

zaměřování cílů a průzkum, činnosti známé pod zkratkou C4ISTAR, budou tedy nabývat na 
čím dál větším významu. V této souvislosti je nutné připomenout, že první rolí C4ISTAR 
v době globalizace je soustředit zpravodajskou přípravu bojiště na celý prostor operace. Jeho 

druhou nezbytnou rolí je jeho dokonalá schopnost shromažďovat a analyzovat množství 

sociokulturních informací, které musí být správně pochopeny. To zahrnuje znalost protivníka, 
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jeho taktické cíle, strategii, záměry, schopnosti, způsoby řízení, jeho silné a slabé stránky, jeho 
morálku, povahu, kulturu a zvyky. C4ISTAR se proto musí rozvíjet a soustavně vylepšit své 

schopnosti myslet stejně jako protivník. Všechny tyto skutečnosti se v plné míře objevují 

především při plánovaní a poté vedení protipovstaleckého boje, který je zjednodušeně 

charakterizován jako „kombinace opatření, která jsou prováděna vládou, aby porazila 
povstalce“1. U operací, jejichž COIN může být součástí, půjde o nadvládu nikoli v palebné síle, 

nýbrž nadvládu ve schopnosti rychle a přesně získávat informace, rozhodovat se a splnit zadaný 

úkol co nejefektivněji a s co nejmenšími prostředky. Aby jednotky plnily úkoly efektivně, musí 

mít informace poskytované cestou C4ISTAR včas a v dostatečném množství a kvalitě.  
 
V součinnosti s technologickým vývojem zbraní a změnou taktických činností bude význam 

C4ISTAR narůstat z následujících důvodů:   
- Neustálý růst a rozvoj nových technologií a softwarového vybavení naplňuje jak 

očekávání v průmyslovém tak vojenském prostředí, 
- Aplikace komerčních technologií, vývoj malých komunikačních systémů, GPS, 
- Doktrinální rozvoj armád – změna struktury a velikosti, 
- Asimilace a šíření kritických informací včas identifikovat protivníka před jeho záměrem 

se zatajit či ustoupit. To zvyšuje poptávku na platformu dlouhodobé přítomnosti a 
funkčnosti např. senzorů a jejich schopnosti předat informace zpět do systému řízení 

a velení. Voják 21. století je s „nadsázkou“ řečeno jeden ze senzorů, které informace 

poskytuje. 
- Interoperabilita s prostředky koaličních partnerů, se kterými provádíme operaci.  

Adaptace společných standardů usnadňuje společné operace. 
- Tradiční hranice mezi pozemními, námořními a vzdušnými silami se stírají, systémy musí 

být funkční skrz různá prostředí a senzory by měly fúzovat výstupy. 
- Narůstá rozpočtový tlak na využití dalších schopností, vycházející z existující platformy 

a zmodernizování C4ISTAR vybavení. 
 
2 ZPRAVODAJSKÁ PŘÍPRAVA BOJIŠTĚ PROVEDENÁ POMOCÍ MODULU 
ASCOPE 
 
Důležitou součástí přípravy a vedení operací, kde C4ISTAR sehrává nejdůležitější roli, je 
zpravodajská příprava bojiště (ZPB). Je to nepřetržitý a systematický proces analyzování 

protivníka a prostředí ve vymezené geografické oblasti. Aby byla lépe pochopena, je nutné si 

připomenout zpravodajský cyklus, který byl podrobně analyzován2 vojenskými experty 
v různých publikacích. Grafická, jednodušší verze je znázorněna na obrázku níže. 
 

 
 
 
 
             
            
 
 

 
 

Obrázek 1: Schéma zpravodajského cyklu 

                                                           
1 Guide to the Analysis of Insurgency. Dostupné z: https://www.hsdl.org/?view&did=713599, s. 1. 
2 HORÁK, Oldřich. Zpravodajská informace a zpravodajský cyklus, s. 34-44. 
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V zásadě zůstává ZPB stejná jak v konvenčním konfliktu, tak v protipovstaleckých operacích. 

Nicméně určitá specifika lze v COIN vysledovat a to ve vztahu jak k hodnocení populace, tak 

protivníka a vzájemnému propojení obyvatelstva a povstalců. Analýza populace v prostoru 
operace je důležitá pro dlouhodobý úspěch protipovstaleckých operací. Tato analýza může být 

provedena prostřednictvím použití nástroje ASCOPE 3xD (Area Structures Capabilities 
Organizations People and Event)3, což je modul, ve kterém se stejná pozornost věnuje pohledu 
na populaci, povstalce a protipovstalecké jednotky (proto 3D) s cílem poskytnout jednotkám 

ucelený pohled na jejich operační prostředí. ASCOPE3xD umožňuje protipovstaleckým 

jednotkám určit, jaké informace se shromažďují; kdo je shromažďuje, třídí a napomáhá při 

přípravě a porozumění operačního prostředí; kde jednotky budou působit. Může odpovídat na 
otázky kdo, co, kdy, kde a proč. Tento pohled je rozhodující pro protipovstalecké jednotky a 

zároveň důležitý ve smyslu oddělení populace od povstalců, jak je následovně uvedeno. Její 

počáteční písmena znamenají následující: 
Prostor/Area- Jaké jsou vazby a vztahy mezi populací a kde žijí? Důraz je třeba položit na 

kmenové hranice, etnika, náboženskou složení, kriminální skupiny, umístění policejních a 

vojenských posádek ale také např. na dočasné uprchlické tábory v místě odpovědnosti operace. 
Struktura/Structure- Proč jsou přirozené a uměle vytvořené vazby a struktury důležité? V této 

oblasti je nutné se soustředit především na identifikaci tradičních cílů, různých účelových 

zařízení (např. věznice na základě zkušeností US Army v Iráku4) a nesmí se opomenout ani 

významná střediska, místa, kulturní památky apod. 
Schopnosti/Capabilities – Kdo je schopný a odpovědný za poskytování základních služeb 

lidem? Tímto rozumíme schopnost místních představitelů legálně zvolené vlády zabezpečit 

základní potřeby pro obyvatele jako např. vodu, potraviny, energii, zabezpečit základní potřeby 

infrastruktury v daném prostoru odpovědnosti operace včetně vytvoření bezpečného prostředí. 
Organizace/Organization- Jaké další skupiny působí v operačním prostoru jednotky? Jedna 
z klíčových oblastí vzhledem k rozvíjejícímu se globálnímu propojení sociálních sítí a jejich 

vlivu na populaci. Důraz bude položen na působení nevládních organizací v daném prostoru, 

paramilitantních skupin, ozbrojených skupin, humanitárních organizací, státní a nestátní aktéři.  
Lidé/People- Jak lidé mezi sebou komunikují? Jsou mezi nimi nějaké nevyřešené spory 

(kmenové, náboženské, národnostní). Minimálně jednou historie ukázala, jak citlivá tato 

problematika je jako například Sykes –Picotova dohoda z roku 1916 na Blízkém východě, kdy 

při dělení území nebylo dbáno na kmenová a národnostní území menšin. Téměř po 100 letech 

takzvaný „Islámský stát“ zahájil svoji propagační kampaň právě demonstrativním bořením 

státní hranice mezi Sýrií a Irákem.  
Události/Events- Kdy se očekávají další události? Rutinní, pravidelně se opakující, plánované 

nebo spontánní aktivity, které výrazně ovlivňují organizace, populaci a vojenské operace. 
 
3 VZÁJEMNÁ KOMBINACE A ZJIŠTĚNÍ SPECIFIK 
 
Rozsah, velikost a složitost jakékoliv ASCOPE3xD bude záviset na stupni a časové ose 

operace. Na úrovni operace může být použita matice ASCOPE / PMESII, kde PMESII 

znamená: 
Politické (Political): Klíčová rozhodnutí formální, neformální nebo stínové správy a jak jsou 
relevantní k zabezpečení celkové stabilitě v oblasti. 
Vojenské (Military): Klíčové prvky ovlivňující bezpečnostní situaci a celkovou stabilitu 

v oblasti.  
Ekonomické (Economic) : Klíčové prvky celkové ekonomické stability a aktivity v této 

oblasti.  
                                                           
3 MURRAY, Michael. A Counterinsurgent’s Guidebook, s. 10-11. 
4 WEISS, Michael a Hassan HASSAN. Islámský stát, s. 97-102. 
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Sociální (Social): Klíčové prvky, které ovlivňují tradiční společenský život v této oblasti. 

Infrastruktura (Infrastructure): Klíčové prvky, základní služby a zařízení, které ovlivňují 

celkovou stabilitu oblasti a jejich význam pro obyvatelstvo. 
Informace (Information): Klíčové prvky, které usnadňují přenos informací mezi místními 

obyvateli a jejich význam pro obyvatelstvo.  
Fyzické prostředí (Physical Environment): Klíčový terén má vliv na populaci, vybavení, 

průchodnost, viditelnost a využití mnoha zbraní.  
Čas (Time): Populace, protipovstalecké jednotky a povstalci, často vnímají čas jinak. 
 

3.1 VZÁJEMNÉ SROVNÁNÍ ASCOPE A PMESII-PT. 
 
Pro účely tohoto článku je dostačující pouze částečná matrice mezi ASCOPE a PMESII-PT. 
Další porovnání probíhá stejným způsobem. Výsledky jsou poté uvedeny níže. V prvním 

sloupci je popis konkrétních položek, tkz. operativní proměnný faktor (PMESII-PT). 
Ve druhém a třetím sloupci je zkoumán každý operační proměnný prvek prostřednictvím 

konkrétních nevojenských faktorů (ASCOPE). Čtvrtý sloupec určuje vztah k celkovému 

operačnímu prostředí a bude ve všech sloupcích stejný. Nejdůležitějším z pohledu tohoto 
článku je pátý sloupec, který nám vlastně ukazuje oblasti zájmu zpravodajské přípravy bojiště 

a v této souvislosti také oblasti, na které se musí C4ISTAR soustředit. V průběhu srovnávání je 

velmi důležité vnímat tento proces s ohledem na populaci, povstalce a protipovstalecké 

jednotky a to především vzhledem k nastolení a udržení stability. ASCOPE nám v tomto 
případě slouží jako filtr. 
 

                                                       ASCOPE/PMESII-PT   

PMESII-PT ASCOPE 
Filtr 

Faktory Důležitost k 

operačnímu prostředí 
Výsledky hodnocení 

(příklady) 
Politika / Vláda: 

Političtí aktéři, 

programy, 
schopnosti vlády a 

jak je schopna 
zabezpečit 

stabilizaci v oblasti. 

A 
S 
C  
O  
P  
E 

Klíčová rozhodnutí 

formální- 
neformální nebo 

stínové správy a jak 

jsou relevantní k 

zabezpečení 

celkové stabilitě 

v oblasti. Jaký vliv 
má vláda na 

působící nevládní 

organizace a 
nezávislá média. 

Proč je to důležité k: 
-populaci 
-povstalcům 
-protipovstaleckým 
jednotkám  
Jak to ovlivní 

stabilitu? 

-Zastoupení kmenů 

ve vládě, 
-Vliv symbolů pro 

místní populaci, 
-Schopnost povstalců 

řešit spory, 
-vliv ostatních 
politických subjektů 
v regionu, 

Vojenské/Bezpečno

st: Schopnosti 
v prostoru 
odpovědnosti 

(zařízení, mise, 

omezení zdrojů) 

A         
S  
C  
O  
P  
E 

Klíčové prvky 

ovlivňující 

bezpečnostní situaci 

a celkovou stabilitu 
v prostoru 
odpovědnosti 

Proč je to důležité k: 
-populaci 
-povstalcům 
-protipovstaleckým 
jednotkám  
Jak to ovlivní 

stabilitu? 

-Vojenské schopnosti 
povstalců, jejich 

podpora od populace, 
-Spolupráce 

povstalců s ostatními 

nestátními aktéry, 
kriminální gangy, 

drogové gangy, 
-Vojenské posádky, 
policejní stanice. 
-Vojenské schopnosti 

velitelů povstalců, 

 
Tabulka 1: Příklad ASCOPE a PMESII-PT Matice 
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Při porovnání ekonomické oblasti s filtrem s ASCOPE jsou klíčovými prvky, ovlivňující 

ekonomickou stabilitu, přítomné nevládní organizace, soukromé subjekty, zahraniční firmy či 

firmy v podřízenosti státu. Je třeba se soustředit na schopnosti místních podnikatelských 

subjektů (a jejich ozbrojené bezpečnostní ostrahy), jaké je zabezpečení základních potřeb 

obyvatelstva, dostupnost vody, energie, paliv, potravin. Neméně důležité při hodnocení je např. 
pravidelně se opakující záplavy, sucho, zemětřesení, které mají přímý dopad na ekonomiku. 
V sociální oblasti budou klíčovými prvky ty, které popisují nebo ovlivňují tradiční 

společenskou dynamiku v oblasti a to například dodržování tradic populace, akceptace místních 

zvyků, zabezpečení vzdělání, síla národních a regionálních vazeb, akceptace rituálů a jejich 
zneužívání. 
 
Infrastruktura je jednou z dominantních oblastí a v souvislosti s ASCOPE je nutné zkoumat 

dostupnost základních služeb a zařízení. Jako příklad je uvedena možnost lékařské péče, 
schopnost budování cest, mostů, nesmí být opomíjena dostatečně a schopnostně vybudovaná 

struktura vládních organizací. 
 
Informace jsou v dnešní mediální turbulenci klíčové. Při hodnocení je nutné věnovat pozornost 
především prvkům, které usnadňují přenos informací směrem k obyvatelstvu a mezi ním. 
Informace o humanitárních organizacích, médiích, para militantních skupinách a zločincích, 
pokrytí signálu mobilními operátory, pokrytí signálu televizních a radiových stanic, možnost 

vlády blokovat sítě a schopnost propagandy budou patřit ke klíčovým poznatkům.  
 
V oblasti fyzického prostředí se musí analyzovat klíčové faktory s ohledem na městské nebo 

venkovské prostředí včetně počasí a klimatu. Klíčový terén postihuje lidi, vybavení, 

průchodnost, viditelnost a využitelnost různých zbraní či zbraňových systémů. To vše má vliv 

na používané taktické schopnosti (např. jiná taktika ve městě a jiná ve venkovském prostředí), 
pokládání IED, mobilitu povstalců. V konečném důsledku to klade nároky na zvyšování 

schopností povstalců na výbušniny, léčky, technické prostředky a taktiku. Tato skutečnost se 

může projevit jako slabina povstalců při zjišťování jejich existence. 
 
Čas ovlivňuje všechno a všechna rozhodnutí. Populace, protipovstalecké jednotky a povstalci 

vždy vnímají čas odlišně, zatímco pro protipovstalecké jednotky je čas veličinou politické vůle, 

pro povstalce je to spojenec. Jak to ovlivní stabilitu? Operace je řízena podmínkami, nikoliv 

časem či politickým rozhodnutím, povstalci a čas nabourávají vůli koaličních jednotek vytrvat, 
vždyť cílem povstalců i populace je přežít.  
 
Výsledkem provedené matice, kde se zkoumá každý operační proměnný prvek prostřednictvím 

konkrétních nevojenských faktorů ASCOPE a určením vztahu k celkovému operačnímu 

prostředí, je určení specifik, které budou rozhodující k efektivnímu vedení protipovstaleckých 

operací: 
- Populace a její historicky dané zvyklosti. 
- Vliv nestátních aktérů, jejich schopnost vzájemné spolupráce vůči protipovstaleckým 

jednotkám a legálně zvolené vlády. 
- Vyhodnocení protivníka se zaměřením na jeho schopnosti využít problémy populace 

k dosažení svých cílů.  
- Struktury a vazby médií, jejich dostupnost a vliv na populaci. 
- Stav infrastruktury (Těžko populaci vysvětlíte, že nejste schopni postavit komunikaci, 

když létáte na měsíc). 
- Operace je řízena podmínkami, nikoliv časem (Připravit se na dlouhodobý a politický 

proces). Je třeba vnímat plnění úkolu v dlouhodobém horizontu. 
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- Zpravodajské informace od jednotek v prostoru operace mohou nabývat strategického 

významu, stejně tak jakékoliv selhání těchto jednotek ve vztahu k místní populaci má 

negativní následky.  
- Taktika prováděná povstalci v městských aglomeracích bude jiná než ve venkovském 

prostředí5. 
 

4 DOPORUČENÍ PRO ZPRAVODAJSKOU PŘÍPRAVU BOJIŠTĚ A C4ISTAR 
 
Disponovat spolehlivými, aktuálními a úplnými informacemi je pro úspěch mise rozhodující. 
Sběr informací je a bude záležitostí všech účastníků operačního prostředí. Především příslušníci 

taktických jednotek přímo plnící úkoly protipovstaleckých operací v místě odpovědnosti budou 
často zdrojem6 a regulátorem dalšího reálného působení a rozhodovacího procesu velitele. Tyto 
jednotky budou jedním z nejdůležitějších prvků či „senzorů“, které budou přispívat do systému 

C4ISTAR. Velitelé musí mít na paměti skutečnost, že protivník používá prostředky, které 

mohou vést ke kolapsu shromažďování a sdílení jeho informací. Velitel a jednotky se nesmí 

spoléhat pouze na technologie a technické prostředky, které napomáhají ke sběru, analýze 

a šíření informací ale především na vlastní dovednosti a schopnosti.  
 
Součásti štábu velitele musí být výrazně posílena zpravodajská skupina. Právě vzhledem 

k procesu hodnocení ASCOPE by měla být složena z následujících expertů či týmů (bude 
záležet na rozsahu operace) se zaměřením na: 
- OSINT. S informacemi z otevřených zdrojů musí být zacházeno velmi obezřetně a citlivě. 

Řada z nich může být použita jako propaganda či záměrně podstrčené informace. 

V každém případě se musí prověřovat jejich věrohodnost, na straně druhé jsou nejlépe a 

pravděpodobně nejjednodušeji dostupné. Budou rozhodující v počátečních fázích 

protipovstaleckých operacích. 
- HUMINT. Prvotní a asi nejdůležitější informace ve všech fázích operace. Jejich 

informace mohou pocházet nejen od místních obyvatel, ale také od nevládních a 

humanitárních organizací, kteří na daném území již nějakou dobu působí. Tyto informace 
se získávají dlouhodobě předem a to také od oficiálních představitelů daného státu (např. 

příslušníků zastupitelských úřadů). Ve vztahu k protipovstaleckým operacím bude 

HUMINT patřit k nejdůležitějším zdrojům informací. 
- IMINT. Množství získaných informací bude mimo jiné záležet na technologické a 

technické vyspělosti, možnostech a schopnostech koaličních partnerů legálně zvolené 

vlády. 
- SIGINT. Příslušníci SIGINT by se měli stát pravidelnou součástí jednotlivých úkolových 

uskupení s daným cílem zaměření. 
- Experti z Geografické a Meteorologické služby, dělostřelectva, ženijních jednotek a dále 

dle povahy plněného úkolu. Velikost skupiny bude záležet na zadání a cíli operace. 

Důležitá je i spolupráce této skupiny s jednotkami CIMIC, PSYOPS. Jejich působení jsou 

nezbytným přínosem z hlediska informační činnosti pro rozhodovací proces velitele.  
- Experty na počítačové sítě, techniky na softwarové vybavení, jejich schopnosti účinně se 

bránit proti hackerovým útokům, kybernetickým útokům či jenom odborným 

nedostatkům uživatelů sítě. Pravděpodobně v této oblasti jsou největší rezervy C4ISTAR. 
- Součástí zpravodajského týmu je „Styčný důstojník“ operačního štábu a to z důvodu 

urychlení komunikace se zpravodajským týmem a návrhů pro ničení cílů.   

                                                           
5 Counterinsurgency General Measures of Effectiveness [online]. Dostupné z: 

http://www.tribalanalysiscenter.com/Research%20Tools/Counterinsurgency.pdf, s. 5-6. 
6 HORÁK, Oldřich. Zpravodajská informace a zpravodajský cyklus, s. 22. 
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- Doplnění zpravodajského týmu o poradce-znalce místního operačního prostředí pomůže 

lépe vnímat a analyzovat jednotlivé úkoly ve vztahu k populaci a povstalcům. Problémem 

zůstává prověření a loajalita tohoto poradce a zabránění případného úniku informací či 

infiltrace.   
 

Vzhledem k povaze protipovstaleckých operací je důležité upozornit na další aspekty, které 

budou ovlivňovat činnost jednotek v souvislosti se systémem C4ISTAR. Prvním z nich bude 
zvyšování nároků na vzdělání jednotlivců, kteří budou obsluhovat používané technické 

prostředky. Velitelé musí počítat v přípravě a výcviku s nutností speciálních školení a obnovy 

certifikátů na dané prostředky. S vyšší technologií přijdou vyšší nároky. Oproti tomu i 
potencionální protivník bude spoléhat na poškození, přerušení či ničení části nebo celého 

systému C4ISTAR a v těchto případech se musí velitel spolehnout na původní schopnosti 
jednotlivců a členů štábů. I voják 21. století je s „nadsázkou“ C4ISTAR pochodující systém 

závislý na mnoha okolnostech, např. zdrojích. V obou případech bude rozhodovat lidský faktor. 
Druhým důležitým aspektem z hlediska C4ISTAR systému je fakt, že velitelé musí 

komunikovat s velkým počtem podpůrného personálu a kontrolovat různé počítačové systémy7, 
vše při psychickém vytížení personálu v přípravě či vlastním provedení operace. To klade 
zvýšené nároky na umění a schopnost velitele a podřízených umět komunikovat a reálně myslet. 
Třetím aspektem v souvislosti s vývojem technologií, je zabezpečení části alespoň pozemního 

systému C4ISTAR dostatečnými energetickými zdroji popřípadě záložními zdroji. To bude 

v konečném důsledku klást nároky na navýšení počtů materiálu a personálu. 
 

ZÁVĚR 
 
Zpravodajská činnost a jednotlivé operace jdou ruku v ruce. S nadsázkou můžeme tvrdit, že 

jeden bez druhého se neobejde. Pokud chceme úspěšné operace, musíme se na ně důkladně 

připravit. A to si vyžaduje dokonalé zpravodajské informace. Pokud bude operace úspěšná, 

přináší další nové informace a skutečnosti, které jsou podnětem k plánování další operace. Čím 

větší je možnost informace sbírat, shromažďovat, analyzovat a šířit, tím větší je 

pravděpodobnost úspěšnosti operace. Význam C4ISTAR byl dán zdůvodněním spojení mezí 

jeho úkolem a současným rozvojem technologií a změnami operačního prostředí. Efektivita je 
zajištěna správným velením, řízením a ničením zjištěných cílů. Neefektivní úsilí a neefektivní 

operace nemohou přinést další užitečné informace a proto jsou zbytečné. Proces C4ISTAR 
nemůže efektivně sloužit potřebám velitele, pokud nejsou řádně koordinovány a řízené zdroje 

sběru informací. Provedením matice ASCOPE a PMESII byly vyspecifikovány oblasti, na které 

je třeba položit důraz při zpravodajské přípravě bojiště v protipovstaleckých operacích. 

Výsledkem je, na základě vyspecifikovaných oblastí protipovstaleckých operací, doporučení 

na doplnění složení zpravodajských orgánů, zodpovědných za zpravodajskou přípravu bojiště.  
Tímto doplněním může být C4ISTAR ještě účinnější při provádění protipovstaleckých operací. 

V konečném důsledku je poukázáno na aspekty (rizika), které musí být velitel připraven řešit 

a to např. vzdělávání personálu, jeho psychickou odolnost a materiální zabezpečení. 
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BUDOUCNOST APLIKACE ŽENIJNÍCH ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ 

V ARMÁDÁCH NATO 
 
 

Abstract: 
The text deals with the future application of engineer robotic systems to NATO armies. The first 
chapter briefly focus on engineer robotic systems and defines basic terms. The second chapter 
deals with current state of application of engineer robotic systems to NATO armies. The last 
chapter defines possible directions for possible future application of engineer robotic systems 
to NATO armies. Main goal of the text is to inform readers about the current state of application 
of engineer robotic systems into practice and to predict possible directions of possible future 
application of these systems into practice within NATO armies. 

 
1 ÚVOD 
 
Robotické systémy jsou jednou z nejslibnějších technologií budoucnosti. Hromadné zavádění 

robotických prostředků probíhá ve výrobní i nevýrobní sféře a nutno podotknout, že se již dnes 

stávají běžnou součástí vyspělých armád. Použití robotických systémů v rámci ozbrojených 

konfliktů posledních deseti let ukazuje, jaký mohou tyto technologie ovlivňovat vojenské 

operace. Roboti či bezosádkové systémy jsou zařazovány do struktur jednotlivých druhů vojsk, 

kde jsou předurčeny k plnění různorodých úkolů bojového i nebojového charakteru. Vyvstává 

však mnoho nezodpovězených otázek, které se týkají použití robotických systémů v rámci 

ženijních prací. Jaký význam mohou mít tyto systémy v ženijním vojsku? Jaké úkoly jsou 

současné robotické prostředky zavedené v rámci NATO schopny plnit? Co se od těchto 

prostředků očekává v budoucnosti a jaká bude jejich role? Existuje vůbec nutnost 

implementovat tyto technologie do armád NATO? 
   
2 ZÁKLADNÍ POJMY 
 
Tato kapitola se zabývá základními pojmy, které souvisejí s tématikou robotizace ženijních 

prací. 
 

2.1 OBLAST ROBOTIZACE 
 
Robotizace je nevyhnutelný a nezvratný proces, který souvisí se zaváděním vojenských robotů 

do praxe s cílem nahradit člověka (vojáka). 
 
Robot je mechanické, dálkově ovládané nebo automatické zařízení, které nahrazuje člověka. 
 
Robotický systém je pak systém, který se skládá z programového a technického vybavení 

robota, jež obsahuje zdroj energie, manipulátor, efektor, řídicí systém a komunikační 

prostředky, které jsou určeny k jeho ovládání a monitorování. 
Roboty (robotické systémy) můžeme rozdělit do mnoha skupin podle různých kritérií – např. 

podle obecných vlastností (aktivní, pasivní), operačního prostředí (kosmické, vzdušné, 

pozemní, vodní, hybridní), úrovně autonomie (přímo řízený, semiautonomní, autonomní), 
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vývojové generace (1. nebo 2. generace), mobility (stacionární, výnosné, samohybné, 

zástavbové, mobilní) atp.1 
 
Vojenský robot je mechanické zařízení, které je autonomní nebo vojákem ovládáno na dálku, 

může nahradit nebo posílit/podpořit člověka a jeho činnost se vztahuje k vojenským aktivitám. 
Vojenští roboti jsou v armádách NATO nazývány jako bezosádkové systémy (Unmanned 

Systems). Tyto systémy můžeme kategorizovat podle několika kritérií. Pro účely práce navrhuji 

použít rozdělení podle jejich oblasti zaměření. Vojenští roboti mohou mít charakter bojový, 

průzkumný, chemický, logistický, zdravotnický, ženijní atp. 
 
Ženijní robot je vojenský robot, který je předurčen k plnění úkolů v rámci ženijních prací.  
 

 
 

Obrázek 1 Rozdělení ženijních robotů 
 
Ženijní bojový robot je ženijní robot, určený k plnění úkolů přímé/bojové ženijní podpory.  
Ženijní podpůrný robot je ženijní robot, určený k plnění úkolů všeobecné ženijní podpory.  
Ženijní průzkumný robot je ženijní robot, určený k plnění úkolů ženijního průzkumu. 
Umělá inteligence se chápe jako schopnost robotického systému uvažovat, učit se  
a sebezdokonalovat se obdobně jako člověk. 
 
Autonomie je nejen schopnost jednat zcela svobodně a nezávisle, ale také schopnost 

komplexního vnímání prostředí a jeho porozumění, schopnost výběru varianty činnosti 

z několika alternativ bez nutnosti lidského dozoru and řízení. Autonomní systém v podstatě 

emuluje lidské myšlení. 

 
 

Obrázek 2 Úrovně autonomie podle Unmanned Integrated Roadmap (UIR) 
 

                                                 
1 Analýza stavu využití robotických prostředků v armádách NATO a v AČR: VTÚ/VTÚPV-799-11/2015. Praha: 
VTÚ, 2015. 
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Automatizaci lze chápat jako schopnost robotického prostředku, který je předem 

naprogramován, k logickému postupu, reagovat na vstupy z jednoho nebo více senzorů  
a směřovat činnost k výstupu, který je předvídatelný. 
 

2.2 OBLAST ŽENIJNÍCH PRACÍ 
 
Zastřešujícím pojmem ženijní problematiky jsou ženijní práce (Military Engineering - 
MILENG). Tento pojem prošel určitým vývojem, přičemž jeho definice se v jednotlivých 

aliančních dokumentech ustálila. Ženijní práce utváří fyzikální operační prostředí bez ohledu 

na prvek nebo druh vojska. Realizací ženijních prací jsou podporovány všechny společné 

funkce na všech úrovních operace. Společné funkce (Joint Functions - JFs) poskytují rámec, 

který propojuje jednotlivé schopnosti a aktivity, které společně pomáhají veliteli integrovat, 

synchronizovat a řídit různorodé schopnosti a aktivity ve společných operacích. Jednotlivé JFs 

tvoří podoblasti, dle kterých můžeme kategorizovat jednotlivé úkoly v rámci ženijních prací. 

Ve všech společných operacích a na všech úrovních existují tyto JFs2 - velení a řízení 

(Command and Control, C2), manévr a ničivé účinky (Manoeuvre and Fires), zpravodajství 

(Intelligence), ochrana vojsk (Force protection), informační operace (Info Ops), CIMIC (Civil-
Military Cooperation). 
 
Ženijní role (Engineer roles) přímo navazují na ženijní práce. V aliančních dokumentech se 
také setkáváme s přívlastkem „tradiční“. Alianční dokumenty ženijní role rozdělují shodně na: 
- Podporu pohybu (Mobility); 
- Opatření k omezení pohybu protivníka (Counter-Mobility); 
- Schopnost přežít (Survivability); 
- Všeobecnou ženijní podporu (General Engineer Support). 
 

