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Anotace 
 
Studie se zabývá pohledem na oblast ukončování prezenční vojenské služby v Evropě a jejím 
dopadem na problematiku krizového řízení. První část textu nabízí úvodní seznámení 
se jmenovaným tématem a osvětluje nejdůležitější termíny. Další část představuje a rozvíjí 
některé otázky, které jsou pokládány při reorganizaci armád. Ve své hlavní části uvádí 
seznam výhod i nevýhod, které jsou rozhodující pro přiklonění se ke koncepci profesionální 
armády, nebo ke koncepci prezenční vojenské služby. Následující kapitola má za úkol, na 
příkladech provedené profesionalizace armád vybraných zemí, demonstrovat rozdílný 
průběh těchto procesů. Poslední část představuje konkrétní možné využití evropských 
armádních složek pro řešení nevojenských krizových situací.  
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The End of the Military Service in Europe and its Impact on the Area of Crisis Management 
 
This study deals with the field of abolishing of the mandatory military service in Europe and 
with its impact on the issue of crisis management. The first part offers a brief introduction to 
above mentioned theme and highlights the most significant terms. The next part presents 
and elaborates on some of the questions that arise in the process of reorganization of the 
army. The main section lists the advantages and disadvantages, which are critical for the 
inclination to the concept of a professional permanent army, or to the concept of the 
mandatory military service. The aim of the subsequent chapter is to demonstrate differences 
in the processes of the implementation of a professional permanent army in various 
countries. The final part presents concrete possibilities of the use of European armed forces 
for civil crisis situations. 
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Seznam zkratek 
 

 AČR: Armáda České republiky 
 CS: Civilní služba 
 ČR: Česká republika 
 ČSSR: Československá socialistická republika 
 EU: Evropská unie 
 HDP: Hrubý domácí produkt 
 HZS (ČR): Hasičský záchranný sbor České republiky 
 IZS: integrovaný záchranný systém 
 MO: Ministerstvo obrany 
 NATO: Severoatlantická aliance 
 NDR: Německá demokratická republika 
 NSR: Spolková republika Německo 
 NVS: Náhradní vojenská služba 
 OSN: Organizace spojených národů 
 SFOR: Stabilisation force  
 SSSR: Svaz sovětských socialistických republik 
 SZR: Samostatná záchranná rota 
 UNSAS: United Nations Standby Arrangements System  
 USA: Spojené státy americké 
 ZVS: Základní vojenská služba 
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Úvod 
 
Téma konce prezenční vojenské služby v řadě zemí Evropy i jinde ve světě patří, mezi často 
skloňované bezpečnostní a společenské otázky současnosti. Armády, respektive vojenská 
povinnost, jsou totiž fenoménem nikoli ryze vojenským, ale odráží se na celé řadě dalších 
aspektů fungování společnosti (hospodářství, sociální aspekty, kulturní vzorce, možnost 
využití vojáků pro nevojenské situace).  
 
Otázku, zda přikročit k profesionalizaci ozbrojených sil, nebo pokračovat dále v povolávání 
občanů do institutu základní vojenské služby, si položily všechny evropské vlády disponující 
armádou, neboť posun v chápání tohoto fenoménu a postupná realizace v některých státech 
Evropy, musely mít zákonitě odezvu v nahlížení na tento problém. Evropu v posledních  
dvaceti letech zasáhly hluboké změny v poltické i hospodářské oblasti, dřívější bloková 
struktura se rozpadla, což mělo za následek vznik zcela nového bezpečnostního systému, 
který ve svém důsledku umožňoval, hledat i jinou než dosavadní strukturu a možnosti 
fungování evropských armád. Vývoj politicko-vojenské situace je zásadní pro pochopení 
zkoumaného fenoménu, a proto je silně akcentován i v předkládaném materiálu.  
 
Přitom bude kladen rovněž důraz na dopad aktuálně probíhajících procesů profesionalizace 
armád v Evropě, se zvláštním důrazem na oblast krizového řízení. Pozornost se zaměří také 
na konkrétní případy řešení krizových situací nevojenského charakteru (lesní požáry na jihu 
Evropy, rozsáhlé povodně ve střední Evropě). 
 
Studie si klade za cíl, mimo již zmíněné, objasnit jaká je nejnovější situace v Evropě v nazírání 
na profesionalizaci armád a jaký vývoj byl v této oblasti zaznamenán. Dále se bude zajímat  
o to, jaké výhody a nevýhody jsou spatřovány ve fungování obou zmíněných konceptů 
existence ozbrojených sil a jaké pohnutky vedly jednotlivé státy k realizaci profesionalizace 
svých armád a naopak, jaké pohnutky stály za rozhodnutím zachování prezenční vojenské 
služby, se zaměřením na členské státy Severoatlantické aliance a Evropské unie. 
 
Text se dělí na čtyři hlavní kapitoly, které se dále člení na podkapitoly. 
 
První kapitola si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky fenoménu konce prezenční 
vojenské služby v Evropě, objasňuje procesy ve fungování armád a uvádí základní vojenskou 
terminologii spojenou s řešeným problémem. V následující kapitole je osvětleno historicko-
politické pozadí, které stálo za vznikem bezpečnostního prostředí, tak jak ho známe v dnešní 
době. Dále jsou zde rozebírány důvody, které mají vliv na rozhodnutí zachovat prezenční 
vojenskou službu v zavedené podobě a naopak, jaké státy a za jakých podmínek přistoupily 
k profesionalizaci armády ve své zemi. 
 
Třetí kapitola obsahuje náhled na průběh profesionalizace armád čtyř vybraných evropských 
zemí, které zastupují jednotlivé etapy v historii profesionalizačních snah evropských států  
a dále je představena nynější podoba a způsob fungování těchto ozbrojených sil. 
 
Závěrečná kapitola uvádí příklady nasazení sil a prostředků vybraných evropských států, při 
řešení nevojenských krizových situací.  
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Co se týče podkladových materiálů, s ohledem na aktuálnost a zároveň „neusazenost“ 
sledované problematiky, pochází většina použitých informací z agenturních zdrojů (denní 
tisk, internetové stránky). Podle možností byly použity i existující sekundární studie na 
sledované téma. 
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1.  Vymezení pojmů a základní nástin problematiky 
 
Oddíly či armády vytvářené na profesionální bázi, jsou ve světě využívány několik tisíc let. 
Naopak novodobá všeobecná branná povinnost, založená na službě občanů v armádě na 
základě státního donucení, se datuje od Francouzské revoluce, čili existuje od konce  
18. století. 
 
Stát si pro zaručení své existence, suverenity a pro ochranu svých zájmů a občanů, vytváří 
ozbrojené síly, které mají být pojistkou tohoto vývoje. „Ozbrojené síly se skládají ze všech 
organizovaných vojenských jednotek a personálu, které jsou pod vedením osob odpovědných 
za jednání svých podřízených. Ozbrojené síly jsou vytvářeny a organizovány v souladu 
s potřebami národní bezpečnosti a požadavky obrany, mohou být vytvářeny a doplňovány na 
principu dobrovolnosti nebo občanské povinnosti“.1 Každý stát si důvody existence, 
uspořádání, velikost či rozmístění svých ozbrojených sil určuje podle vlastních rozhodnutí  
a priorit. Totéž platí o rozhodnutí, jaká bude zavedena forma služební povinnosti u armády. 
Dle charakteru vykonávané služby můžeme rozeznávat tyto typy armád: 

 

 Zaměstnanecké – které obsahují dobrovolnickou i profesionální složku. Vojáci slouží 
v armádě na základě vlastního rozhodnutí, oboustranné dohody a existující závazné 
smlouvy. Po uplynutí sjednaného závazku, u dobrovolnické složky, je nutný opětovný 
souhlas obou aktérů k prodloužení závazku. 

 Založené na branné povinnosti – občané slouží v armádě na základě občanské 
povinnosti a státního donucení.  

 Smíšené – kombinující profesionální i branně povinnou složku. 
 
Branná povinnost se stala v Evropě po téměř 200 let převládajícím prvkem v organizaci jejich 
armád. Stát si takto vynucoval, jako jistou formu splátky daně, účast občana na obraně státu. 
Dosahoval toho dvěma prostředky. Prvním byl druh peněžního vykoupení z nařízené služby. 
Druhá forma nařizovala různě dlouhou osobní službu občana ve prospěch státu a pro cíle jím 
definované. V současnosti je možno rozdělit brannou povinnost na několik propojených 
úkonových částí:2  

 

 Konskripce – znamená určení okruhu vhodných kandidátů pro výkon branné 
povinnosti a jejich zadokumentování. 

 Rekrutace – znamená povinnost občanů strpět náležitosti nutné ke zhodnocení 
možností, které jsou nutné pro přijetí brance do armády. Kritéria jsou měněna 
v závislosti na požadavcích armády a stavu politicko-vojenské situace, ve které se 
momentálně země nachází. Obecně je požadována existence minimálních 
zdravotních, fyzických a duševních schopností, aby bylo možno brance povolat do 
služby. Rekrutace je vykonávána formou odvodního řízení. 

 Servis – znamená nutnost vykonávání služební povinnosti formou vojenské služby, 
nebo její povolené náhrady. 

                                                 
1
 PERNICA, B. Profesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti. Praha, 2007, s. 20. 

ISBN 978-80-7278-381-6. 
2
 PERNICA, B. Profesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti. Praha, 2007, s. 63-70. 

ISBN 978-80-7278-381-6. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. David Urbaník, Konec prezenční vojenské služby v Evropě a jeho dopad na oblast krizového řízení (2015_A_05) 

 

 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

6 

Služební povinnost se vykonává v době míru, jako základní vojenská služba nebo jako 
vojenské cvičení. V době válečného stavu je vykonávána válečná služba. Z důvodu zákonné 
povinnosti být účastníkem popsaného procesu a nemožnosti uplatnění svobodné vůle, vždy 
existovala, i když hrozil velmi výrazný právní postih, skupina branců, která službu, například 
z náboženských důvodů či osobního přesvědčení, odmítala. Stát, aby zapojil do povinné 
služby i tyto „odpírače“ a zároveň dosáhl demokratičtější a lidsky únosnější verze branné 
povinnosti, povolil výkon povinnosti absolvovat v alternativní službě. Nejdříve byl vytvořen 
institut služby beze zbraně. Vojenská povinnost byla v tomto případě vykonávána stále  
u armádních jednotek, ale ty měly funkce nebojové či spíše pomocné. Od konce 2. světové 
války byla v Evropě zaváděna civilní služba3, jako další ekvivalent jiné služební povinnosti. 
Civilní služba je vykonávána mimo obrannou složku státu, většinou ve prospěch státních  
a veřejně prospěšných institucí a organizací. Délka trvání civilní služby se liší podle 
jednotlivých právních úprav každé jednotlivé země. Obvykle osciluje mezi shodnou délkou 
trvání jako má základní vojenská služba, nebo je jejím násobkem. V případě České republiky 
to byl v minulosti 1,5 násobek délky prezenční vojenské služby. Tabulka ukazuje, jak se 
v nedávné době vyvíjela délka trvání základní (prezenční) vojenské služby a civilní služby 
v některých evropských státech. 

 
Tabulka: Vývoj délky základní (prezenční) vojenské služby a civilní služby v měsících,  
u vybraných států v letech 1984, 1991 a 2007.4 

 

Stát 

Základní 
vojenská 

služba 
1984 

Civilní 
služba 
1984 

Základní 
vojenská 

služba 
1991 

Civilní 
služba 
1991 

Základní 
vojenská 

služba 
2007 

Civilní 
služba 
2007 

Spolková 
republika 
Německo 

15 20 12 15 9 9 

Francie 12 24 12 24 × × 
Dánsko 9 11 9 až 12 9 4 4 
Československo, 
Česká republika 

24 ● 18 27 × × 

Polsko 24 až 48 ● 18 až 24 36 12 21 
Rumunsko 16 až 24 ● 12 až 24 ● × × 

  
Poznámky: 
ZVS, CS – základní vojenská služba, civilní služba 
● – neexistence náhradní vojenské služby v armádě 
× - zavedena již profesionální armáda  
 

                                                 
3
 PERNICA, B. Fenomén civilní služby: nezabíjet pro stát, přesto sloužit národu. Brno, 2007.  

ISBN 978-80-86783-26-0. 
4
 PERNICA, B. Fenomén civilní služby: nezabíjet pro stát, přesto sloužit národu. Brno, 2007, s. 63. 

ISBN 978-80-86783-26-0. 
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Alternativní služba je poslední varianta, jak vykonat státem požadovanou povinnost. Je 
chápána jako dobrovolnická služba či činnost ve vybraných částech veřejného sektoru. 
Podobně, jako v předešlých dvou variantách, nemá účastník alternativní služby plná 
zaměstnanecká práva. Zde odpracovaná doba mu může posloužit k odečtení, nebo 
celkovému nahrazení základní vojenské služby. Alternativní službu je také přípustné 
vykonávat v zahraničí. Dobrovolnická činnost je prováděna zejména ve prospěch organizací, 
které se zabývají řešením nevojenských krizových situací.  
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2.   Profesionalizace armád versus základní vojenská služba 
 
V této kapitole bude pozornost věnována základním otázkám, které si je nutno položit při 
rozhodování o budoucnosti armády a při její případné reorganizaci. Zazní zde jednotlivé 
výhody, nevýhody i nebezpečí, které plynou z obou forem existence ozbrojených sil. 
Nedílnou součástí je i uvedení základních politicko-vojenských skutečností, které se udály 
v posledních 25 letech, bez nichž by dnešní, zavedený systém bezpečnosti v Evropě nemohl 
v této podobě existovat.  
 
2.1  Obecné otázky při úvahách o reorganizaci armády 
 
Při úvahách o základním nasměrování ozbrojených sil té které země je vždy nutné vycházet 
ze základního úkolu a předurčení každého státu, a tím jsou jeho elementární funkce: 

 

 zajištění jednotnosti a svrchovanosti své státní moci nad obyvatelstvem a územím;5 

 zachování územní celistvosti celého svého teritoria; 

 ochrana principů státu, na kterých je vybudován, v evropském kontextu se jedná  
o ochranu demokratických principů, svobody a ochranu práva; 

 zajištění ochrany života, zdraví, práv a majetku občanů. 
 
Níže uvedené otázky je nutné si vždy položit v procesu vytváření strategie (doktríny) pro 
rozhodnutí o budoucnosti ozbrojených sil a jejich společenské a vojenské úloze ve státě. 
 

 Jaká je momentální bezpečnostní situace. 

 Pro jaké účely je armáda jako taková zřizována (plnění konkrétních úkolů vojenské či 
nevojenské povahy, viz níže). 

 Existují bezpečnostní hrozby, které mohou konkrétní zemi ovlivnit. 

 Zda a nakolik probíhá snaha o predikci vývoje bezpečnostního prostředí do budoucna. 

 Jaké jsou vojenské a geopolitické ambice konkrétní země. 

 Zda existuje zájem konkrétní země zapojit se do fungování některých vojenských 
mezinárodních uskupení. Pokud již země k některé takové organizaci patří, pak je 
možné položit otázku, zda usiluje o její prohloubení (snaha více integrovat  
a propojovat zájmy a ozbrojené síly konkrétních zemí, včetně zvětšování vlastních 
závazků), případně zda razí opačný postoj. 

 Úvahy na téma zda a jak dále zabezpečit a zkvalitnit obranu konkrétní země. 

 Jakou roli bude armáda ve společnosti sehrávat (například v kontextu povinné 
vojenské služby často zaznívá poznámka o integrační či sociální roli armády – na rozdíl 
od „elitářské“ armády profesionální). 

 Jaká má být struktura vojska a jeho zbraňová vybavenost. 

 Kolik finančních prostředků je konkrétní země pro potřeby armády schopná  
a ochotná alokovat. 

 Jaké funkce konkrétní země či společnost od armády požaduje (a chápe je jako 
nezbytné) a jaké naopak chápe jako funkce zbytné, které je možné ztratit, utlumit či 
na jejich výkon rezignovat. 

                                                 
5
 ZOUBEK, V. Právověda a státověda. Plzeň 2010, s. 255-258. ISBN 978-80-7380-239-4. 
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 Jaké je veřejné a politické mínění na vojenské otázky. 

 Je v silách konkrétní země dosáhnout toho, co v bezpečnostních a vojenských 
otázkách požaduje. 

 Zaznívají i myšlenky, zpochybňující existenci ozbrojených sil jako takových. 
 
Odpovědi na tyto otázky se odrážejí jak v samotné tvorbě právních předpisů jednotlivých 
zemí, tak i v jiných podpůrných dokumentech, které dohromady určují bezpečnostní politiku, 
řešení krizových situací a i budoucnost vývoje ozbrojených složek. 

 

 Základními právními dokumenty, ze kterých dále vychází úprava vojenské 
problematiky, jsou ústavy a ústavní zákony. V případě České republiky je to například 
ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 

 Zkoumaná problematika je zejména upravena v tzv. „branných zákonech“, jako 
například v zákoně č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti, v případě České republiky, 
nebo v právní úpravě Řecka se jedná o zákon. č. 3421/2005 o odvodech řeckých 
občanů a dalších nařízeních.6 Tyto zákony definují množinu občanů, kterých se 
branná povinnost týká. Dále určují z jakých částí je branná povinnost složena, kdy, jak 
dlouho a za jakých podmínek je vyžadována. Ostatní zákony jsou neméně důležité. 
Pro Českou republiku lze uvést zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
republiky, nebo zákoně. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.  

 Zásadní význam pro zhodnocení a budoucí nastavení ozbrojených sil mají,  
v několikaletých cyklech zhotovované a modifikované, dle nejnovějších poznatků  
a známých hrozeb, vojenské a bezpečnostní strategie.7 

 Podobně, ale úžeji ve svém zaměření, jsou koncipovány navrhované plány, koncepce 
nebo směrnice. V Německu existuje Plán generálního inspektora Bundeswehru, 
Koncepce Bundeswehru a jsou vydávány i Směrnice obranné politiky, poslední byla 
publikována v květnu 2011.8 
 

2.2  Předpoklady vzniku současného bezpečnostního systému v Evropě 
 

Pro základní nastavení vojensko-bezpečnostní architektury v současné Evropě byl určujícím 
milníkem konec „studené války“ v Evropě a rozpuštění Varšavské smlouvy.9 Tyto události 
změnily do té doby trvající stav permanentního ohrožení a nebezpečí války mezi dvěma 
nejsilnějšími vojenskými bloky tehdejšího světa. Jak vypadala vojenská situace ve střední 
Evropě na konci 80. let 20. století, ukazuje ilustrace. Převratné události přelomu 80. let 20. 
století měly svůj původ již v letech sedmdesátých, kdy zhoršující se ekonomická situace zemí 
Východního bloku, prohlubovaná neutuchajícím zbrojením, byla již neudržitelná. 
V jednotlivých „satelitech“ Sovětského svazu dále rostly opoziční skupiny, i přes pokračující 
silnou perzekuci. Následující události však umožnil především sám Sovětský svaz, a to 

                                                 
6
 VLČEK, B. Vojenské správní úřady některých členských států Severoatlantické aliance. Vojenské rozhledy. 

2008, 17, č. 1, s. 91-92. 
7
 Bezpečnostní strategie České republiky 2011. Praha 2011. ISBN 978-80-7441-005-5. 

Vojenská strategie České republiky. Praha 2008. 
8
 KUČERA, T. Transformace německých ozbrojených sil po konci studené války. Obrana a strategie. 2011, č. 2,  

s. 30. 
9
 ZOUBEK, V. a kol. Dokumenty k státoprávním a mezinárodněprávním otázkám. Praha 2007, s. 228 až 232. 

ISBN 978-80-7251-251-5. 
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uvolněním direktivního postupu ke svým spojencům v socialistickém bloku, nárůstem 
nacionálních tendencí ve Svazových republikách, prohrou a stáhnutím vojsk z Afghánistánu, 
neúspěchem perestrojky a mnoha dalšími problémy, které vyvrcholily demokratickými 
revolucemi v socialistických zemích, rozpuštěním Varšavské smlouvy v červenci 1991 v Praze 
a rozpadem Sovětského svazu na konci roku 1991. 
 
Dalším důležitým milníkem bylo podepsání Smlouvy o konvenčních silách v Evropě ze dne 
19. listopadu 1990 v Paříži, která znamenala omezení počtu konvenčních zbraní pro oba 
bloky, vzájemné kontroly dodržování smlouvy a ve svém důsledku vedla k omezení zbrojení  
a napomohla k odstraňování napětí mezi signatáři smlouvy.10  
 
Bez těchto událostí by zřejmě nemohlo dojít k dnešnímu snižování počtu ozbrojených sil 
v Evropě a jejich následné profesionalizaci. V době skončení studené války existovala jen 
jediná velká profesionální armáda v Evropě (pomineme-li armády států jako je například 
Malta), a to byla armáda Spojeného království. Současný trend rušení základní vojenské 
služby započal v polovině 90. let 20. století, kdy jako druhý z větších států v Evropě dokončila 
profesionalizaci Belgie. 
 
Dalším určujícím aspektem současné situace byla postupná demokratizace bývalých 
komunistických zemí a ruku v ruce s tím i integrace ozbrojených sil řady zemí střední  
a východní Evropy do Severoatlantické aliance. Po rozpuštění Varšavské smlouvy nedošlo 
k témuž u Severoatlantické aliance, ale naopak se Aliance stala jedním z bezpečnostních 
pilířů nově uspořádané Evropy. Bývalé socialistické státy byly nuceny řešit nově vzniklou 
politickou situaci po rozpadu bloku, která znamenala bezpečnostní vakuum ve střední  
a východní Evropě. To mělo být zaplněno členstvím v demokratické organizaci, která bude 
zárukou svrchovanosti a územní integrity. Tyto požadavky naplňovala Severoatlantická 
aliance, která po provedené transformaci přijala první vlnu postkomunistických zemí (Česká 
republika, Polsko, Maďarsko) v roce 1999. Následované v roce 2004 dalšími sedmi státy, kdy 
se členy staly i pobaltské republiky, které byly dříve součástí Sovětského svazu. Poslední 
rozšíření proběhlo v roce 2009, kdy byly pozvány do Aliance Chorvatsko spolu s Albánií. 
Aktuální počet evropských členů Aliance a personální vývoj v jejich armádách od pádů 
„železné opony“ po současnost, naznačuje tabulka.  
 