 
 

Obrázek 3 Spektrum ženijních úkolů podle ATP 3.12.1 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 AJP-3(B): Allied joint doctrine for the conduct of operations. NSA, 2011. 
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3 SOUČASNÝ STAV APLIKACE ŽENIJNÍCH ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ 
 
Ve skutečně moderních a pokrokových armádách světa je zavádění bezosádkových/robotických 

systémů obecně věnována značná pozornost.3 Ženijní práce jsou obecně velice náročné na živou 

i neživou sílu (síly a prostředky)a charakter mnoha ženijních úkolů vykazuje vysokou míru 

nebezpečnosti. Ženijní práce v rámci bojové ženijní podpory se zpravidla realizují 

v nebezpečném prostředí s možností použití zbraní hromadného ničení, či s možností výskytu 

výbušných materiálů/zařízení. Jednotlivé úkoly bojové ženijní podpory jsou charakterizovány 

vysokou úrovní nebezpečí a vysokou pravděpodobností exponování vlastních sil nepřátelské 

palbě, či potenciálnímu nebezpečí ze strany výbušných zátarasů. Úkoly bojové ženijní podpory 

jsou dále charakterizovány náročností na síly a prostředky a na nutnou součinnost mezi 

jednotlivými druhy vojsk. Zvláště náročné a nebezpečné jsou pak jednotlivé úkoly, které jsou 

spojené s přímou podporu prvosledových jednotek – a to zejména ženijní průzkum, 

překonávání překážek, budování a úprava pomocných (bojových cest) a zřizování/ražení 

průchodů v nepřátelských zátarasech apod. Další ženijní rolí, která sdružuje úkoly, jež jsou 

realizovány ve prospěch vojsk jako celku, jsou úkoly v rámci všeobecné ženijní podpory. Tyto 
úkoly jsou charakterizovány vysokou mírou náročnosti na ženijní síly a prostředky. Mezi 

zvláště nebezpečné úkoly v rámci všeobecné ženijní podpory patří zejména komplexní 

management výbušných materiálů, který zahrnuje boj proti improvizovaným výbušným 

zařízením C-IED (Counter-Improvised Explosive Device), a zneškodňování nevybuchlé 

munice (EOD – Explosive Ordnance Disposal). Již z charakteru komplexu ženijních prací lze 

logicky odvodit vhodnost použití robotických systémů s cílem snížení ztrát ve vojenských 

operacích. Toto tvrzení také mimo jiné potvrzují americké koncepční/strategické dokumenty4. 
Na tento fakt musely reagovat jednotlivé armády zaváděním robotických systémů i do oblasti 

ženijních prací. 
 
Vojenští roboti už dávno nejsou science-fiction a zejména během posledních deseti let se stávají 

čím dál důležitější, běžnou součástí vyspělých světových armád. V současné době se 

výzkumem a vývojem zabývá většina vyspělých armád světa. Ze všech armád NATO však 

zatím nejdále pokročily USA, které jsou v současné době světovým lídrem a zároveň  
i koncepčním vzorem pro ostatní armády NATO. USA jsou také zcela největším investorem do 
robotických prostředků. USA mají oproti ostatním zemím náskok nejen ve výzkumu  
a vývoji, ale i v operačním, praktickém nasazení vojenských robotů.  
 
Ministerstvo obrany USA vyvíjí několik desítek robotických systémů, které jsou určeny pro 

plnění širokého spektra úkolu. Tyto prostředky/systémy mohou být rozděleny do 3 hlavních 

skupin:5 
 
- UAS (Unmanned Aerial System) – Bezosádkový vzdušný systém; 
- UGS (Unmanned Ground System) – Bezosádkový pozemní systém; 
- UMS (Unmanned Marine System) – Bezosádkový námořní systém. 
 
I když se vývoj prvních robotických systémů datuje někdy do období konce druhé světové 

války, ženijní roboti začali být hromadně nasazováni až v průběhu 90. let 20. století. Ženijní 

robotické systémy však prošly od roku 2001 obrovským rozvojem a staly se součástí téměř 

všech vyspělých armád světa.  Po roce 2001 rapidně vzrostl aktuální operační požadavek na 

                                                 
3 Analýza stavu využití robotických prostředků v armádách NATO a v AČR: VTÚ/VTÚPV-799-11/2015. Praha: 
VTÚ, 2015. 
4 US DEPARTMENT OF DEFENSE. Unmanned Systems Integrated Roadmap 2013 - 2038. Washington, D.C.: 
Government Printing Office, 2007. 
5 Tamtéž. 
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zavádění dálkově řízených prostředků určených k EOD (Explosive Ordnance Disposal – 
Likvidace nevýbušné munice) a IEDD (Improvised Explosive Devices Disposal – Likvidace 
improvizovaných výbušných zařízení) činnostem v zahraničních společných operacích. 

Například v letech 2004-2006 stoupl jen počet ženijních EOD robotů nasazených 

v Afghánistánu DoD USA ze 160 na počet převyšující 4000.6 Další skupinou ženijních 

robotických systémů, která je zavedena ve světových armádách, je poměrně velká rodina 

ženijních podpůrných robotů určených pro plošné odminování zaminovaného terénu pomocí 

cepáku (např. DOK-ING MV-4, Božena 5) či jiného zařízení (buldozerová radlice, vyorávač, 

TRAL atp.). Všechny ženijní roboti, kteří jsou v současné době ve strukturách vyspělých 

armád, vykazují charakter relativně primitivních robotických systémů, které jsou ovládány na 

dálku a nejsou schopny emulovat lidské myšlení. Ženijní robotické prostředky zavedené 

v rámci MO USA mají převážně podpůrný charakter a podporují společné funkce jako 
udržitelnost a ochranu vojsk. Přehled současně zavedených ženijních robotů a jejich počet 

v rámci MO USA je uveden v tabulce níže. 
 

Název ženijního robotického  
prostředku 

Předurčení robota Druh ženijního 

robota 
Počet 
(rok) 

M 160 Platform  
(MV-4, MV-4B) 

Plošné odminování Ženijní podpůrný 

robot 
21 (2007) 
48 (2011) 
65 
(plánováno) 

PackBot family of systems EOD/IEDD robot Ženijní podpůrný 

robot 
1372 (2007) 

TALON family of systems  EOD/IEDD robot Ženijní podpůrný 

robot 
Mini-EOD EOD/IEDD robot Ženijní podpůrný 

robot 
320+ (2011) 

MARCbot  
(IV and IV-N) 

EOD/IEDD robot Ženijní podpůrný 

robot 
811 (IV; 
2011) 
496 (IV-N; 
2011) 

Bombot EOD/IEDD robot Ženijní podpůrný 

robot 
1842+ (2007) 

Dragon Runner EOD/IEDD robot Ženijní podpůrný 

robot 
10 (2007) 

Assault Breaching Vehicle (ABV) Zřizování průchodů Ženijní bojový 

robot 
33 (2007) 

 
Tabulka 1 Ženijní roboti zavedení v MO USA 

 
K ostatním členským státům NATO, které se intenzivně věnují výzkumu a vývoji těchto 

prostředků patří Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Kanada a Turecko. Mezi další státy, 

které se aktivně zabývají výzkumem a vývojem robotických prostředků mimo NATO jsou 
Izrael, Čína, Indie, Pákistán a zejména pak Ruská federace. Problematikou implementace 

robotů do vojenství včetně oblasti ženijních prací se zabývá asi 60 zahraničních armád. Ostatní 

armády jsou však ve srovnání s ozbrojenými silami USA v zavádění a používání robotických 

prostředků opožděny o několik let.7 I v ostatních vyspělých armádách se ženijní robotické 

systémy většinou omezují na podporu společných funkcí udržitelnosti a ochrany vojsk a mají 

charakter prostředků pro EOD, IEDD činnost a plošné odminování především protipěchotních 

minových polí. 

                                                 
6 US DEPARTMENT OF DEFENSE. Unmanned Systems Integrated Roadmap 2013 - 2038. Washington, D.C.: 
Government Printing Office, 2007. 
7 Analýza stavu využití robotických prostředků v armádách NATO a v AČR: VTÚ/VTÚPV-799-11/2015. Praha: 
VTÚ, 2015. 
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4 BUDOUCNOST APLIKACE ŽENIJNÍCH ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ 

 
„V roce 2025 bude mít americká armáda více bojových robotů než lidí.“8 
 
Charakter ženijních prací přímo vybízí k aplikaci ženijních robotických systémů. Lze 

predikovat, že s vývojem umělé inteligence bude pokračovat vývoj čím dál sofistikovanějších 

robotických systémů využitelných v rámci ženijních prací. S největší pravděpodobností bude 

pokračovat trend vývoje malých EOD a IEDD robotů, robotů pro plošné odminování, avšak 

vznikne nová rodina bojových a průzkumných ženijních robotických systémů, které budou 

schopny plnit činnost zcela autonomně nebo s minimálním zásahem operátora. Následující 

kapitola se bude věnovat především MO USA, protože je koncepčním vzorem pro ostatní 

armády NATO a její koncepční dokumenty jsou volně přístupné. Podle MO USA je možno 

pomocí robotických systémů zefektivnit plnění ženijních úkolů. Tyto úkoly jsou 

kategorizovány do osmi hlavních skupin.9 

 
 

Obrázek 4 Ženijní úkoly vhodné pro robotizaci dle Robotics Strategy White Paper 
 

Potřeby ženijního vojska z pohledu robotizace definuje MO USA jako potřeby vyšší a nižší 

priority. Mezi úkoly/potřeby vyšší priority patří sběr informaci (ženijní průzkum). Ostatní úkoly 

můžeme kategorizovat jako úkoly nižší priority.10 V současné době je v rámci MO USA 

vyvíjeno na jedenáct ženijních robotických prostředků, které jsou nebo budou schopny plnit 
široké spektrum ženijních úkolů bojového i nebojového charakteru. Všechny pak mají charakter 

UGS. Vývoj těchto prostředků v podstatě kopíruje předurčení k plnění úkolů dle Robotics 
Strategy White Paper (RSWP). Na základě analýzy současných amerických koncepčních 

dokumentů můžeme také určit několik klíčových trendů, které se týkají schopností a možného 

použití těchto prostředků. Při vývoji je kladen důraz na automatizaci vybraných procesů a co 

možná největší autonomii těchto prostředků. Automatizace se bude týkat čím dál složitějších 

procesů včetně technicky a časově náročné likvidace UXO (Unexploded Ordnance – 
Nevybuchlá munice) a IED.  

                                                 
8 US Army will have more combat robots than human soldiers by 2025 – former British spy. Russia 
Today [online]. 2016 [cit. 2016-11-06]. Dostupné z: https://www.rt.com/usa/363559-us-military-robots-soldiers/ 
9 Robotics Strategy White Paper. Department of the army, 2009. 
10 Tamtéž. 
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Obrázek 5 Armored Combat Engineer Robot ACER (Obrněný ženijní bojový robot) 
 
Tyto prostředky budou ve výbavě velkých taktických jednotek, ale i družstev a jednotlivce. 

Dalším specifickým trendem je univerzálnost a víceúčelovost systému, což umožní pokrýt 

plnění širokého spektra (nejen) ženijních úkolů bojového i nebojového charakteru (např. 

Armoured Combat Engineer Robot – ACER). 
 

Anglický 

název/zkratka 
Překlad/Název Charakter Stručný popis 

MTRS, MTRS Incr. II 
Přenosný robotický 

systém 
Podpůrný Konvenční EOD robot určený pro EOD a 

SOF operace. 

AEODRS 
Pokročilý systém 

pro ničení 

nevybuchlé munice 

Podpůrný 
Nová rodina EOD robotických systémů. 

Otevřený, modulární systém. 

CRS-I 
Bežný robotický 

systém – 
individuální 

Podpůrný, 

průzkumný 
Lehký, malý, přenosný systém pro EOD, 

ISR a CBRN operace. 

M-160 Lehký cepák M-160 Podpůrný/bojový Víceúčelový ženijní odminovací. 
Area 
Detection/Clearance 
Family of systems 

Detekční, 

čistící/uvolňovací 

systémy 

Podpůrný Pokročilé robotické systémy určené 

k detekci a zneškodňování výbušných 

zařízení. 

HMDS appliqué 
Instalovaný/vezený 

HUSKY aplikační 

kit 

Podpůrný Schopnost ovládat na dálku prostředek 

HUSKY k detekci IED a UXO a ostatních 

výbušných zařízení. 

ESR 
Ženijní robot 

určený pro 

tým/družstvo 

Bojový, podpůrný, 

průzkumný 
Univerzální, víceúčelový systém k plnění 

širokého spektra ženijních úkolů. 

ARTS 
Víceúčelový 

transportní systém 

ovládaný na dálku 

Podpůrný, bojový 
Víceúčelový ženijní stroj určený 

především k provádění zemních prací. 

SMET 
Prostředek na 

transport materiálu 

družstva 

Podpůrný 
Logistický prostředek určený k přesunu 

materiálu v rámci taktické činnosti. 

RCIS 
Systém k čištění a 

prohlídce/průzkumu 

cest 

Průzkumný 
Blíže neurčený systém předurčený pro 

zprůjezdnění komunikací. 

Robotic Wingman 
(RAMP) 

Robotická obrněná 

manévrová 

platforma 

Bojový, průzkumný 
Poloautonomní/autonomní prostředek. 

 
Tabulka 2 Ženijní roboti vyvíjení v rámci MO USA 
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MO USA však předpokládá, že s vývojem umělé inteligence a snížením celkových nákladů na 

vývoj a pořízení robotických systémů dojde k tomu, že ženijní robotické systémy budou 

aplikovány k mnohem složitějším úkolům, které budou schopny plnit plně autonomně. Predikce 

možností robotizace ženijních prací byla zveřejněna v roce 2009 v dokumentu RSWP. 
 

 
Obrázek 6 Predikce robotizace prioritních ženijních úkolů podle RSWP 

 
Ženijní robotické prostředky však nejsou jen záležitostí MO USA a NATO. Asi nejslibnější 

vývoj ženijních robotických systémů mimo NATO má Ruská federace. Ta v roce 2015 
představila poloautonomní ženijní robotické systémy robot-ženista (Uran-6) a robot-hasič 
(Uran - 14) na stejnojmenné platformě, která vyniká vysokou univerzálností a pokročilými 

elektronickými systémy. Demonstrovala tak pokročilost vlastního robotického vývoje. Tyto 
robotické systémy byly také operačně nasazeny ve vojenských operacích v Sýrii a Čečensku. 
Vozidla Uran-6 zlikvidovala bezmála 3000 výbušnin v syrském městě Palmýra a vyčistila 

mimo jiné 2,3 km2 od výbušnin.11 Lze tak pozorovat, že vzniká relativně nová rodina 

univerzálních ženijních robotických prostředků, která se bude zcela jistě v budoucnu rozrůstat 

o další systémy bojového i podpůrného charakteru. S vývojem ženijních robotických systémů 

pokračuje i Izrael, který vyvíjí vysoce univerzální prostředky, např. UGEV. Ze členských států 

NATO vyvíjí ženijní robotické systémy například Velká Británie, Francie, Německo, Itálie 
Chorvatsko a další. Hromadně jsou však nasazovány především podpůrní EOD a IEDD roboti. 

Nebylo zjištěno, že by některý ze států NATO v současné době přímo vyvíjel ženijní bojový 

robot. 
 

                                                 
11 Hi-tech Russian 'robot soldier' clears 3,000 ISIS explosives hidden at historic Palmyra site [online]. 2016 [cit. 
2016-11-06]. Dostupné z: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/hi-tech-russian-robot-soldier-7808599 
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Obrázek 7 Uran-6 „Robot-ženista“ 

 
ZÁVĚR 
 
Již v současné době hrají robotické systémy významnou roli ve vojenských operacích. Široká 

variace různých systémů zabezpečuje plnit různorodé úkoly bojového i nebojového charakteru. 

Současné prostředky jsou zpravidla závislé na člověku, nejsou schopny samostatného myšlení 

z důvodu nedokonalé umělé inteligence a potřebují v podstatě neustálý dohled. S vývojem 

umělé inteligence dochází k automatizaci určitých činností a procesů  
a roboti jsou schopni plnit složitější a technicky náročnější úkoly. Ženijní robotické systémy 

dneška jsou významnými a osvědčenými pomocníky při činnostech, kde hrozí vysoké 

nebezpečí výbuchu a kde může tedy dojít ke ztrátám na životech vojáků. Už dnes jsme však 

svědky toho, jak jsou ženijní roboti schopni plnit stále složitější úkoly a v některých případech 

i zcela automaticky. I přesto lze považovat současné vojenské roboty za relativně primitivní 

zařízení, neschopné emulovat lidské myšlení a projevovat schopnost učení se. To se 

v budoucnosti zcela jistě změní. S vývojem umělé inteligence budou ženijní prostředky plnit 

vysoce náročné úkoly autonomně či s minimálním zásahem člověka. 
 
Budoucnost válčení bude téměř jistě patřit robotickým systémům. Vyvstává však otázka, jak se 

robotizace armád dotkne jednotlivých druhů vojsk. Už nyní však víme, že tyto technologie 

budou hrát podstatnou roli při plnění bojových i nebojových ženijních úkolů ve všech druzích 

vojenských operací. 
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Petr KOVANDA 
 
 

ZÁKLADY INFORMAČNÍCH OPERACÍ 
 
 
Abstract: 
Contemporary Armed Conflicts are increasingly characterized by the necessity take into 
consideration in planning and conducting warfare, the civilian aspects of the environment. 
Thanks to pressure from the media, which can mediate the situation on the battlefield almost 
live coverage, the armed forces are forced to use soft methods of conducting combat operations 
to avoid negative influences. Commanders and staffs are being forced to deal with these 
methods, and use the activities presented information and psychological operations. 
Unfortunately, these activities in practice are not adequately appreciated, known and utilized. 
Equally a major concern in the field of information and operations is ignorance terminology, 
and therefore confusion soft activities and their effect. 
 
ÚVOD 
 
Prostředí současných operací, kterých se zúčastní ozbrojené síly, mají zásadně odlišný 

charakter. Právo státu na klasický koncept války, kdy jednotlivé státy stály proti sobě navzájem, 

se stává minulostí. Do současných konfliktů zasahují nestátní aktéři a díky nim se mění i metody 

a formy vedení vojenských operací. Konflikty, do kterých jsou vysílány ozbrojené síly, 

vyžadují pro jejich řešení zahrnout i aspekty civilního prostředí.1 Civilní aktéři, stále více 

ovlivňují průběh samotné operace a jejich opomenutí může zcela změnit poměr sil na bojišti, 

pokud se aktéři tohoto prostředí přikloní na stranu nepřítele a naše ozbrojené síly přijdou o 

výhody z tohoto prostředí plynoucí. Také díky rostoucímu tlaku ze strany médií, které 

v současné době díky technologiím dokáží zprostředkovat situaci na bojišti téměř online, jsou 

ozbrojené síly nuceny používat jiné postupy vedení bojové činnosti. Musí se umět orientovat 

v zcela jiném prostředí, které zahrnuje daleko více aktéru než jenom samotného nepřítele.  
 
Splnění cílů operace sice může být dosaženo pomocí smrtících a destrukčních prostředků ale je 

zcela pravděpodobné, že v současné době, a i do budoucna bude kladen zvýšený důraz na 

vedení takzvaných soft operací jejich hlavním cílem bude jak ovlivnění protivníka, tak 

vytvoření si pozitivního klimatu v prostoru operace ze strany civilního prostředí. Třebaže jsou 

pro příslušníky ozbrojených sil civilní aktéři mnohdy nečitelní, existují snahy o jejich 
pochopení a navázání určitých forem spolupráce. Pro získání důvěry a ovlivňování civilního 

prostředí a pro vytváření pozitivního image je využívaná celá řada forem a metod soft operací, 

které jsou využívány jednotkami, v jejichž režii je řešení INFOOPS2, PSYOPS3 a činnosti 
jednotek CIMIC4. Na druhé straně však tyto aktivity nejsou v praxi dostatečně doceněny a tímto 

nejsou využívány pro splnění cílů operace, definovaných velitelem. Zvýšená pozornost při 

plánování a vedení operací na INFOOPS vyplývá z poznání, že žijeme v informačním prostředí, 

které poskytuje obrovské možnosti ovlivňování určitých skupin pro dosažení svých cílů. Na 
druhé straně i příslušníci našich ozbrojených sil žijí v informačním prostředí, které je ovlivňuje. 

A díky dostupnosti technologií, které umožňují šířit informace a mnohdy neznáme jejich 

původce, pro naše ozbrojené síly vznikají možné hrozby. Soft aktivity mají určitá pravidla 

                                                 
1 PIKNER, Ivo a Vlastimil GALATÍK. Future operational environment and military concepts. 
2 INFOOPS - Information Operation - Informační operace 
3 PSYOPS - Psychological Operation – Psychologické operace 
4 CIMIC – Civil Military Cooperation – Civilně vojenská spolupráce 
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a jejich neznalost vede mnohdy k tomu, že jsou jejich schopnosti zaměňovány, a tudíž 

nesprávně interpretovány.  
 
1 INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ OPERACE 
 
Vývoj v oblasti komunikačních a informačních technologiích zcela mění charakter budoucích 

konfliktů. Tok informací mezi jednotlivými aktéry je v současných operacích dominantní a 

neustálý, a tak je zcela přirozené, že se informační prostředí stává součástí operace stejně jako 

terén anebo počasí.5 Informační prostředí zahrnuje celou škálu prvků, aktivit, aktérů včetně 

virtuálního a fyzického prostoru. Dle AJP-3.10. je informační prostředí definováno jako souhrn: 
- Informací samotných. 
- Jednotlivců nebo organizací, pro které je informace určená. 
- Systémů, které informace buď zpracovávají nebo předávají. 
- Osoby, které informace využívají. 
 
Informace ve svém nejvšeobecnějším obsahu rozuměna jako údaj o prostředí, jeho stavu a 

procesech v něm probíhajících. Díky rozvoji technologií může být předávána různými způsoby 

počínaje osobním předáním v rámci komunikace face-to-face, přes používání klasických médií 

jako je televizní a rozhlasové vysílání, až po komunikaci v internetovém prostoru a komunikaci 

pomocí sociálních sítí. Musíme si uvědomit, že cílem veškerých těchto aktivit jsou nakonec 

osoby nebo organizace, pro které je informace určená a kteří se na jejím obsahu rozhodnou ve 
prospěch našich koaličních sil. 
 

1.1 CIVILNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Pokud pomineme ozbrojené síly vlastní a nepřítele tak aktéry civilního prostředí lze dělit do 

následujících kategorií.6  
 

 
Obrázek 1 Aktéři civilního prostředí (zdroj autor) 

Dle obrázku 1 je základním prvkem civilního je místní obyvatelstvo, na něž informacemi působí 

celá škála aktérů. Počínaje vlastními vůdci a duchovními a konče představiteli mezinárodních 

organizací. Nezastupitelnou roli v civilním prostředí tvoří humanitární organizace. Tyto se 
v základě dělí na vládní a nevládní organizace, které se dále rozdělují na mezinárodní a místní. 
Dalším a do budoucna významnějším prvkem prostředí jsou civilní agentury, jejichž pracovníci 

budou hájit zejména zájmy svého zaměstnavatele a na základě toho budou muset být operace 

                                                 
5 AJP-3.10.1. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/450521/20150223-
AJP_3_10_1_PSYOPS_with_UK_Green_pages.pdf, s. 1-1. 
6 KOVANDA, Petr. The Relation between Military and Civilian Actors in Military Operations. 



79 
 

v prostředí jejich zájmů konzultovány a sladěny. Přátelské civilní prostředí poskytuje stranám 

konfliktu určité výhody, pokud se podaří nastolit atmosféru spolupráce a vzájemné pomoci. A 

proto nelze opomíjet vliv aktivit prováděných ozbrojenými silami na toto operačního prostředí, 

které již jenom svou přítomností mohou působit negativně a tím vytvořit nepřátelské klima. Pro 
vytváření příznivého obrazu jednotek je nutné provádět důslednou a neustálou informační 

kampaň. 
 
2 INFORMAČNÍ OPERACE 
 
INFOOPS jsou dle AJP 3.10.7 definovány jako: 
- vojenská funkce určená k poskytování poradenství a koordinaci vojenských informačních 

aktivit za účelem vytvoření požadovaných účinků na vůli, rozhodování a schopnosti 

protivníků, možných protivníků a dalších stran na podporu cílů mise. 
- akce ovlivňující informační aktivity anebo informační systémy protivníka. Mohou být 

provedena jakýmkoli vojenským prvkem a zahrnují i ochranná opatření. 
 
Základním principem INFOOPS je tedy koordinace a řízení vojenských nástrojů, jejichž cílem 

je ovlivňování rozhodování potencionálního nebo reálného protivníka, případně i obyvatelstva 

v krizové oblasti a v ostatních angažujících se státech. Je nutno si uvědomit, že INFOOPS jsou 
tedy jakýmsi deštníkem zastřešujícím již existující vojenské funkce, které pro svou práci 

používají ovlivňování informací. Cílem informačních operací je tedy dosažení informační 

převahy nad protivníkem a dosažení změny vnímání působení koaličních sil aktéry civilního 

prostředí. 
 
Mezi nástroje INFOOPS dle AJP 3. 10.8 tedy řadíme: 
- Psychologické operace (Psychological operation - PSYOPS). 
- Přítomnost, Postoj, Profil (Presence Posture Profile - PPP). 
- Operační bezpečnost (Operational Security - OPSEC). 
- Informační bezpečnost (Information Security – INFOSEC). 
- Klamání (Military Deception - MD). 
- Elektronický boj (Electronic Warfare -EW). 
- Fyzické ničení (Physical Destruction - PD). 
- Ovlivňování klíčových postav (Key leader engagement - KLE). 
- Operace v počítačových sítích (Computer Network Operations - CNO). 
- Civilně vojenská spolupráce (Civil military operation - CIMIC). 

 
Další aktivitou, se kterou musíme v rámci informačních aktivit počítat je: 
- Informování veřejnosti (Public activities – PA). 

 
Obrázek 2  Nástroje informačních operací (zdroj autor dle AJP-3.10) 

                                                 
7 AJP-3.10. Dostupné z: https://info.publicintelligence.net/NATO-IO.pdf, s. 1-3.  
8 AJP-3.10. Dostupné z: https://info.publicintelligence.net/NATO-IO.pdf, s. 1-8. 
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Jednotlivé aktivity informačních operací jsou popsány v dalších kapitolách za použití 

základního aliančního dokumentu AJP - 3.10. Information operation. 
 

 PSYCHOLOGICKÉ OPERACE 
 
PSYOPS jsou plánované a cílevědomé psychologické působení, prováděné v době míru, za 

stavu vnějšího ohrožení státu a v době války, zaměřené na cílové skupiny k ovlivnění jejich 

postojů a chování, pro dosažení politických a vojenských cílů.9 Díky médiím a bohužel i díky 

renomovaným pracovištím je PSYOPS je v mnoha případech zaměňován za INFOOPS. Je sice 
pravda, že PSYOPS je největší složkou INFOOPS a spousta úloh se provádí jeho metodami a 
formami. Není ovšem vhodné třeba používat aktivity zaměřené na vytěžování a ovlivňování 

počítačových sítí anebo metody klamání. Pro splnění svých úkolu PSYOPS používá zprávy, 

které jsou distribuovány pomocí televize, rozhlasu, tisku ale především komunikací face – to – 
face. Tyto tradiční metody jsou díky novým technologiím rozšířeny o komunikaci a šíření zpráv 

pomocí internetu. Pro plánované a cílevědomé psychologické působení na cílové skupiny 

PSYOPS používá k šíření informací produkty, které rozdělujeme do těchto skupin  
- Audiovizuální produkty – televizní vysílání, internet. 
- Audio produkty – rozhlasové vysílání, internet. 
- Tiskové produkty – noviny, časopisy, letáky, billboardy (internet) 
- Softwarové produkty – internet. 
 

 PŘÍTOMNOST, POSTOJ, PROFIL 
 
Postoj a přístup k civilnímu obyvatelstvu může značně ovlivnit image, jakým jsou ozbrojené 

síly vnímány civilním prostředím. Jenom způsob jednání civilními aktéry dokáže změnit jejich 

přístup a tím i vzájemné spolupráce. Přítomnost ozbrojených sil a jejich odhodlání vysílá do 

prostředí operace signál o jejich odhodlání řešit vzniklé krizové situace. Na druhé straně 

profilování jednotek do podoby přítele, lze dosáhnout například rozhodnutím nosit barety místo 

bojových přileb. Přítomnost, postoj, profil je funkcí INFOOPS a vyžaduje aktivní podporu 

všech příslušníků ozbrojených sil vyslaných do mise. Je nutno aby každý voják znal jak příčiny 

konfliktu, tak i zvyky místní komunity, aby nedocházelo k excesům, které by mohli ohrozit 

průběh operace. 
 

 KLAMÁNÍ 
 
Klamání můžeme zařadit mezi nejstarší vojenské činnosti, které pro svoji aktivitu používají 

šíření informací. Klamání zahrnuje opatření směřující k oklamání protivníků manipulací, 

zkreslením nebo falšováním informací. Klamání sice není primárním úkolem INFOOPS, ale v 

rámci koordinované informační činnosti může přispět k ovlivňování protivníka na všech 

úrovních. V rámci klamání se provádí tyto druhy aktivit: 
- Zastírání skutečného stavu. 
- Předstírání nesprávného obrazu reality. 
 
Z hlediska působení na civilní prostředí lze podoktnout, že tyto aktivity budou spíše zaměřené 

na nepřátelské prvky, a tudíž jejich spojování třeba s PSYOPS anebo CIMIC aktivitami je 
kontraproduktivní.  
 

                                                 
9 AJP-3.10.1. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/450521/20150223-
AJP_3_10_1_PSYOPS_with_UK_Green_pages.pdf. 
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 ZAPOJENÍ KLÍČOVÝCH POSTAV 
 
Podrobná znalost vedoucích osobností, jejich postavení, styly vedení, ambicí, motivací, 

dlouhodobých a krátkodobých cílů, osobní historie a psychologických profilů poskytuje obraz 

o klíčových hráčích, kteří mohou ovlivnit široké masy lidí. Mezi tyto klíčové hráče jsou 

zařazovány na jedné straně místní a duchovní vůdci, avšak na druhé straně nesmíme opomenout 

představitele civilních organizací působících v krizové oblasti. Aktivity humanitárních 

pracovníků jim umožnuji komunikaci face to face s civilním obyvatelstvem, a tím  jeho 

ovlivňování. Pro příslušníky ozbrojených sil je výhodné nalézt styčné body a vzájemně 

spolupracovat, k čemuž slouží jednotky CIMIC.  Důležitou činností v této oblasti bude nalezení 

vzájemných vztahů mezi jednotlivými aktéry. Znalost všech výše uvedených informací 

umožňuje nalezení klíčových osob, které je třeba ovlivnit v první řadě a poté se informace šíří 

přirozeným procesem. 
 

 OPERACE V POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH 
 
Cílem operací v počítačových sítích je nalezení způsobu, jak vstoupit do počítačových sítí 
protivníka, zaútočit na ně, vytěžit data a na druhou stranu chránit své prvky počítačových sítí. 
CNO se skládá ze tří základních prvků. 
- CNA (Computer Network Attack) - útok na počítače, počítačové sítě a zařízení pro 

ukládání dat škodlivého viru nebo kódu. Účelem může být narušení, znepřístupnění nebo 

snížení výkonosti.  
- CNE (Computer Network Exploitation) - vytěžování dat z počítačů a počítačových sítí. 

Cílem je získat možnost přistupovat, prohlížet, kopírovat a jinak manipulovat s daty, která 

jsou uložena v systému. 
- CND (Computer Network Defence) - ochrana počítačových sítí jsou opatření zabraňující 

narušení, znepřístupnění, nebo destrukci vlastních informací umístěných v počítačích 

nebo počítačových sítích. 
 

Zvýše uvedeného by se dalo usoudit, že operace v počítačových sítích nemají nic společného 

s aktivitami působícími na civilní prostředí. Nicméně při současném rozšíření internetu a 
rostoucího fenoménu sociálních sítí i tato oblast zejména pomocí CNA dá zařadit mezi aktivity 

ovlivňující cílové skupiny.  
 

 CIVILNĚ VOJENSKÁ SPOLUPRÁCE 
 
Ačkoli CIMIC je schopnost, která svými aktivitami může dopomoci k dosažení cílů INFOOPS, 

její unikátnost spočívá v tom, že se snaží vytvořit smysluplný vztah mezi armádou, civilními 

agenturami, humanitárními organizacemi a místní obyvatelstvem.10 Úlohou CIMIC je tedy 
spíše budování pozitivního image jednotky pomocí jednotlivých aktivit. Výhodou těchto 

jednotek je přímý kontakt s aktéry civilního prostředí, jako jsou místní leadeři a místní 

duchovní, pracovníci humanitárních organizací a ostatních civilních agentur. Díky těmto 

kontaktům mohou nejen identifikovat klíčové hráče ale i je ovlivňovat ve prospěch cílů mise. 

Jednotky CIMIC, stejně jako aktivity prováděné PSYOPS není vhodné spojovat klamáním 

z důvodu možné diskretizace a tím i ztrátě dlouho budované důvěry.  
 
 

                                                 
10 AJP - 3.4.9. Dostupné z: http://www.cimic-coe.org/wp-content/uploads/2014/06/AJP-3.4.9-EDA-V1-E1.pdf. 
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 OPERAČNÍ BEZPEČNOST A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST 

 
Zabezpečení vlastních informací, které jsou rozhodující pro úspěch kampaně, a informačních 

kanálů pomocí pasivních a aktivních prostředků. Jedná se tedy o aktivní a pasivní opatření k 

utajení informací o rozmístění, schopnostech a záměrech vlastních sil. 
 
INFOSEC zahrnuje řadu opatření, která jsou uplatňována na rutinní bázi pod záštitou 

bezpečnostní politiky pro ochranu informací. Cílem INFOSEC je chránit informace (uložení, 

zpracovávání nebo předávání), stejně jako hostitelské systémy proti ztrátě utajení, celistvosti a 

dostupnosti prostřednictvím různých procedurálních, technických a administrativních kontrol, 

ve všech fázích vedení a po celou dobu plánování operace. 
 

 FYZICKÉ NIČENÍ 
 
V rámci INFOOPS se převážně používají soft aktivity, avšak v některých případech je nutno 
použít fyzické ničení. Hlavními aspekty pro jeho použití jsou:  
- Prostřednictvím útoků na systémy velení a řízení, zničit jeho schopnost předávat rozkazy 

a získávat informace.  
- Použitím síly vyslat jasný signál protivníkovi o možnostech ozbrojených sil, což má 

značný psychologický dopad jak na nepřítele, tak na civilní aktéry. 
 

Nicméně, nepřiměřené vedlejší škody a zbytečné ztráty budou mít nepříznivý vliv na veřejnou 

podporu. Pokud je požadováno fyzické zničení je tedy nutno uvážit potenciální negativní 

dopady. 
 

 ELEKTRONICKÝ BOJ 
 
EW je vojenská činnost, jež používá elektromagnetickou energii k získávání informací o bojišti, 

o protivníkovi a jeho činnosti a jeho prostředcích. Elektronický boje lze s úspěchem spojit 

s klamáním, kdy nepříteli můžeme předkládat nepravdivé informace o vlastních prostředcích 

v elektromagnetickém spektru prostředí operace, které používá k dosažení ofenzivních a 

defenzivních efektů. 
 

 INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 
 
Funkce informování veřejnosti sice není přímo nástrojem INFOOPS a mnohdy není ani 

žádoucí, aby s těmito aktivitami byla spojována, ale pro vytváření jednotného informačního 

obrazu je jejich vzájemná koordinace předávaných informací více než nezbytná. Cílem je 

získávat podporu pro vojenské operace a chránit důvěryhodnost vlastních sil pomocí 

informačních kampaní, v rámci, nichž je nezbytné zachovat důvěryhodnost mluvčích a 

prezentovaných zpráv. Za dodržení zásad OPSEC je veřejnost informována o hlavních 

tématech a zprávách v rámci společného operačního prostoru.  
 
ZÁVĚR 
 
Informační prostředí a možnosti jeho ovlivňování informačními operacemi se v současné době 

stále více dostává do popředí. Nicméně musíme konstatovat, že koordinace těchto aktivit je 

stále v plenkách a v myslích mnohých velitelů vítězí použití hrubé síly nad těmito aktivitami. 
Tento přístup pramení jednak z neznalosti terminologie a struktuře provázanosti jednotlivých 

aktivit. Vojenské operace se díky médiím stává takřka válkou v přímém přenosu a je proto 
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zřejmé že v budoucnu dojde k nárůstu INFOOPS. Pro jejich účinné využití je však třeba 

efektivní koordinace pro dosažení cíleného efektu všech prvků, což podmiňuje vytvoření řídící 

složky, jejichž příslušníci pokrývají svou odborností všechny prvky tohoto systému a velitelé a 

štáby plánující operace musí s těmito aktivitami kalkulovat. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O C4ISTAR A ÚROVE Ň POVĚDOMÍ 
VELITEL Ů BOJOVÝCH JEDNOTEK O PRVCÍCH ISR  

 
 

Abstract:  
The article briefly describe essentials about C4ISTAR and IST components at combat unit level. 
Further, it presents outputs from the questionnaire survey carried out in first half of 2016 
among members of 4th Rapid Deployment Brigade and 7th Mechanized Brigade. 
The questionnaire survey was focused on platoon leaders and company commanders and their 
deputies. The outputs and short evaluation is presented after each question. Overall, there was 
10 questions in questionnaire form. Two questions were to identify brigade where they are from 
and their actual position. Seven questions were closed and partly closed and focused 
to recognize the meaning of all interviewed person. The last one question was opened question 
with possibility to write own opinion about ISR problematics. 

 
 

ÚVOD  
 
Vedení soudobých a budoucích operací klade a bude velký důraz na využívání informačních 
technologií. Již mistr Sun Tzu1 zdůrazňoval nezbytnost znát protivníka a jeho možnosti, jako 
předpoklad dosažení vítězství v boji. Moderní pozorovací, zjišťovací, senzorové, radiolokační 
a další prostředky, včetně těch na podporu zabezpečeného přenosu informací, významným 
způsobem zvyšují možnosti odhalit a rozpoznat bojový potenciál nepřítele a zjištěné informace 
o něm dále předávat na nadřízený stupeň, a tím utvářet společný obraz situace na bojišti. 
Za tímto účelem se vytváří, organizují a řídí vojenské systémy, které umožní získávání 
požadovaných informací a zabezpečení jejich dalšího využití pro organizování, plánování 
a řízení boje. Jedním z takových vojenských systémů je systém C4ISTAR (Command, Control, 
Computer, Communication, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance). 
 
1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU C4ISTAR A PRVKU ISR 
 
C4ISTAR je vícestupňový kombinovaný systém realizace procesů velení a řízení, komunikace, 
datového spojení, souboru zpravodajství, sledování, průzkumu a určování cílů. Plní úkoly 
především sběru a okamžitého vyhodnocování informací v operačním prostoru a zároveň 
kontinuálně s využitím prostředků jednotek EB (Elektronického boje) a pozemního průzkumu 
začleněného v prvku ISR vytváří podmínky pro efektivní realizaci palebné podpory pozemních 
bojových jednotek. Mezi integrované prvky zajišťující uvedenou funkcionalitu patří Skupiny 
dělostřeleckého průzkumu (SkDPz z 13. dělostřelecké brigády), předsunutí letečtí návodčí 
(FAC - Forward Air Controller z 22. základny taktického letectva) a síly a prostředky EB, 
Operačně taktického HUMINT (OTH), hloubkového průzkumu (HPz), bojového průzkumu 
(BPz) a bezpilotní průzkumu (BzPz), který je součástí organizační struktury 53. pPzEB.[1] 
 
V souladu s Alianční publikací AJP-2.1 [4] je ISTAR definován a prezentován jako systém 
systémů, integrující 3 základní prvky: výsledky senzorů; shromažďování, řízení a zpracovávání 

                                                 
1 Mistr Sun, nebo také Sun-c’, Sun Tze (543 – 495 př. n. l.) byl vojenský poradce a vojevůdce, který se narodil 
ve státě Chi království Wu (na území dnešní Číny). Je autorem nejstarší knihy o vojenské strategii „Um ění 
války“. 
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zpravodajského cyklu a targeting (proces získávání cílů). Pomocí systémů sledování, 
průzkumu, získávání cílů a senzorů poskytuje zpravodajské informace ve prospěch úkolování 
manévrových (bojových) jednotek. Shromažďováním a řízením zpravodajských informací pak 
poskytuje povědomí o situaci pro velitele a štáb. Jeho cílem je získat informační náskok před 
protivníkem, provádět úspěšné operace a ochraňovat vlastní síly. Toho se dosáhne propojením 
systému zjišťování cílů s prostředky ničení a udržení společného obrazu situace neboli tzv. 
Common Operation Picture (COP). [2] 
 

 
Obrázek 1  Systémové propojení bojových jednotek s bojovou podporou k dosažení 

funkcionality C4ISTAR 
Zdroj: [1] 

 
U PozS AČR se v rámci C4ISTAR vytváří i samotný prvek ISR (Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance), který je integrován do organizačních struktur mechanizovaných 
a výsadkových rot a čet. V podmínkách Armády České republiky (AČR) se jedná o jeden 
z projektů, který je řazen do koncepce vojáka 21. století. V rámci NATO jde o jeden 
z prioritních pilířů budování schopností interoperability aliančních armád. 
 
Prvek ISR je systém integrující zpravodajské a operační (průzkumné a sledovací) schopnosti, 
funkce a systémy na určitém stupni velení do jedné jednotky ISR. Synchronizuje a začleňuje 
Operační průzkumnou část a Zpravodajskou část. Operační průzkumná část realizuje plánování, 
operace a dodává výsledky všech shromažďovacích schopností zdrojů (senzory, prostředky, 
průzkumné orgány průzkumu a sledování, ostatní orgány a jednotky). Zpravodajská část 
provádí zpracování, využívání a šíření výsledných zpravodajských informací (zpravodajský 
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proces) pro přímou podporu rozhodování velitele, pro plánování, přípravu a provedení 
současných a budoucích vojenských operací podporovanou jednotkou. 
 
Cílem ISR je shromažďovat data a informace, které následně povedou k tvorbě znalostí 
a zpravodajských informací jednotkou ISR, jež budou odpovídat na informační požadavky 
velitele (RFI – Request for Information) a usnadní mu tak velení v boji, porozumění situaci 
a vizualizaci bojiště. [1] 
 

Nutným aspektem funkcionality ISR je vyváženost tří faktorů znázorněná na obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2  Klíčové faktory funkcionality ISR 

Zdroj: vlastní s využitím [2] 

 

Modulární bojový komplet (MBK), neboli přenosná souprava pro podporu realizace schopností 
C4ISTAR, představuje cílovou realizací prostředku ISR za účelem zvýšit operační schopností 
bojových jednotek pozemních sil AČR v oblasti velení, řízení a spojení. MBK se skládá z těchto 
komponentů: 

– měřičů souřadnic cílů a dálkoměr; 
– indikátorů polohy; 
– termovizní, optická a pozorovací zařízení; 
– systémů KIS pro vytvoření sítě ISTAR. [3] 

 
 
2 ÚROVEŇ POVĚDOMÍ VELITEL Ů BOJOVÝCH JEDNOTEK O PRVCÍCH ISR 
 
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit aktuální povědomí velitelů bojových čet a rot a jejich 
zástupců o chystaném zavedení prvků ISR (resp. MBK), a s tím spojených změnách ve strukturách 
jednotek a také jejich aktuální představu o využití těchto nových prostředků, kterým přímo velí. 
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Celkově se šetření zúčastnilo 52 respondentů ze 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované 
brigády. Vyhodnoceny a porovnány jsou odpovědi velitelů rot a jejich zástupců s odpověďmi 
velitelů čet a jejich zástupců.  
 
Početní a poměrový podíl jednotlivých respondentů je zobrazen na obrázku č. 3. 
 
                 VR/ZVR VČ/ZVČ 

 
Brigáda Odpovědi 

VR/ZVR 
Odpovědi 
VČ/ZVČ 

4. brigáda rychlého nasazení 9 22 
7. mechanizovaná brigáda 6 14 
Celkem 15 36 

Obrázek 3  Zastoupení jednotlivých respondentů 
 
 

Otázka č. 3. Pojem „rotní/četový“ prvek ISR: 

 
 VR/ZVR             VČ/ZVČ 

 
 

Dílčí závěr: Pro většinu VR/ZVR je prvek ISR již známým pojmem. U VČ/ZVČ převládá 
znalost částečná a u jedné třetiny jde jen o znalost pojmu, ale ne o znalost systému jako 
takovém. 
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Otázka č. 4. O prvcích ISR jsem se dozvěděl: 

               VR/ZVR            VČ/ZVČ 

 

 

Opověď „Jinak“: VR/ZVR uvádějí, že se o ISR dozvěděli od příslušníků S2 brigády, dále při 
studiu na Univerzitě obrany (UO), při přípravě do zahraniční operace (ZO) a že dále, že se jim 
specialisté ISR objevili v tabulkách. VČ/ZVČ v rámci odpovědi jinak, uvádí studium na UO, 
příprava do ZO a na cvičení. 
 
Dílčí závěr: V obou případech patří mezi nejčastěji uvedený zdroj informací neoficiální podání 
v rámci útvaru (zpravidla z doslechu jiného příslušníka útvaru), v menší míře pak v rámci VOP 
na útvaru. V případě tohoto zjištění je žádoucí, aby se příslušníci útvarů o odborné 
problematice, zahrnující i problematiku ISR dozvídali z oficiálních zdrojů a nejlépe v rámci 
VOP. 
 
Otázka č. 5. V následující tabulce je výběr sedmi funkcí (schopností), které by měl prvek 
ISR přinést. Označte prosím v levém sloupci čísly 1 až 7 podle Vašeho uvážení tyto funkce 
prioritn ě od té nejdůležitější (1) po tu nejméně důležitou (7), případně do volného 
prostoru doplňte funkci, kterou byste požadoval, a uveďte, jakou byste ji dal prioritu: 
 
Na grafech níže je již vyhodnocen výběr sedmi nejvíce označovaných funkcí ISR. 
 
VR/ZVR 
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VČ/ZVČ 

  
 
Dílčí závěr: Jako nejdůležitější schopnost je jednoznačně v obou skupinách respondentů 
považována vyšší znalost situace na bojišti, následovaná efektivnějším řízením bojové činnosti 
a podporou při rozhodování 
 
Otázka č. 6. V následující tabulce je naopak výčet možných nevýhod zavedení prvku ISR 
na mechanizovanou rotu/četu. Označte prosím v levém sloupci písmenem ,,x,, ta, 
se kterými se ztotožňujete, případě vepište vlastní. 
 

     VR/ZVR           VČ/ZVČ 

  
 
Odpověď „Jiné“ u VR/ZVR: vzniknou další náklady (vozidla, garážová stání), které zatím nebyly 
řešeny; uvedené nevýhody vzniknou pouze chybným řízením prvku ISR; nebude jasně stanovena 
funkční náplň a dojde k nesouladu v uchopení prvků napříč útvary; omezí to přepravní kapacitu mč; 
potřeba další techniky.  
 
Dílčí závěr: Podle VR a jejich zástupců spočívá největší možná nevýhoda zavedení prvků ISR 
v zahlcení velitelů nadbytečnými informacemi, přílišném spoléhání na možnosti těchto prvků 
a jejich zranitelnost vůči prostředků EB protivníka. Mezi jinými pak byla nejčastěji zmiňována 
externí nákladovost a nespecifikovaná koncepce použití prvků ISR. Oproti tomu z pohledu 
VČ/ZVČ je největší nevýhoda v zátěži pro veliteli při řízení dalšího prvku v sestavě jednotky 
a zranitelnost ISR vůči působení EB 
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Otázka č. 7. O místě prvku ISR v sestavě roty/čety mám: 
 

       VR/ZVR           VČ/ZVČ 

 
 

Dílčí závěr: Představy VR/ZVR s v této otázce dělí téměř na dvě poloviny mezi jasnou 
a přibližnou, u VČ/ZVČ má většina dotazovaných přibližnou představu. 
 
Otázka č. 7.1  Jako velitel čety svůj četový prvek ISR využiji následujícím způsobem: 
 

 
 
Odpověď „Jiné“: podle situace (ISR samostatně jako 5. vozidlo pod velením VČ/ZVČ), 
samostatně (zařazení podle potřeby) v přímé podřízenosti velitele. 
 
Otázka č. 7.2  Jako velitel roty svůj rotní prvek ISR využiji následujícím způsobem: 
 

 
 
Odpověď „Jiné“: samostatné vozidlo a osádka pod velením VR (dle TASKORG) nebo pod 
velením ZVR. 
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Dílčí závěr: U VR/ZVR převládala varianta přidělení prvku do podřízenosti ZVR, 
v doplňujících odpovědích pak konkretizovaná v podobě vlastního vozidla pro ISR, 
začleněného podle dané TASKORG (úkolové organizace) a podřízeného buď VR nebo ZVR. 
Podle četností jednotlivých odpovědí je patrné, že VR/ZVR na rozdíl od VČ/ZVČ jsou v této 
otázce více rozdílní v názorech.  
 
Otázka č. 8 Prvek ISR ze svého pohledu vnímám jako: 
 
 VR/ZVR     VČ/ZVČ 

 
 
Dílčí závěr: V této otázce se naprostá většina dotazovaných z obou skupin shoduje a prvek ISR 
považuje za potenciálně přínosný s tím, že až praktické použití ověří až jeho využitelnost. 
 
Otázka č. 9 Pokud bych měl možnost o ISR zjistit více, preferoval bych nejvíce formu: 
 

    VR/ZVR        VČ/ZVČ 

 
 
Odpověď „Jiné“: VR/ZVR navrhují především IMC/ukázkové cvičení, VČ/ZVČ pak 
přednášku a výklad. 
 
Dílčí závěr: VR/ZVR preferují jako zdroj dodatečných informací o prvcích ISR téměř totožně 
živou ukázku a textové informace. VČ/ZVČ preferují většinou živou ukázku. 
 
Otázka č. 10 Zde máte možnost se volnou formou vyjádřit k problematice ISR na úrovni 
mechanizované roty a čety a uvést případné návrhy a doporučení. 
 
VR/ZVR: 

– nedostatek VZP s předpokladem být kvalitní specialista ISR; 
– chybí vybavení; 
– schopnost FO pro rotní prvek, na úrovni četa je zbytečný (případně pouze samostatný 

specialista JTAC), obava ze zahlcení systému (zkušenosti USA v Iráku); 
– důležitý je koncept přípravy specialistů a jejich vybavenost. 
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VČ/ZVČ: 
– největší přínos na stupni rota (díky pozorovacím prostředkům, UAV a možnosti 

koordinace dělostřelecké podpory); 
– před obsazením tabulkových míst by mělo proběhnout odborné školení (krátký kurz) 

pro velitele o možnostech, funkcionalitě a možném využití prvků ISR; 
– komplet by měl mít vlastní bojové vozidlo (jinak bude jen zátěž potřebující ochranu), 

během boje nebude čas řešit se specialisty ISR situaci, schopnost ISR by měl mít ZVČ; 
– je nutné vytvořit dokumentaci a dodat potřebné informace, kterých je nedostatek; 
– špatná koncepce výstavby, není vybavení pro specialisty, není dostatečně řešené spojení; 
– komplety jsou zaváděny opačně, není jasná jejich funkce ani odpovědnosti v řízení, u čety 

musí mít specialista funkci FO/JTAC; 
– údajně bude nekompatibilní s BVIS (otázka smysluplnosti), potřeba zavést publikace 

a předpisy. 
 
Dílčí závěr:  
V případě jak VR, tak i VČ bylo nejčastější připomínkou, že prozatím nebyly podány relevantní 
informace velitelům ohledně prvků ISR, které budou v jejich podřízenosti. Dále již velitele 
vychází s faktu, že i když o ISR slyšeli z doslechu, tak již uvádí, že není dostupné žádné 
speciální vybavení, chybí komunikační prostředky a není zabezpečena kompatibilita s již 
zavedeným BVIS. U VČ především od 7.mb byl ještě zmíněný požadavek na doplnění dalšího 
bojového vozidla do sestavy čety k účelnému využití prvku ISR a vytvoření samostatného 
taktického místa velení VČ. 
 
 
ZÁVĚR 
 
I přes pokročilý stav akvizičního procesu pořizování speciálního vybavení pro prvky ISR 
začleněné do organizačních struktur bojových jednotek 4. brn a 7. mb, nejsou velitelé 
uvedených jednotek dostatečně informování především o schopnostech, které jim prvky ISR 
mohou poskytnout, čímž se v této fázi celý proces integrace prvků ISR do bojových jednotek 
devalvuje. Velitelé bojových jednotek by měli sami vyvíjet snahu a doslova požadovat, aby jim 
dané prostředky ISR byly do organizačních struktur co nejdříve začleněny. Velitelé by si již 
předem měli promýšlet, jaké bude místo a úloha daných prvků v jejich sestavě a co konkrétně 
a za jakých podmínek budou od svých prvků IRS požadovat. 
 
Na 12. mezinárodní vojenské exhibici „Future Forces“, která se konala ve dnech 19. až 21. října 
2016 v Praze, byly prvky ISR resp. MBK předurčené pro výsadkové jednotky 43. vpr 
kompletně prezentovány s veškerým dostupným vybavením. Nutno podotknout, že přítomní 
příslušníci 43. vpr byli schopni poskytnout vysoce odborné informace o svém vybavení 
a také demonstrovat funkcionalitu v podmínkách exhibice. Příslušníci 43. vpr potvrdili, že na 
základě verifikačního cvičení, které proběhlo u 43. vpr, kde testovali funkcionalitu MBK, byla 
potvrzena vysoká přidaná hodnota MBK především v oblasti poskytovat obrazové a datové 
informace o situaci na bojišti v téměř reálném čase a tyto informace dále předávat na nadřízený 
stupeň (družstvo-četa-rota). 
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MOŽNOSTI POUŽITIA DELOSTRELECKÝCH A VYHĽADÁVACÍCH 

RÁDIOLOKÁTOROV 
 
 

Abstract: 
Article discusses about the possibilities of using artillery search radars. The first part is focused 
to the terminology, purpose and history of the artillery search radars. The following part of the 
article is focused on the specification of concrete artillery systems search radars, the technical 
solutions, tactical possibilities of their use and new trends in the development of these radars. 
 
ÚVOD 
 
Rádiolokátor je rádioelektronické zariadenie, ktoré je určené na zistenie (detekciu), určenie 

polohy (lokalizáciu), parametrov pohybu a charakteristík objektov (lietadiel, lodí, kozmických 

objektov, vozidiel, ľudí, meteorologických a iných objektov) na základe využitia vlastností 

šírenia elektromagnetickej energie v priestore. Vo všeobecnosti sa pre rádiolokátor používa 

skrátený názov RADAR, čo predstavuje skratku odvodenú z anglického slovného spojenia 

RAdio Detection And Ranging.1 
 
Hlavnou úlohou delostreleckého vyhľadávacieho radaru (angl. weapon tracking radar, alebo 

counter-battery radar) je zaznamenať a lokalizovať nepriateľské mínometné strely, 

delostrelecké projektily a rakety, a to natoľko dostatočne rýchlo a presne, aby umožnili 

okamžité pôsobenie vlastného delostrelectva. Ich vedľajšou úlohou je vyhľadávať vlastné 

projektily a poskytnúť miestu riadenia paľby delostrelectva informácie pre úpravu paľby 

vlastných delostreleckých jednotiek. 
 
Delostrelecký vyhľadávací radar teda predstavuje radarový systém, ktorý zaznamenáva 

delostrelecké projektily vystrelené jedným alebo viacerými kanónmi, húfnicami, mínometmi 

alebo raketometmi. Pomocou detekcie, lokalizácie a sledovania strely počas jej letu dokáže z jej 
trajektórie lokalizovať pozíciu, z ktorej bola vystrelená. Pokročilejšie systémy dokážu 

elektronicky zaslať inštrukcie vlastnej delostreleckej jednotke priamo. 
 
Delostrelecké vyhľadávacie radary rovnako ako delostrelecké zbrane nepotrebujú vizuálny 

kontakt s cieľom. Tento fakt radarom umožňuje odhaľovať nepriateľské palebné postavenia aj 

z tylových priestorov alebo z priestorov za líniou vlastných síl, ktoré sú v priamom kontakte 
s nepriateľom. Moderné radary dokážu lokalizovať nepriateľské delostrelecké batérie až do 

vzdialenosti 50 km v závislosti na teréne a počasí. 
 
Niektoré radary dokážu okrem určenia pozície palebného postavenia, z ktorého bola vedená 

paľba aj vypočítať miesto dopadu strely ešte počas letu. Z toho vyplýva, že v kooperácii 
s dostatočne rýchlym komunikačným systémom sú tieto radary spôsobilé poskytovať varovanie 

jednotkám, na ktoré je vedená delostrelecká paľba za účelom zníženia strát na vlastných silách 
počas delostreleckých prepadov. Avšak, keďže doba letu väčšiny striel predstavuje čas menší 

ako jedna minúta, varovanie jednotiek bez využitia adekvátneho automatizovaného 

komunikačného systému je nereálna. Napríklad firma THALES so svojím produktom Ground 

                                                
1 OCHODNICKÝ, J. - MATOUŠEK, Z. Analýza rádiolokačných systémov. 2013. 
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Alerter 10 vyriešila toto varovanie systémom sirén, ktoré spolupracujú s radarom. Ten aktivuje 
sirénu v sektore, v ktorom je predpokladaný dopad vystrelenej strely. 
 
Niektoré delostrelecké radary môžu byť taktiež použité na sledovanie streľby vlastných 

delostreleckých jednotiek. Dokážu určiť miesto dopadu strely ešte pred dopadom, čo umožňuje 

obsluhe zistiť a zadať nové prvky streľby v značne skrátenom čase. Taktiež je možné úplne 

vypustiť nutnosť nasadenia predsunutého pozorovateľa alebo vzdušného pozorovania cieľa ale 

len v prípade ak sa jedná o statický cieľ.2 
 
1    HISTÓRIA 
 
Najmä vďaka vývoju delostreleckých vyhľadávacích radarov sa v priebehu modernizácie 

menili požiadavky a taktické úlohy delostrelectva. Upustilo sa od statickej taktiky kde 

najdôležitejšiu úlohu zohrával dosah dela, ktoré plnilo palebné úlohy z jedného miesta v tyle 
vlastných jednotiek bez akejkoľvek nutnosti sa presunúť.  Delostrelectvo bolo nútené upustiť 

od tejto stacionárnej taktiky, v prospech výrazne mobilnejšej taktiky zahŕňajúcej plnenie úloh 

v podobe krátkych a intenzívnych delostreleckých prepadov, nasledovaných okamžitým 

presunom na vopred stanovené následné postavenie v dostatočne bezpečnej vzdialenosti od 

predchádzajúceho. Tieto nové taktiky majú za následok zvýšenie požiadaviek na každú 

delostreleckú zbraň. Moderné húfnice musia byť samohybné a veľmi mobilné či už v teréne 

alebo na ceste. Taktiež musia byť schopné odniesť aspoň základné množstvo munície 

v závislosti na palebnej úlohe, ktorú budú plniť.3 
 
Prvé radary boli vyvinuté na protilietadlové účely tesne pred druhou svetovou vojnou. Operátori 

protilietadlových radarov, ktorí sa dostali príliš blízko prednej línie kvôli úspešnému postupu 

nepriateľa boli vďaka radarom schopní sledovať strely mínometov. Táto neočakávaná udalosť 

viedla v šesťdesiatych rokoch minulého storočia k vývoju radarov na vyhľadávanie 

mínometov. 
 
Vyhľadávanie mínometov bolo pomerne jednoduché vďaka ich parabolickej trajektórii. Tieto 

výpočty zvládali aj analógové počítače. Lepšie radary boli schopné vyhľadávať aj húfnice, ak 

viedli streľbu vo vyšších uhloch streľby. Konkrétne pri elevácii nad 45 stupňov. Takéto použitie 

húfnic je však zriedkavé. Zložitejšie sa však javilo vyhľadávanie kanónov, húfnic 

a raketometov, ktoré strieľajú nižšími uhlami streľby. 
 
V 70. rokoch 20. storočia sa ukázalo, že je možná aj lokalizácia zbraní, ktoré využívajú nižšie 

uhly streľby. Tak USA spustilo program „FireFinder“ a firma Hughes v období troch rokov 

prišla s potrebnými algoritmami na výpočty dráhy strely. 
 
Ďalší krok dopredu spravila Európa. Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko sa dohodli na 

požiadavkách pre nový delostrelecký radar. To dalo podnet pre vznik firmy Euro-Art. 
Spoločnosť Euro-Art vznikla v roku 1989 v Mníchove s cieľom vývoja pokročilých radarových 

technológií. Táto spoločnosť bola dcérskou spoločnosťou pre EADS Deutschland GmbH, 

Mníchov, Nemecko, Thales Air Defence S.A., Bagneux, Francúzko, Thales Defence Ltd. 
Crawley, United Kingdom, Lockheed Martin Corp., Moorestown, USA. Pre túto firmu boli 
krajinami zadané požiadavky pre budúci vyhľadávací radar.4 Hlavnou požiadavkou bola 
schopnosť radaru lokalizovať niekoľko zbraní súčasne a zaradiť ich do jednotlivých batérií 

                                                
2 FM 3-09.12 Tactics, Techniques, and Procedures for Field Artillery Target Acquisition .2002. 
3 GlobalSecurity. ogr. Counter-Battery Radar [online]. 
4 Euro-Art COBRA [online]. 
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z ich stredom a rozmermi ich zostáv. Tento radar bol zaradený do užívania pod názvom Euro-
ART Counter Battery Radar (akronym COBRA). Následne po Francúzsku, Nemecku a Veľkej 

Británii sa do vývoja zapojili ďalšie európske krajiny.  
 
2     „SÚČASNOSŤ“ 
 
Skúsenosti z operácií MKM, najmä v Iraku a Afganistane, viedli k zvýšeniu dopytu po malých 

a mobilnejších radaroch primárne určených na detekciu palieb delostrelectva (najmä 

mínometov), ktoré by operačným základniam koaličných síl poskytli ochranu pred častými 

delostreleckými prepadmi a zároveň by vyžadovali minimálnu obsluhu. Do tejto kategórie 

patria napr. radary FIREFINDER a ARTHUR. 
 

2.1 FIREFINDER 
 
Systém FireFinder je delostrelecký vyhľadávací radar, ktorý slúži na vyhľadanie nepriateľských 

strieľajúcich diel, mínometov, respektíve raketometov. Počas letu vypočíta palebné postavenie 
nepriateľského delostreleckého prostriedku a následne pravdepodobné miesto dopadu strely. 
Firefinder bol vyvinutý firmou Hughes, neskôr prebraný firmou Raython, ktorá je jednou 

z popredných nadnárodných korporácií so sídlom v americkom štáte Massechusetts a jeden 
z najväčších dodávateľov zbraní a vojenskej techniky na svete. 
 