                                                 
10

 KMEŤ, I. Zbrojenie a kontrola zbrojenia. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. Univerzita 
Mateja Bela. 2009. 
<http://www.fpvmv.umb.sk/ksp/storage/File/predmety/baran/zbrojenie%20a%20kontrola%20zbrojenia.pdf>. 
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Tabulka: Členské země Severoatlantické aliance v Evropě a vývoj počtu jejich armád.11 
 

členské země Severoatlantické aliance 
v Evropě 

armádní síly v roce 
1990 v tisících 

armádní síly v roce 
2000 v tisících 

armádní síly v roce 
2010 v tisících 

 Albánie // // 10 

 Belgie 106 42 34 

 Bulharsko // // 30 

 Chorvatsko // // 16 

 Česká republika // 52 24 

 Dánsko 31 24 18 

 Estonsko // // 5 

 Francie 548 394 234 

 Německo 545 319 246 

 Řecko 201 205 128 

 Maďarsko // 50 20 

 Island 0 0 0 

 Itálie 493 381 193 

 Lotyško // // 5 

 Litva // // 8 

 Lucembursko 1.3 1.4 0.9 

 Nizozemsko 104 52 48 

 Norsko 51 32 20 

 Polsko // 191 100 

 Portugalsko 87 68 43 

 Rumunsko // // 69 

 Slovensko // // 14 

 Slovinsko // // 7 

 Španělsko 263 144 131 

 Turecko 769 793 495 

 Spojené království 308 218 198 

Severoatlantická aliance: Evropa 3 508 2 966 2 097 

Severoatlantická aliance celkem 5 776 4 508 3 579 
 
Poznámky: 
// – V těchto letech označené země ještě nebyly členy Severoatlantické aliance. 
0 – Island nezřizuje ozbrojené síly ve vlastním smyslu slova.12 

 
Dalším aspektem, který je třeba sledovat, je pokročilá spolupráce evropských zemí  
a Evropská unie.13 Většina zemí Unie je rovněž členy Severoatlantické aliance.14 Tyto 
vzájemné vazby odstranily, z větší části, dřívější historické neshody a pomohly rozvinout 
v Evropě myšlenky demokratické kooperace a důvěry. Tento proces minimalizoval nebezpečí 
konfliktu na kontinentu na míru dříve nepoznanou. Tento pozitivní efekt spolu s výše 
jmenovanými činiteli poskytl prostor pro reorganizaci armád určených pro dřívější masové 
nasazení v očekávaném celoevropském konfliktu.15  

                                                 
11

 Financial and Economic Data Relating to NATO Defence. North Atlantic Treaty Oranisation. 2011. 
<http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110309_PR_CP_2011_027.pdf>. 
12

 KRULÍK, Oldřich; LOUDOVÁ. Barbora. Island: Země netradičních bezpečnostních řešení. Bezpečnostní teorie  
a praxe. 2011, č. 3, s. 115 až 132. ISSN 1801-8211. 
KRULÍK, Oldřich. „Top Gun“ v Keflavíku – co o něm víme? Naše vojsko – Military Revue. 2011, č. 11, s. 48 až 49. 
ISSN 0027-8211. 
13

 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva. Praha 2010, s. 34-36. ISBN 978-80-7201-813-0. 
14

 Ze členů Evropské unie (po předpokládaném přístupu Chorvatska 28 zemí) nejsou členy Severoatlantické 
aliance pouze: Rakousko, Švédsko, Malta, Kypr, Irsko, Finsko. 
15

 JEHN, C.; SELDEN, Z. The End of Conscription in Europe? RAND Corporation. 2005. 
<http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/MG265/images/webS0228.pdf>. 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110309_PR_CP_2011_027.pdf
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V neposlední řadě je třeba zmínit i fenomén tzv. globalizace, informační revoluce a nástup 
nových typů hrozeb.16 Překotný rozvoj v těchto oblastech musel najít odezvu  
i v přizpůsobení armádních struktur novým úkolům. 

 
2.3   Argumentace ve prospěch zachování základní vojenské služby 

 
V této podkapitole bude věnována pozornost nejdůležitějším ospravedlňujícím argumentům, 
které jsou předkládány při obhajobě zachování či i možného znovuzavedení prezenční 
vojenské služby. Uvedené aspekty nepůsobí v logickém protikladu proti argumentům pro 
zahájení procesu profesionalizace uvedených v následující podkapitole. Tvoří jednotný celek, 
skládající se zejména z bezpečnostních a geopolitických hledisek, ale i ze seznamu mnoha 
dalších, které obsahuje agenda rozhodování o branné povinnosti ve státě.  

 
Bezpečnostní aspekty 
 
Výhodou zachování prezenční vojenské služby je, že na dlouhou dobu zachovává vojenské 
schopnosti, které velké části populace získaly při absolvování základního vojenského výcviku, 
a proto je převážné procento, ve většině případu mužů, připraveno v různém stupni k obraně 
své země proti napadení jiného státu, nebo je schopno poskytovat vojenskou pomoc 
spojencům, a to právě díky institutu branné povinnosti. Stát při náhle vznikajících krizích má 
možnost rychle reagovat a použít armádu s vojáky v základní prezenční službě. Pokud to 
situace dále vyžaduje, povolává již vycvičené vojenské ročníky a takto řeší krizové situace. 
Stát jen těžko může chtít po nevycvičených občanech, aby bojovali, když na to nebyli nikdy 
připravováni.17 
 
Jiným bezpečnostním důvodem pro zachování armády se základní vojenskou službou, je 
přímé vnější ohrožení státu. Udržovaná armáda na velkých počtech má odstrašující vliv na 
případného protivníka. Deklaruje ochotu státu bránit své území a zájmy, a to i za použití 
vojenských prostředků. Také zde existuje možnost nasazení takto rozvinutých armád ne 
k obraně, ale k útočným operacím. Toto řešení je povětšinou přisuzováno nedemokratickým 
či autoritářským režimům. Obecně jsou dle mezinárodního práva útočné války zakázány. 
Někdy však jsou vztahy i mezi demokratickými státy velmi problematické, a to i v dnešní 
Evropě. Příkladem takového vztahu je Řecko a Turecko. 
 
„V případě Řecka je důvodem tak velkého početního stavu armády vyhrocený stav 
s Tureckem (členský stát Severoatlantické aliance), které neustále narušuje vzdušný prostor  
a teritoriální vody Řecka. Za posledních 30 let dochází k těmto situacím rutině, téměř 
každodenně. Například v prvním čtvrtletí roku 2006 došlo k 434 narušení vzdušného prostoru. 
Jakékoliv sestřelení tureckého letadla je automaticky bráno jako vyhlášení války. Proto je 
v Řecku stále uzákoněna všeobecná branná povinnost a povinná vojenská služba.“18 
 

                                                 
16

 WAISOVÁ, Š. Mezinarodni vztahy. 2004. <http:// www.mezinarodnivztahy.com/article/view/124/pdf>. 
17

 Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky. Ministerstvo obrany České republiky.  
<http://www.mocr.army.cz/scripts/file.php?id=140163&down=yes>. 
18

 VLČEK, B. Vojenské správní úřady některých členských států Severoatlantické aliance. Vojenské rozhledy. 
2008, roč. 17, č. 1, s. 91-92. 
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Obecně je také všeobecným branným výcvikem zlepšována připravenost obyvatelstva co do 
počtu i akceschopnosti k řešení i jiných než vojenských krizových situací. 
 
Pro zachování prezenční vojenské služby může sloužit i argument většího pocitu vnitřní 
bezpečnosti. Při této argumentaci platí, že čím větší počet ozbrojených složek státu, tím 
jistější je záruka vnitřního pořádku a bezpečnosti na straně druhé. Takto si stát vytváří 
garanci existence svého společenského zřízení. Armáda může sloužit jako rozhodující prvek 
pro udržení takového systému při vnitřním nebezpečí hrozící nastolenému politickému 
zřízení. 
 
V uvedeném případě však může dojít i ke zneužití, nejčastěji u nedemokratických států, nebo 
u států s nedostatečně vytvořenou civilní kontrolou armády či států silně vnitřně oslabených. 
Máme na mysli například hluboké ekonomické, politické, surovinové nebo sociální krize, 
které stát není schopen účinně řešit. V této situaci, zvláště pokud je nějakým zásadním 
způsobem rozdělena i sama společnost dané země, může početná armáda všeobecného typu 
sloužit jako potenciální rizikový faktor. A to jednak proto, že může být sama zneužita 
k osobním ambicím aktérů domácí krize, a také proto, že vlastní velké množství zbraní ve 
svém arzenálu a tyto zbraně mohou být použity k zažehnutí či eskalaci vytvářeného konfliktu 
a vést v nejhorším případě i k vleklé občanské válce.19  
 
Geopolitické aspekty 

 
Jedním z geopolitických činitelů je vojenská síla státu. Jednou ze součástí tohoto činitele je 
velikost armády. Pokud je vojenská síla státu dostatečně velká, může tuto výhodu používat 
v mezinárodních vztazích a takto uplatňovat svůj vliv a prosazovat svůj zájem. Takto je 
schopen i relativně malý stát získat mezinárodní postavení, které by jinak pro svůj 
ekonomický, kulturní nebo lidský potenciál, jinak získat nemohl. Jako příklad může sloužit 
Izrael či Severní Korea, které udržují armády s všeobecnou brannou povinností a i když patří 
ke státům středním nebo malým, jejich vojenská síla patří k největším na světě. Tento fakt 
ještě umocňuje skutečnost, že oba státy vlastní jaderné zbraně.20 
 
Některé zde uváděné aspekty mají i negativní stránku. Toto platí i pro zde uvedený bod, a to 
v tom smyslu, že militantní státy vyvolávají ve svém sousedství napětí svým zbrojením  
a počtem vojenských příslušníků. Proto, i když záměry státu udržující masivní armádu nemusí 
být agresivní, mohou být kontraproduktivní ve smyslu dobrých mezinárodních vztahů, 
odstraňování ohnisek možných konfliktů a udržování míru ve světě. 

 
Legislativní aspekt 

 
Pokud se politická reprezentace rozhodne nepřistoupit k profesionalizaci své armády, 
nemusí v legislativním procesu schvalovat nové a novelizovat stávající zákony, které jsou 
spojeny s otázkou branné povinnosti. Tento proces bývá velmi složitý a zdlouhavý a definuje 

                                                 
19

 SMUTNÝ, M. Rozpad Jugoslávie. Brno. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno. Právnická fakulta. 
Katedra ústavního práva a politologie.  
20

 STRAUCH, A. Jaderná Severní Korea: Příčiny a perspektivy. Brno, 2007. Bakalářská práce. Masarykova 
univerzita Brno. Fakulta sociálních studií. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií. 
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zcela nově základní úkol státu v otázce zachování suverenity. Pro svou důležitost, se náhled 
na věc může u jednotlivých politických stran v každé zemi lišit, a to takovým způsobem, že na 
uvedené reformě nehodlají participovat. Z tohoto důvodu, může mít zachování všeobecné 
branné povinnosti i politicko-legislativní důvod. 
 
Civilně kontrolní aspekt 

 
Armáda založená na povolávání branců je oproti profesionálnímu modelu více otevřená do 
společnosti. Společnost s ní má bezprostřední zkušenost a sama zásadním způsobem 
ovlivňuje významný počet členů populace. Toto vzájemné ovlivňování má podstatný vliv na 
civilní kontrolu armády. Armáda by nikdy neměla být odtržena od společnosti a být 
nejasnou a neprůhlednou organizací. Armáda je ozbrojená síla, a proto je zde vždy jistá 
možnost zneužití, které by mohlo mít fatální následky pro budoucnost společnosti. Z tohoto 
důvodu je i všeobecná branná povinnost jedním z modelů možného výkonu civilního 
dohledu.  

 
Personální aspekty  
 
V průběhu základní vojenské služby má armáda nejlepší možnost vybrat si pro své potřeby 
personál, který splňuje její kritéria. Má možnost sledovat a porovnávat výkony jednotlivých 
vojáků, a tak zefektivnit svou personální politiku. 
 
Ekonomické aspekty  

 
Je velmi těžké říci, jaký model fungování armády je levnější a jaký dražší. Velmi záleží na tom, 
jak je každý z modelů nastaven, jak velké vojsko je zapotřebí udržovat, s jakým vybavením, 
zbraněmi, zásobami, personálním složením, působností, určením, výcvikem. Tyto proměnné 
má každý stát odlišné a určuje si je sám svou politickou volbou. Kterou věc lze konstatoval 
jistě, je otázka osobních nákladů na vojáka základní služby a vojáka profesionálního. Zde se 
může lišit u jednotlivých států poměr nákladů, ale platí, že náklady na vojáka v prezenční 
službě jsou několikanásobně nižší než na vojáka z povolání. Tuto tezi objasňuje ilustrace, 
která srovnává stav v Nizozemsku a České republice.  
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Ilustrace: Osobní náklady na jednotlivé personální kategorie ozbrojených sil v rámci 
Nizozemska a České republiky a jejich vzájemný poměr, rok 1999.21 
 

 
Poznámky: V rámci tabulky není kladen důraz na sociální zabezpečení a naturální plnění.  
U vojáků základní služby v České republice částka obsahuje služné, pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění placené státem a naturální stravování. 
 