Požiadavky systému FIREFINDER 
Aby bolo možné správne určiť pozíciu nepriateľského strieľajúceho delostreleckého 

prostriedku musí byť splnených niekoľko požiadaviek. Radar musí byť v takej vzdialenosti, 

aby zachytil projektil ešte počas jeho stúpania na balistickej krivke. Radar nie je schopný určiť, 

či ide o projektil od momentu kedy začne klesať. Ďalšou podmienkou je, že samotný projektil 

musí byť dostatočne veľký na to, aby bol schopný odrážať vlny vyžarované z radaru. Ak je 
objekt dostatočne veľký a odráža vlny späť k radaru, ten ho zaznamená a odvodzuje jeho 
trajektóriu. Ak objekt klesá, alebo nekopíruje balistickú krivku, samotný systém tento objekt 

zamietne a vyhodnotí, že sa nejedná o projektil. 
 
Tento systém preukázal svoju bezporuchovosť pri nasadení v Bosne kedy boli systémy 

nasadzované do celodenných monitorovacích misií. Naopak počas nasadenia v Somálsku mal 

systém FireFinder značné problémy pri vzletoch vlastných vrtuľníkov, ktorých vzlety často 

vyhodnocoval ako nepriateľskú paľbu. 
 
Činnosť systému FIREFINDER 
Tento delostrelecký vyhľadávací radar pracuje v dvoch módoch. V nepriateľskom móde, ktorý 

mu umožňuje vyhľadávať nepriateľskú paľbu a v móde riadenia paľby, v ktorom pomáha so 

zastrieľaním vlastným alebo podporovaným delostreleckým jednotkám. Primárne by mal 

vykonávať činnosti v nepriateľskom móde. Celá činnosť sa skladá z týchto krokov: 
1. zadanie pozorovacieho sektora 
2. overenie vniknutia projektilu do sektora 
3. potvrdenie trajektórie 
4. sledovanie projektilu 
5. odhad palebného postavenia a určenie pravdepodobného miesta dopadu 
 
Samotný systém má viacero prevedení, u ktorých je činnosť totožná. Rozdielne sú len 

parametre a rozsah, ktorý daný radar dokáže pokryť. 
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2.2 AN/TPQ-36(V)8 
 
Tento typ je určený na vyhľadávanie delostreleckých zbraní s kratším dostrelom, vyšším uhlom 

streľby a nižšou rýchlosťou strely. Jedná sa o mínomety a delostrelecké zbrane krátkeho 

dostrelu. Pri ideálnych podmienkach môže poslúžiť aj na lokalizáciu zbraní dlhšieho dostrelu 

za predpokladu, že zachytí strelu ešte počas stúpania na balistickej krivke v rámci svojho 

dosahu. Tento systém sa používa 3 až 6 km od predného okraja vlastných jednotiek a býva 

pridelený priamo k podporovanej jednotke k zabezpečeniu delostreleckého prieskumu. 
 
Samotný systém Q-36 triedi objekty, ktoré vyhodnotí ako projektily na delostrelecké, 

mínometné, alebo neznáme. Raketomety, húfnice a kanóny vyhodnocuje ako delostrelecké. Pri 

vyhodnocovaní objektov dosahuje presnosť až 90%. Systém Q-36(V)8 pridal aj možnosť 

triedenia do kategórie rakiet. 
 
Celý systém sa skladá z troch vozidiel HMMWV a troch prívesov. Z tohto dôvodu trvá 

uvedenie do pohotovostnej, respektíve do pochodovej polohy dlhšie, ako keby bol celý systém 

na jednom podvozku. Výhodou je možnosť obsluhovať radar pomocou počítača, ktorý je 

súčasťou systému a zapojený cez operačnú centrálu k radaru káblom. 
 

2.3 AN/TPQ-37(V)8 
 
Radar určený na vyhľadávanie delostreleckých zbraní s dlhým dostrelom za predpokladu, že 

strelu zachytí na balistickej krivke počas jej stúpania. Oproti verzii AN/TPQ-36(V)8 disponuje 
zvýšeným dosahom, čo ho špecifikuje na pôsobenie hlbšie v tylovom priestore. Bežne je 

používaný 8 až 12 km od prednej línie vlastných jednotiek. Tento systém býva pridelený len 

zriedkavo. V Spojených štátoch amerických je začlenený pod velením brigády delostreleckého 

prieskumu. 
 
Celý komplet AN/TPQ-37(V)8 sa skladá, oproti jeho ľahšej verzii, len z dvoch vozidiel 
a jedného prívesu. Na rozdiel od AN/TPQ-36(V)8 však neobsahuje záložný zdroj a ani príves 

s náhradnými dielmi. AN/TPQ-37(V)8 je redukovaný najmä kvôli jeho využívaniu v hlbokom 
tyle vlastných jednotiek. Ani jeho minimálny dosah, ktorý je až 3 km mu neumožňuje byť 

využívaný v blízkosti predného okraja vlastných síl. Z tohto dôvodu nepočíta s vyradením 

jedného zdroja a potrebou opravy priamo na bojisku. 
 
V ozbrojených silách Spojených štátov sa používal vo verziách 37(V)5, 37(V)6 a 37(V)7. 

Jednalo sa o drobné modernizácie ako napríklad nahradenie vozidiel za novšie typy, zlepšenie 

chladenia radaru a podobne. 
 

2.4 ARTHUR 
 
ARTHUR (akronym od ARtillery HUnting Radar, doslovný preklad radar na lov 

delostrelectva) je pozemný rádiolokátor na vyhľadávanie polohy strieľajúcich diel vyvinutý 

švédskou firmou Ericson v 90. rokoch. V súčasnosti tento projekt zastrešuje firma SAAB, ktorá 

odkúpila firmu Ericson v roku 2006. Jedná sa o jeden z najúspešnejších projektov švédskeho 

a nórskeho ministerstva obrany. 
 
Systém ARTHUR je v súčasnej dobe považovaný za jeden z najlepšie predávaných systémov 

svojej kategórie a využíva ho celkovo 12 krajín (je vo výbave viacerých armád NATO. Švédsko 

disponuje 14, Nórsko 12, Dánsko 8 a Grécko 4 kusmi. Medzi používateľov systému ARTHUR 
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patrí aj Česká Republika, ktorá 22. decembra 2004 kúpila 3 súpravy, ktoré sú v súčasnosti 

zaradené v operačnom používaní delostreleckých jednotiek.5 Britská armáda disponuje 
modifikáciou MAMBA a v roku 2003 tento systém využila v Operácii Iracká sloboda. 
 
V posledných rokoch boli rádiolokátory použité v krízových oblastiach ako je Irak 

a Afganistan, kde boli využívané k ochrane základní. ARTHUR taktiež používa armáda Južnej 

Kórei, ktorá nakúpila tieto systémy na ochranu demilitarizovanej hranice medzi Severnou 

a Južnou Kóreou, ktorá sa nachádza len 56 kilometrov od hlavného mesta Soulu, ako prevenciu 

pred útokmi Severnej Kórei. V prípade útoku poskytne obyvateľom mesta Soul varovanie 
v predstihu 90 sekúnd, čo je podstatne viac než dokázali systémy predtým.6 
 
V súčasnosti sa využíva v Afganistane, Iraku a na hraniciach Severnej a Južnej Kórei. Počas 

operácií systém podľa výrobcu zaznamenal funkčnosť 99,9% z celkového času používania. 
 
Činnosť systému ARTHUR 
Delostrelecký vyhľadávací radar ARTHUR pracuje na princípe snímania horizontu. 

Vyhľadávací sektor v rozsahu 120° rozdeľuje na 16 podsektorov. Anténa zosníma horizont za 

32 nanosekúnd. Radar samotný horizont preskenuje približne 31 miliónov krát za jedinú 

sekundu. To zaručuje celému systému, že cez jeho vyhľadávací sektor neprenikne žiaden objekt 

bez zachytenia. Celé to umocňuje aj fakt, že ARTHUR je schopný zachytiť aj objekt o veľkosti 

mince. 
 
Pri zachytení objektu nasleduje sledovanie, pričom radar vyhodnocuje odrazovú plochu, 

rýchlosť a priradzuje mu ďalšiu polohu. Na základe týchto údajov odvodzuje polohu palebného 

prostriedku a miesto dopadu projektilu. Výhodu k presnosti mu pridáva aj fakt, že systém 

kompenzuje počas výpočtov vplyv poveternostných podmienok zahrnutím meteorologickej 

správy. Z údajov ako rýchlosť a odrazová plocha projektilu určí typ projektilu a tým pádom aj 

typ palebného prostriedku. Palebné prostriedky triedi do troch skupín - delo, mínomet, 
raketomet, pričom každú z týchto skupín zaradzuje do podskupín ťažké a ľahké. Akékoľvek iné 

klamlivé ciele sú automaticky filtrované a nie sú zobrazované operátorovi. 
 
Tento radar je schopný sledovať osem projektilov súčasne. Radar na vyhodnotenie projektilu 

a vyrátanie miesta palebného prostriedku a dopadu projektilu potrebuje v priemere menej ako 
4 sekundy. To nás pri ideálnych podmienkach dostáva k teoretickej rýchlosti sledovania 

a vyhodnocovania až 100 cieľov za minútu.7 
 
Samotný systém funguje v troch režimoch:8 
- vo vyhľadávacom režime – v ktorom skenuje sektor, vyhľadáva projektily a na základe ich 

trajektórie vyráta miesto odkiaľ boli vystrelené a miesto dopadu, 
- v režime riadenia paľby – v ktorom sleduje vlastné projektily a už počas ich letu vyráta 

miesto dopadu, čo značne zrýchľuje opravu streľby, 
- vo varovnom režime – v ktorom sleduje projektily vo svojom sektore a prioritne vyráta 

miesto dopadu a spúšťa včasné varovanie vlastným jednotkám. 
 
Systém po zachytení nepriateľskej strely vyráta polohu cieľa (s údajnou odchýlkou 0,47% 

zo vzdialenosti nepriateľského strieľajúceho prostriedku), ktorý zadá vlastnej jednotke 

                                                
5 BUREŠ, V. Dělostřelecký systém ARTHUR [online]. 
6 SAAB CORPORATE Protecting An Entire Nation [online]. 
7 TRÁVNIKOVÁ, H. ARTHUR - rozšířená informace od výrobce [online]. 
8 SAAB SOLUTIONS  ARTHUR Weapon Locating System [online]. 
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na pôsobenie. Podľa výrobcu má ARTHUR vyžiadať paľbu vlastnej jednotky na veliteľskom 

prvku (miesto riadenia paľby) v čase do štyroch sekúnd, čo poskytuje minimálny čas pre 

nepriateľa na opustenie palebného postavenia. 
 
Celý komplet ARTHUR pozostáva len z jedného vozidla, ktoré obsluhujú dvaja operátori. Tí 

sú schopní celý systém uviesť z pochodovej do pohotovostnej polohy a začať sledovanie 

sektoru za menej než dve minúty. Uvedenie do pochodovej polohy a odchod z miesta zaberie 
dvom operátorom taktiež menej než dve minúty. Celý systém (bez vozidla) váži len 4500 kg čo 

minimálne obmedzuje rýchlosť a pohyblivosť v teréne. 
 
Samotný systém je pre nepriateľa cieľ vysokej priority. Vďaka vysokej mobilite spôsobenej 

nízkou hmotnosťou a rýchlemu uvedeniu do pochodovej polohy je počas nasadenia rýchlo 

premiestňovaný a tým pádom sa tak stáva ťažšie detekovateľný. Anténa je schopná pôsobiť aj 

po čiastočnom zásahu z pechotných zbraní alebo črepín a má nízke infračervené vyžarovanie, 

čím sa stáva ťažšie detekovateľná pri prieskume za pomoci prístrojov sledujúcich infračervené 

vyžarovanie. ARTHUR pokrýva sektor 120° a to vo vzdialenosti 20, 30, 40, alebo 60 km. 

V tomto sektore je schopný vyhodnotiť až 100 cieľov počas jednej minúty. 
 
V režime riadenia paľby dokáže systém ARTHUR poskytnúť miesto dopadu ešte počas dráhy 

letu strely čo samotné zastrieľanie zrýchľuje o desiatky sekúnd (v závislosti na vzdialenosti 

cieľa). Tento režim dokáže pri oprave streľby čiastočne alebo úplne nahradiť vlastnú 

delostreleckú pozorovateľňu. 
Režim varovania poskytuje varovanie v reálnom čase pred dopadom nepriateľského projektilu, 

čo značne znižuje straty a úspešnosť nepriateľských delostreleckých prepadov. 
 
3    TRENDY VO VÝVOJI DELOSTRELECKÝCH VYHĽADÁVACÍCH RADAROV 
 
V dnešnom trende vývoja operácií sa prihliada hlavne na vysokú mobilitu, výdrž, dosah 

a presnosť delostreleckých vyhľadávacích radarov. Jednou zo základných požiadaviek na tieto 
systémy je ich rýchla a efektívna nasaditeľnosť. 
 
Základným parametrom pre rýchle nasadenie tohto systému je možnosť prepravy vojenským 

prepravným lietadlom typu C-130. To všetko kladie dôraz na čo najvýraznejšie zmenšenie 

samotného radarového systému, ktorý je schopný fungovať na jedinom samostatnom podvozku. 

Toto zmenšenie však nemôže zasahovať do presnosti a práve naopak, nové radary majú ešte 

zvýšiť svoj dosah a presnosť zadávania cieľov. 
 
Taktiež by mal byť schopný poskytnúť balistickú ochranu posádke pred pechotnými zbraňami 

a účinkom mín napriek tomu, že samotný systém a tým pádom aj podvozok, na ktorom je 

nesený, sa čím ďalej tým viac zmenšuje z dôvodu vyššej mobility, lepšej prepravy 

a rýchlejšej nasaditeľnosti. 
 

3.1 USA VO VÝVOJI VIACÚČELOVÝCH RADAROV 
 
Už od roku 2007 bola predstavená Spojenými štátmi vízia radarového systému, ktorý by 

nahradil staršie systémy FireFinder. Spojené štáty mali na novú generáciu radarov zvýšené 

požiadavky oproti ich predchodcom. Pokrytie úloh ako sú vyhľadávanie nepriateľského 

delostrelectva a opravy vlastnej streľby už nebolo dostatočné. Tieto viacúčelové radary (Multi-
Mission Radar – MMR) mali plniť aj úlohu protilietadlových radarov a radarov kontroly letovej 
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prevádzky. Toto rozšírenie pôsobnosti by malo znamenať ich lepšie využitie v operáciách 

a pokrytie viacerých úloh v rámci nich.9 
 
Viacúčelový radar MMR 
Úlohy vývoja týchto radarov sa ujali firmy SRC a Lockheed Martin, ktoré pracujú na vývoji 

MMR.  
Medzi základné požiadavky na tento systém patrili: 
- sledovanie v 360° sektore, 
- využitie ako delostreleckého vyhľadávacieho radaru, 
- využitie ako protilietadlového radaru, 
- systém nesený na jednom podvozku. 
-  
V súčasnosti firmy oznámili zhotovený koncept nového MMR. Jedná sa o systém nesený 

podvozkom vozidla štandardne používaným Armádou Spojených štátov amerických. Systém 

je zhotovený na podvozku HMMWV a je, na rozdiel od systému FireFinder, schopný plniť 

úlohy bez potreby sprievodných vozidiel. 
 
Na celý systém postačí jedno vozidlo HMMWV a na obsluhu postačuje osádka tohto vozidla. 

Oproti predchádzajúcim verziám je celý systém na podvozku schopný otáčať sa o 360°, čo 

umožňuje zmenu pozorovaného sektora bez nutnosti presunúť vozidlo a tým pádom sa celý 

proces značne zrýchľuje. 
 

3.2 SAAB VO VÝVOJI VIACÚČELOVÝCH RADAROV 
 
Do vývoja viacúčelového radaru sa pustila aj firma SAAB, ktorá má dlhoročné skúsenosti 

s vývojom radarov. Podarilo sa jej spojiť delostrelecký vyhľadávací radar ARTHUR s leteckým 

radarom Giraffe AMB. Touto kombináciou vznikol viacúčelový radar Giraffe 4A. 
 
Radar Giraffe 4A 
Radar Giraffe 4A je radar určený na vzdušný, námorný, ale aj delostrelecký prieskum. Jeho 

výhoda spočíva v tom, že sa nemusí zamerať len na jednu funkciu. To neplatí ak je v režime 

vyhľadávania delostreleckých zbraní. V tomto režime je nutné, aby sa celý systém prepol 

z vyhľadávania v plnom 360° móde na vyhľadávanie daného sektora. 
Celý systém je nesený na jednom podvozku. Novinkou u tohto systému je aj možnosť 

diaľkového ovládania operátorom pomocou počítača s pripojením k samotnému systému vo 

vozidle. 
 

 ARTHUR Giraffe AMB Giraffe 4A 
Vzdušný prieskum - Áno Áno 

Protivzdušná obrana - Áno Áno 
Vyhľadávanie 

delostreleckých 

zbraní 
Áno - Áno 

Varovanie pred 
dopadom striel 

Áno Áno Áno 

Viacúčelový radar - Áno - 
Tabuľka 1 Porovnanie funkcií radarov firmy SAAB10 

 
                                                
9 GlobalSecurity.org. Multi-Mission Radar (MMR) [online]. 
10 SAAB SOLUTIONS GIRAFFE 4A Multifunction radar [online]. 
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ZÁVER 
 
Uvádzané radary nachádzajú v súčasnosti svoje uplatnenie v širokom spektre použitia 

ozbrojených síl v boji, predovšetkým však pri ochrane základní v prostredí konfliktov 

s asymetrickým nepriateľom. Práve útoky nepriamou streľbou pomocou či už priemyselne 

alebo podomácky vyrobených mínometov zaraďujú medzi najpočetnejšie incidenty ochrany 

bezpečnosti základní. 
 
Zapojenie delostreleckých vyhľadávacích radarov do systému ochrany základní predstavuje 

neoceniteľnú službu v systéme ochrany vlastných síl. Zaradenie takéhoto radaru do štruktúry 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky by znamenalo výrazný posun v ich spôsobilostiach. 

Znamenalo by to výrazné zvýšenie efektívnosti pôsobenia ich delostreleckých jednotiek. 

Limitujúcim prvkom je však obstarávacia cena. Žiaľ, na Slovensku sa v súčasnosti riešia 

akútnejšie priority modernizácie a proces obstarávania delostreleckých vyhľadávacích radarov 

nie je otázkou dňa. 
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Petr MAREK 
 
 
POZNATKY A ZKUŠENOSTI Z REALIZACE KARIÉROVÉHO KURZU 

PRO VYŠŠÍ DŮSTOJNÍKY -   KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA 
 
 

Abstract: 
The article offers knowledge and experience acquired in the implemented senior officers´ 

course – the combined form of study. It defines the place of the senior officers´ course in the 

system of career courses and the utilization of their graduates in the management system of the 
Ministry of Defence of the Czech Republic. It presents career courses as a tool for meeting the 
requirements of the career system. It provides basic information about the senior officers´ 

course and outlines the changes in basic instructional documentation. It mentions the 
evaluation of questionnaire survey performed at the end of the course that relates to the study 
in the application for electronic education.      
 
ÚVOD 
 
Příprava personálu rezortu Ministerstva obrany České republiky (dále jen ReMO ČR) se 
komplexně zabývá přípravou příslušníků ozbrojených sil, civilního personálu, žáků a studentů 

vojenských škol a příslušníků aktivní zálohy. Zahrnuje procesy a opatření v oblasti vzdělávání, 

výcviku a výchovy. Je zaměřena na poskytování vzdělávacích a výcvikových aktivit 

směřujících ke splnění kvalifikačních předpokladů a kvalifikačních požadavků stanovených pro 

jednotlivá služební (u vojáků z povolání) a systemizovaná místa. 
 
Kvalifikačním předpokladem je stupeň vzdělání, který je pro vojáky z povolání a občanské 

zaměstnance stanoven právními předpisy České republiky. 
 
Kvalifikačními požadavky se rozumí vojenský kariérový kurz, který je nezbytný pro výkon 

služby na jednotlivých služebních místech vojáků z povolání, jazykové požadavky a další. 

K dosažení kvalifikačních požadavků slouží systém kurzů, které zahrnují přípravu vojáků 

z povolání, vojáků v aktivní záloze a občanských zaměstnanců. 
Obsah článku cíleně pojednává pouze o kurzu pro vyšší důstojníky – kombinované formě studia 

(dále jen KVD-K), jehož realizaci garantuje Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických 

studií Univerzity obrany (dále jen CBVSS UO)1. 
 
1 KARIÉROVÉ KURZY 
 
Rozvoj v oblasti vzdělávání v podmínkách ReMO ČR u vojáků z povolání stanovuje Koncepce 

přípravy personálu rezortu MO na období 2012-2018, která pojednává nejen o základním 

výcviku, kariérových a odborných kurzech, jazykovém vzdělávání, přípravě občanských 
zaměstnanců, vojsk, záloh, ale také o rekvalifikaci vojáků a dalším. 
 
Kariérové kurzy jsou organizovány ke splnění základních kvalifikačních požadavků pro 

služební zařazení vojáka z povolání. V současné době jsou přepracovávány a prováděny: 

                                                           
1 CBVSS UO, jako nově vzniklá složka Univerzity obrany, převzal garanci nad kurzy pro vyšší důstojníky 

a kurzem Generálního štábu od 1. 9. 2014 
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poddůstojnický kurz, praporčický kurz, vyšší praporčický kurz, základní důstojnický kurz, kurz 
pro nižší důstojníky, kurz pro vyšší důstojníky a kurz Generálního štábu. 
 
Přiřazení úrovně kariérového kurzu k úrovni řízení (managementu) v ReMO ČR je uvedeno na 
obrázku číslo 1. 

Obrázek 1: Zařazení důstojnických kariérových kurzů do úrovní řízení v ReMO ČR 
 
Absolvování kariérového kurzu vytváří předpoklady pro vstup do jednotlivých hodnostních 

sborů a následně pro průchod kariérou v rámci daných hodnostních sborů.  
 
2 VZTAH KARIÉROVÝCH KURZŮ A KARIÉRNÍHO ŘÁDU 
 
Vysílání vojáků z povolání do kariérových kurzů po 1. 7. 2015 souvisí s jejich přípravou na 
výkon konkrétního služebního místa. Příprava vojáků je uskutečňována v rezortních 
vzdělávacích zařízeních2 a v odůvodněných případech i mimo ně. Cílem je získání, zvyšování 

a rozšiřování vzdělání vojáků pro splnění předepsaných kvalifikačních požadavků pro dané 

služební místo. 
 

Kariérové kurzy jsou prostředkem pro naplnění požadavků kariérního řádu. Kariérní řád 

představuje ucelený soubor pravidel, popisující možnosti a pravidla pro zaměstnance, 

umožňující jejich růst a postup na kariérním žebříčku při splnění daných předpokladů – 
                                                           
2 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Univerzita obrany, 

Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, Velitelství výcviku-Vojenská 

akademie a vzdělávací a výcviková zařízení Ministerstva obrany 

Základní management  
(por./npor.) 

Nižší management  
(kpt.) 

Střední management  
(mjr./pplk.) 

Vyšší management  
(plk./brig.gen.) 

Vrcholový 
management  

(brig.gen. a výše) 

Základní důstojnický kurz 
+ ZDK pro studenty UO  

Kurz pro nižší důstojníky 
(pro npor. na kpt.) 

Kurz pro vyšší důstojníky 
(pro kpt. na mjr.) 

Kurz Generálního štábu 
(pro pplk. na plk./brig.gen.) 

Kurz pro generály 
(zahraniční kurzy) 

Úroveň řízení 

Důstojnické kariérové kurzy v ReMO ČR 

Úroveň kurzu 
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vzdělání, věk, zkušenost, odbornost, kvalita dosavadního výkon funkce apod. Současně musí 

striktně platit princip, že za porušení povinností přichází rychlý a nekompromisní trest. 
 
Co se však děje, pokud kariérní řád není důsledně uplatňován?  

 Zaměstnanci nemají jasnou perspektivu a odcházejí pryč „za lepším“. 
 Zaměstnanci nemají jasno v tom, co od nich zaměstnavatel očekává nebo se očekávání 

každou chvíli mění. 
 Zaměstnanci se podezírají, že jednoho zaměstnavatel platí více než druhého, aniž by pro 

to byl důvod a bylo to legislativně možné. 
 Zaměstnanci nemají důvod své vzdělávání sladit s potřebami zaměstnavatele. 

 
Identifikace hlavního problému, jak důsledně aplikovat kariérní řád v ReMO ČR, je 
jednoduchá. Podřízený a mnohdy i nadřízený se neztotožní se změnami nastavenými kariérním 

řádem. Ne vždy, ale bohužel i nadále přetrvávají situace, kdy voják a jeho nadřízený nemá 

zájem o personální změny. Změna zpravidla vyžaduje opustit zažité stereotypy a ne vždy posun 
na vyšší funkci v nové posádce znamená zvýšení finančního příjmu vojáka. Nadřízený si musí 

„zapracovat“ nového podřízeného a mnohdy se jedná o krok do neznáma, což sebou může nést 

řetězec dalších problémů. 
 
Implementace kariérního řádu stanoví nová pravidla pro způsob odměňování vojáků z povolání 

v systému hodnost – funkce – plat. Služební místa jsou v ReMO ČR standardizována tak, aby 

bylo zajištěno, že vojáci ve stejné hodnosti mají za stejný plat stejné výchozí podmínky. Je 
diskutabilní, zda stanovené hodnosti jsou přiměřené služebnímu místu.  Svoji roli v kariérním 

řádu sehrává nově zavedená doba rozhodná, určující jak dlouho může voják setrvat na daném 

služebním zařazení. 
 
Další problémy lze pouze predikovat z důvodu zavedení kariérního řádu do ReMO teprve 
v nedávné době. Ve vztahu ke kariérovým kurzům se jedná například o problémy spojené s: 

 účelnou a vyváženou systemizací funkcí ve struktuře ozbrojených sil – tj. musí být 

provedena katalogizace služebního místa, zpracován katalog činností charakteristických 

pro jednotlivé hodnosti, dále lidé ve stejné hodnosti musí za stejný plat splňovat takřka 

shodné předpoklady a požadavky (odlišnosti mohou být jen v odborném kurzu a 

bezpečnostní prověrce) a v neposlední řadě každé služební místo musí být přesně 

popsáno požadovanými kritérii; 
 průchodem kariérou za předpokladu dodržení pravidla střídání funkcí – tj. vojáci 

musí v průběhu své aktivní kariéry smysluplně vystřídat velitelské a štábní funkce 
(s přihlédnutím na speciální odbornosti); 

 efektivitou vynakládaných investic ReMO ČR do vzdělání – tj. nevysílat vojáky do 

kurzů bez nutnosti potřeby naplnění kvalifikačního požadavku (neperspektivní jedince);  
 dosažením kvalifikačních požadavků pro vyšší funkci v průběhu jediného roku – 

tj. vyhradit jen a pouze poslední rok v době rozhodné, nebo obecněji, rok před nástupem 

do vyšší funkce po rozhodnutí komise; 
 relevantním postupem výběrové komise k obsazení služebního místa – tj. komise 

vybírá jen z těch kandidátů, kteří splňují všechny předpoklady pro povýšení a jsou 

generováni personálním systémem Informačního systému pro službu personálu po 

uplynutí doby výkonu služby v hodnosti. 
 objektivně a korektně zpracovaným služebním hodnocením – tj. obsah a závěr 

hodnotitele komplexně a nestranně zpracovaného služebního hodnocení rozhoduje o 

další kariérní dráze vojáka a dokonce o jeho profesní existenci. Relevantní nejsou 

názory hodnotitelů, že se jedná o zbytečnou administrativu.  
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Kariérové vzdělávání personálu ReMO ČR je rozhodující složkou vzdělávání ke splnění 

kvalifikačních požadavků. Pro vojáky z povolání je naplňování kvalifikačních požadavků 

podmínkou kariérového růstu a s tím spojeného jmenování do vyšší hodnosti. 
 
3 KURZ PRO VYŠŠÍ DŮSTOJNÍKY – KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 
 
Kurz pro vyšší důstojníky - kombinovaná forma studia - je určen pro důstojníky v hodnosti 
kapitána (do roku 2019 pro hodnost majora a podplukovníka), u kterých se předpokládá výkon 

velitelských a štábních funkcí. Kurz je společný pro všechny odbornosti. V tabulce číslo 1 je 

uveden přehled a specifikace o uskutečněných a plánovaných kurzech v gesci CVBSS UO.  
 

Označení kurzu KVD-K1 KVD-K2 KVD-K1 KVD-K2 KVD-K1 KVD-K2 

zahájení kurzu 1. 9. 2014 8. 9. 2014 7. 9. 2015 9. 9. 2015 7. 9. 2016 12. 9. 2016 

ukončení kurzu 26. 6. 2015 26. 6. 2015 30. 6. 2016 30. 6. 2016 29. 6. 2017 30. 6. 2017 

počet na začátku 

/ na konci 
40/38 40/37 55/55 55/53 55/ 55/ 

z 
to

ho
 

kpt. 11 11 19 16 16 25 
mjr. 26 28 34 34 38 29 
pplk. 3 1 2 5 1 1 
žen 7 4 6 11 9 11 
mužů 33 36 49 44 46 44 
splňuje 

STANAG* 
11 7 13 11 12 13 

*  požadavek na dosažení jazykové dovednosti v anglickém jazyce 3; 2; 3; 2 a vyšší 
Tabulka 1 Základní údaje o kurzech a účastnících kurzů 

 
Absolvent kurzu je schopen tvůrčího myšlení, analytického uvažování, správného rozhodování 

a orientace v současném společensko-politickém, vojensko-ekonomickém a vojenském dění 

v národním a mezinárodním prostředí. 
 
Základní učební dokumentace (ZUD) kurzu pro vyšší důstojníky z roku 2014 a 2016 je určená 

pro prezenční a kombinovanou formu studia kurzu pro vyšší důstojníky. Délka kurzu je 
u kombinované formy studia 2 semestry.  
V tabulce číslo 2 jsou uvedeny vyučované předměty, jejich členění na bloky a naplnění 

předmětu přednáškami. Vybrané přednášky jsou realizovány prezenční formou studia v rámci 

studijních soustředění, ostatní si účastníci kurzu studují distanční formou studia prostřednictvím 

aplikace pro elektronické vzdělávání3 (eLearning).   
 

Poř. 

č. 
ZUD 2014 
předmět 

Počet 

(blok/téma) 
Poř. 

č. 
ZUD 2016 
předmět 

Počet 

(blok/téma) 
1. Vojenské umění 7/63 1. Vojenské umění 4/46 

                                                           
3 Nástrojem pro eLearningové vzdělávání na UO je Systém pro řízení výuky Modulární objektově orientované 

dynamické prostředí pro výuku (LMS MOODLE – Learning Management System called Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment).  
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2. 
Základy 

bezpečnostních   
a obranných studií 

4/28 
2. 