Ilustrace ukazuje, jak na jedné straně rostly náklady na zaměstnance s minimální mzdou 
v České republice, a velmi pozvolný růst nákladů na jednoho vojína, na straně druhé. 
 
Ilustrace: Minimální náklady na vojína a práci zaměstnance v České republice v letech 1994 
až 2004.22 
 

 
 
Důvodem nepoměru je speciálnost institutu povinné vojenské služby. Tato služba je chápána 
jako výběr daně státu, kterému se musí občané podvolit, pokud je na nich vyžadována. 
Odměnou není tržní plat. Výše takové odměny není tvořena tržními mechanismy, ale je 
určena. Proto jsou náklady na zaměstnance-profesionála vyšší, neboť zde podobný princip již 
neplatí a profesionál je hodnocen obdobně jako jiný zaměstnanec.  
                                                 
21

 PERNICA, B. Profesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti. Praha, 2007, s. 148. 
ISBN 978-80-7278-381-6. <http://www.army.cz/assets/PROFESIONALIZACE-100dpi.pdf>. 
22

 PERNICA, B. Profesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti. Praha, 2007, s. 72. 
ISBN 978-80-7278-381-6. <http://www.army.cz/assets/PROFESIONALIZACE-100dpi.pdf>. 
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2.4   Hlavní pohnutky pro přistoupení k profesionalizaci ozbrojených sil v Evropě 
 
Rozhodnutí o profesionalizaci armád je svrchovaným rozhodnutím každého státu. Předchází 
mu zpravidla zevrubná analýza dopadů ukončení základní vojenské služby na bezpečnost 
státu, ale i na jiné oblasti společenského života. Do procesu rozhodování je vtažena celá 
společnost. Vstupují zde do vzájemné interakce politické a bezpečnostní názory i názory 
veřejného mínění. Jednotlivé subjekty procesu definují své postoje a ty následně prosazují, 
aby dosáhly svých cílů.  
 
Ilustrace: Faktory vedoucí k ukončení výkonu branné povinnosti.23 
 

 
 
Tvorba mobilních ozbrojených sil s expedičními schopnostmi 

 
Možnost vyslání vlastních sil ve velmi krátké době, řádově dnů, do i několik tisíc kilometrů 
vzdálených zemí, nabyla v evropském a euroatlantickém prostoru na konci 20. století na 
velké důležitosti. Prvním konfliktem, který tuto potřebu zdůraznil, byla operace Pouštní 
bouře24, kde evropské země zjistily, že i když udržují mnohasettisícové armády na svém 
území, poskytnout pro společnou akci mohou jen několik tisíc vojáků. Pro evropské chápání 
tohoto problému bylo zcela přelomové vedení útočných akcí proti Srbsku na konci 90. let 20. 
století. Zde se zcela odhalila neschopnost evropských hráčů, zajistit provedení vojenských 

                                                 
23

 PERNICA, B. Profesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti. Praha, 2007, s. 114. 
ISBN 978-80-7278-381-6. <http://www.army.cz/assets/PROFESIONALIZACE-100dpi.pdf>. 
24

 BORŮVKA, M. Vliv války v Iráku na transatlantické vztahy. Brno, 2007. Diplomová práce. Masarykova 
univerzita Brno. Fakulta sociálních studií. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií. s. 11-15. 
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operací na svém vlastním kontinentu. Vůdčí úlohu zde musely sehrát Spojené státy. Největší 
nedostatky byly zjištěny v logistickém doplňování, strategické letecké i lodní přepravě, 
průzkumu a také v nasaditelnosti personálu a jeho obměnitelnosti. Zde se ukázal jako 
problémový koncept vyslání sil na bázi vojáků základní vojenské služby. Následující události 
dále potvrdily potřebu rozvíjet mobilní schopnosti vojsk. Evropské země a zejména členské 
země Severoatlantického paktu a Evropské unie, aby dostály svým závazkům ke spojencům  
i mezinárodnímu společenství, ve vojenských i nevojenských misích, tedy musely zareagovat 
na aktuální vojenské i politické potřeby a upravit možnosti vlastních ozbrojených sil pro 
tento, nově převládající účel. Jednou z možností, jak toho dosáhnou, je větší či celková 
profesionalizace armády, ve prospěch těchto expedičních schopností.  
 
Problém nasaditelnosti vojáků prezenční služby mimo území domovského státu 

 
Předešlý odstavec poukázal na důvody, které donutily evropské země k vytváření 
ozbrojených sil založených na mobilním prvku. Pokud je však tato schopnost požadována 
po jednotkách složených převážně z branců, může dojít k několika negativním důsledkům 
takového rozhodnutí. 
 
Předně zde existuje subjektivní ochota každého vojáka základní služby, být nasazen do boje. 
Tato ochota může být na dostatečné úrovni ještě při vojenské povinnosti vykonávané na 
svém území, nebo pro obranu či účely vlastního státu. Jde-li však již o jiný druh nasazení, 
zejména ve vlekoucích se konfliktech s nejasnými cíly, motivace klesá. Voják základní služby 
se v armádě nachází na základě státního donucení, slouží z povinnosti. V případě válečných 
událostí vždy hrozí, že dojde k ohrožení zdraví, nebo ke ztrátám na životech bojujících 
vojáků. Proto tento moment pro vojáka, který je bez ohledu na svou vůli vystaven popsané 
události, a zároveň pokud není přesvědčen o důležitosti a účelnosti takového podniku, může 
znamenat velký osobní konflikt. Obecně lze říci, že díky uvedenému, mohou mít takto 
sestavené jednotky sklon k nižší bojové morálce. Pokud již tento nesoulad existuje, velmi 
rychle je přenášen i do širší společnosti, neboť branecké armády jsou s občanskou 
společností úzce propojeny. Toto vnímání může ještě narůstat, a to zejména pokud při 
prováděných operacích, dochází k výraznějším ztrátám na životech vojáků. Výsledkem může 
být celospolečenský nesouhlas s ideou probíhajících operací. Jedním z příkladů takového 
vývoje může sloužit angažmá amerických ozbrojených sil ve válce ve Vietnamu.25 
 
Naopak profesionální voják si toto zaměstnání vybral dobrovolně, s vědomím, že může být 
vystaven negativním vlivům válečných situací a že může být odeslán plnit určené úkoly do 
vzdálených teritorií. Profesionál je také, jak již bylo naznačeno výše, za vykonávanou práci 
několikanásobně lépe ohodnocen, než voják základní služby. Je v jeho zájmu zaměstnání 
udržet, často je jeho služba zároveň hlavním osobním koníčkem. V neposlední řadě je také 
společnost více srozuměna s pohnutkami, které vedou ke vstupu do profesionálních armád. 
A proto není přehnaně citlivá na následky vzniklé při nasazení v moderních operacích.26 

 

                                                 
25

 KAMAS, D. Válka ve Vietnamu. Olomouc, 1997, s. 182-185. ISBN 80-7198-247-4. 
26

 HEINLEIN, R. A., Hvězdná pěchota. Banshies. Praha, 2008. ISBN 80-85782-79-0. 
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Pokles branecké populace 
 

Pokud z demografických důvodů dochází ke zmenšení počtu v segmentu populace, která je 
povinná brannou službou, může sloužit profesionalizace jako možné řešení popsané situace. 
V Evropě dochází k markantnímu stárnutí obyvatel a zastoupení občanů ve věkové 
kategorii, která je nejvhodnější k nástupu k plnění povinností základní vojenské služby, 
postupně klesá. Tento trend je nejvíce patrný v zemích střední a východní Evropy, ve kterých 
došlo v posledních 20 letech ke skokovému snížení porodnosti obyvatelstva a zároveň zde 
není přítomna vysoká míra migrace ze zahraničí, podobně jako v zemích západní Evropy, 
která přispívá ke zmírnění uvedeného efektu. Demografický vývoj ve sledované skupině 
obyvatel v Evropě ilustruje tabulka. 
 
Tabulka: Podíl obyvatelstva ve věku 15 až 24 let v období let 2001 až 2012 v Evropě.27 

 
  Podíl obyvatelstva ve věku 15-24 let 

Země / Období 2001 2004 2007 2010 2012 

Evropská unie (27 zemí) 13.1   12.9   12.6   12.1 (bp) :   

Eurozóna (17 zemí) 12.5   12.2   11.8   11.4 (bp) :   

Eurozóna (16 zemí) 12.5   12.2   11.8   11.4 (bp) :   

Belgie 12.1   12.1   12.1   12.1   :   

Bulharsko 14.4   13.8   13.3   12.3   11.4   

Česká republika 15.0    13.8   13.1   12.5   11.5 (p) 

Dánsko 11.3   11.0    11.4   12.2   12.7   

Německo  11.3   11.7   11.7   11.3   11.0    

Estonsko 14.6   15.4   15.4   14.0    12.8 (p) 

Irsko 16.7   15.8   14.7   12.5   12.2 (p) 

Řecko 14.3   12.9   11.6   10.6   10.2 (p) 

Španělsko 14.3   12.7   11.5   10.6   10.1 (p) 

Francie 13.0    13.0    12.9   12.5 (p) 12.3 (p) 

Itálie 11.5   10.6   10.2   10.1   :   

Kypr 15.8   15.7   15.5   16.1 (b) 15.5   

Lotyšsko 14.4   15.4   15.7   14.5   12.6 (p) 

Litva 14.4   15.3   15.7   15.3   13.9   

Lucembursko 11.5   11.6   11.8   11.9   12.1 (bp) 

Maďarsko 14.5   13.4   12.8   12.5   12.1 (p) 

Malta 15.1 (b) 14.7   14.2   14.0    :   

Nizozemsko 11.8   11.9   12.0    12.2   12.2   

Rakousko 11.9   12.2   12.3   12.2   12.1 (p) 

Polsko 16.9   16.7   15.9   14.4   13.2 (p) 

Portugalsko 14.3   13.0    11.9   11.1   10.8 (p) 

Rumunsko 16.0    15.6   14.9   13.9   12.8 (p) 

Slovinsko 14.5   13.8   12.7   11.6   10.9   

Slovensko 17.0    16.5   15.6   14.5   13.5   

Finsko 12.7   12.5   12.5   12.3   12.2   

Švédsko 11.5   12.0    12.7   13.3   13.1   

Spojené království 12.2   12.8   13.3   13.3   :   

Island 15.1   14.8   14.5   14.7   14.8   

Lichtenštejnsko 12.7   12.4   12.3   12.0    12.1 (p) 

Norsko 12.0    12.1   12.5   12.9   13.1   

Švýcarsko 11.6   11.7   11.9   11.9   11.8 (p) 

Černá Hora :   16.0    15.6   14.1 (b) :   

Chorvatsko :   13.4   12.9   12.2   :   

Makedonie 16.3   16.2   16.0    15.5   15.0  (p) 

Turecko 19.8   18.4   :   17.2   16.8   

  
Poznámky: p – průběžný údaj; b – přerušená řada; : – není k dispozici. 

                                                 
27

 Počet obyvatel podle věkových skupin. Český statistický úřad. 2012. 
<http://www.apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tps00010>. 
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Růst počtu obyvatel členských států Evropské unie bude, dle předpokladů, v budoucnu 
pokračovat. Nedojde však k rovnoměrnému zvyšování ve všech zainteresovaných zemích. 
K nárůstu dojde v státech západní Evropy. Východní a jižní část Unie bude vlivem pokračující 
migrace a nízké porodnosti naopak obyvatele ztrácet. Populační výhled ve jmenované oblasti 
znázorňuje tabulka. 