Základy 

bezpečnostních   
a obranných studií 

3/32 

3. 
Teorie řízení a 

obranné plánování  
2/9 

3. 
Teorie řízení a 

obranné plánování  
2/17 

4. Leadership 5/18 4. Leadership 5/18 
Celkem 18/118  Celkem 14/113* 

*  tabulka uvádí pouze přednášky, nejsou v ní uvedeny semináře, cvičení a další formy výuky, které 

jsou realizovány u prezenční formy studia  
Tabulka 2 Počet předmětů, bloků a přednášek v KVD 

 
Další informace týkající se charakteristiky předmětů, hodnocení studijních výsledků atd. 
u KVD-K je uvedeno ve zdroji [3]. 
 
4 DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ U KURZU PRO VYŠŠÍ DŮSTOJNÍKY – 
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 
 
V průběhu KVD-K je postupně realizováno několik dotazníkových šetření. Jedná se 

o dotazníky vyplňované účastníky kurzu na konci každého předmětu a kurzu. Cílem a smyslem 

je prostřednictvím zpětné vazby získat co největší množství postřehů, názorů, kladných i 

záporných připomínek k organizaci každého předmětu a kurzu. Součástí dotazníkového šetření 

na konci kurzu je i dotazník zaměřený na studium v prostředí LMS MOODLE. Další text bude 

pouze pojednávat o dotazníkovém šetření zaměřeném na studium v prostředí LMS MOODLE. 
 
Dotazníkové šetření zaměřené na průběh studia v prostředí LMS MOODLE tvořilo 16 otázek 

a vyplnilo jej 66 účastníků KVD-K. V tabulce číslo 3 jsou uvedeny otázky a hodnocení 

(připomínky) účastníků kurzu. 
 

1. Setkal(a) jste se s LMS MOODLE někdy dříve? 

ANO = 9 osob NE = 57 osob 

Ano, při předchozím studiu na UO i na jiné univerzitě. U vojenského útvaru v rámci 

přezkoušení z povinných školení (školení řidičů a velitelů vozů, školení k požární 

ochraně).  
2. Jakou známkou hodnotíte úvodní školení a prvotní přihlášení do LMS MOODLE? 

 1 = 26 osob  2 = 33 osob  3 = 7 osob  4 = 0 osob  5 = 0 osob 

Dostačující. Uspěchané. Zdlouhavé. Zvýšit kapacitu učebny o další PC a tím zefektivnit 

školení a prvotní přihlášení. 
3. Jak hodnotíte první dojem z prostředí LMS MOODLE? 

 1 = 10 osob  2 = 36 osob  3 = 15 osob  4 = 5 osob  5 = 0 osob 

Intuitivní. Uživatelsky přijatelné a přehledné. Nepřehledné a logicky neuspořádané. 

Nefunkční levá navigační nabídka. 
4. Jak Vám dlouho trvalo zvládnout prostředí LMS MOODLE? 

 minuty = 8 osob  dny = 38 osob  týdny = 14 osob  měsíce = 6 osob 

Délka zvládnutí práce v LMS MOODLE odpovídá úrovni znalostí účastníků kurzu (od IT 

specialistů až po laiky). 
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 5. Co bylo na zvládnutí prostředí LMS MOODLE nejtěžší? 

Orientace ve stromové struktuře kurzu. Nalezení výsledků testů a hodnocení písemných 

prací. Pracné proklikávání předmětem-blokem-tématem. Chybovost kalendáře s úkoly a 

činnostmi. Rychlost systému a odezva na příkazy. 
6. Který předmět byl pro Vás v LMS MOODLE nejlépe připraven? (uveďte pořadí) 

Základy bezpečnostních a 

obranných studií obrany 

státu 

Teorie řízení a 

obranné plánování 
Vojenské umění Leadership 

1 3 2 4 

7. V případě problému byla podpora ze strany garanta bloku dostačující? 

ANO = 66 osob NE = 0 osob 

Ano, vzniklý problém byl vždy řešen rychle, dotazy na fóru byly zodpovězeny i o víkendu. 

8. Jak u Vás zpravidla probíhalo studium témat bloku (předmětu)? 

on-line = 4 osoby off-line = 56 osob  kombinace = 6 osob 

9. Která denní doba byla Vámi nejčastěji využívána k vypracování testu? 

ráno dopoledne odpoledne večer 

9 osob 26 osob 18 osob 13 osob 

10. Který den byl Vámi nejčastěji využíván ke studiu? 

pondělí - úterý středa - čtvrtek pátek víkend všechny dny 

2 osoby 13 osob 6 osob 42 osob 3 osoby 

11. Která denní doba byla Vámi nejčastěji využívána ke studiu? 

ráno dopoledne odpoledne večer 

2 osoby 7 osob 20 osob 37 osob 

12. Jaký byl poměr využití domácího a služebního počítače ke studiu? 

domácí služební kombinace 

11 osob 4 osoby 51 osob 

13. Došlo u Vás k prokazatelným výpadkům serveru UNOB s LMS MOODLE? 

ANO = 23 osob NE = 43 osob 

14. Nastala u Vás situace „zamrznutí“ LMS MOODLE při zpracování testu?  

ANO = 15 osob NE = 51 osob 

15. Byla pro Vás pomoc administrátora CBVSS dostačující (ztráta přístupu, 

přenastavení testu apod.)? 
ANO NE Nepotřeboval jsem 

43 osob 0 osob 23 osob 

16. Co Vám na LMS MOODLE chybělo, včetně informací?  

Aktuální informace o rozvrhu a průběhu studijních soustředění. Včasné a úplné výsledky 

písemných prací a celková vyhodnocení za předměty (bloky). Nadbytek literatury k 

některým tématům. Intuitivní ovládání LMS MOODLE. Nemožnost v LMS MOODLE 
změnit heslo. Stahování celého tématu v jednom „balíku“. Zneviditelnění a znepřístupnění 

již proběhlých bloků a předmětů.  
Tabulka 3 Sumarizované výsledky dotazníkového šetření na studium KVD-K v prostředí LMS MOODLE 
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Sumarizované odpovědi na otázky v rámci dotazníkového šetření poskytují ucelený obraz 

o názorech účastníků kurzu na: 
- prostředí LMS MOODLE,  
- připravenost a náročnost studia jednotlivých předmětů kurzu, 
- nejvíce preferovanou dobu studia, 
- klady i nedostatky kurzu jako celku.    
 
U některých odpovědí se projevily nepatrné názorové rozdíly a u některých harmonický 

názorový soulad týkající se problému. 
 
ZÁVĚR 
 
Příslušníci ozbrojených sil ČR, kteří jsou ve služebním poměru, musí pro výkon vojenské 

služby a pro zařazení na jednotlivá služební místa splňovat řadu náročných požadavků. Kromě 

morálních a fyzických předpokladů je to i úroveň dosaženého vzdělání – tzv. kvalifikačních 

předpokladů a kvalifikačních požadavků.  
 
Článek poskytuje zjednodušený pohled na soustavu kariérových kurzů s konkretizací na 

přiřazení důstojnických kariérových kurzů jednotlivým úrovním řízení v ReMO ČR. Objasňuje 

vazby a vzájemné vztahy realizovaných kariérových kurzů a nově zavedeného kariérního řádu. 
Pojednává o KVD – kombinované formě studia - kdy prezentuje statistické údaje o jednotlivých 

kurzech a nabízí tabulkové srovnání předchozí a nové základní učební dokumentace. V poslední 

části článku je vyhodnoceno dotazníkové šetření účastníků KVD-K, týkající se problematiky 

přípravy studijních materiálů, obtížnosti a komfortu studia a testování v prostředí LMS 

MOODLE. 
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NASADENIE OZBROJENÉHO ROBOTICKÉHO PROSTRIEDKU  
NA ELIMINÁCIU CIEĽA V BOJI V UZAVRETÝCH PRIESTOROCH 

 
 
Abstract:                 
This article outlines the case of eliminating an armed shooter in Dallas on July the 7th this year 
by deploying a remote-controlled robot carrying an explosive by known pieces of information 
from newspapers in first part and in second extend the issue by analyzing new approaches in 
this phenomenon worldwide. This second part focuses on the small-unit robots possessing the 
ability to use lethal force as auxiliary purpose besides the collecting the intelligence data from 
the environment. The last third part summarizes the abilities of these robots and their influence 
on tactics predominantly used in urban warfare. The conclusion tries to establish the discussion 
about the need of similar technologies for units of the Ground forces of Czech Army and 
necessity of tactical methods change. 
 
1 DALLASKÝ INCIDENT – PRVÉ POUŽITIE SMRTIACEHO ROBOTICKÉHO 

PROSTRIEDKU V MODERNOM URBANIZOVANOM PROSTREDÍ 
 
1.1 INCIDENT 7. JÚLA 2016 V DALLASE 

 
Vo štvrtok 7. júla 2016 sa v texaskom meste Dallas odohrala tragédia, ktorá si podľa oficiálnych 

zdrojov vyžiadala 6 ľudských obetí, piatich policajných dôstojníkov a samotného vinníka 

tragédie. Strelec Micah Xavier Johnson, veterán americkej armády z vojny v Afganistane, 
zahájil paľbu na skupinu policajných dôstojníkov počas verejného protestného zhromaždenia. 

Či už boli jeho pohnútky motivované frustráciou, hnevom na zákonodarný systém v USA alebo 
chcel len strieľať a zabíjať, jeho čin odštartoval potenciálne nový spôsob nasadenia robotických 

prostriedkov a s tým aj nové otázky o ich použití.  
  
Po streľbe a následnej panike na uliciach strelec unikol do budovy kampusu El Centro College, 

kde ho v priestoroch parkovacích garáží polícia obkľúčila a pokúsila sa vyjednávať. I keď bol 

Johnson pri predošlých pokusoch o elimináciu zranený, oblečený v taktickej výstroji, 

pravdepodobne aj s balistickou ochranou, vyzbrojený útočnou puškou s dostatočnou zásobou 

streliva, stále kládol aktívny odpor. Preto po neúspešných pokusoch o dohovor a ďalších 

streleckých výmenách pristúpil veliteľ zásahu k radikálnemu riešeniu situácie. V skorých 

ranných hodinách 8. júla pripravila EOD jednotka prítomná na zásahu svojho robota modelovej 
rady ANDROS Mark V-A1 a pripevnila na jeho rameno štandardnú 1 librovú náložku 

s trhavinou Composition 4 (0,45kg), známou ako C4, spolu s detonačným zariadením. Zámer 

bol priviesť rádiom ovládaného robota do priestoru čelom k útočníkovi, tak aby za ním bola 

pevná stena (pravdepodobne na zosilnenie účinku detonácie). Akonáhle sa robot priblížil, 

Johnson zahájil paľbu v snahe zastaviť ho, zariadenie však detonovalo v správnej vzdialenosti 

a údajne strelca usmrtilo okamžite. Prihliadnuc k relatívne malému detonačnému rádiu náložky, 
ktorej brizancia zodpovedá približne 0,6 kg TNT, bol pravdepodobne použitý nejaký spôsob 

zosilnenia účinku (obal, a pod.) alebo sa stroj musel priblížiť veľmi blízko najvyššou 
rýchlosťou, kde svoju rolu hral moment prekvapenia a rýchlosť. Zaujímavosťou je, že robot bol 
podľa policajných správ po detonácii funkčný, zničené bolo iba manipulačné rameno.  
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Obrázok 1 – EOD robot typu použitého dallaským policajným oddelením 7. júla 2016.                        

Model Andros Mark V-A1 (Hmotnosť 358 kg, výška 118 cm, šírka 109 cm, dĺžka 122 cm, max. rýchlosť 

5,6 km/h, cena 180.000$) 
 

1.2 DÔSLEDKY INCIDENTU V DALLASE 
 

Predchádzajúce stručné zhrnutie incidentu nemalo za úlohu analyzovať či posudzovať, ale 
uviesť nás do problematiky. Kompletné informácie a podrobnosti sú bohužiaľ nedostupné alebo 
skreslené médiami. Pojednávame o druhu robotických prostriedkov (ako to popisne nájdeme 

v anglofónnej literatúre pomenované) s možnosťou „úmyselne doručiť smrtiaci účinok“ (angl. 

„to deliberately deliver lethal force“).  
 
Jedna vec je však istá. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o prvé medializované a oficiálne 

zdokumentované použitie robotického pozemného prostriedku na elimináciu ozbrojeného 

útočníka nielen v Spojených štátoch amerických a v ich policajnej histórii, ale aj vo svete. 
Tento prípad je dôležitý preto, že je to medzník, od ktorého budeme posudzovať všetky ďalšie 

prípady a na základe toho budovať skúsenosti. Keď vyhľadáme podobné situácie v minulosti, 
zistíme, že policajné EOD roboty už boli použité na riešenie rôznych neštandardných situácií, 

ako doprava telefónu či dokonca pizze počas vyjednávania s ozbrojeným páchateľom v San 
José v Kalifornii roku 2015. Najbližšie k našej problematike použitia robota na elimináciu 

páchateľa bol incident z roku 2011, kedy polícia v štáte Tennessee použila robota na dopravenie 

slzotvorných granátov do priestoru, kde sa nachádzal útočník. To, že granáty po odpálení 

spôsobili požiar a následne deštrukciu mobilného obytného prívesu, nebolo pôvodným 

zámerom.  
 
Druhým podobným prípadom bol zásah pri lúpeži v Richland County v Ohiu v roku 2014, kedy 
robota použili na prieskum situácie a následné postriekanie podozrivého slzotvorným sprejom, 

ktoré umožnilo bezpečné vniknutie policajnej jednotky do objektu. Toto všetko sú síce 
policajné záznamy a ich taktika, ktorá sa donedávna odlišovala od tej vojenskej, dnešné hrozby 

počas operácií v urbanizovanom prostredí však jednotlivé postupy stále viac približujú. Čo však 

o tom hovoria skúsenosti z vojen...? Jeden z mála známych prípadov, ktoré popisuje odborník 

na bezpečnostné hrozby budúcnosti Peter W. Singer vo svojej knihe Wired for War, je 
zaznamenaný rozhovor s účastníkom udalosti, kedy príslušníci americkej armády počas vojny 

v Iraku v roku 2003 použili svojho malého prieskumného robota modelu známeho ako 

MARCBOT na likvidáciu útočníka. Robot MARCBOT je malý robotický prostriedok 

v hodnote asi 8000$, ktorý je vybavený kamerou na teleskopickom ramene. Podľa slov vojaka, 
ich jednotka radšej používala robota na kontrolovanie podozrivých aut na kontrolnom 

stanovišti, ako riskovať život kolegov. Keď však raz čelili útočníkovi skrytému v uličke, 

riešenie prišlo akosi samo. Na svojho MARCBOTa doslovne prilepili lepiacou páskou trhavinu 
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(protipechotná mína typu M18 Claymore, príp. ekvivalentná)  a poslali ho do uličky. Jeho misia 

bola podľa všetkého úspešná.1 Sám autor však v inom zdroji pripomína, že tento incident je len 
„príbeh“ šíriaci sa medzi ľuďmi.  

  
Obrázok 2 a 3 – malý prieskumný robot MARCBOT používaný americkou armádou a pravdepodobne 

prvý známy prostriedok použitý na improvizovanú elimináciu útočníka 
 

Vo svete sa následne po incidente v Dallase rozprúdila debata o „vražedných robotoch“ a etike 
použitia týchto prostriedkov, ktorá už v minulosti zamestnávala médiá a rôzne občianske 

aktivity v zahraničí, tento prípad však nie je ten pravý. Tu bol robot použitý len ako 

improvizácia (tak ako popísané iné prípady), bol ovládaný na diaľku operátorom, preto aj 

posledné rozhodnutie áno – nie, bolo na človeku. Právne išlo o rovnaké použitie „smrtiaceho 

účinku“ policajnými dôstojníkmi tak, ako keby veliteľ priamo vyslal jednotku a člen tejto 

skupiny po rozkaze použiť smrtiacu silu stlačil spúšť. Nás zaujíma práve druhý rozmer prípadu, 

a to rozhranie človek/stroj – rozhodnutie nevystaviť zbytočným stratám svojich podriadených, 

kolegov, ale spoľahnúť sa na zariadenie – robota a vsadiť na to aj úspech misie. To, že mal 

veliteľ zásahu viacero možností riešenia s použitím robota je evidentné aj z predošlých 
prípadov. Dôvod použitia práve tohto relatívne tvrdého, niekto by mohol povedať krutého, 

spôsobu realizácie, bol už len a len na jeho rozhodnutí. Nedokážeme odhadnúť ani posúdiť 

všetky aspekty hrozby, s ktorými sa stretli v garážach kampusu v Dallase.  
 
V blízkej budúcnosti preto vyvstávajú dve dôležité otázky. Prvou z nich je, že policajti ale aj 
vojaci sa začnú stále viac a viac spoliehať na svojich robotických druhov. Viac ako 80 krajín 

sveta má vo výzbroji robotické prostriedky používané na stále väčšie spektrum úloh a misií. Je 
to pochopiteľné. Obetujem radšej svojho umelého robotického kolegu, ako by mal dôjsť k ujme 
ten skutočný. Problémom je, že v armádach nie sú stále na to vytvorené prostriedky a zdroje, 
nemáme vybudované postupy použitia, nevieme, ako sa zachovať v podobnej situácii. Je 
najvyšší čas, aby sa začala problematika použitia týchto prostriedkov na elimináciu cieľa riešiť 

komplexne po najnižšie taktické stupne aj u nás. Na to nadväzuje druhá dôležitá otázka. Ktorá 

strana začne používať tieto technológie ako prvá? Musíme si uvedomiť, že priemerná cena 

komerčných dronov či iných diaľkovo ovládaných platforiem je len zlomkom hodnoty škôd, 

ktoré dokážu napáchať, pokiaľ sú vybavené napríklad výbušným zariadením. Máme zbraň, 

máme prostriedok doručenia k cieľu. Je to len otázka času, kedy aj teroristické skupiny (ako IS 
a iné) začnú používať tieto relatívne dostupné a lacné prostriedky. Prvé náznaky a prípady 

použitia lietajúcich prostriedkov sú už tu (2. október 2016, Irbil, Severný Irak)2. Na druhej 
strane pomalé procesy zavádzania nových prostriedkov, postupov alebo adekvátnych 

                                                 
1 SINGER,P. W. Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century. Penguin Books, Inc, 
2009, ISBN-13: 978-1594201981 
2 napr. v: https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/10/11/isis-used-an-armed-drone-to-kill-
two-kurdish-fighters-and-wound-french-troops-report-says/ 



111 
 

protiopatrení sú príznačné pre všetky armády a ozbrojené zložky sveta. Brzdí nás proces 

alokácie finančných zdrojov, schvaľovacie procesy úradov či pomalé zavádzanie k jednotkám. 

„Tí druhí“ však tieto problémy, často ani tie finančné, nemajú!  
      
2 OZBROJENÉ ROBOTICKÉ PROSTRIEDKY VO SVETE 

 
2.1 NAJPOKROČILEJŠIE UGV SYSTÉMY VHODNÉ PRE CQB3 

 
V tejto časti si pohovoríme o niektorých vybraných typoch UGV, zameriame sa na typy 
schopné niesť výzbroj a zároveň typy, ktoré sa radia medzi malé UGV4, t.j. platformy 
využiteľné na taktických stupňoch velenia a hlavne v boji v stiesnených zastavaných 

priestoroch, prípadne s možnosťou vstupu do miestností. V USA sa dostali viaceré typy do 

povedomia vďaka posledným medzinárodným cvičenia. Ich systémy sú v spracovaní rozhrania 
operátor/UGV najďalej (z angl. „Human/robotic teaming“). Bohužiaľ, pre nedostatok priestoru 

nemôžeme popísať všetky štáty, ktoré sa podobnou problematikou viac alebo menej zaoberajú, 

tu je preto výber troch najpokročilejších zo sveta: 
USA – U.S. Marine Corps: MAARS – Modular Advanced Armed Robotic System 

  
Obrázok 4 a 5 – MAARS – diaľkovo ovládaný UGV intenzívne skúšaný jednotkami U.S. Marine Corps 

 
 Rozmery (š x d x v): 63,5 x 94 x 92 cm     
 Hmotnosť: 168 kg                      
 Max. rýchlosť: 11 km/h         
 Výdrž batérií: 8-12 hodín prevádzky (spiaci režim batérií – výdrž do 1 týždňa) 
 Prepravná kapacita (v závese): 136 kg             
 Operačný dosah (ovládací dosah): 800 m      
 Voliteľná výzbroj:           

o 7,62 mm guľomet M240B – 450 nábojov            
o 40 mm granátomet M203 (4x) – 4 ks granát (trieštivo-trhavé, viacúčelové, neletálne)     

 Podpora družstva, ručné prebíjanie zbraní, ovládaný len pomocou modulu TRC (Tactical 
Robotic Controller) zatiaľ bez autonómnych funkcií   

 Je vybavený pokročilou zbraňovou platformou zabezpečujúcou RSTA (Reconnaissance, 
Surveillance, Target Acquisition) s neletálnymi aj letálnymi účinkami  

  
Jeden z najnovších prírastkov do rodiny obľúbených univerzálnych  platforiem TALON firmy 
Foster-Miller, pobočky firmy QinetiQ („mladší brat“ ozbrojeného UGV Talon S.W.O.R.D.S., 

vyvíjaného pôvodne pre U.S. Army, po skúšobnom operačnom nasadení troch kusov v Iraku 
bol stiahnutý pre nešpecifikované problémy). Nedávno spolu s ďalšími prostriedkami 

intenzívne skúšaný a mediálne viditeľný počas medzinárodného cvičenia RIMPAC 2016. 

                                                 
3 CQB – angl. Close Quarter Battle prekl. Boj v zastavaných priestoroch 
4 UGV – angl. Unmanned Ground Vehicle, prekl. Bezposádkové pozemné vozidlo (diaľkovo riadené alebo 

autonómne) 
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Ruská Federácia: PLATFORMA-M  

  
Obrázok 6 a 7 – PLATFORMA-M – od roku 2014 prebiehajú jej intenzívne vojskové skúšky u jednotiek 

Námornej pechoty Baltskej flotily 
 

 Rozmery (š x d x v): 120 x 160 x 120 cm 
 Hmotnosť: 800 kg 
 Max. rýchlosť: 12 km/h 
 Výdrž batérií: do 48 hodín 
 Prepravná kapacita: 300 kg 
 Operačný dosah (ovládací dosah): do 1500 m 
 Výzbroj: 

o  7,62 mm guľomet PKT – 400 nábojov 
o  Bezzáklzová zbraň RPG-26 (4x) 

 Patrolovanie a stráženie dôležitých objektov, palebná podpora družstva, ničenie cieľov 

v automatickom alebo semi – automatickom režime, ručné prebíjanie, diaľkovo ovládaný 
 
Mediálne známy systém z portfólia Iževského inštitútu NITI Progress, účastniaci sa viacerých 

vojenských prehliadok a cvičení, napr. nedávno aj na Kryme. Pre svoje väčšie rozmery 

a hmotnosť je využiteľný v zastavanom priestore iba obmedzene. Ako však vidno z niektorých 

zverejnených fotografií, RPG bývajú kryté pancierovou doskou, z čoho sa dá usudzovať na 

základné opancierovanie celej platformy – praktická vlastnosť pre boj v zastavaných 

priestoroch. 
Čína: SHARP CLAW 1 

  
Obrázok 8 a 9 – SHARP CLAW 1 – prvý krát prezentovaný na AirShow China 2014 v Zhuhai 

 
 Rozmery (d x v): 70 x 60 cm 
 Hmotnosť: 120 kg 
 Detekčná schopnosť prístrojov: do 1000 m cez deň aj v noci 
 Výzbroj: 

o  7,62 mm guľomet typu PKT 
 Vybavený elektro – optickým systémom pre pozorovanie a činnosť cez deň i v noci 
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 Vyvinutý na detekciu a ničenie cieľov počas činnosti v zastavaných oblastiach, budovách, 

jaskyniach a tuneloch, ručné prebíjanie, diaľkovo ovládaný operátorom 
 Zaujímavosťou je, že sa jedná o dvoj – vozidlo, kedy druhý 1-tonový stroj SHARP CLAW 

2 na opancierovanom podvozku 6x6 slúži ako prepravná platforma s prvkami 
autonómnosti. 
 
2.2 THE GAME CHANGER – ROBOTICKÝ SYSTÉM DOGO?5 

 
Nasledujúci robotický prostriedok som zaradil do samostatnej časti, pretože sa tak trochu 

vymyká predchádzajúcim prostriedkom. Prišli s ním, ako ostatne s mnohými zaujímavými 

zbrojnými novinkami, konštruktéri z Izraela. Skúsme si stručne ukázať na nasledujúcich 

údajoch, prečo je tomu tak. 
 
Izrael: DOGO – Tactical Combat Robot 

  
Obrázok 10 a 11 – DOGO – dostal meno podľa psieho plemena Dogo argentino, alias Argentínsky Mastiff 

 
 Rozmery (š x d x v): 38 x 49 x 14 cm (výška v útočnom móde 27,5 cm) 
 Hmotnosť: 12 kg                      
 Max. rýchlosť: 4 km/h         
 Výdrž batérií: 2-5 hodín prevádzky (v závislosti na misii) 
 Prekonávanie schodov: do 22 cm    
 Voliteľná výzbroj:           

o  9 mm pištoľ GLOCK 26 – 14 nábojov v štandardnom zásobníku GLOCK 
rýchlosť streľby – 5 výstrelov v priebehu dvoch sekúnd 

 Vybavený až 8 kamerami s IČ režimom (po tri na skladacích ramenách pre 360° prehľad, 

dve pre predný pohľad a zamierenie) a laserovým značkovačom, ručné prebíjanie zbrane 

(po odklopení krytu s tiahlom sa vláda ako štandardná pištoľ)  
 Možnosť neletálnej výzbroje (Picatinny lišta) – slzný sprej, oslepujúci svetlomet, 

dvojcestný audiokanál, použiteľný pre vyjednávanie, prípadne vydávanie hlasových 

povelov 
 Vyvinutý priamo na boj v zastavaných a neprehľadných priestoroch, podzemných tuneloch, 

CQB a protiteroristické zásahy. Má schopnosti ISR (intelligence, surveillance, 
reconnaissance) a vyhľadávania cieľov. K tomu slúži aj zabezpečený komunikačný kanál 
OFDM 2,4GHz  

 
Výrobok izraelskej firmy General Robotics Ltd., nesie v reklamných letákoch prívlastok, The 
Game Changer. Či si toto pomenovanie zaslúži, odhalí až praktické použitie u špeciálnych 

jednotiek, u ktorých sa údajne intenzívne skúša. Zatiaľ však podľa slov viceprezidenta firmy 

                                                 
5angl.  The game changer – voľný preklad „Hráč meniaci pravidlá hry“ 
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preukázal presnejšiu streľbu ako samotní operátori, keďže platforma je stabilizovaná. Jedno je 
však isté. Je to inovatívny prístup, nielen v praktickej rovine (GLOCK býva štandardnou 

zbraňou mnohých policajných aj vojenských jednotiek), ale aj v momente prekvapenia, kedy 
útočník do poslednej chvíle nevie o prítomnosti malého a tichého útočníka. A navyše v prípade 

snahy o jeho elimináciu nemusí byť také jednoduché zasiahnuť malý pohyblivý terč. Spôsob 

ovládania, vyhľadávania cieľov a ich prípadná následná eliminácia je riešená intuitívnym 

zodolneným ovládačom FZ-G1 Panasonic Toughpad. Počítačovú hru pripomína nielen 

ovládanie, ale aj výber a následná likvidácia cieľa – počítač identifikuje a označí siluetu osoby, 

operátor už len ťuknutím na obrazovku potvrdí výber a schváli streľbu.    Malým taktickým 

jednotkám sa tak otvára cesta k zrýchleniu a k zefektívneniu plnenia ich úloh, kde dôležitú 

úlohu hrajú nielen presné a včasné informácie, ale aj rýchlosť manévru a eliminácia hrozieb. 
 

2.3 SITUÁCIA S OZBROJENÝMI UGV SYSTÉMAMI V ČR 
 

Problematika UGV sa v ČR začala riešiť až prednedávnom a ako to už býva, pomalším 

tempom. To ale neznamená, že nevzniklo aj tu niekoľko zaujímavých projektov a je len 
potešiteľné, ako niektoré z nich pokračujú ďalej. Dnešnú situáciu viaceré výskumné subjekty 
popísali ako natoľko neuspokojivú, že v roku 2013 vytvorili spoločné centrum CAFR 

(www.cafr.cz) – Center for Advanced Field Robotics – Centrum pre pokročilú pozemnú 

robotiku. Jednotliví partneri tohto združenia sú uverejnení na ich internetovej stránke a ja 
musím spoločne aj za ostatných poďakovať za ich veľké úsilie a snahu.  
               Ich prvou spoločnou aktivitou bol UGV Taros 6x6 Furbo, ktorého jeden 

variant, ako dokladajú obrázky, bol netradične ozbrojený štandardnou útočnou puškou so 

zameriavacím zariadením a ovládaním. Pekný a inovatívny nápad. Projekt TAROS neskôr  
prešiel mnohými prerodmi, avšak žije dodnes v ambicióznom projekte univerzálnej platformy 

TAROS V2. 

  
Obrázok 12 a 13 – TAROS 6x6 Furbo a „jeho útočná puška“ 

 
Jedným z partnerov CAFR je aj Katedra taktiky (K-110) brnenskej Univerzity obrany, ktorá sa 

realizácii experimentálnych UGV venuje od roku 2006. A jeden zaujímavý projekt v kategórii 

stredných UGV vznikol aj tam. Bola to platforma TCX-G1 vyzbrojená guľometom PKT 

a vybavená štvorosou pozorovacou platformou, inerciálnou navigačnou jednotkou a GPS. 
Systém vznikol na základe štvorkolky YAMAHA YFM-450 so spaľovacím motorom, z čoho 

plynul problém s pomalými rýchlosťami, vyžadovanými práve pri použití prostriedku na 

prieskum a prípadné navádzanie zbraňového systému. Každopádne projekt nezanikol a na jeho 
základe začal vznikať spomenutý TAROS 6x6 Furbo už ako spoločný projekt. 



115 
 

  
Obrázok 14 – TCX-G1 – štvorkolku v sebe nezaprie, čomu však zodpovedali skvelé jazdné vlastnosti 

Obrázok 15 – TAROS V2 – projekt multifunkčnej platformy vyvíjaný centrom CAFR 
 

3 ZÁVER 
 

Ako sme si v tomto krátkom článku ukázali, ozbrojené robotické prostriedky pomaly ale isto 

hľadajú svoje uplatnenie nielen v letectve v prevádzaní vysoko presných úderov, ale aj vo 

vedení pozemného boja. Tam, kde je riziko najväčšie a pravdepodobnosť strát vysoká, 

prichádzajú k slovu práve ony. A to sú napríklad operácie vedené na asymetrickom bojisku 

v zastavaných oblastiach, kde je neprehľadnosť situácie tak akosi všadeprítomná. To, že 

nechceme prísť o svojho bojovníka je príznačné hlavne dnes, kedy výcvik spolu s efektivitou 
stúpa nielen kvalitatívne, ale hlavne finančne. Človek a jeho skúsenosti sú nenahraditeľné. Malé 

špeciálne taktické jednotky, či už v zložkách polície, alebo v armáde, sú práve tie prvé, ktoré 

čelia ohrozeniu v každom obsadenom meste, v každej budove, na každom poschodí. A UGV 
s možnosťou eliminácie hrozby dokážu nielen zefektívniť prácu jednotky, ale hlavne šetriť 

životy.                              Incident 
v Dallase 7. júla 2016 tak možno naštartoval dovtedy nemysliteľné nasadenie robotov. Aké 

otázky tento prípad otvára, vidíme už v časti 1.2 Dôsledky incidentu v Dallase. Čoskoro sa 

budeme musieť pred ne postaviť a čeliť im aj v Armáde Českej republiky či v Ozbrojených 

silách Slovenskej republiky. A ako bolo spomenuté v tejto časti článku, ak nie my, tak tí „druhí“ 

– rôzne teroristické organizácie, či potenciálni protivníci  tieto možnosti určite využijú. 
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TVORBA OPERAČNÍCH KONCEPCÍ:  
HISTORICKÝ PŘÍKLAD TVORBY KONCEPCE „AIR LAND BATTLE“ 

 
 

Abstract:  
In the article the authors try to point out the difficulties related to the development of military 
concept. They use the historical example, the development of “Air Land Battle” concept, to 
illustrate the problems which were according to the authors the most troubling during the 
development of the military concept. The difficulties authors identify are rivalry between the 
branches in U.S armed forces, personal experience of chiefs of TRADOC and the emerging 
threat in the form of new soviet tactics and operations. In the end the authors evaluate the 
concept and offer recommendations for future concept development. 
 
ÚVOD 
 
Výstavba, rozvoj a použití ozbrojených sil vychází z normativních dokumentů (např. ústava, 
zákony a další dokumenty) každého státu. Mezi normativní dokumenty patří mimo jiné i vize, 
koncepce, doktríny či plány rozvoje organizace. Většina těchto dokumentů prochází při své 

tvorbě, ověřování a schvalovacím řízením přesně nastaveným procesem. Cílem těchto 

dokumentů je zajistit účelné a plánovité vynakládání vyčleněných prostředků na obranu pro 
budoucí systémový rozvoj ozbrojených sil.  
 
Vojenské koncepce představují jeden ze vstupů do procesu obranného plánování, jehož cílem 

je výstavba ozbrojených sil pro použití v celém spektru budoucích možných scénářů a situací. 
Plánovací scénáře přitom představují možné budoucí situace při nasazení ozbrojených sil 
v rámci budoucích operací. Čím více jsou-li tyto plánovací scénáře nadčasové, odpovídající 

budoucím pravděpodobným změnám v operačním prostředí, tím více pak odpovídají 
požadavky na nové schopnosti či způsoby budoucího použití ozbrojených sil požadavkům 
vyplývajících z budoucích operací. Při plánování rozvoje budoucích ozbrojených sil musí být 

zároveň zabezpečena kontinuita plánovacího procesu, tzn., nesmí být narušena připravenost 

těchto nástrojů pro současné použití. Tvorba plánovacích situací, budoucích možných scénářů 

ohrožení životních zájmů a především operačních koncepcí, tedy způsobů budoucího použití 
ozbrojených sil s výhledem na 15 a více let dopředu, je nutností. (Pavel Zůna, Ivo Pikner et al. 
2012). Přístupy k výstavbě a rozvoji ozbrojených sil se tak později pozitivně či negativně 

promítnou do jejich budoucích schopností, a to nejen na strategické, ale především na taktické 

úrovni (např. z hlediska pořízené výzbroje). 
 
Jednou z nejznámějších přelomových operačních koncepcí konce minulého století byla 

americká koncepce „Air Land Battle“. Právě na příkladu vzniku koncepce „Air Land Battle“ je 
možné pochopit postupy a problémy spojené s tvorbou koncepcí obecně.  
 
2 TVORBA NOVÉ KONCEPCE 
 
V první části příspěvku je pozornost zaměřena na tvorbu koncepce jako odpovědi na nové 

hrozby v oblasti vojenského umění ze strany protivníka, tehdy použití mohutných ozbrojených 
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sil Sovětského svazu. V dalším je popsána rivalita mezi jednotlivými složkami armády a 
objasnění možných vlivů zpracovatelů (např. osobní preference ředitele tehdejšího 

TRADOCU1 ) na tvorbu koncepce a doktríny. Tyto oblasti byly vybrány záměrně, protože dnes 
vystupují do popředí při tvorbě koncepčních dokumentů obdobné problémy. Toto nahlédnutí 
do minulosti může ukázat cenné zkušenosti a poznatky pro současnou tvorbu vojenských 

koncepcí. 
 
   2.1 NOVÁ HROZBA 

 
Tvorbu každé nové vojenské koncepce je možné chápat především jako reakci na změnu 

v chování a jednání protivníka na strategické, operační, či taktické úrovni. Z pohledu 
amerických analytiků chyběly v 70.tých letech minulého století ruským ozbrojeným silám  
a v podstatě silám Varšavské smlouvy zkušenosti z výcviku ale i operací a tyto byly pozadu  
i za technologickými vymoženostmi „západu“.   
 

 
Obr. č. 1. Charakter nové hrozby- plán ruských ofenzivních operací v druhé polovině 70. let. 
Zdroj: http://modernwarmagazine.com/wp-content/uploads/2013/05/MW6-samparticle.pdf 

                                                           
1 Zkratka pro Velitelství výcviku a doktrín Americké armády - United States Army Training and Doctrine 
Command. 
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V první polovině 70. let začaly sovětské pozemní síly v rámci tehdejší doktríny využívat 

výhodu, a to schopnost koncentrovat větší množství tankových, dělostřeleckých a 
mechanizovaných divizí do očekávaných rozhodujících směrů v rámci operací s cílem hluboko 
proniknou do prostor, tedy týlu protivníka - západní Evropy. Bojová činnosti sestávala z úzkých 

masových útoků a průlomů v rámci rozsáhlé ofenzívy namířené proti určitým místům 

protivníkovy obranné linie. Tyto útoky měly mimo jiné za úkol „objevit“ mezery a slabá místa 
v protivníkově obraně. (Schwartz, 2013). Po objevení nebo vytvoření takové mezery ji operační 

skupiny využily pro průlom a vytvoření prostoru pro další jednotky (Hanne 1983).  Tento 
způsob vedení bojové činnosti sovětskými pozemními silami byl pro generála Starryho2 
problém, protože lineární obrana popsaná v doktríně Aktivní Obrany3 nedokázala být adekvátní 

odpovědí na takový druh útoku, viz příklad operačního plánu na obr. 1. 
 
  2.2 POUČENÍ Z HISTORIE 
 
Zkušenosti z Yom Kipurské války ale  Starrymu naznačovaly, že může pro menší armády 

existovat i efektivní způsob obrany proti přesile, přičemž tato obrana nemusí být lineární. 

V Yom Kipurské válce se Izraelské armádě podařilo zvrátit špatně se vyvíjející situaci díky 

tomu, že zabránila následujícím sledům nepřítele zapojit se do boje. Odřízla od sebe formace 

syrské armády a ty byly navzdory přesile a počátečním úspěchům poraženy. Vzhledem k vlivu 
dané války na novou koncepci, je důležité analyzovat a objasnit klíčové okamžiky blíže, a to 
hlavně na taktické úrovni. 
 
Válka začala 6. října 1973 v 14:00 hod., když koalice Egypta a Sýrie za podpory dalších 

arabských zemí zahájila překvapivý útok na Izrael v oblasti Suezského průplavu a na 
Golanských výšinách.  V rámci pozemních bojů dvě syrské divize s výzbrojí přibližně 600 

tanků v průběhu 24 hodin zničily izraelskou 188. brigádu. Současně v severní části Golanských 

výšin Syřané s 500 tanky zaútočili na 7. brigádu, bránící se pouze se 100 tanky.  
 
Začala se čtyřdenní bitva, ve které bylo postupně zničeno několik set syrských tanků. Izraelcům 

zůstalo pouze 7 bojeschopných tanků, ke kterým čtvrtý den přibylo dalších  13 opravených 

tanků. Mezitím z jihu přispěchaly Izraelcům další posily a tyto se z pohledu Syřanů v zoufalství 

rozhodly podniknout útok obchvatem. Takovýto manévr Syřani nejen  že nečekali, ale ani 
nedovolil jejich rezervám zapojit se do boje. Následovalo úplné zničení syrské armády zapojené 

do boje. (Tofflerovi 2002) Celá koncepce Air Land Battle je z velké části postavena právě na 

domnění, že zničení druhých a následujících sledů sovětské armády je absolutně klíčové. 

Doktrína i vývoj nových technologií byly koncepcí směrovány právě k tomuto cíli. 
  

 2.3 RIVALITA 
 
Rivalita uprostřed ozbrojených sil USA měla dva významné dopady, jeden na koncepci a druhý 

později na samotnou doktrínu. Tato rivalita mezi druhy sil4 byla především způsobena snahou 

pozemních sil získat z obranného rozpočtu co největší podíl. Rostoucí obranný rozpočet 

koncem 70. a začátkem 80. let začal poskytovat dostatečnou motivaci pro to, aby pozemní síly 

přišly s nápady, jak získat na pokrytí „nových budoucích“ úkolů co nejvíce finančních 

                                                           
2 Generál Donn A. Starry velel TRADOCU v letech 1977- 1981 
3 Jednalo se o koncepci s názvem „Active Defense“, která byla platná do roku 1976 a později byla nahrazena Air 

Land Battle. 
4 V rámci ozbrojených sil USA se jednalo o pozemní, vzdušné, námořní síly a Námořní pěchotu 
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prostředků z rozpočtu. Zatímco předcházející koncepce Aktivní obrany byla tvořena při vědomí 

minimálního rozpočtu, nárůst nově poskytovaných finančních prostředků představoval lákavou 

příležitost. (Long 1991) 
 
A tak jedním z hlavních motivů pozemních sil při tvorbě nové koncepce (ALB) byla touha po 
větších zdrojích. Snahou tvůrců nové koncepce bylo převzetí části úkolů a tedy kompetencí od 
letectva a námořnictva směrem k pozemním silám. Letectvo se v doktríně vzpomíná spíše jako 
pomocná síla k pozemním jednotkám a útok na následující sledy je v kompetencích pozemních 

sil. Od námořnictva pozemní síly převzaly důraz na globálnost a tvorbu a použití lehkých 
jednotek. (Long 1991) 
 
Kromě této externí rivality mezi jednotlivými druhy vojenských sil, existovala však rivalita i 
interní a tedy mezi specializacemi v rámci pozemních sil. Jiné preference ohledně doktríny měli 

příslušníci dělostřelectva, jiné příslušníci tankových brigád a jiné průzkumné jednotky. Přesto 

ale bylo snahou koncepci Air Land Battle vytvořit širokým konsensem mezi zmíněnými 

odvětvími a druhy sil. (Long 1991). 
 
 2.4 OSOBNÍ ZKUŠENOSTI VELITELŮ 
 
Rozhodujícím a řídícím prvkem při tvorbě nové koncepce byly osobní zkušenosti velitelů 
TRADOCU. Tito měli osobní odpovědnost za tvorbu a vývoj nových koncepci a měli tak 

rozhodující vliv na charakter koncepce a následně doktríny. Generál DePuy5 měl zásadně 

odlišné preference než gen. Starry, který jej později vystřídal. Gen. DePuy měl třicetileté 

zkušenosti v armádě. Poprvé byl v rámci 90. pěší divize nasazen vůči Německé armádě během 

II. světové války. Celá divize si počínala zle v důsledku slabého tréningu a tak gen. DePuy ve 
své doktríně zdůrazňoval kvalitní přípravu a trénink i během míru. Neúspěšné útoky jeho divize 

mohly způsobit, že jeho preference se naklonily na stranu obrany a negativně to např. ovlivnilo 

předchozí koncepci a následnou doktrínu Aktivní Obrany. Jelikož jeho divize utrpěla značné 

ztráty, v doktríně upozorňoval na smrtelnost nové výzbroje. Důležitou “zkušeností“ taky bylo, 
že nikdy nevelel vyšší jednotce jako divizi a prakticky celá doktrína je tak zaměřena na 

taktickou úroveň bez širšího pohledu zabývajícího se operačním uměním. Měl také zkušenosti 

s obhajobou vývoje nových technologii, jeho nová koncepce tedy byla koncipována tak, aby 
byla snadno obhajitelná před Ministerstvem Obrany. (Long 1991). 
 
Když se do vedení TRADOCU dostal gen. Starry, který měl zkušenosti s velením armádnímu 

sboru, doktrínu odsoudil jako nedostatečnou. Na operační úrovni totiž chápal nebezpečí dalších 

sledů sovětské armády. Uvědomoval si, že pokud se tyto sledy dostanou do boje, americké 

jednotky nemají velké šance na úspěch. Díky své osobní zkušenosti velitele armádního sboru 

tedy prosazoval útok do hloubky nepřátelské sestavy. (Long 1991) 
 
3 SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY KONCEPCE 
 
Koncepce AirLand Battle nebyla dokonalá, ve skutečnosti totiž neřešila problém prvního sledu. 

Jaké dopady na první sled by mělo vedení nelineární obrany, založené na častých protiútocích, 
je zpětně těžko odhadnout. Již krátce po vydání doktríny se ozývali kritici zdůrazňující potřebu 

řešit i první nepřátelský sled. (Hanne 1983) Tato nedokonalost souvisí opět s gen. Starrym, 

                                                           
5 William E. DePuy, náčelník TRADOCU v letech 1973-1976. 
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který se na základě svých zkušeností rozhodl věnovat hlavně ofenzivě, zatímco obrana byla pro 

něj méně podstatná. (Long 1991)  
Doktrína nebyla moc po vůli ani evropským spojencům, kterým se nelíbila výměna prostoru za 
čas při obraně jejich vlastního území. Doktrína byla také radikálním odklonem od 
vyčerpávajícího přístupu tak typického pro armádu do té doby. (Long 1991) 
 
Sovětský doktrinální přístup se tehdy dal na operační a taktické úrovni charakterizovat jako: 

1. Použití prvního sledu na vytvoření mezer v nepřátelské obraně. 
2. Použití následujících sledů na rozšíření mezer způsobených prvním sledem. 
3. Zasazení dalších sledů a rozvíjení úspěchu do hloubky s cílem zničit popřípadě znehybnit 

jednotky NATO a USA. 
  

Odpovědí měla být koncepce Air Land Battle, která byla postavena na čtyřech doktrinálních 
principech: na iniciativě, hloubce, dynamičnosti a synchronizaci činností. Pro naplnění těchto 

principů byla stanovena jako základní úroveň C2 velitelství sboru. Toto velitelství pak na 
operační úrovni řídilo nejen nasazení hlavních sil divize, ale taktéž vedení boje v hloubce, a to 
především synchronizací paleb dělostřelectva a letecké podpory. Velitelství sboru tak řídilo 

bojovou činnost až do 100 mil hloubky od přední linie vlastních vojsk6. Bojiště bylo rozděleno 

do třech oblastí: tzv. Close Battle Area (prostor vlastních vojsk od 13 mil k FLOT), Deep Battle 
Area, tedy tzv. oblast bojů v hloubce (vzdálenost mezi FLOT až do přibližně 120 mil hloubky 
protivníka) a tzv. Strategic Battle Area, která již byla vyhrazena pro vedení bojové činnosti 

letectvem viz obr.č.2. 
 

 
 

Obr. 2.  Rozdělení jednotlivých operačních zón v rámci koncepce AirLand Battle. 
Zdroj: http://modernwarmagazine.com/wp-content/uploads/2013/05/MW6-samparticle.pdf 

 
Manévrující jednotky na předním okraji působily v přidělených prostorech, kdy např. 

manévrové brigády ovlivňovaly vedení boje ve vzdálenosti 9 až 13 mil od předního okraje, 

zatímco divize obecně ovlivňovala vedení bojové činnosti do hloubky až 43 mil. V porovnání, 

                                                           
6 Forward Line of Own Troops - FLOT 
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podle sovětské doktríny se soustřeďovaly druhé a další sledy manévrových skupin v záloze 
v hloubce od 18 do 30 mil od předního okraje. Takto mohly americké síly působit do větší 

hloubky protivníka a mohly tak ovlivnit vedení „hlubokých operací“ Sovětskou armádou. 
 
Odpověď ze strany USA (později i NATO) se sestávala z těchto fází bojové činnosti: 

1. Rychlý přechod přes přední okraj.  
2. Vedení útoku do hloubky. 
3. Vedení efektivní bojové činnosti manévrem a souběžně vysoce přesnou palbou na obrněné 

cíle do hloubky protivníka (tedy ničení druhých a dalších sledů sovětské armády). 
4. Odmítnutí a vyhnutí se rozhodující bitvě. 
5. Po útoku do hloubky být připraven k pokračování útoku buď na zadní formace prvního 

sledu, nebo do hloubky nepřátelských jednotek. 
6. Cílem bojové činnosti bylo zničit následující sovětské sledy postupně jeden po druhém. 

 
Riziko spojené s útokem do hloubky bylo na taktické úrovni velké. Znamenalo to bojovat 
s výrazně menší podporou vlastního dělostřelectva, operování přímo pod nepřátelskou 

vzdušnou obranou a v okamžitém dosahu nepřátelských bojových jednotek. (Hanne 1983) 
Na druhý straně to byl první okamžik po dlouhé době, kdy koncepce a strategie vedení bojové 

činnosti ovlivňovala vývoj nových technologií, než tomu bylo dříve. (Tofflerovi 2002) Přechod 

od vyčerpávajícího přístupu k manévrovacímu byl neobvykle rychlý, ale pravděpodobně 

správný. V boji proti takové početní převaze by byl vyčerpávající přístup sebezničující. Je to 

právě schopnost odhadnout podle povahy protivníka, ale i podle vlastních zdrojů, jaký je 

nejvhodnější přístup, což je tak těžké ale rozhodující při tvorbě nové koncepce. 
 
Koncepce i s jistými nedostatky však byla pravděpodobně nejlepší možnou odpovědí na 
problémy, kterým armáda čelila. Míra dosaženého konsenzu při tvorbě doktríny byla 

obdivuhodná. Znamenala totiž, že doktrínu nebude třeba v příštích letech radikálně měnit, čímž 

se vytvořila silná kontinuita do budoucnosti v rámci vývoje technologii a výcviku jednotlivců i 

jednotek jako celku. Samozřejmě to, že armáda ne vždy jedná v nejlepším zájmu státu je smutný 

fakt. Soupeření o podíl z rozpočtu byl a pravděpodobně i bude problém spojený s členěním 

ozbrojených sil. Čím více nových druhů jednotek a specialistů bude, tím více se může zvyšovat 

náročnost dohody na koncepci popř. doktríně, ale klíčové je vždy se soustředit na dosažení 

konsensu minimálně na úrovni generálního štábu. Koncepce ve skutečnosti nemusí být ten 
nejlepší přístup k řešení vojenského problému. Stačí, když bude dostatečná k vytvoření 

efektivního nástroje pro politiku státu. 
 
ZÁVĚR 
 
Na příkladu tvorby koncepce Air Land Battle autoři poukázali na problémy spojené s tvorbou 

koncepcí. Autoři se soustředili na popis a vysvětlení tří podle nich nejaktuálnějších a 
nejdůležitějších faktorů, které měly vliv na formování koncepce koncem 70. let. Jako 
nejdůležitější autoři vnímají problémy spojené s rivalitou přítomnou mezi jednotlivými 

odvětvími ozbrojených sil, osobními preferencemi náčelníka tehdejšího TRADOCUa to jakým 

způsobem byla tato koncepce odpovědí na novou hrozbu vojenského umění ze strany sovětů. 

Autoři jsou názoru, že i navzdory nedostatkům, spojeným s tvorbou koncepce Air Land Battle, 
je právě přístup k tvorbě této koncepce možno považovat za zdařilý. Myšlenky takto vzniklé 

koncepce ovlivnily nejenom vojenské umění s dopady na doktríny ozbrojených sil USA, ale 

později vojenské umění většiny států Aliance.  
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MOŽNÉ ÚKOLY ŽENIJNÍ PODPORY POHYBU PŘI OCHRANĚ 

STÁTNÍ HRANICE 
 
 

Abstract: 
The article deals with possible participation of engineer units on conducting of engineer 
mobility support tasks during protection of the state border. The goal of the paper is to describe 
current legislative framework whereby individual components of integrated rescue system 
which selected army units fall into are activated. Next goal is to describe the various tasks 
of engineer corps within supporting of joint functions. Knowledge obtained by studying 
literature was assessed by methods of analysis and deduction. Methods of induction 
and synthesis were used for making a conclusion of the article. The result is a breakdown 
of tasks within joint functions and examples of engineer vehicles and units to fulfill them. 

 
1 ÚVOD 

 
V současné době je na základě vývoje bezpečnostních hrozeb velmi často zmiňována ochrana 

státních hranic. V této souvislosti se jedná zejména o příliv uprchlíků z Afriky a z Blízkého 

východu. Dle vyjádření mnoha „předních“ evropských politiků Evropská unie selhala 

při ochraně svých vnějších hranic v rámci tzv. Schengenského prostoru. Na základě možného 

budoucího vývoje bezpečnostního prostředí je pravděpodobné nasazení jednotek Armády 

České republiky (AČR) k plnění úkolů ochrany státní hranice. K tomu je ovšem nutné 

zabezpečit jednak přesun jednotek do místa nasazení, dále provádění přesunů podél státní 

hranice a případně zpět do hloubky vlastního území. 
 
2 NASAZENÍ JEDNOTEK ŽENIJNÍHO VOJSKA PŘI OCHRANĚ STÁTNÍ HRANICE 
 
Podle zákona 240/2000 Sb. (krizový zákon) může vláda v době trvání nouzového stavu přijmout 

opatření k ochraně státních hranic. Nouzový stav se vyhlašuje, není-li možné odvrátit vzniklé 

ohrožení v rámci stavu nebezpečí. Stav nebezpečí může být vyhlášen, jsou-li ohroženy životy, 

zdraví, majetek a životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu 

a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek 

integrovaného záchranného systému (IZS) nebo subjektů kritické infrastruktury. Po nouzovém 

stavu může dále následovat stav ohrožení státu (krizový stav), kdy je vláda oprávněna nařídit 

omezení vstupu na území ČR osobám, které nejsou jejími občany. [1] 
 
Jednotky ženijního vojska (ŽV) budou nasazeny, když základní složky IZS, do nichž patří 

hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a policie 

České republiky (ČR), nebudou schopni řešit vzniklou mimořádnou situaci. Po té mohou být 

nasazeny síly a prostředky ŽV jakožto ostatní složky IZS.  
 
Vyhlášení nouzového a krizového stavu by vedlo k použití jednotek ŽV k ochraně státní 

hranice. Tyto stavy by byly pravděpodobně vyhlášeny, pokud by existující hrozba byla spojena 

se vznikem humanitární katastrofy. Je ale možné si představit, že nasazení jednotek ŽV by bylo 

umožněno nařízením vlády s následným schválením obou komor parlamentu, pokud 
by pravděpodobnost účinku hrozby na ČR přesáhla určitou mez a bylo by nutné přijmout 

opatření k prevenci před vznikem mimořádné události. Dále by jednotky ŽV mohly být vyslány 
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do států, kde již mimořádná situace existuje, a to buď na hranici Schengenského prostoru, nebo 

do státu uvnitř tohoto prostoru např. k asistenci při přerušení tzv. migračních tras.  
 
K nasazení ženistů na území cizího státu již došlo od října do prosince 2015 v Maďarsku 

v souvislosti s migrační krizí. Plnili zde úkoly ženijní a logistické podpory – přeškolování 

maďarských vojáků v používání polní kuchyně, úprava příjezdové komunikace k výcvikovému 

polygonu a přeprava materiálu a zásob. [2] 
 

2.1 DŮVODY PRO NASAZENÍ 
 

Jak již bylo uvedeno na začátku v tomto textu, tak jako nejpravděpodobnější důvod k ochraně 

státních hranic se v současné době jeví zastavení „přílivu“ imigrantů. Mezi další důvody může 

patřit: 
 ochrana před organizovaným zločinem, 
 zabránění pronikání teroristických skupin, 
 asistence při obnově kritické infrastruktury po živelné katastrofě nebo teroristickém 

útoku. 
 

2.2 MOŽNÉ ÚKOLY ŽENIJNÍCH JEDNOTEK 
 
Na níže uvedeném obrázku jsou vyznačeny ženijní úkoly, které mohou být plněny v rámci 

podpory pohybu při ochraně státní hranice. Tyto úkoly jsou rozčleněny dle společných funkcí 

a lépe vystihují stabilizační charakter potenciálního působení ženijních jednotek než ženijní 

role, které jsou zaměřeny na rozdělení ženijních prací při podpoře boje. 
 

 

Obrázek 1 Rozdělení ženijních úkolů dle společných funkcí (Zdroj: vlastní překlad [3]) 
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2.3 KONKRÉTNÍ ČINNOSTI PLNĚNÉ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ 
 
U funkce Velení a řízení se bude jednat o poskytování ženijních doporučení nadřízenému, 

protože ženisté nebudou provádět podporu pohybu při ochraně státní hranice samostatně bez 

součinnosti s jinými jednotkami a bez podřízenosti určenému veliteli. Budou tedy poskytovat 

ženijní doporučení a návrhy u složitějších úkolů, které jiné jednotky nebudou moci plnit 

vlastními silami. Při plnění rozsáhlých úkolů při úpravě infrastruktury je možnost využít 

podpory Reachback zřízené u Katedry ženijních technologií OU Brno a vyžádat si další 

informační podporu nebo tvorbu projektu. 
 
Funkce Manévry a palby obsahuje nejvíce úkolů: 

1. překonávání překážek, 
2. zřizování průchodů, 
3. vojenské prohledávání, 
4. čištění cest/prostorů. 

 
V rámci prvního a druhého úkolu by se jednalo o činnosti k vytváření průchodů v závalech 

a nevýbušných zátarasech či jiných překážkách, které vznikly při živelné katastrofě nebo 

například záměrnou činností imigrantů. K tomu je možné využít nejrůznější ženijní stroje 

určené k zemním pracím, které se nacházejí v sestavě obou praporů 15. ženijního pluku (15. žp). 
Další zemní stroje je možné využít od ženijních jednotek ostatních druhů vojsk. 
 
Třetí a čtvrtý úkol by zahrnoval asistenci policejním jednotkám při prohledávání objektů, 

vozidel a popřípadě částí území. Tyto úkoly mohou zahrnovat také podporu EOD jednotek při 

riziku výskytu výbušných zařízení, což umožňuje zachování mobility v prostoru operace. Toto 
by se provádělo z důvodu činnosti kriminálních a teroristických skupin a jejich pronikání přes 

státní hranici. Velkou úlohu by u tohoto úkolu měla spolupráce se zpravodajskými službami. 
 
V rámci funkce Zpravodajství s úkoly sběru informací a jejich využití by ŽV plnilo úkoly dle 

pokynů nadřízeného se zaměřením na průzkum stavu silničních objektů (propustky, mosty,…), 

stavu vodních děl a zařízení (hráze, výpustě,…) a stavu další kritické infrastruktury.  
 
V rámci funkce Ochrana sil se nabízí tyto úkoly: 

1. Management výbušných hrozeb, 
2. Podpora CBRN, 
3. Požární ochrana. 

 
První úkol opět obsahuje činnost EOD jednotek. V tomto případě by se ale jednalo o vyčlenění 

týmů EOD do hotovostí, vyčlenění EOD a C-IED důstojníků do štábu úkolového uskupení 

a zabezpečení nepřetržité ochrany proti výbušným zařízením výjezdem zásahové jednotky. 

Je třeba zdůraznit, že činnost armádních EOD týmů mimo vojenské prostory a objekty musí 

schválit ministr obrany. 
 
EOD jednotky mohou působit i v rámci druhého úkolu v součinnosti s chemickými jednotkami 

při podezření na CBRN munici. Další činnosti ŽV by zahrnovaly stavební práce a pomoc 

při odmořování objektů a ploch. 
 
Úkol požární ochrany by zahrnoval asistenci hasičskému záchrannému sboru zejména 

v prevenci proti vzniku požárů, které by mohly vzniknout při živelných pohromách nebo 

činností různých kriminálních skupin. Toto by zahrnovalo různé zemní úpravy pomocí 

ženijních strojů k zamezení šíření požáru.  
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V rámci funkce Udržitelnost jsou k dispozici tyto úkoly: 

1. Budování infrastruktury, 
2. Provoz a údržba infrastruktury, 
3. Podpora logistice. 

 
První a druhý úkol budou nejpožadovanějšími úkoly ženijní podpory pohybu. Dá se 

předpokládat, že k zabezpečení ochrany státní hranice bude třeba vybudovat a udržovat síť 

zpevněných cest, po kterých budou strážní jednotky provádět obhlídky státní hranice. K tomu 

budou využívány zemní stroje (nakladače, rypadla, dozery, grejdry), nákladní vozidla 

pro přepravu zemin, popřípadě mostní prostředky (mostní automobil AM-50). Nesmí 

se zapomenout ani na vozidla pro provádění ženijního průzkumu, která budou zjištovat aktuální 

stav cest a rozsah prací a prostředků na jejich opětovné zprůjezdnění. Podpora logistice bude 
zahrnovat zejména činnosti k přesunu vojsk z posádek na místo plnění úkolů. ŽV se může 

podílet asistencí vyčleňování přepravních kapacit.  
 

2.4 PŘEHLED ŽENIJNÍCH SIL A PROSTŘEDKŮ POUŽITELNÝCH K DANÝM 

ÚKOLŮM 
 
Výčet možných úkolů ženijní podpory pohybu při ochraně státní hranice je poměrně široký. 

V této podkapitole je uveden souhrn ženijních prostředků a ženijních jednotek, které jsou 

využitelné k plnění daných úkolů. Možné ženijní prostředky jsou tyto: 
 automobil osobní terénní,  
 autobus,  
 tatry T-815, T810, 
 mostní automobil AM-50, 
 autojeřáb, 
 univerzální dokončovací stroj UDS-114 (214), 
 kolový nakladač KN-251, 
 rypadlo-nakladač JCB 4CX, 
 dozer D5N (D6K), 
 grejdr, 
 prostředky EOD (detektory, soupravy odstupné manipulace, vozidla,…), 

 
Ženijní jednotky použitelné pro plnění uvedených úkolů: 

 jednotky v podřízenosti 15. žp,  
o velitelská rota, 
o ženijní mostní četa/ženijní mechanizované roty, 
o ženijní stavební rota, 
o rota EOD, 
o záchranná rota, 

 jednotky ostatních druhů vojsk,  
o ženijní strojní družstva dělostřeleckých oddílů, 
o ženijní strojní družstva mechanizovaných praporů 4. brn a 7. mb. 