 
Tabulka: Populační projekce počtu obyvatel zemí Evropské unie do roku 2060.28 
 

Země / Období 2010 2030 2040 2060 

Evropská unie 
(27 zemí) 

501 044 066   522 342 413  525 702 440  516 939 958   

Belgie 10 839 905   12 204 065   12 717 855   13 445 216   

Bulharsko 7 563 710   6 611 320   6 235 049   5 531 318   

Česká republika 10 506 813   10 839 979   10 740 155   10 467 652   

Dánsko 5 534 738   5 892 997   5 991 954   6 079 838   

Německo  81 742 884   77 871 675   74 814 316   66 360 154   

Estonsko 1 340 141   1 279 865   1 243 008   1 172 707   

Irsko 4 467 854   5 276 163   5 757 624   6 544 749   

Řecko 11 305 118   11 577 875   11 630 098   11 294 664   

Španělsko 45 989 016   49 961 157   51 713 930   52 279 310   

Francie 64 714 074   70 302 983   72 186 344   73 724 251   

Itálie 60 340 328   64 491 289   65 694 307   64 989 319   

Kypr 803 147   973 354   1 036 127   1 134 460   

Lotyšsko 2 248 374   2 021 890   1 908 552   1 671 729   

Litva 3 329 039   3 043 919   2 921 836   2 676 297   

Lucembursko 502 066   625 941   669 947   728 098   

Maďarsko 10 014 324   9 704 415   9 442 636   8 860 284   

Malta 412 970   416 886   407 555   387 422   

Nizozemsko 16 574 989   17 577 605   17 619 916   17 070 150   

Rakousko 8 375 290   8 849 533   8 977 982   8 868 529   

Polsko 38 167 329   37 564 978   36 112 044   32 710 238   

Portugalsko 10 637 713   10 779 647   10 767 057   10 265 958   

Rumunsko 21 462 186   20 250 626   19 437 293   17 308 201   

Slovinsko 2 046 976   2 154 609   2 141 070   2 057 964   

Slovensko 5 424 925   5 579 504   5 467 229   5 116 496   

Finsko 5 351 427   5 704 485   5 727 038   5 744 452   

Švédsko 9 340 682   10 577 959   10 898 366   11 525 240   

Spojené království 62 008 048   70 207 694   73 443 152   78 925 262   

Island 317 630   355 091   384 557   435 030   

Lichtenštejnsko 35 894   39 823   40 012   38 328   

Norsko 4 858 199   5 787 755   6 101 189   6 587 061   

Švýcarsko 7 785 806   8 943 807   9 189 879   9 319 289   

 

                                                 
28

 Populační projekce. Český statistický úřad, 3. III. 2013. 
<http://www.apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tps00002>. 
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Zhoršující se zdravotní a fyzický stav populace 
 

Je to jeden z dalších trendů v moderní evropské společnosti, která je čím dál více závislá na 
nejnovějších technologiích, komunikačních a dopravních prostředcích. S postupem 
blahobytu a usnadněním života po fyzické stránce, naopak roste zátěž ve formě psychické, 
která se projevuje častějšími stresovými situacemi. Jak bylo již zmíněno, dochází v evropské 
populaci k výraznému stárnutí obyvatel. To spolu se změnou celkového životního stylu má za 
následek růst civilizačních chorob. Jednou z nejohroženějších skupin obyvatel je branecká 
populace. Tu již naplno zasáhly popsané změny ve společnosti a velmi výrazně se u ní 
projevují zhoršené zdravotní a kondiční výsledky, oproti minulým generacím. Aby evropské 
armády v této nové situaci obstály a byly schopny doplňovat své stavy z tenčícího se okruhu 
vhodných kandidátů, musely změnit kvalifikační kritéria pro vstup do armád, uzpůsobit 
formu výcviku, která je zaměřena na získávání kondičních a pohybových návyků. Dalším 
nabízeným řešením je také profesionalizace armády. I Armáda České republiky musela řešit 
podobné dilema. Aby získala požadované rekruty, upravila přístupová kritéria nutná k přijetí 
do ozbrojených sil.29 

 
Moderní zbraňové systémy a vedení bojové činnosti 

 
V současné době jsou používány a dále vyvíjeny stále složitější zbraňové systémy, které 
kladou na obsluhu vysoké nároky co do znalostí i odborností při jejím použití, údržbě či 
opravě na bojišti. Ve většině evropských států, klesala délka služby vojáků základní služby 
v návaznosti na ukončení studené války. Současně docházelo ke změnám ve vedení bojové 
činnosti a vzniku moderního digitálního bojiště. Rychlý pokrok zejména v komunikačních  
a datových prostředcích, vedení průzkumu, bezpilotních prostředcích, elektronickém  
a kybernetickém boji, satelitních30 a naváděcích komponentech, ale i potřeba jazykových 
schopností, vede k nutnosti zavedení náročného a dlouhodobého výcviku. Tyto schopnosti je 
velmi těžké a nákladné získat a udržet si je v patřičné kvalitě. Z tohoto důvodu je vhodnější, 
aby tyto dovednosti získávali a zmíněné zbraňové systémy ovládali, profesionální vojáci. 

 
Potřeba snížit velikost armády v důsledku politického rozhodnutí 

 
Jednou z reakcí na pád železné opony a změnu bezpečnostního prostředí byla snaha  
o redukci počtu vojenské techniky a personálu, umožněná uvolněním napětí ve vztazích 
dřívějších rivalů. Redukční snaha byla dále podpořena podepsáním vzájemných smluv 
upravujících vojenské záležitosti, zejména Smlouvy o konvenčních zbraních v Evropě. 
Snižování vojenských výdajů a počtu armádního personálu pokračovalo i v dalších letech. 
Stalo se evropským standardem, že pokud bylo nutné někde ušetřit na výdajové straně 
rozpočtů, většinou se nejprve sáhlo do kapitol ministerstev obrany (jako výjimky je možno 
uvést např. Řecko, Turecko, z části Rusko). Takovýto krok politické reprezentace se hodnotil 

                                                 
29

 GAZDÍK, J. Armáda marně shání rekruty. iDnes. 3. VII. 2004 
<http://www.zpravy.idnes.cz/armada-marne-shani-zdatne-rekruty-dl6-
/domaci.aspx?c=A040702_205825_domaci_pol>. 
KŘÍŽEK, T. Komparace výsledků různých norem tělesné zdatnosti vojáků Armády České republiky. 2012. 
Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie.  
30

 Digitalizace bojiště. Ministerstvo obrany České republiky. 2002. 
<http://www.msline.cz/admin/ckfinder/userfiles/files/prezentace-intv.pps>. 
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jako populární, vzhledem ke většinovému smýšlení Evropanů, kteří si jsou poměrně jisti svou 
bezpečnostní situací, a i když má armáda ve většině zemí vysokou prestiž, její nasazování 
nebo i výraznější podpora hlavně ve finanční oblasti, je již více diskutabilní. K pokračování 
poklesu dochází přesto, že členské státy Severoatlantické aliance se zavázaly udržovat 
obranné výdaje na hodnotě dvou procent výkonu svých ekonomik. Procentní vyjádření 
tohoto stavu ukazuje následující ilustrace: 

 
Ilustrace: Velikost obranných rozpočtů vzhledem k hrubému domácímu produktu  

a státním rozpočtům ve vybraných zemích Evropy v letech 2005, 2008, 2010.31 
 

 
 
Poznámka: Kódy zemí dle ISO 3166. 

 
Ekonomické důvody 

 
Jednou z dalších pohnutek, které mohou přispět k přiklonění se k profesionalizaci armády, 
může sloužit ekonomická nutnost, nebo zjištění, že vázání velké skupiny ekonomicky 
aktivních obyvatel v neproduktivním odvětví, do kterého se armáda řadí, je pro stát finančně 
nevýhodné. Část populace, která by jinak byla podrobena povinné službě v ozbrojených 
silách, může být v civilním životě, za předpokladu stálého zaměstnání, zdrojem daňových 
příjmů, tvorby hodnot a pro stát i společnost to může znamenat větší užitek, než při trvání na 
službě v rámci braneckých armád.  

 
Diskriminační charakter v povolávání vojáků ke službě v ozbrojených silách 

 
Branná povinnost je určena jako všeobecná, čili povinná pro všechny státní občany. 
Nesoulad panuje již v rozdělení na mužskou a ženskou část populace, neboť se branná 
povinnost na ženy v praxi neuplatňuje. Snad kromě Izraele, není na světě státu, který by dle 
této definice ženy skutečně povolával. Pokud se již hovoří již o povolání občana do služby, 
jako poslední fázi branné povinnosti, existuje i zde selektivní přístup k výběru uchazečů, kteří 
jsou určeni pro nástup k vojenským posádkám. Stát definuje některé skupiny obyvatel jako 

                                                 
31

 ŠILHAN, V. Stav a trendy vývoje vojenské síly vybraných zemí. Středisko bezpečnostní politiky. 2012. 
<http://www.sbp.fsv.cuni.cz/SBP-36-version1-WP_16.pdf>. 
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pro něj důležité, s kvalifikačním nebo vzdělanostním potenciálem, a u těchto osob dochází 
k výraznému zkrácení či dokonce k nepovolání ke službě v ozbrojených silách. Nastává také 
situace, kdy v různých obdobích, sama armáda vyžaduje různě velké množství nových 
branců. Z tohoto důvodu, podle potřeby upravuje kritéria nutná ke službě, a tím si reguluje 
svou velikost a počty povinně sloužících vojáků. Z uvedeného je patrné, že občané, kteří jsou 
nakonec do armády, na základě povinnosti povoláni, se mohou cítit poškozeni na svých 
právech. Shodné problémy panují i při absolvování civilní služby.32 Demokratický stát tuto 
systémovou chybu vnímá a jedním z řešení, mimo úpravu nastavení existujícího, může být 
profesionalizace armády. 

 
2.5   První případy vytváření profesionálních armád v Evropě a Severní Americe 

 
Bylo by omylem se domnívat, že profesionalizace armád v Evropě je fenoménem posledních 
dvou desetiletí. V západní Evropě a severní Americe došlo k profesionalizaci některých 
ozbrojených sil již v době studené války. Toho může být příkladem situace sobě si navzájem 
velmi blízkým armádám, které jsou dodnes zároveň pilířem vojenské struktury 
Severoatlantické aliance. Jedná se o vojska zemí: 

 

 Kanady, která přistoupila k profesionalizaci takřka ihned po skončení druhé světové 
války, a to konkrétně v roce 1946.  

 Spojené království, jehož armádu opustil poslední voják základní služby v roce 1963. 
Tato problematika je více rozvedena níže. 

 Spojené státy americké následující příkladu Spojeného království, a po stažení vojsk 
z války ve Vietnamu, zavádí také profesionalizaci v roce 1973.  

 
V poslední době ovšem zaznívají některé názory, které by souhlasily se znovuobnovením 
branné povinnosti. Uvádějí důvody enormního personálního vypětí při mohutných  
a dlouhotrvajících kampaních v Iráku, Afghánistánu i jinde ve světě, které se odrážejí  
i v nárůstu sebevražd a kriminálních deliktů objevujících se nyní častěji v americké armádě. 
Dalším důvodem je potřeba zachování hegemonního postavení Spojených států amerických 
jako hlavní světové mocnosti, které je ovšem, dle těchto názorů ohroženo právě 
nedostatkem sil, zejména ve strategické rezervě pro případ nenadálých konfliktů. Autoři 
tohoto pohledu na danou problematiku se domnívají, že zavedení základní vojenské služby 
může přispět k řešení uvedených bodů.33  
 

                                                 
32

 HANUŠ, J. Nenápadné vykořisťování odpůrců vojenské služby pokračuje. Britské listy. 14. IV. 2004. 
<http://www. http://blisty.cz/art/17688.html>. 
33

 DOLEJŠÍ, K. Obnoví Spojené státy americké povinnou vojenskou službu? Britské listy. 18. II. 2010. 
<http://www.blisty.cz/art/51291.html>. 

http://blisty.cz/art/17688.html
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Pro profesionalizaci se rozhodly i mnohé z menších států Evropy: 
 

 Malta – v roce 1970. 