 
Dále se také musí kalkulovat s potřebou ženijních důstojníků se zkušenostmi s danou 
problematikou k poskytování doporučení ohledně podpory pohybu a činnosti ženijních 

jednotek a ke sběru a vyhodnocování ženijních informací.  
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3 ZÁVĚR 
 
Ženijní podpora představuje mnoha-oborové činnosti a tomu odpovídá i rozsah úkolů 

využitelných při podpoře pohybu v rámci ochrany státní hranice. Nejvíce využívaným by byly 

různé zemní práce při úpravě a údržbě cest, odstraňování závalů a EOD podpora. K tomu 
by byly využity ženijní stavební jednotky vybavené různými typy zemních strojů doplněné 

přepravními prostředky pro dopravu osob a materiálu a týmy EOD. Nelze ale zapomenout ani 
na úlohu ženijního poradenství, kdy bude kladen velký důraz na co nejpřesnější kalkulace 

(časové, materiální) prováděných ženijních prací. K tomu jsou potřeba i zkušenosti, které 

příslušníci ŽV získali při odstraňování následků po povodních v předcházejících letech 

a ze zahraničního působení v rámci krizové situace v Maďarsku. 
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DELOSYS – SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA  
 
 
Abstract:  
The aim of the article is to clarify the basis, principles and approaches to solution of the system 
integration and modernization of the combat support resources, automated system for fire 
control, research and training artillery units of the Slovak Armed Forces. In general and 
specific level, the article has something to say not only artillery specialist, but also officers of 
other military specializations. 
 
ÚVOD 
 
Poznatky z ozbrojených stretnutí potvrdzovali1, že za hlavný problém činnosti veliteľov  
a štábov treba považovať zber a vyhodnocovanie informácií, potrebných pre reálny 

rozhodovací proces a vplyv faktora času na prijatie rozhodnutí pre činnosť vojsk. Rozvojom 
informatiky a automatizácie v druhej polovici 20. storočia sa vytvorili nové možnosti na 

zjednodušenie činnosti veliteľov a štábov, pri súčasnom výrazne potlačenom vplyve faktora 

času na rozhodovací proces2.  
 
Skúsenosti z vývoja a zavádzania prostriedkov automatizácie velenia delostrelectvu 
v niektorých vyspelých zahraničných armádach ukazovali3 na značné obtiaže spôsobené 

predovšetkým vysokými požiadavkami, ktoré museli tieto prostriedky spĺňať. Snaha 
komplexne riešiť problematiku velenia delostrelectvu s prepojením na ostatné druhy vojsk 

viedla v 90. rokoch minulého storočia k vývoju a postupnému zavádzaniu najmodernejších 

automatizovaných systémov velenia a riadenia delostrelectva, medzi ktoré nepochybne patril4 
britský systém SUREFIRE, francúzsky systém ADIVA a americký systém AFATDS. 
 
Ako si s danou problematikou zavádzania automatizovaných systémov velenia a riadenia 
delostrelectva počínali a počínajú Ozbrojené sily Slovenskej republiky (ďalej len OS SR), 

naznačuje obsah tohto článku. 
 
1     KRÁTKY HISTORICKÝ PREHĽAD A SÚČASNÝ STAV 
 
Na posúdenie aktuálneho trendu delostrelectva je nutná krátka história vývoja delostreleckých 

prostriedkov vo svete. Táto krátka história vývoja delostreleckých prostriedkov má poukázať 

na to, aká dôležitá je kontinuita vo vývoji delostreleckých prostriedkov. Často je to zásadným 
kľúčom k úspechu. 

                                                           
1 VARECHA, J. Zefektívnenie streľby a riadenia paľby delostreleckého oddielu s využitím modelovania 

a simulácie na PC. 1999. 
2 SPILÝ, P., HRNČIAR, M. Vojenská taktika. 2013. 
3 PŘIKRYL, B. Současný stav a perspektivy automatozace velení dělostřelectvu v některých vyspělých 

zahraničních armádách. 1995. 
4 PŘIKRYL, B. Možná východiska pro automatizaci procesu velení dělostřelectva. 1997. 
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Delostrelectvo nepriamej paľby má viac ako 100 rokov5. Britská doktrína z roku 1906 hovorí, 

že hlavným dôvodom nepriamej paľby je dostať delostrelecké jednotky z dosahu priamej paľby 

(viditeľnosti) protivníka.  
Britské predpisy už z tohto obdobia  FAT (Field Artillery Training) riešia činnosti súvisiace s 
nepriamou paľbou, ktoré platia v podstate dodnes: 

- Prieskumná  činnosť: získať údaje o cieľoch na cieľovej ploche. 
- Technické riadenie: dostať do topografickej súvislosti cieľovú plochu s pozíciami 

zbraní a výpočet prvkov streľby uskutočniť podľa polohy a zamierenia diel. 
- Taktické riadenie: zásady pre veliteľa batérie a pre riadenie paľby. 

Postupne nastala potreba spojenia ľudí z oblasti prieskumu s ľuďmi obsluhujúcimi delá. Od 

hlasovej komunikácie sa prešlo k fónickej komunikácii, ktorá bola prvýkrát zavedená v roku 

1912. V roku 1914 bol prvýkrát použitý letecký prieskum. Čo sa týka výpočtu prvkov streľby, 

až v roku 1914 sa objavili prvé tabuľky streľby, ktoré kalkulovali aj s vplyvom vetra, teploty 

a tlaku vzduchu, tzn. už brali do úvahy neštandardné meteorologické podmienky. 
 
Počas prvej svetovej vojny prvýkrát došlo k širokému používaniu máp pre nepriamu paľbu 

(map shooting). Používali sa mapy s mierkou od 1:10 000 do 1:40 000. Spolu s touto metódou 

sa začínala používať magnetická orientácia, ktorá umožnila v danom priestore nastaviť 

jednotný „grid“ pre prieskumné údaje, pre streľbu a zamierenie diel. Zaviedla sa metóda „Data 
points“ (dnešné registration points) ako najpresnejšia metóda streľby v neštandardných 

podmienkach. Od roku 1917 sa vysielali do batérie meteorologické telegramy, počítali sa 
balistické podmienky streľby na výpočet odchýlky začiatočnej rýchlosti strely a vykonávali sa 
porovnávacie streľby v rámci batérie. Počas prvej svetovej vojny sa vymedzili všetky 

problémové oblasti riadenia nepriamej paľby. V medzivojnovom období sa potom riešili 

problémy, medzi ktoré patrili : zdokonalili sa tabuľky streľby, prístroje na pripojenie diel, 
rádiová komunikácia medzi prieskumom a strieľajúcimi jednotkami. Do druhej svetovej vojny 

delostrelecké jednotky vstúpili približne na rovnakej úrovni (britské, nemecké, francúzske, 

ruské). 
 
Povojnové roky okolo 1950 priniesli významné organizačné zmeny v delostrelectve  
a v streľbe sa začali využívať významné metódy, ako napríklad metóda „Target Grid 
Correction”, podľa ktorej zastrieľanie cieľa prebiehalo na pozorovacej priamke a nie na 
priamke výstrelnej, pričom opravy boli vykonávané vzhľadom na výstrelnú. Objavili sa nové 

výpočtové pomôcky vo forme pretlačených grafov a tabuliek. Objavili sa nové štandardizačné 

aktivity, napríklad  v NATO : ICAO štandard pre atmosféru, pre jednotky (mils, m a kg). 
 
Od 50. rokov 20. storočia sa objavujú prvé počítače a kalkulačky. Prvý z počítačov bol z roku 
1944 americký M3 a M4 gun data computer. V 60. rokoch 20.storočia sa objavili nové počítače, 

ktoré sa dali zabudovať a používať vojenskou obsluhou v poľných podmienkach. Tieto počítače 
počítali prvky na streľbu rádovo v sekundách. Od 60. rokov 20.storočia história delostrelectva 

priamo súvisí s technickými elektronickými prostriedkami, predovšetkým  
s počítačmi. Nastúpila éra systémov a automatizácie, ktoré v národných rozmeroch dostali 

pomenovania ako napríklad FADAC, TacFire, Atila, Adler, 1V12, Kapustnik, alebo v bývalej 
ČSSR PRAM, PRAM-P. Prvé analógové počítače sa používali na výpočet prvkov streľby, ako 

napríklad americká séria M3 až Mxx a boli nasadené predovšetkým v zbraňových 

prostriedkoch, pričom neboli myslené ako systémy riadenia paľby. Skutočné systémy riadenia 

paľby boli nasadené až koncom 60. rokov 20.storočia. 

                                                           
5 KONŠTRUKTA – Defence, a.s. Systémová integrácia a modernizácia prostriedkov bojového velenia, 

automatizovaného riadenia paľby, prieskumu a výcviku delostrelectva Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

2009a. 
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Začiatky automatizácie delostreleckej techniky na Slovensku siahajú do 70-tych rokov 
minulého storočia. V tejto oblasti sa dosiahli mimoriadne úspechy, ktoré delostrelectvo bývalej 

ČSSR zaradilo medzi najvyspelejšie nielen v bývalom Varšavskom bloku, ale aj na celom 
svete6. V začiatkoch automatizácie zbraňových systémov sa vychádzalo z toho, že bez 

automatizácie riadenia paľby je automatizácia zbraňových systémov zbytočná. Prvým 

systémom riadenia paľby delostrelectva bol PRAM-P, určený na automatizáciu riadenia paľby 
pre 152 mm ShKH DANA, 122 mm ShR GRAD a 120 mm ShM PRAM-S. Riadiaci systém 

PRAM-P sa vyvíjal v podmienkach, keď sovietska strana presadzovala v rámci Varšavskej 
zmluvy zle koncipovaný a zastaraný systém riadenia paľby 1-V12 a jeho ďalšie modifikácie. 

Vďaka úspešnému predvedeniu  PRAM-P na cvičení Štít-84 sa od tohto zámeru odstúpilo 

a otvorila sa tak cesta k národným systémom, ktoré potom mali povinnosť byť 

interoperabilnými na stupni velenia oddielu so vševojskovým systémom Varšavskej zmluvy. 
Vývoj automatizácie delostreleckých prostriedkov prebiehal kontinuálne a vďaka tomu udržal 

krok s trendmi automatizácie delostreleckých prostriedkov vo svete. PRAM-P bol nielen 
najúspešnejším systémom riadenia paľby vo Varšavskej zmluve, ale ako on sám, tak aj jeho 
komponenty ovplyvnili vývoj automatizácie v ďalších rokoch a to nielen na Slovensku, ale aj 
v susedných štátoch (obr. 1). Na Slovensku sa zo systému PRAM-P vyvinul systém bojového 

velenia a riadenia paľby DELSYS, v Českej republike systém ASPRO a v Maďarskej republike 

systém ARPAD. 
 
Na Slovensku bol delostrelecký systém bojového velenia a riadenia paľby DELSYS vyvíjaný 

v KONŠTRUKTE –Defence, a. s. Trenčín v rokoch 1994 až 1998. V roku 1998 bol zavedený 

do výzbroje OS SR. V tom čase bol schopný zabezpečovať úlohy velenia a riadenia paľby 

prostredníctvom automatizovaného prenosu dát priamo do zbraní, vybavených palubným 

systémom riadenia paľby – ShKH  ZUZANA a prostredníctvom výnosného terminálu pre 
ostatné delostrelecké zbrane. Postupne boli zavádzané do výzbroje OS SR ďalšie zbrane so 

zabudovaným palubným riadiacim systémom (RM 70/85 MODULAR) ako i bez neho 
(mínomety), ďalšie typy munície, prieskumné prostriedky a učebňové trenažéry na výcvik 

obslúh 155 mm ShKH vz. 2000 a raketometov RM 70/85 MODULAR. Od roku 1998 sa však 
vývoj delostrelectva utlmil a v prípade systému riadenia paľby DELSYS a prieskumu DPK 
úplne zastavil. Zbraňové systémy sa ešte vyvíjali a vyrábali naďalej (ZUZANA, MODAN, 

MORAK a MODULAR). I keď sa zbraňové systémy vyvíjali kompatibilne s DELSYS a DPK, 
zastavenie vývoja týchto komponentov resp. to, že nedošlo k opakovanej výrobe DELSYS 

a DPK a ani prototypy neboli dané do používania, narušila sa rovnováha delostreleckých 

prostriedkov na Slovensku. 
 
Nakoľko jednotlivé prostriedky vznikali v rôznych obdobiach, charakterizovaných  rôznym 

technologickým pokrokom a pri nedostatočnej koordinácii, vznikla vo výzbroji OS SR 

nehomogénna štruktúra delostreleckých prostriedkov, prakticky bez vzájomnej kompatibility 

z hľadiska komunikácie a velenia. Pri porovnávaní s delostrelectvom susedných štátov je 

možné konštatovať, že v susedných štátoch si nekládli vysoké ciele na vývoj zbraňových 

systémov, ale na kontinuálny vývoj homogénneho a spoľahlivého komplexného 

delostreleckého systému. Dá sa konštatovať, že momentálne dosiahli viac ako slovenské 

delostrelectvo, ktoré síce má ZUZANU a MODULAR na špičkovej úrovni, ale nemá 

integráciu, nemá štandardizáciu podľa STANAG a zatiaľ ako celok má systém riadenia paľby 

nefunkčný.  
 

                                                           
6 VARECHA, J.  ref. 1 
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Delostrelectvo je však potrebné chápať len komplexne ako systém, kde jednotlivé komponenty 

navzájom spolupracujú. Hlavné komponenty delostrelectva sú: 
- systém riadenia paľby, 
- zbrane, 
- prieskum, 
- spojovacie prostriedky, 
- výcvikové prostriedky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 1 Postupnosť jednotlivých krokov automatizácie velenia v SR7 (upravené) 
 
 

                                                           
7 KONŠTRUKTA – Defence, a.s., ref. 4 
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2     DELOSYS AKO SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA  
 
Zavedené delostrelecké prostriedky v OS SR z hľadiska koncepcie, používaných technológií 

a výsledných bojových a taktických vlastností nezaostávajú za trendmi obdobných systémov 

vo svete. Napriek tomu ako celok a ako spolupracujúci organizmus neplnia svoju funkciu. 

Hlavné dôvody sú nasledovné: 
- chýba integračný prvok v oblasti delostrelectva a to vzhľadom na neuvedenie výsledkov 

vývoja úlohy DELSYS do praxe, 
- nedostatočná interoperabilita s NATO, spočívajúca v neintegrovaní systému DELSYS 

do vojskového systému velenia a riadenia C2 SYS, ktorý je zavedený v OS SR so 
zabezpečením kompatibility s mobilným komunikačným systémom MOKYS, 

- chýbajúci komplexný delostrelecký trenažér, ktorý by integroval trenažér ZUZANA  
a MODULAR so systémom riadenia paľby a prieskumnými prostriedkami, s cieľom 

trénovať všetky zložky systému riadenia paľby a prieskumu; navyše by umožňoval aj 
prípravu štábnych cvičení a preverovanie nových postupov viazaných interoperabilitou 

s NATO a kompatibilitou so STANAG-mi. 
Na základe uvedených skutočností bolo nevyhnutné pripraviť a realizovať projekt, ktorého 

cieľom je sfunkčniť komplex zavedených prostriedkov bojového velenia, automatizovaného 

riadenia paľby, prieskumu a výcviku delostrelectva OS SR a zabezpečiť jeho udržateľnosť 

a adaptabilitu. Projekt dostal pomenovanie DELOSYS s oficiálnym názvom „Systémová 

integrácia a modernizácia prostriedkov bojového velenia, automatizovaného riadenia paľby, 

prieskumu a výcviku delostrelectva Ozbrojených síl Slovenskej republiky“. Ako vyplýva už so 

samotného názvu projektu – DELOSYS, ústredným pojmom celého projektu je systém 

DELSYS v jeho najširšom zmysle slova, ako systém bojového velenia a riadenia paľby 

delostrelectva, vrátane  rozhraní pre komunikáciu so zbraňami, muničnými vozidlami, 

prostriedkami prieskumu, meteorologickou stanicou a vo väzbe na ďalšie veliace 

a komunikačné systémy. Systém musí taktiež zohľadňovať požiadavku na riešenie príslušných 

prostriedkov výcviku obslúh. Základnú kompozíciu systému objasňuje obr. 2. 
Význam farebného odlíšenia na obr. 2: 

- žltá - taktické riadenie, 
- modrá - prenosové vrstvy taktického riadenia, 
- zelená - technické riadenie s rádiovým systémom BKRS. 

 
Ako je vidieť ide o hierarchický systém, ktorý má z hľadiska systému riadenia paľby dva uzlové 

body – C2 SYS a DELSYS. DELSYS v sebe integruje existujúce delostrelecké prostriedky do 

stupňa oddielu. Prenosová vrstva C2 SYS umožňuje prepojenie DELSYS k nadriadenému 

veleniu (prápor a brigáda) a taktická vrstva C2 SYS zabezpečuje plánovací  
a  rozhodovací proces a následné velenie do delostreleckého oddielu. Umožní, aby veliteľ 

oddielu bol fyzicky u nadriadeného (palebná podpora) a súčasne riadil činnosť  
a paľbu oddielu8. 
 
Požiadavky na riešenie operačnej potreby OS SR, uvedené v projekte DELOSYS, v plnej miere 
vychádzajú z reality a obsahujú také požiadavky, ktoré smerujú k náprave súčasného stavu 

v delostreleckých jednotkách. Tieto požiadavky smerujú k efektívnemu využitiu delostreleckej 
bojovej techniky.  

                                                           
8 KONŠTRUKTA – Defence, a.s. Systémová integrácia a modernizácia prostriedkov bojového velenia, 

automatizovaného riadenia paľby, prieskumu a výcviku delostrelectva Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

2009b. 
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Obr. 2 Kompozícia celkového systému9 (upravené) 
 
V súlade s uvedeným sú navrhnuté nasledujúce zásady riešenia: 
 
1. DELOSYS bude zabezpečovať technické riadenie paľby a čo v najkratšom čase bude 

integrovať existujúce delostrelecké prostriedky a uvedie  celý systém do stupňa oddielu do 

funkčného stavu. 
2. Spojenie v batérijnej rádiovej sieti  DELSYS - delá  realizovať na existujúcich spojovacích 

prostriedkov RF-13XX s možnosťou ich neskoršej unifikácie (výmenou spojovacích 

prostriedkov). 
3. Spojenie v oddielovej rádiovej sieti realizovať prenosovou vrstvou C2 SYS umiestnením 

koncovej stanice C2 SYS do stredísk riadenia paľby oddielu a batérie. 
4. Rozhranie medzi taktickým riadením (nadriadeným stupňom) a DELSYS bude na stupni 

oddielu unifikovaným rozhraním prenosovej vrstvy C2 SYS. Výsledky plánovania, 

rozhodovacieho procesu a velenia z C2 SYS a hlásenia z DELSYS budú prenášané 

do/z DELSYS vo forme formátovaných správ podľa zásad definovaných v C2 SYS. 
5. Jednotky, ktoré organizačne nepatria do organizácie delostreleckého oddielu (DPP/FOS, 

DPP/MFC), bude možné pripojiť do systému DELOSYS cez oddielový DELSYS 

prenosovou vrstvou C2 SYS. Bude ich možné  pripojiť aj priamo v prípade, že jednotky 

budú pridelené DELSYS pre plnenie daných úloh. 
6. Normy STANAG budú zapracované do systému postupne, ale od začiatku integrácie 

systému to budú prioritne normy technického rázu. Najprv budú realizované na expertnom 

systéme a po vykonanej kontrole a schválení vojenskými expertnými skupinami budú 

implementované na reálnych systémoch. 
 
 

                                                           
9 KONŠTRUKTA – Defence, a.s., ref.  7 
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ZÁVER 
 
Nekladiem si za cieľ prezentovať úplný model DELOSYSu, ale ukazujem na možnosť  
a zároveň aj nutnosť realizácie systémovej integrácie a modernizácie prostriedkov bojového 

velenia, automatizovaného riadenia paľby, prieskumu a výcviku delostrelectva v OS SR, čo 

môže zabezpečiť, aby delostrelecké prostriedky OS SR zodpovedali technicky aj technologicky 

svetovým trendom. 
 
Z historického a aktuálneho vývoja je zrejmé, že vzhľadom na existujúce vlastné moderné 

zbraňové systémy (ZUZANA a MODULÁR) niet inej cesty pre OS SR, ako pokračovať aj  
s vývojom v ostatných komponentoch delostrelectva, ktorými sú riadiace systémy, prieskumné 

systémy a výcvikové prostriedky. Zároveň je nutné rešpektovať ponaučenia z historického 
vývoja a to predovšetkým skutočnosť, že vývoj delostrelectva musí byť kontinuálny a vo 
vzájomnej interakcii užívateľa, vývojovej skupiny a výrobcu. Vývoj musí byť rovnomerný, 

pretože nemá význam predbiehať s vývojom jedného komponentu systému riadenia paľby, 

pokiaľ tie ostatné s ním krok nedržia. 
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PŘÍPRAVA A POUŽITÍ SPECIALISTŮ ISR ROTY Z POHLEDU 
VELITELE JEDNOTKY  

 
 

Abstract:  
The article describes a topic of implementation ISR elements on company and platoon level. 
Authors viewpoint is aimed from tactical unit level. The frame of article consists from ISR 
elemnts structuce, abilities and possibilities, personal policy, training and other conjuctions, 
which can cause effective applicatin in battlespace, or can allso degrade the abilities. The autor 
gather his opinions from his experiences on tactical level and deployment in current military 
operations, in which are some ISR accessories applied in  several configurations. 
 
ÚVOD 
 
Během posledních let, především v zahraničních operacích, kde plní úkoly autonomně jednotky 

zpravidla v síle čety, narůstá význam podpory systému ISR, či jeho dílčích prvků. Tyto 
prostředky jsou využívány jak samotnou manévrovou jednotkou, tak nadřízeným stupněm 

(rota, prapor) pro podporu plánování, velení a řízení operace. Systémové využití prvků ISR a 

jejich možností se obecně setkává s pozitivními ohlasy odborné veřejnosti. Jedná se však o 

prostředky, kterými disponuje jen několik málo útvarů AČR, prostředky, které nejsou plošně 

zavedeny ke všem bojovým praporům. 
 
NATO stanovilo pro AČR cílové schopnosti, resp. pro pozemní síly je stanoven cíl L 7201 

Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reronnaissance (ISTAR). Tento cíl zahrnuje 
požadavek v krátkodobém termínu (0-6 roků) do roku 2018 vybudovat agilní ISTAR strukturu 

a schopnosti na praporní úrovni. Tato struktura by měla zabezpečovat schopnosti zpracování 

zpravodajských informací použitím různých zdrojů a pro každou podřízenou rotu vytvořit 

soubor prostředků pro shromažďování informací, což zahrnuje dílčí schopnosti - mikro/mini 
UAV pro targeting a průzkum, akustické senzory pro vytvoření kooperující sítě, senzory 

(UGS), targeting a ochranu sil (Force Protection) jednotek (řešeno v projektu MBK – modulární 

bojový komplet).  
 
 
1 SOUČASNÁ STRUKTURA A VYBAVENÍ PRVKŮ ISR NA STUPNI 

MECHANIZOVANÁ / PĚŠÍ ČETA A ROTA 
 
V současné době je u mechanizovaných praporů na stupni rota prvek ISR skládající se ze dvou 
specialistů ISR v hodnostech nadrotmistrů (umístěni ve vozidle velitele roty) a na stupni četa 

prvek ISR skládající se ze dvou specialistů ISR v hodnostech rotmistrů,  střelce- operátora a 
řidiče ve vlastním vozidle. U lehkých motorizovaných praporů se prvky ISR skládají na stupni 
rota ze dvou specialistů v hodnosti nadrotmistr, s řidičem a vlastním vozidlem, na stupni četa 

ze dvou specialistů ISR v hodnosti rotmistr, s řidičem a vlastním vozidlem. Tyto „týmy“ tím 

pádem jsou schopny působit pěšky, na vozidle s omezenými možnostmi a kombinovaně 

s omezenými možnostmi. Mám tím na mysli skutečnost, že při obsluze vozidla musí jeden ze 
specialistů obsluhovat zbraňový systém, což snižuje možnost jeho primárního využití. Při 

sesednutí taktéž jeden specialista ISR musí zůstat ve vozidle. Tímto je úloha jednoho ze 

specialistů opět částečně snížena.  Pokud by byl tým u lehkých motorizovaných praporů na 
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stupni rota a četa o navýšen o jednoho střelce-operátora, u mechanizovaných praporů o jedno 
vozidlo s doplněním osádky na stupni rota (postačí řidič, střelec operátor a ideálně 2 střelci 

navíc v roji) a na stupni četa ideálně s doplněním dvou příslušníků roje, schopnosti a možnosti 

zasazení ISR týmů by se výrazně zvýšily. Tato opatření přitom nevyžadují nějaké „speciální“ 

vybavení navíc; jedná se „jen“ o samotné vozidlo. Nezanedbatelná je také otázka případného 

časově delšího nasazení prvků ISR (současně s jednotkou) a nezbytnost zabezpečení směnnosti. 
 
V otázce vybavení prvky ISR doposud nedisponují komplety, které by jim zabezpečovaly 

plnění celého spektra plánovaných úkolů; které by měly být postupně zavedeny do výzbroje a 

výbavy všech prvků ISR. V letošním roce probíhají v AČR vojskové zkoušky vybraných 

kompletů. Prvky ISR tedy mohou v současné době použít standardních přístrojů nočního vidění 

(NPP Klára, NV Mag), popř. dalších prostředků, jež nejsou celoplošně zavedeny u prvků ISR 

(dálkoměry, GPS moduly, radiostanice typu Harris AN PRC 152, RF1302 apod.). Lze tedy 
konstatovat, že se v současnosti nacházíme v jakési „přípravné fázi“, kdy si postupně vybíráme 

a připravujeme personál, připravujeme nákupy prostředků a učíme se zejména v zahraničních 

operacích způsobům použití prostředků ISR. 
 
V další části jsou uvedeny technické prostředky, které používají prvky ISR na rotách a četách 

u útvarů. Jejich složení se liší podle útvaru, ale i jednotlivých rot. V zahraničních operacích se 

využívají také, buď přímo na manévrových četách, nebo u JFO/JTAC, kde určitým způsobem 

plní roli ISR. Některé tyto prostředky jsou začleněny u čet dělostřeleckého průzkumu, 

průzkumných čet praporů, některé u prvků ISR a v zahraničních operacích. Jedná se zejména o 

následující prostředky:   
- rádiová stanice AN PRC 152 (Harris), dosah v ruční verzi max. 10 km, při napojení na 

zesilovač a jiný typ antény mnohonásobně více, schopnost retranslace, krypto provozu, 

funkce GPS, výhoda frekvenční rozsah i na letecké frekvence, přenos dat; 
- rádiová stanice RF 1305, dosah max. 10 km s prutovou anténou, možnost připojení 

datového terminálu, bez možnosti krypto provozu; 
-  rádiová stanice RF1302, dosah cca 3 km, letecké frekvence, přenos dat;  
- pozorovací přístroj a laserový dálkoměr VECTOR 21, detekce cílů do 12 km ve dne 

a v noci, GPS, možnost  aplikace střeleckých a dělostřeleckých softwarů, možnost 

datového propojení s dalšími prvky (přenos dat). Vybavení především dělostřeleckého 

průzkumu a JTAC, používáno v zahraničních operacích (např. OMLT). 
- pozorovací přístroj a dálkoměr MOSKITO, zvětšení 5x, režim den/noc, integrovaný GPS, 

detekce den 3 km, noc 1,7km, měření azimutu; 
- osobní prostředek D-BAL (IR osvětlovač  a zaměřovač cílů), režim IR/zelený, červený, 

max. vzdálenost ozáření 1km; 
- osobní přístroje nočního vidění Klára, monokulární noční vidění MUM-14 s možností 

umístění na hlavu, helmu nebo zbraň, s IR přísvitem. 

Podle charakteru útvaru a jednotky a finančních možností mají některé jednotky AČR i další 

vybavení, které je v několika kusech (možná i prototypech) zavedeno, nicméně nejedná se 

o celoplošné vybavení.  
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Obrázek 1  Příklady některých přístrojů – spojovací prostředek, GPS, denní a noční pozorovací přístroje 

(zdroj: vlastní) 
 

2 MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI PŘI POUŽITÍ PRVKŮ ISR 
  
 Zavedení nových technologií přináší jak velitelům manévrových jednotek, tak celému systému 

C4ISR určité příležitosti. Spatřuji především příležitost okamžitě, v reálném čase identifikovat 
cíl, předat informace o cíli, identifikovat jeho hodnotu, provést dekonflikci či spolupráci 

s prostředkem působení na cíl, případně prvotním senzorem okamžitě působit na cíl a provedení 

prvotního zhodnocení účinnosti působení (tzv. battle damage assessment).  
 
Zvážíme-li, že některé operace mohou být prováděny v mnohonárodním prostředí, schopnost 

komunikace v cizím jazyce bude jedním z důležitých požadavků na specialisty ISR. 
 
V souvislosti s efektivním využitím prvků a prostředků ISR vzrůstá potřeba znalosti a aplikace 

zásad targetingu pro velitele a příslušníky štábů. Je nezbytné uvědomit si i možné problémy, 

které mohou se zaváděním a využíváním systémů ISR nastat. Ty lze spatřovat především 

v nekompatibilitě techniky a spojovacích prostředků, v nedostatku personálu s požadovanými 

schopnostmi, v neefektivní organizační struktuře a nezaškolení velitelů jednotek a pracovníků 

zpravodajských štábů ohledně použití a využití prvků a senzorů ISR. Právě přípravu velitelů a 

příslušníků štábů, jednotné instrukce nadřízených prvků ve vztahu k obsazování, přípravě 

a použití prvků ISR, lze vnímat jako důležitý mezník, který může významně napomoci 

k budování struktur ISR na jednotkách a útvarech. 
  
3 PŘEDSTAVA O PŘÍPRAVĚ SPECIALISTŮ ISR 
 
Samotná příprava specialistů ISR může dle mého názoru probíhat ve 3 variantách:  

1. varianta: formou kurzu pro specialisty ISR u VeV-VA; 
2. varianta: školení-příprava v gesci praporu, brigády nebo VelPozS; 
3. varianta: absolvování série kurzů a školení, které budou vyžadovány prapory standardní 

cestou a postupně budou kurzy přidělovány.  
 
Jako optimální lze spatřovat zejména první uvedenou variantu – přípravu a zahájení činnosti 

unifikovaného kurzu pro specialisty ISR.  
 



139 
 

Tento kurz by mohl zahrnovat následující aktivity (bloky):  
- obsluhu spojovacích prostředků, 
- obsluhu průzkumných kompletů a senzorů,  
- navádění palby dělostřelectva,  
- spolupráce s JTAC,  
- obsluhu prostředků GPS,  
- radiovou komunikaci se součinnostními prvky s využitím vojenské terminologie v 

angličtině,  
- minimum z oblasti průzkumu (maskování, budování pozorovatelen, taktiku apod.), 
- případně další oblasti a témata (samostatným problémem může být použití zbraní a 

zbraňových systémů).  
 
Jen výborně vycvičená obsluha zbraňových systémů ve spojení s kvalitními senzory a včasným 

působením na cíl může významně ovlivnit průběh operace. 
 
Vyvrcholením celé přípravy specialistů ISR by mohlo být společné cvičení s prvky působících 

v systému C4ISTAR. Případně může být součástí již nastavených cvičení, jakými jsou např. 

Ghost Hunters, Ample Strike či Screener. 
 