 Irsko – v roce 1954. 

 Lucembursko byla druhá evropská země, která byla zároveň členem Severoatlantické 
aliance a která také profesionalizovala svou armádu. Učinila tak v roce 1967. Jak byla 
vykonávána prezenční vojenská služba do této doby, ukazuje graf.34 Základ 
profesionálních sil mělo tvořit 430 mužů. Od roku 1987 jsou do řad ozbrojených sil 
Lucemburska přijímány také ženy. 

 
Graf: Délka trvání prezenční vojenské služby v Lucembursku v letech 1925-1967. 

 

 
 

                                                 
34

 National Museum of military history. <http://www.mnhm.lu/pageshtml/luxembourgarmy.php#B>. 

http://blisty.cz/art/51291.html
http://blisty.cz/art/51291.html
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3.   Podrobnější pohled na situaci ve vybraných zemích Evropy z pohledu 
profesionalizace jejich armád. 
 

Tato kapitola bude zaměřena na vybrané evropské země, které reprezentují jednotlivé etapy 
profesionalizací armád, jež doposud proběhly na evropském kontinentu. Jmenovitě se jedná 
o armády Spojeného království, Belgie, Německa a České republiky, které všechny mohou 
sloužit jako modelový příklad průběhu tohoto složitého procesu. U těchto všech uvedených 
zemí se více klade zřetel na celkový vývoj jejich armád v minulosti, protože právě tento vývoj 
se značně odrazil v konečném rozhodnutí o zrušení základní vojenské služby.  

 
Profesionalizace ozbrojených sil Spojeného království 
 

 
 
„Na počátku 20. století se v Británii vyvinul systém dobrovolné rekrutace, který ovšem byl, 
řečeno slovy premiéra Asquithe v roce 1915, „nešťastný, rozmarný a nespravedlivý“.35 
 
Ve Spojeném království byla kvůli této zkušenosti nucena přistoupit k jinému systému 
doplňování mužstva. Branná povinnost byla zavedena v 1. i 2. světové válce. Po vítězství ve 
válce v roce 1945 země spravovala rozsáhlé zámořské kolonie, které potřebovala vojensky 
zabezpečit, a proto nebyla branná povinnost zrušena ihned po skončení posledních bojů 
roku 1945. Dalším významným důvodem pro pokračování branné povinnosti byl fakt, že jako 
vítězná mocnost spravovalo Spojené království svou okupační zónu v poraženém Německu  
a zde byla povinna zajišťovat bezpečnost. Velké jednotky bylo nutné držet také v jižní  
a jihovýchodní Asii. V neposlední řadě zde hrála úlohu mezinárodní situace a nástup Studené 
války. Další vývoj mezinárodní situace eskaloval a Spojené království bylo nuceno vyhlásit 
výjimečný stav v Malajsii, zúčastnilo se jako součást vojsk Organizace spojených národů války 
v Koreji, provedlo expedice na Kypru, v Keni a Jordánsku a spolu s Francií válčilo v Egyptě  
o kontrolu nad Suezským průplavem. Po neúspěchu v kampani o Suezský průplav se veřejné 
mínění naklonilo k neochotě podporovat dále brannou povinnost. Od poloviny 50. let 20. 
století bylo přikročeno k osamostatňování kolonií a následné stahování sil z těchto území. 
Díky všem uvedeným pohnutkám bylo rozhodnuto o nutnosti profesionalizace armády. 
Z armády odešel poslední povinností vázaný voják základní služby v květnu 1963. 
 
Pro profesionální pozemní armádu byly plánovány počty 110 000 vojáků a 40 000 příslušníků 
teritoriální armády. V současné době dochází k dalšímu poklesu počtu příslušníků 
ozbrojených sil. Tento pokles a současnou situaci dokládá graf. 
 

                                                 
35

 AITKEN, R. Nejlepší malá armáda na světě (Profesionální britské ozbrojené síly). Vojenské rozhledy. 1999,  
č. 2., s. 71-74. 
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Graf: Vývoj personálního počtu příslušníků britské armády v letech 2009 a 2012.36 
 

 
 
Profesionalizace ozbrojených sil Belgie 
 

 
 
Již na začátku 90. let 20. století, brzy po rozpuštění Varšavské smlouvy, se Belgie odhodlala 
k nové definici své zahraničně-bezpečnostní politiky. Toto rozhodnutí nejvíce ovlivnilo 
několik aspektů. Mezi ty nejpřednější patřila nutnost snížit vojenské rozpočty a dále zde 
vyvstalo politické zadání, které mělo za cíl zrušení všeobecné branné povinnosti v co 
nejkratším čase. Na začátku roku 1995 bylo ministrem obrany oznámeno, že k ukončení 
základní vojenské služby dojde k 1. dubnu jmenovaného roku. Můžeme konstatovat, že 
profesionalizace belgické armády byla nejvíce ovlivněna fiskálními a vnitropolitickými 
důvody. 
 
V roce 1992 působilo v belgické armádě 85 000 vojáků, a to včetně vojáků základní vojenské 
služby. Bylo dále možno povolat 180 000 vojáků rezervistů. 
 
Koncept profesionalizace měl, dle plánu, proběhnout v co nejkratším čase, měla být 
zachována výše vojenského rozpočtu do roku 1997 a neměla být narušena možnost 
nasazovat ozbrojené síly i pro potřeby spojenců, dle platných mezinárodních smluv. 
 

                                                 
36

 Statistics of the Ministry of Defence. United Kingdom: Ministry of Defence. 
<https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence/about/statistics>. 
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Plán profesionalizace nastavoval maximální počet personálu na 47 350, včetně 4 850 
civilistů. Vojáci měli být rozděleni v poměru 1 : 3 : 4 na 5 000 důstojníků, 15 000 
poddůstojníků a 20 000 vojáků. V koncepci bylo počítáno i se 40 000 rezervisty.  
 
„Redukce organizačních struktur měla směřovat k následujícím cílovým stavům: armáda 
měla být zredukována na tři mechanizované brigády a jednu výsadkovou brigádu, místo 
předchozího ekvivalentu devíti brigád. Vzdušné síly měly mít 72 bojových letounů, místo 
dosavadních 144. Mělo vzniknout jedno společné velitelství pro koordinaci všech operací na 
území Belgie.“37 Pro provedení profesionalizace bylo nutné prosadit velké množství změn. 
Zejména bylo nutné přijmout nové právní normy, které by profesionalizaci umožnily. Mimo 
jiné se musely změnit vnitřní řády, ustanovit nová pracovní místa a takto dojít 
k plánovanému snížení počtu osob v armádě. Zavedlo se nové mzdové ohodnocení, které 
mělo přispět k větší motivaci zejména mladých lidí ke vstupu do nové profesionální armády, 
neboť hrozilo, že armáda v průměru zestárne a nebude perspektivní právě pro nejžádanější 
věkovou skupinu obyvatel. Byla upravena možnost rychlejšího povyšování i na základě 
stálého hodnocení jednotlivých vojáků.  
 
Byl zvolen druh rekrutace, ve kterém se preferovalo získávání vojáků na kratší časové 
období, ale minimálně na dva roky. Po absolvování této sjednané doby přecházeli vojáci mezi 
rezervisty. S tak výraznou redukcí na poloviční velikost armády nastal velký problém  
u jednotlivých vojenských kategorií. Odchody z armády byly možné jen na základě 
dobrovolného rozhodnutí, a proto zůstávalo v armádě velké množství důstojníků a naopak 
mužstva byl velký nedostatek. 
 
„V průběhu let 1996-1998 se redukce v kategorii důstojníků, poddůstojníků a vojáků 
zredukovala na 45 %, 17 % a 50 % původních stavů.“38 
 
Profesionalizace ozbrojených sil Německa 
 

 
 
V červenci roku 2011 došlo v Německu k ukončení základní vojenské služby. Došlo tak 
k jedné z nejdůležitějších událostí ve vývoji Bundeswehru od jeho založení v 50. letech 
20. století. Pro pochopení proběhlé profesionalizace je vhodné připomenout dosavadní vývoj 
v armádě od jejího moderního znovuobnovení.39 

                                                 
37

 DERYCKER, M. a kol. Některé zkušenosti z profesionalizace belgické armády. Vojenské rozhledy. 1999, č. 2.,  
s. 79-82. 
38

 DERYCKER, M. a kol. Některé zkušenosti z profesionalizace belgické armády. Vojenské rozhledy. 1999, č. 2., 
s. 79-82. 
39

 JEHN, C.; SELDEN, Z. The End of Conscription in Europe? RAND, nedatováno. 
<http://www.rand.org/pubs/monographs/MG265/images/webS0228.pdf>. 
Military Reform: Conscription in Germany to End Next Summer. Der Spiegel. 2010,  23. XI. 2010. 
<http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,730660,00.html>. 
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Území bývalého západního Německa bylo považováno za hlavní bojiště, na kterém by se měl 
odehrát střet mezi východem a západem v době Studené války. Aby bylo toto území 
vojensky co nejvíce zabezpečeno, přistoupili západní spojenci k založení Bundeswehru. Od 
konce války v Německu působily pouze okupační síly spojenců, německá armáda byla do té 
doby rozpuštěna. Nově vytvořený Bundeswehr, který měl čelit předpokládanému útoku 
armád Varšavské smlouvy, čítal více než 500 000 mužů složených převážně z vojáků základní 
služby. Po mobilizaci byl plánovaný stav armády dokonce více než 1 milion vojáků. Při vzniku 
armády bylo úzkostlivě dbáno, aby nové ozbrojené Německa síly již znovu nemohly 
znamenat nebezpečí pro mír v Evropě a pro demokratický vývoj ve Spolkové republice. 
Jednou z hlavních pojistek tohoto vývoje mělo být právě zavedení základní vojenské služby, 
která měla představovat důležitý prvek civilní kontroly. Další pojistka byla spatřována 
v nedílné součásti Bundeswehru, jako členského státu Severoatlantické aliance. 
 
Ke střetu se sovětskou a východoněmeckou armádou nakonec nedošlo. Po pádu železné 
opony a po procesu znovusjednocení Německa, stál Bundeswehr před obtížným úkolem 
vybudování vlastních struktur v nové východní části, na zde nepoznané demokratické bázi. 
Lidová armáda Německé demokratické republiky byla proto zrušena. Nově sjednocené 
ozbrojené síly byly zredukovány o třetinu z důvodu celkové změny bezpečnostní situace 
v Evropě. 
 
Byl sice minimalizován konflikt velkého rozsahu v Evropě, ale objevily se nové bezpečnostní 
hrozby. Jednalo se zejména o regionální války a konflikty zejména v bývalé Jugoslávii, 
Sovětském svazu a Africe. Angažovanost německé armády v řešení těchto konfliktů byla 
téměř nemyslitelná. Zejména díky historickým paralelám a také hlavně díky zákazu nasazení 
armádních sil mimo oblast Německa či spojeneckého území. 
 
Tento zákaz byl zpochybněn v roce 1993, kdy byly poskytnuty vojenské oddíly pro misi 
v Somálsku. Po této zkušenosti bylo zjištěno, že Bundeswehr, který byl doposud vystavěn 
k zadržení vojsk postupujících armád Varšavské smlouvy, má velké potíže s vysláním 
expedičních sil do vzdálenějších oblastí a jejich dlouhodobějším udržováním v akci. Přesto 
pokračovalo nasazování sil Bundeswehru i v 90. letech 20. století v rámci různých 
mezinárodních kampaní. Jako součást mise SFOR bylo nasazeno na 3 000 vojáků. Důležitá 
byla také účast v misi v Kosovu, kde bylo nasazeno 5 000 vojáků. 
 
Další rozvoj expedičních sil byl urychlen po zkušenostech z konfliktu v Kosovu a zejména po 
rozhodnutích na konferencích v Helsinkách v roce 1999 a v Praze v roce 2002, kdy bylo 
přikročeno k založení jednotek Evropské unie a Sil rychlé reakce Severoatlantické aliance.40 

                                                 
40

 Working Group on the Conscript System: Final Report. Ministry of Defence: Finland. 2010, 28. IX. 2010. 
<http://www.defmin.fi/index.phtml?4510_m=4435&l=en&s=547>. 
AJANGIZ, R. Conscientious Objection in Spain. Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer 
aus Gewissensgründen e. V. <http://www.zentralstelle-kdv.de/z.php?ID=235>. 
UNGER, C. Antreten zum Aussetzen – Folgen der Reform. Abendblatt . 11. XII. 2010. 
<http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article1724665/Antreten-zum-Aussetzen-Folgen-der-
Reform.html>. 
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V prvním desetiletí nového tisíciletí bylo navrženo několik reforem armády, které měly 
přispět k větším expedičním schopnostem a po celosvětové hospodářské krizi zejména ke 
snížení obraných rozpočtů a k celkové úspoře. Již v roce 2000 byl předložen plán ministra 
Scharpinga, podle kterého měl být konečný stav ozbrojených sil stanoven na 282 000 vojáků, 
včetně 80 000 branců. Ke konci desetiletí bylo již čím dál více zřejmé, že některé vojenské 
schopnosti nejsou schopni vojáci základní služby získat. Reálné bojiště se velmi rychle mění, 
technické inovace jsou čím dál rychlejší, ve všech sférách působení armády jsou zaváděny 
počítačové systémy, protivníci ovládají nové způsoby boje, a to klade enormní nároky na 
vojáky, kteří se na tyto změny mohou připravovat pouze neustálým výcvikem.41 
 
„Zmíněné problémy konstatuje ve své zprávě Weiseho komise, která se vyslovuje pro co 
největší flexibilitu armády. Navrhuje pokles celkového počtu vojenského personálu na 
180 000 vojáků, 165 000 vojáků z povolání a 15 000 dobrovolníků, civilní personál se měl 
snížit o třetinu ze 75 000 na 50 000 a samotné ministerstvo obrany se mělo ztenčit o více než 
polovinu z 3 300 na 1500 zaměstnanců.“42 Dosavadní rozdělení armády na části zásahové, 
stabilizační a podpůrné, mělo nahradit klasické označení na pozemní, námořní a letecké síly. 
 
Tento návrh byl ministrem obrany v obdobné verzi odsouhlasen a bylo přistoupeno k redukci 
povinné základní služby nejdříve na 6 měsíců a poté byla 1. července 2011 zrušena zcela. 
Velikost armády byla nakonec stanovena na 185 000 vojáků. Reforma seškrtala počet 
personálu o 40 000 a došlo k jednomu z hlavních požadovaných efektů, a to k úspoře  
8,3 miliardy eur.  
 

                                                 
41

 Wohlfahrtsverbände fürchten Männermangel in Sozialberufen. Karrieretrends. 11. IV. 2011. <http://www. 
karrieretrends.de/wissen/karriere-news/wohlfahrtsverbaende-fuerchten-maennermangel-in-sozialberufen/>. 
Soziale Verbände kritisieren Wehrpflicht-Abschaffung. RP. 15. VIII. 2010. 
<http://www.rp-online.de/politik/deutschland/zukunft-ohne-zivis-kostet-200-millionen-euro-1.480458>. 
LAHODYNSKY, O. Weg mit der Wehrpflicht! Warum das Bundesheer völlig neu definiert gehört. Profil, 17. I. 
2011. <http://www.profil.at/articles/1102/560/286397/weg-wehrpflicht-warum-bundesheer>. 
RUMPOLD, C. Auswirkungen der Wehrpflichtabschaffung in Deutschland. Kommunalnet. 25. I. 2012. 
<https://www.kommunalnet.at/news/einzelansicht/auswirkungen-der-wehrpflichtabschaffung-in-
deutschland/news/detail.html?cHash=9f3f14246eeeb447835efacb32c8390d&no_cache=1&sword_list%5B0%5
D=der&sword_list%5B1%5D=wehrpflichtabschaffung&sword_list%5B2%5D=in&sword_list%5B3%5D=deutschla
nd>. 
KUJAT, H. a kolektiv. Wehrpflicht und Zivildienst. Aus Politik und Zeitgeschichte. 2011, č. 48, 28. XI. 2011. 
<http://www.bpb.de/system/files/pdf/JTOR09.pdf>. 
42

 KUČERA, T. Transformace německých ozbrojených sil po konci studené války. Obrana a strategie. 2011, č. 2., 
s. 35. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. David Urbaník, Konec prezenční vojenské služby v Evropě a jeho dopad na oblast krizového řízení (2015_A_05) 

 

 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

29 

Ilustrace: Složení, velikost a délka základní vojenské služby v Bundeswehru v letech 1990 
až 2011.43 
 

 
 
Lze tedy shrnout, že nejdůležitější důvody pro udržování branecké armády v Německu až do 
druhého desetiletí 21. století byly zejména historické, kdy se značná část populace i politické 
reprezentace obávala vzniku elitní, těžko přístupné armády, ve které by mohly znovu klíčit 
předválečné tendence a myšlenky. Dalším důvodem byla nutnost masivního zajištění území. 
Tento argument však s postupem času, spolu se změnami v bezpečnostním prostředí, ztrácel 
na významu. Třetím důvodem byla silná propojenost sociální politiky státu na rekrutačním 
systému, kdy velké oblasti sociální sféry byly závislé na civilní službě, jako formě výkonu 
branné povinnosti. Všechny tyto argumenty však nakonec musely ustoupit nutným 
finančním škrtům vyvolaných hospodářskou krizí. Snižující se podpora veřejného mínění pro 
projekt povinné vojenské služby a všudypřítomná restrikce finančních výdajů vedly nakonec  
i v Německu k přistoupení k profesionalizaci armády. 
 

                                                 
43

 KUČERA, T. Transformace německých ozbrojených sil po konci studené války. Obrana a strategie. 2011, č. 2., 
s. 37. 
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Profesionalizace ozbrojených České republiky 
 

 
 
Dle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, vytváří Česká republika 
k zajištění své bezpečnosti ozbrojené síly. Ty se skládají z armády, Vojenské kanceláře 
prezidenta republiky a Hradní stráže. Primárním povinností ozbrojených sil je obrana České 
republiky proti vnějšímu napadení. 
 
Dne 1. ledna 2005 došlo na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti, ke zrušení 
výkonu branné povinnosti v době míru. Byla tak ukončena téměř 150 let zavedená forma 
obrany státu, která se datuje od 5. prosince 1868, kdy poprvé, tehdejší rakouský branný 
zákon uvalil všeobecnou povinnost vojenské služby na své občany.  
 
Graf: Vývoj počtu vojáků prezenční služby sloužících v Armádě České republiky od roku 
1993 do roku 2005.44 
 

 
 

Shrnutí současné situace a nejnovějšího vývoje na poli profesionalizace či zachovávání 
základní vojenské služby v Evropě 
 
Dnešní situaci můžeme nazvat jako vítězství konceptu profesionalizace armád na evropském 
kontinentu. Donedávna vysoce převládající systém bezpečnosti závislý na braneckých 
ozbrojených silách, byl v posledním desetiletí vytlačen, čím dál preferovanější variantou 

                                                 
44

 Vývoj skutečných počtů osob v resortu Ministerstva obrany České republiky v letech 1993-2013. Ministerstvo 
obrany České republiky.  20. I. 2013. <http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=51566>. 
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založenou na profesionálních vojácích. Tento přístup je nejmarkantnější zejména v členských 
zemích Severoatlantického paktu. Evropské armády můžeme tedy stále rozdělit na: 
 
Země zachovávající všeobecnou brannou povinnost – například Řecko, Švýcarsko, Ruská 
federace nebo Bělorusko 

 
Rakousko se v lednu 2013 formou nezávazného referenda rozhodlo, pokračovat v tradici 
povolávání občanů do základní vojenské služby45. V současné době slouží v Bundesheeru  
35 000 mužů a žen, včetně 17 000 vojáků základní vojenské služby, která je vykonávána po 
dobu 6 měsíců, náhradní civilní služba je povinná po dobu 9 měsíců. Rozpočet armády v roce 
2007 činil 2,25 miliardy euro, což znamenalo 0,84 % HDP. V roce 2008 byl rozpočet stanoven 
na 2,04 miliardy euro, který zaujímal 0,73 % HDP. V roce 2013 je plánován rozpočet nižší než 
2 miliardy euro. Záloha armády v počtu 75 000 vojáků je dostupná do tří dnů.46 
 
Ukrajina v roce 2013 představila pětiletý plán redukce počtu vojenského personálu 
z nynějších 192 000 na konečných 70 000 vojáků. Armáda se tak má stát od roku 2017 plně 
profesionální.47 
 
Estonsko jako jediná z pobaltských zemí nepřistoupila doposud k profesionalizaci armády. 
Délka vojenské služby je určena pro specialisty a velitele záložních oddílů na 11 měsíců, pro 
běžné vojáky to je 8 měsíců služby. Počet vojáků základní služby v armádě mírně roste. 
V roce 2010 to bylo 3 017 a v roce 2011 již 3 149 vojáků.48  
 
Dánsko – tak jako většina severských zemí i Dánsko zachovává prezenční vojenskou službu, 
která zde trvá 4 měsíce. Podobně jako v ostatních evropských státech, také v této zemi 
dochází k postupnému snižování počtu vojenského personálu. Tento trend je patrný z grafu 
č. 4. V roce 2011 sloužilo u pozemních sil 10 146 vojáků. Z tohoto počtu bylo 1 770 vojáků 
základní vojenské služby. Celkový počet odvedenců, připočítáme-li i složky námořnictva  
a letectva, dosáhl v tomto roce počtu 2 039 mužů. 
 

                                                 
45

 Rakušané se vyslovili pro zachování povinné vojny. Novinky.cz, 20. I. 2013 
<http://www.novinky.cz/zahranicni/290772-rakusane-se-vyslovili-pro-zachovani-povinne-vojny.html>. 
SEEMAN, R. Spor o profesionalizaci rakouské armády vrcholí.  Rozhlas..cz. 24. IX. 2012. <http://www.rozhlas.cz/ 
cro6/komentare/_zprava/richard-seemann-spor-o-profesionalizaci-rakouske-armady-vrcholi--1114447>. 
46

 The Austrian Armed Forces Documentation Project. Doppeladler. 
<http://www.doppeladler.com/oebh/ral7013.htm>. 
47

 Yanukovych: Ukraine Soon to Have Professional Army. Kyivpost. 15. II. 2013. <http://www.kyivpost.com/ 
content/ukraine/yanukovych-ukraine-soon-to-have-professional-army-320502.html>. 
48

 Estonia Maintains Compulsory Military Service. Baltictimes. 2. V. 2011. 
<http://www.baltictimes.com/news/articles/28109/>. 
KRULÍK, O. Dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti: Příklad z Estonska. Bezpečnostní teorie a praxe. 2010, č. 1, s. 
81 až 90. ISSN 1801-8211. 
KRULÍK, O. V Estonsku děláme všechno po svém. 112. 2010, č. 4, s. 30 až 31. ISSN 1213-7057. 

http://www.novinky.cz/zahranicni/290772-rakusane-se-vyslovili-pro-zachovani-povinne-vojny.html
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Graf: Vývoj početního stavu personálu v armádě Dánska v letech 2001 až 2011.49 
 

 
 
Země s profesionální armádou – např. Německo, Francie, Spojené království, Itálie, Česká 
republika 

 
Proces zavádění profesionálních armád můžeme rozdělit dle časového a historického 
kontextu do tří etap: 

 

 přikročení k profesionalizaci již v době studené války, zde mluvíme o zemích jako 
Spojené království, Lucembursko, Malta, Irsko; 

 rozhodnutí o profesionalizaci těsně po ukončení studené války a v návaznosti na 
tento vývoj, zde můžeme jako příklad uvést Belgii a Nizozemsko; 

 zavedení tohoto konceptu až v novém tisíciletí, to platí pro země jako Německo, 
Maďarsko, Slovensko, Španělsko aj. 