4 ZPŮSOB VYUŽITÍ SPECIALISTŮ ISR NA ROTĚ A ČETĚ 
 
První variantou použití prvku ISR je v sestavě čety a roty tak, jako jsou prvky umístěny 

v organizační struktuře čet. Umístění prvku ISR může být v blízkosti velitele tak, aby jej velitel 
čety mohl úkolovat a instruovat, případně z výhodného místa velitele čety podporovat v řízení 

boje.  
 
Další variantou použití je jako předsunutý prvek čety, ve smyslu průzkumného týmu. Tento 

tým pak sbírá informace o nepříteli, předává je veliteli čety, případně dalším součinnostním 

prvkům. Poskytuje tak časový náskok, čímž vytváří podmínky pro rozhodnutí. Současně může 

působit i jako prostředek působení na cíl (přímo pomocí vlastních zbraní nebo nepřímo pomocí 

vyžádání paleb či působení vzdušných prostředků).  
 
Poslední variantou je pak v rámci roty vytvoření jakési „další čety“ tím, že manévrovým četám 

odebereme prvky ISR a sloučíme je do jednoho celku pod velení rotního ISR, nebo např. 

zástupce velitele roty. Tento dočasně vytvořený prvek pak může působit na relativně velkém 

prostoru a získávat informace ve prospěch roty. V této fázi se může zbytek jednotky připravovat 

k provedení manévru s dostatečným časovým předstihem, což může významně zvýšit šanci na 

úspěch. 
 
Samozřejmě můžou existovat další alternativy využití, které budou respektovat konkrétní 

taktický úkol, schopnosti konkrétních jednotek, jednotlivců a k tomu vytvořenou dočasnou 

úkolovou organizaci. 
 
ZÁVĚR 
 
V kontextu soudobých operací, kdy manévrové jednotky operují především v sestavě čety, 

maximálně pak roty, je význam prvků ISR nezastupitelný. V praxi byl mnohokrát rozkryt záměr 

nepřítele, případně identifikována jiná hrozba. Tímto dochází k efektivnějšímu působení 

vlastních sil, ale i ochraně sil a příspěvku do společného operačního obrazu i zpravodajské 

databáze. Zavedení prvků ISR na jednotkách posílí schopnosti jednotlivců, týmů, velitelů i 
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systému C4ISTAR, avšak za podmínek smysluplné personální práce (přípravě profesionálně 

zdatných předurčených jednotlivců), konceptu přípravy, spolehlivosti prostředků 

implementovaných do vhodně zvolených struktur. 
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INFORMAČNÍ MANAGEMENT V CHEMICKÉM VOJSKU AČR – 
STAV A VÝZVY 

 
 

Abstract: 
Information management is one of the five essential measures of CBRN Defence, allowing the 
flow of information within the C4ISTAR system. Appropriate communication and information 
systems are used for the collection, processing and dissemination of data in order to compare 
information on CBRN threats and hazards and their assessment; planning for the deployment 
and usage of systems for detection, identification and monitoring; report CBRN events; 
prediction of hazard areas and warning of units; processing of data to the common operational 
picture; command and control of chemical troops and a comprehensive information support of 
deployed forces. The article describes the state of this problem in the Chemical Corps of the 
Czech Armed Forces, points out the problem areas and provides some suggestions and 
recommendations relating to the development of information management measures. 
 
1 VYMEZENÍ POJMU INFORMAČNÍ MANAGEMENT V CHEMICKÉM VOJSKU 

 
Informační management je doktrinálně stanoven jako jedno z pěti opatření ochrany proti 

zbraním hromadného ničení (ZHN) a průmyslovým nebezpečným látkám (PNL). Jde o souhrn 
takových schopností, který umožňuje nasazeným jednotkám chemického vojska (CHV) 
integraci do společného systému velení a řízení C4ISTAR. Jeho místo v kontextu ostatních 

opatření je vyobrazeno níže. 
 

 
Obrázek 1: Opatření ochrany proti ZHN a PNL v pojetí NATO 

 
Informační management v Severoatlantické alianci (dále jen „NATO“) se týká řízení všech 

forem informací vztahujících se k ochraně proti ZHN. Příslušné komunikační a informační 

systémy jsou využívány ke sběru, zpracování a rozšiřování dat za účelem porovnání informací 

o hrozbách a rizicích a jejich hodnocení; plánování k nasazení a provozování systémů detekce, 

identifikace a monitorování; hlášení událostí; předpovědi ohrožení a varování ohrožených 
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jednotek; zpracování příspěvků do společného operačního obrazu (Common Operational 
Picture, COP); velení a řízení jednotek CHV; řešení následků zasažení; a plánování 

a organizování ochrany osob a materiálu a zdravotnických protiopatření [1]. 
 
Interpretace pojmu v CHV Armády České republiky (AČR) je poněkud odlišné, neboť interní 

předpisy AČR Vševojsk-2-1 [2] a Vševojsk-2-6 [3], řešící ochranu vojsk proti ZHN, resp. 

chemické zabezpečení, pojem informační management neznají. Základní porovnání, resp. 
průnik informačního managementu v rámci národních a aliančních přístupů k ochraně proti 

ZHN, shrnuje následující přehled. 
 CBRN Defence  

(NATO) 
 

Zvláštní opatření ochrany vojsk 

proti ZHN (AČR) 
Chemické zabezpečení (AČR) 

1 Detekce, identifikace, 
monitorování 

Detekce, identifikace a zjišťování 

následků 
Monitorování radiační, chemické a 

biologické situace 
2 Informační management 

 
Varování a uvědomování vojsk 

3 Ochrana osob a materiálu 
 

Ochrana osob a materiálu Ochrana osob a vojenského 

materiálu před účinky 

radioaktivních, chemických, 

biologických a průmyslových 

nebezpečných látek 
4 Prevence a odstraňování 

následků 
 

Prevence a odstraňování následků Dekontaminace 

5 Zdravotnická protiopatření a 

podpora 
 

Zdravotnická opatření - 

 
Tabulka 1: Opatření ochrany proti ZHN  podle národních a aliančních normativů 

 
Podle studie agentury NATO Communications and Information Agency (NCIA) [4] by funkce 
informačního managementu měly být zajišťovány kompletem aplikačního programového 

vybavení, metod a postupů, které umožní velení a řízení jednotek CHV a příslušných systémů. 

Zajišťují aktualizaci společného operačního obrazu, velení a řízení a konzultace napříč 

strukturou sil, a to zejména: 
 rozhodnutí o nejvhodnějším způsobu reakce na radiační, chemické a biologické 

(RCHB) ohrožení, včetně proliferačních aktivit a nepřátelské RCHB události proti 

vojskům a/nebo teritoriu NATO; 
 posouzení zpravodajských informací, které se vztahují k ochraně proti ZHN a navrhnout 

velitelům varianty a doporučení k provedení příslušných protiopatření a ochranných 

opatření za účelem přerušení „řetězce události“ jakmile to bude operačně přípustné; 
 provádění kalkulací, včetně predikce ohrožení a uvědomování o něm v závislosti na 

meteorologických a terénních datech, vytváření hlášení a varovných zpráv 

a zobrazování příslušných výsledků; 
 shromažďování a správa dat vztahujících se k ochraně proti ZHN, např. o dostupnosti 

jednotek CHV, ohrožených jednotkách, hlášeních, objízdných trasách nebo míře 

zasažení nebo poškození; 
 zasílání souhrnných informačních zpráv a zpráv o varování ohroženým jednotkám; 
 výměna informací s jednotkami protivzdušné obrany v záležitostech ochrany proti 

balistickým střelám, o včasném varování před nimi a řešení následků jejich sestřelení 

nebo dopadu. 
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Uvedený koncept opatření informačního managementu myšlenky komplexního přístupu 

k ochraně proti ZHN v NATO, popsané v dokumentu NATO Comprehensive CBRN Defence 
Concept [5] a umožňující více proaktivní úlohu NATO při prevenci, ochraně a obnově po 

RCHB událostech a v souladu s hrozbami a výzvami 21. století. 
 
2 OBECNÉ POŽADAVKY STANOVENÉ NORMATIVY NATO A AČR 
 
Úkoly, které budou realizovány v rámci komplexního přístupu k ochraně proti ZHN, vyžadují 

generovat řadu specializovaných schopností jednotek CHV AČR. Jejich rozvoj bude ovlivněn 

novými způsoby použití sil v budoucích operacích. 
 
Na základě zkoumání definovaných schopností jednotek CHV uvedené ve spojenecké publikaci 

ATP-3.8.1 Vol. II, Specialist CBRN Defence Capabilities [6], jejich srovnání s interními 

předpisy Vševojsk-2-1 a Vševojsk-2-6 a s ohledem na zkušenosti ze zahraničních operací CHV 

AČR bylo možné shrnout potřebné, tj. požadované schopnosti sil a prostředků CHV AČR, 

přináležející opatřením informačního managementu.  
 
Síly a prostředky pro varování a uvědomování musí být zejména schopny provádět: 

- varování vojsk ohrožených RCHB kontaminací v téměř reálném čase; 
- kalkulace prostoru ohrožení v téměř reálném čase; 
- přesné predikce šíření RCHB hrozby; 
- určení zdroje (původu) kontaminace a jeho charakteristiky; 
- rozlišování mezi okamžitým (mžikovým) a kontinuálním (pozvolným) únikem; 
- aplikaci změn povětrnostních podmínek na již existující prostor ohrožení; 

Síly a prostředky pro informační poradenství a podporu musí být zejména schopny provádět: 
- poskytování RCHB situačního povědomí pro strategickou, operační a taktickou úroveň; 
- podporu rozhodovacího a plánovacího procesu v otázkách ochrany proti ZHN a PNL 

pro velitele všech stupňů velení; 
- poskytování odborného poradenství při realizaci opatření ochrany proti ZHN a PNL 

ve všech fázích operace příslušného stupně velení; 
- poskytování informační podpory nasazeným silám (CBRN Reach-Back), včetně 

zpracování analýz a poskytnutí poradenství; 
- poskytování prostředků k řízení zdrojů potřebných k realizaci opatření ochrany proti 

ZHN a PNL. 
 

3 HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI FUNKCÍ INFORMAČNÍHO MANAGEMENTU 
V CHEMICKÉM VOJSKU AČR 

 
a) Výstraha a varování 

Oblast tvoří především procesy sběru, zpracování, korelace, analýzy a distribuce dat a informací 

vztahující se k CBRN situaci. K tomu je důležité zabezpečit rychlost v rámci zjišťování situace 

a její hlášení, analyzování zjištěných informací a varování vojsk. 
 
Hlavní úlohu v systému monitorování radiační, chemické a biologické situace sehrávají 

především výpočetní analytická pracoviště (VAP) a výpočetní analytické skupiny (VASk) 

útvarů radiační, chemické a biologické ochrany. Výbava příslušných vozidlových souprav, tj. 

PRS-79, VAP-1 a VAP-1M je uzpůsobeno výhradně pro výstrahu a varování a CBRN 

modelování, které je však pouze dílčím úkolem informačního managementu. 
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Připravenost v oblasti výstrahy a varování je z důvodu disponibility příslušného aplikačního 

programového vybavení (CBRN Analysis, HPAC) dobrá a vyhovuje současným požadavkům 

na grafické výstupy pro varování vojsk a obyvatelstva i CBRN modelování. 
b) Informační podpora a poradenství 

Relativně novou oblastí je zajištění komplexního poradenství velitelstvím všech stupňů 

v operacích. Oproti již očekávané znalostní podpoře je nově předpokládáno, že budou 

specialisté CHV AČR analyzovat vybrané výstupy zpravodajských zdrojů vztahující se 

k problematice ochrany proti ZHN a PNL a dále je distribuovat v požadované podobě. Jde o 

požadavek přímé vazby na prvky zpravodajství, sledování a průzkumu (ISR). V této souvislosti 

se očekává realizace procesů hodnocení hrozeb, zranitelnosti a rizik (Threat-Vulnerability-Risk 
Analysis). K tomu je potřebné taktické povědomí o situaci prostřednictvím společného obrazu 

operace, neboť okamžité (lokální) hodnocení variant činnosti manévrových jednotek v případě 

RCHB události bude vyžadovat plně aktualizovaný pohled na reálný stav a přímou komunikaci 

s odbornými prvky CHV AČR. 
 
Je zřejmé, že pro takový komplex úkolů chybí automatizované nástroje k analýze informací o 

RCHB situaci a k distribuci výsledků příslušným velitelským stupňům. K dispozici je operačně 

taktický systém velení a řízení pozemních sil (OTS VŘ PozS). Jeho „chemická“ aplikační 

nástavba je však pro plnění výše uvedeného poměrně omezená. Chybí integrovaný informační 

systém pro ochranu proti ZHN a PNL – tj. jakási databáze znalostí ve všech aspektech 

působnosti CHV AČR, která se mnohdy překrývá např. s úkoly zdravotnické služby, 

pyrotechnické služby nebo i kriminalistických metod hodnocení incidentů, to vše pro podporu 

rozhodovacího procesu velitele a štábu. Systém by měl v neposlední řadě podporovat i oblast 
sběru a analýzy zkušeností (Lessons Identified, Lessons Learned). 
 
Národní systém informační podpory nasazených prvků CHV AČR (národní CBRN Reach-
Back) je vybudovaný v rámci 314. cv ZHN Hostivice-Břve. Jeho činnost, resp. napojení na 

expertní a vědecké zdroje informací není plně zajištěno existencí databázových systémů pro 

příjem a zpracování jednotlivých tematických okruhů. Svým určením musí takové aplikační 

programové vybavení vyhovovat metodice činnosti vyžadování a poskytování informací a 

zároveň umožňovat bezpečnostní klasifikaci a archivaci zpracovávaných dat. Uvedený systém 

prozatím není k dispozici, včetně možnosti vést utajenou (šifrovanou) komunikace. 
 
Autoři zpracovali výčet hlavních úkolů jednotek CHV AČR ve vztahu k informačnímu 

managementu a jejich hodnocení. 
 

Hlavní úkoly Dostupnost Opodstatnění 
Správa a porovnání informací Částečně  Chybí jednotný systém pro příjem, zpracování a 

hodnocení všech dat ze všech systémů detekce, 

identifikace a monitorování;  
 chybí integrovaná databáze informací 

encyklopedického charakteru;  
 chybí možnost datově generovat a zasílat požadavky 

na prvky CBRN Reach-Back;  
 chybí přístup k logistickým informacím vztahujícím 

se k ochraně proti ZHN; 
 chybí systém správy a zasílání zpravodajsky 

významných informací k problematice ochrany proti 
ZHN;  

 chybí systém správy získaných poznatků a využívaní 

zkušeností (ZPVZ). 
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Hodnocení hrozeb a rizik Částečně  Chybí reálné know-how ke zpracování CBRN 

zpravodajské přípravy bojiště;  
 chybí nástroje k posouzení a analýze nepřátelských 

schopností v oblasti ZHN;  
 chybí možnost stanovit význam terénu a jeho vliv na 

šíření kontaminace;  
 chybí postupy provádění hodnocení a řízení rizik, 

zranitelnosti;  
 chybí možnost určovat pravděpodobné následky a 

dopady RCHB událostí;  
 chybí přístup k šablonám plánovacích dokumentů 

vztahujících se k ochraně proti ZHN;  
 chybí možnost koordinace a dekonflikce 

zpracovaných plánů a rozkazů (například plán ISR). 
Automatická výstraha a varování a 

predikce ohrožení 
Částečně  Podporována je výstraha a varování v souladu s ATP-

45;  
 jsou k dispozici předem formátované typy CBRN 

zpráv;  
 je umožněna korelace několika zpráv, které 

přináležejí totožné události;  
 je umožněno zaznamenávání každé hlášené události 

a aktualizace, jakmile jsou přijaty doplňující 

informace;  
 archivuje informace vztahující se k události;  
 není zobrazováno pokrytí nasazených 

monitorovacích jednotek a senzorů;  
 je odhadována přípustná doba pobytu 

v kontaminovaných prostorech;  
 není umožněné hodnocení zranitelnosti;  
 je možné vytváření, přijímání, odesílání a úpravu 

CBRN zpráv;  
 je možné predikování ohrožených prostorů v souladu 

s ATP-45;  
 chybí simulování scénářů RCHB událostí a jejich 

následků v jakémkoli operačním scénáři;  
 chybí jednoduché přeformátování dat do podoby 

využitelné nevojenskými partnery;  
 chybí vytváření a zasílání automatického doporučení 

o ochranných opatřeních. 

Lokalizování ohrožených jednotek 
a jejich varování 

Ano 

Výměna informací o RCHB situaci Částečně 

Vytváření podkladů do společného 

operačního obrazu 
Částečně  Je umožněno vytvoření podkladů do společného 

operačního obrazu s využitím taktických značek a 

symbolů;  
 je umožněn přístup k přehledu o stavu disponibilních 

jednotek CHV;  
 není zcela možná aktualizace charakteristiky míst, 

zařízení a prostorů, stavu sil a prostředků i civilních 

partnerů. 
Velení a řízení podřízených 

jednotek CHV 
Částečně  Chybí plná podpora přehledu o operacích CHV u 

probíhajících událostí a o změnách organizace 

nasazených sil;  
 chybí sledování stavu každého prvku DIM 

(dostupnost, schopnosti, pozice, kontakt, omezení). 
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Koordinování nasazení systémů 

detekce, identifikace a 
monitorování 

Ne  Chybí zásady a postupy plánování a řízení systémů 

DIM v prostoru operace;  
 chybí systém porovnání výstupů ze systémů DIM;  
 chybí doporučení nejvhodnější pozice pro umístění 

senzorů v dané oblasti;  
 chybí podpora dodržování zásad dle AEP-66 v 

průběhu forenzních misí. 
Plánování a řízení opatření 

individuální a kolektivní ochrany 
Částečně  Chybí možnosti posouzení stupně ohrožení 

ZHN/PNL v rámci jednotlivých zón prostoru operace 

a stanovení příslušných ochranných opatření. 
Řízení opatření k řešení následků 
RCHB událostí 

Částečně  Chybí sofistikované nástroje k plánování opatření 

k vyhnutí se kontaminaci, kontrole nad šířením, 

sledováním expozic a dekontaminaci;  
 je podporováno plánování přesunů; chybí navrhování 

možnosti přemístění jednotek v prostoru ohrožení;  
 chybí podpora aktualizace dat o charakteristice typu 

ohrožení v objektech, zařízeních;  
 chybí sofistikované nástroje pro plánování a řízení 

komplexních dekontaminačních operací, mimo jiné 

v civilním prostoru. 
 

Tabulka 2: Hodnocení hlavních úkolů jednotek CHV AČR ve vztahu k informačnímu managementu 
 

4 NÁVRHY PRO ROZVOJ INFORMAČNÍHO MANAGEMENTU V CHEMICKÉM 

VOJSKU AČR 
 
S ohledem na závěry provedené analýzy stavu autoři vidí prostor pro rozvoj následujících 

schopností: 
 poskytovat odbornou informační podporu, včasné a přesné technické a vědecké 

poradenství a asistenci při rozhodování; 
 shromažďovat, ověřovat, a udržovat data pro využití v současných i budoucích 

operacích; 
 umožnit výměnu zpráv mezi vojenskými silami a civilními autoritami a agenturami; 
 připravovat data o RCHB situaci pro střediska sběru zpravodajských informací (IFC); 
 koordinovat způsob zacházení s odebranými vzorky při předávání od mobilních 

laboratoří k národním referenčním laboratořím; 
 vytvářet CBRN operační plány a rozkazy; 
 řídit disponibilní zdroje; 
 koordinovat operace s ostatními participujícími prvky zásahu; 
 komplexně posoudit stav zasažení a schopností vlastních sil, které operují v prostoru 

operace; 
 provádět sumaci a konsolidaci informací o nepřátelských CBRN aktivitách; 
 přijímat a zpracovávat data z detekčních prostředků a senzorů, průzkumných jednotek 

a jednotek biologické detekce a laboratoří v reálném (nebo blízkém reálnému) čase; 
 provést hodnocení zranitelnosti vzhledem k hrozbám za účelem posouzení zranitelnosti 

potencionálních cílů; 
 provést analýzu možných následků po zasažení kritických prvků potencionálních cílů; 
 provádět management informací vážící se k zajišťování důkazů (činnost na místě činu, 

charakterizace CBRN hrozeb, sběr a katalogizace); 
 organizačně řídit opatření individuální a kolektivní ochrany vojsk; 
 hodnotit následky vzniklé události; 
 plánovat a koordinovat činnosti dekontaminace. 
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Rozvojem výše uvedených schopností může být podpořena realizace aktuálních úkolů jednotek 

CHV AČR v operacích. V souladu s organizační strukturou CHV AČR, zejména sil 

a prostředků u 31. pluku RCHB ochrany Liberec, jsou výše uvedené schopnosti uplatněny 

zejména v těchto jednotkách: 
 velitelství a štáb praporu RCHB ochrany; 
 výpočetní analytická skupina; 
 chemická laboratoř; 
 radiometrická laboratoř; 
 skupina podpory Reach-Back a CBRN-EOD (přináleží praporu RCHB ochrany); 
 skupina Reach-Back and Fusion (přináleží centru výstrahy ZHN). 
K rozvoji výše uvedených schopností a jednotek CHV AČR navrhují autoři uplatnit 

koncepční přístup DOTMLPFI a realizovat následující návrhy. 
 

a) Nemateriální návrhy (DOTLPFI): 
 upravit doktríny, interní předpisy, vojenské publikace a manuály CHV AČR tak, aby 

byly vytvořeny podmínky pro aplikaci všech funkcí informačního managementu do 

operací; 
 drilovat procesy velení a řízení u velitelů a štábů tak, aby byl nacvičen postup realizace 

klíčových činností jako reakce na typizované RCHB události; 
 revidovat dosahovanou efektivitu Skupin podpory Reach-Back a CBRN-EOD středisek 

speciálního určení praporů RCHB ochrany, a to po stránce možností poskytovat či 

zprostředkovávat informační podporu nasazeným silám; 
 zajistit výcvik všech velitelů a štábů CHV AČR na nejnovějších automatizovaných 

prostředcích, jakmile budou k dispozici. To platí zejména pro aplikace vševojskových 

operačně-taktických systémů velení a řízení, včetně jejich aplikací pro realizaci ochrany 
proti ZHN a PNL; 

 využívat jednotné automatizované nástroje C4ISTAR, které přispívají do společného 

operačního obrazu a zajišťují okamžitou reakci na operační situaci; 
 realizovat formou kurzů výcvik jednotek v rozpoznání a hlášení indikátorů použití ZHN 

a zpravodajsky významných okolností, které jejich možnému použití nasvědčují (např. 

v kontextu boje proti terorismu); 
 zajistit kvalifikaci velitelů a štábů CHV AČR k jejich participaci v plánovacích a 

řídících procesech vševojskových jednotek a útvarů, zejména brigádních úkolových 

uskupení (BÚU). Tím zdokonalit provázanost operačních aktivit a efektivní využití 

odborných závěrů ve prospěch širšího vojenského úsilí; 
 zavést organizační strukturu (jednotku) v CHV AČR zodpovědnou za koncepční 

činnost, expertní posuzování, poradenství, sledování trendů a dostupných komerčních 

produktů využitelných pro realizaci opatření informačního managementu v CHV AČR. 
 

b) Materiální návrhy (M): 
 využívat automatický CBRN výcvikový software pro výcvik jednotlivců i jednotek na 

bázi scénářů, který bude obsahovat kritéria pro hodnocení postupu v dané situaci a 

podmínky certifikace; 
 vybavit velitelství a štáby praporů radiační, chemické a biologické ochrany aplikací pro 

sběr, kompilaci, korelaci a archivaci zpravodajsky významných dat a informací, 

umožňující podporu zpravodajských orgánů; 
 napojit velitelství a štáby praporů radiační, chemické a biologické ochrany na 

sofistikované aplikace pro C4ISTAR, čímž bude umožněno napojení na společný 

obrazu operace a vazba na plnění ostatních operačních úkolů; 
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 vybavit velitelství a štáby praporů radiační, chemické a biologické ochrany aplikací 

předpokládající kvalitnější komunikaci s jinými druhy vojsk (logistika, EOD, 

zdravotnická služba, apod.); 
 využívat aplikaci integrující systém detektorů, určenou ke sběru a hodnocení dat od 

detekčních systémů, senzorů, jednotek a meteorologických sond. Umožnit tím 

sledování jednotného obrazu pokrývajícího opaření detekce, identifikace 

a monitorování (DIM). Zahrnout možnost vyžádání statusu (stavu) vybraného senzoru 

v síti; 
 využívat archiv RCHB událostí, akceptující automatické vkládání na bázi příchozích 

CBRN zpráv a hlášení od systémů DIM (senzorů), tak vkládání manuální s možností 

modifikace, zobrazení a přenosu položek; 
 využívat databáze informací encyklopedického charakteru pokrývající všechny 

operačně významné oblasti působnosti CHV AČR; 
 využívat dlouhodobě využitelnou databázi konsolidující získávání poznatků a využívání 

zkušeností (ZPVZ), tj. Lessons Identified / Lessons Learned pro oblast výcvikovou 

i oblast operační; 
 umožnit provázanost informačního systému CHV AČR s geografickým informačním 

systémem; 
 umožnit provázanost informačního systému CHV AČR s logistickým systémem 

(sledování zásob, vybavení, jejich dostupnost a stav); 
 využívat systém umožňující okamžitě a utajovaně kontaktovat vědecké experty v rámci 

systému CBRN Reach-Back; 
 využívat nástroj (šablony) pro standardizované hodnocení hrozeb, zranitelnosti a rizik 

na základě dostupných informací o RCHB situaci, zpravodajských informací a podkladů 

od operačních a plánovacích skupin; 
 využívat nástroje pro modelování a simulaci, který bude vyhodnocovat varianty činnosti 

nepřítele i vlastních vojsk a vytvářet prognózy v nenadálých „what-if“ situacích. 
 
ZÁVĚR 
 
Pro rozvoj opatření informačního managementu CHV AČR je důležité rozšířit vzájemnou 

síťovou provázanost a toky dat mezi participujícími prvky k jejich efektivnějšímu následnému 

využití. Za operačně významné bude vytvoření algoritmů (postupů, šablon činnosti), které 

umožní přesnější a odbornější hodnocení ohrožení, jejich predikci a tím i volbu optimální 

reakce. Vysoce prospěšným by byly rovněž plánovací nástroje a pomůcky pro podporu 

rozhodování, které by automaticky hodnotily možné účinky na personál, vybavení a operačně 

významný terén. 
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ZÁVĚRY Z KONFERENCE TAKTIKA 2016 
 
Jednání mezinárodní vojensko-odborné konference „TAKTIKA 2016“ organizované na 
téma „Rozvoj a implementace systému C4ISTAR v podmínkách AČR“  mělo pracovní 
a informativní charakter . 
 
Konference se zúčastnilo celkem 108 delegátů, mezi nimiž byli zastoupeni příslušníci MO 
ČR, vojenských škol, funkcionáři operačně taktických velitelství, velitelství svazků a útvarů, 
velitelé jednotek a příslušníci dalších útvarů a zařízení AČR. Kromě toho se konference 
zúčastnily 2 delegace zahraničních armád – z Polska a Slovenské republiky, v celkovém 
počtu 8 účastníků a zástupci firem spolupracujících s AČR. 
 
CÍLEM konference bylo:  

− prezentovat názory, poznatky a zkušenosti z implementace prvků systému 
C4ISTAR do podmínek zejména pozemních sil AČR a navrhnout možnosti jeho 
dalšího rozvoje, 

− využít získané poznatky, doporučení a závěry z jednání konference k dalšímu 
zkvalitnění přípravy vojenských profesionálů, včetně zkvalitnění přípravy 
mladých velitelů v rámci výukového procesu na Fakultě vojenského leadershipu 
Univerzity obrany. 

 

Účastníci konference TAKTIKA 2016 doporučují:  

− koncepci výstavby AČR vnímat komplexně, kdy od samotného počátku úvah 
o zavádění nových systémů a techniky řešit i problematiku nemovitých infrastruktur 
útvarů, komplexní logistickou podporu, přípravu aktivních a dobrovolných záloh 
a další související opatření, včetně problému nahrazování případných bojových ztrát, 

− kontinuálně vnímat výstavbu AČR na všech úrovních velení jako organizaci 
schopnou čelit aktuálním a budoucím hrozbám a plnému spektru operací, 

− prosadit jednotné pochopení obsahu pojmů JISR, C4 ISR/ISTAR jako jednotného, 
integrovaného a interoperabilního systému velení a řízení AČR, 

− vytvoření prvku, orgánu, gestora v rámci AČR zastřešujícího a integrujícího 
problematiku C4 ISTAR s přesným vymezením jeho odpovědnosti, 

− do komplexního přístupu k problematice C4 ISTAR neoddělitelně zahrnout všechny 
druhy vojsk a služeb, 

− trvale prosazovat implementaci nových technologií prvků ISR (C4 ISTAR) 
kompatibilních v rámci národního i aliančního rámce s nezbytností jednotného 
formátu předávaných informací mezi všemi sdílejícími, 

− prosadit razantnější realizaci projektů vědy a výzkumu do praxe, včetně 
implementace prostředků UAV a UGV do struktur jednotek a útvarů AČR, 

− kontinuálně a průběžně řešit systém výběru a přípravy personálu, výcviku, 
standardizace, tvorby doktrín (předpisů a pomůcek včetně), taktických scénářů 
součinnosti, včetně druhů vojsk, 

− vytvořit „integrovaný pracovní tým“ se zastoupením odborníků z GŠ AČR (PozS 
a VzS), vojsk (primárně 4. brn a 7.mb), státních podniků (VOP, VTÚ) a vojenských 
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vzdělávacích institucí (UO a VeV-VA) k řešení otázek souvisejících se zaváděním 
prvků ISR k vojskům, včetně taktiky jednotek a útvarů v celém spektru operací, 

− implementovat do systému přípravy velitelů na taktickém stupni, zejména velitelů 
jednotek a studentů UO – budoucích velitelů jednotek problematiku využívání prvků 
ISR jednotek při velení a řízení. 

− k verifikaci poznatků z oblasti C4 ISTAR intenzivně využívat armádních 
simulačních středisek (Brno a Vyškov) a dalších moderních technických prostředků 
výuky a výcviku. 

 
Z jednání zpracovat organizátory konference sborník příspěvků v elektronické podobě, 
a ten distribuovat všem účastníkům konference. 
 
Závěry z konference zaslat na Ředitelství SRPS MO, OVPzEB MO, Vel PozS, Vel VzS, 
Rektoru-veliteli UO a Veliteli VeV-VA Vyškov k dalšímu využití. Přijaté závěry 
prezentovat na webových stránkách UO. 
 
Konferenci „TAKTIKA 2017“ připravit Katedrou taktiky Fakulty vojenského leadershipu 
Univerzity obrany na aktuální téma týkající se dalšího rozvoje schopností sil a prostředků 
AČR a přípravy velitelů, příslušníků štábů a vojsk k jejich naplňování. 
 
Termín konference „TAKTIKA 2017“ je plánován ve dnech 8. a 9. 11. 2017 na hlavním 
sále Klubu Univerzity obrany v Brně. 

 
 

plukovník Ing. Jaroslav KOZŮBEK, Ph.D. 
vedoucí Katedry taktiky 
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