 
Dalším znakem současného stavu na poli struktur armád v Evropě je, dá se říci, permanentní 
reforma ozbrojených sil. Změny v početních stavech armád, rozpočtů Ministerstva obrany, 
úpravy ve složení, určení či dislokace jednotlivých svazků, jsou poměrně časté. Hlavní důvody 
jsou zejména snaha zefektivnit organizaci armád, provést modernizaci, a zejména jsou 
vedeny potřebou ušetřit vynakládané finance z obranných rozpočtů. Reorganizace armád 
není aktuální pouze v členských zemích Severoatlantické aliance, ale prostupuje celou 
Evropou a nevyhýbá se ani zemím bývalého Sovětského svazu. V této souvislosti se 
v současné době mluví zejména o Ruské federaci50 a Ukrajině.51 

                                                 
49

 Facts and Figures, The Danish Armed Forces. Forsvaret. 2011, č. 2. 
<http://forsvaret.dk/FKO/eng/Documents/Fakta%20om%20Forsvaret_UK.pdf>. 
50

 STOJAR, R. Profesionalizace ozbrojených sil Ruské federace. Obrana a strategie. 2005, č. 1. 
51

 KRÁL, J. Profesionalizace armády Ukrajinské republiky. Kralik.signaly. 7. VIII. 2008. 
<https://kralik.signaly.cz/0808/profesionalizace-armady-ukrajinske-republiky>. 
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Ilustrace: Branná povinnost ve světě ve stavu k červenci 2011.52 
 

 
 
Poznámky: 

 Povinná základní vojenská služba. 

 Branná povinnost v případě ohrožení. 

 „Chybí branná povinnost“ (množina zahrnuje jak země s profesionální armádou, tak země zcela bez armády: 
Island, Kostarika, Haiti, Mauricius, Panama, Grenada, Andorra, některé země v Tichém oceáně atd.). 

 Nejsou dostupná data. 

 
Jak byla zaváděna profesionalizace v ozbrojených silách v některých zemích Evropy a naopak 
stále fungující systém konskripce, dnes již v menšině evropských států, dokládá následující 
tabulka. 
 

                                                 
52

 Military Conscription. Does Your Country Need You? Economist. 4. VII. 2011. 
<http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/07/military-conscription>. 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/07/military-conscription
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Tabulka: Evropské země: profesionalizace armády, délka základní vojenské služby.53 
 

Státy v Evropě Profesionální armáda Rok profesionalizace Délka základní vojenské služby 

Belgie Ano 1995 // 

Bělorusko Ne // 12 nebo 18 měsíců 

Bulharsko Ano 2008 // 

Chorvatsko Ano 2008 // 

Česká republika Ano 2005 // 

Dánsko Ne // 4 měsíce 

Estonsko Ne // 8 nebo 11 měsíců 

Finsko Ne // 6 až 12 měsíců 

Francie Ano 2003 // 

Německo Ano 2011 // 

Řecko Ne // 9 měsíců 

Maďarsko Ano 2005 // 

Makedonie Ano 2006 // 

Malta Ano 1970 // 

Island 0 0 0 

Irsko Ano 1954 // 

Itálie Ano 2005 // 

Lotyško Ano 2007 // 

Litva Ano 2008 // 

Lucembursko Ano 1967 // 

Nizozemsko Ano 1997 // 

Norsko  Ne // až 19 měsíců 

Polsko Ano 2010 // 

Portugalsko Ano 2003 // 

Rakousko Ne // 6 měsíců 

Rumunsko Ano 2007 // 

Ruská federace Ne // 12 měsíců 

Slovensko Ano 2006 // 

Slovinsko Ano 2003 // 

Srbsko Ano 2011 // 

Španělsko Ano 2003 // 

Švédsko Ano 2011 // 

Turecko Ne // 6 až 15 měsíců 

Ukrajina Ne // 12 nebo 18 měsíců 

Spojené království Ano 1961 // 

 
Poznámky: 0 - Island postrádá ozbrojené síly; // - nezavedena profesionalizace nebo neexistence základní vojenské služby  

                                                 
53

 PERNICA, B. Profesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti. Praha, 2007, s. 120n. 
Estonia Maintains Compulsory Military Service. Baltictimes. 2. V. 2011. 
<http://www.baltictimes.com/news/articles/28109/>. 
Facts and Figures, The Danish Armed Forces. Forsvaret. 2/2011. 
<http://forsvaret.dk/FKO/eng/Documents/Fakta%20om%20Forsvaret_UK.pdf>. 
Macedonian Army Phases out Conscription. Settimes. 21. IV. 2006. <http://www.setimes.com/cocoon/ 
setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2006/04/21/feature-02>. 
Sweden Ends Compulsory Military Service. Swedihwire. 1. VII. 2010. 
<http://www.swedishwire.com/politics/5236-sweden-ends-compulsory-military-service->. 
KUČERA, T. Transformace německých ozbrojených sil po konci studené války. Obrana a strategie. 2011, č. 2. 
Serbian Army Become Professional. Allvoices. 1. I. 2011. 
<http://www.allvoices.com/contributed-news/7766564-serbian-army-became-professional>. 
Rakušané se vyslovili pro zachování povinné vojny. Novinky.cz. 20. I. 2013. 
<http://www.novinky.cz/zahranicni/290772-rakusane-se-vyslovili-pro-zachovani-povinne-vojny.html>. 
Compulsory Military Service. Norwegian Army Forces. 16. I. 2012. 
<http://mil.no/organisation/compulsory-military-service/Pages/compulsory-military-service.aspx>. 
European Union Nations Continue to Phase Out Military Conscription. Deutsche Welle. 1. VII. 2010. 
<http://www.dw.de/eu-nations-continue-to-phase-out-military-conscription/a-5749541-1>. 
Military Service. Ministry of National Defence of the Republic of Poland. 11. I. 2011. 
<http://www.wp.mil.pl/en/strona/333/LG_260_261>. 
Russian Government is Considering Additional Benefits for Army Conscripts. RIA Novosti. 31. VII. 2012. 
<http://en.rian.ru/military_news/20120731/174878568.html>. 
Military Service Age and Obligation. Central Intelligence Agency; World Factbook.  
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2024.html>. 
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4.   Využití armádních kapacit v Evropě pro řešení nevojenských krizových situací 
 
Kapitola je zaměřena na praktickou činnost, kterou vykonávají evropské armády při 
nevojenských zásazích a při výcviku, kterým se na ně připravují. Podkapitoly popisují 
detailněji jednotlivé, v minulosti provedené akce a nácviky v zemích jako Portugalsko, 
Slovensko, Česká republika, Švýcarsko či Rakousko. V úvodní části je věnována pozornost 
některým teoretickým termínům, které jsou důležité pro pochopení předkládané 
problematiky. 

 
4.1   Bezpečnost, vojenské a nevojenské bezpečnostní hrozby 
 
Na tomto místě je nutno osvětlit pojem bezpečnost a bezpečnostní hrozby. Tyto termíny 
mají jak obecný tak mezinárodní charakter a úzce souvisí s problematikou využívání 
ozbrojených sil, jak pro jejich hlavní účel, tak i ve prospěch nevojenských subjektů  
a organizací při řešení krizových situací. 
 
Zajištění bezpečnosti patří do elementárních funkcí státu. Dosažením stavu bezpečnosti 
naplňuje stát svůj účel. Bezpečnost je možno popsat jako aktivní a stálá snaha snížit možnost 
vzniku ohrožení, hrozeb a mimořádných či nebezpečných situací, na přijatelné minimum, za 
účelem bezproblémového chodu státu a společnosti a zajištěním bezpečnosti pro obyva-
telstvo. 
 
Bezpečnost, rozlišení: 
 

 Vnitřní – čili existující na teritoriu daného státu. Pro zajištění vnitřní bezpečnosti  
a vnitřního pořádku slouží zejména státní a samosprávné orgány, které právní 
úpravou a plněním svých úkolů zajišťují chod společnosti. Dalšími nezbytnými aktéry 
bezpečnostní politiky jsou bezpečnostní a záchranné sbory, milice, aktivní zálohy, 
různé druhy stráží, soukromé bezpečnostní subjekty, ale také právnické či fyzické 
osoby a samozřejmě je využívána také armáda. Vnitřní bezpečnost je nejvíce 
ohrožována přírodními katastrofami, dostupností surovin a zdrojů, kriminální 
činností, terorismem, extremismem, imigrací, korupcí, hospodářským stavem  
a stavem veřejné správy.54 

 Vnější – zajišťována na mezinárodním poli. Hlavním nástrojem k zajištění bezpečnosti 
je využívána diplomacie. Formou mezinárodních a spojeneckých smluv je nastolována 
geopolitická stabilita a vzájemná kooperace, jejímž hlavním účelem je zajištění státní 
suverenity a bezpečnosti, dále prosazení svých národních zájmů, odstranění konfliktů 
mezi státy a zabránění vojenskému střetnutí. Garantem proti vojenskému útoku 
vedenému ze zahraničí je armáda, případně spojenecká vojenská pomoc, je-li stát 
členem vojenského seskupení, vzniklého za účelem vzájemné obrany a pomoci. 
K sekundárnímu zajištění vnější bezpečnosti může napomáhat i účast státu 
v některých z mnoha mezinárodních společenství.  

                                                 
54

 HOLUBOVÁ, V. Vnitřní bezpečnost státu, bezpečnostní služby. Vysoká škola báňská – Technická universita 
Ostrava. 2010. <http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sites-
root/fbi/040/cs/sys/resource/PDF/vnitrni_bezpecnost_statu.pdf>. 
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Bezpečnost (bezpečnostní zájmy státu) obecně mohou narušovat tyto bezpečnostní hrozby: 
 
Vojenské bezpečnostní hrozby 

 Regionální války a ozbrojené konflikty. 

 Nelegální držení zbraní hromadného ničení. 
 
Nevojenské bezpečnostní hrozby 

 Ekonomicko-sociální hrozby – negativní tendence projevující se narušením 
společenských vztahů (růst chudoby a nezaměstnanosti, zanedbávání či nefunkčnost 
veřejných služeb, státu).55 

 Demografické hrozby – negativní nebo naopak příliš rychlý růst obyvatelstva, ilegální 
migrace, odchod kvalifikovaných občanů do zahraničí. 

 Ekologické hrozby – závažné poškození životního prostředí, znečištění zdrojů pitné 
vody a orné půdy, narůstající počet přírodních katastrof a havárií. 

 Zdravotní hrozby – globálně se šířící nebezpečné choroby, napadající jak 
obyvatelstvo, tak zemědělské zvířata a plodiny, nefungující zdravotnický systém, 
nedostatek léků.  

 
Smíšené hrozby 

 Extremismus a organizovaný zločin. 

 Terorismus. 
 
4.2  Využití kapacit armády České republiky v přípravě a k řešení nevojenských krizových 

situací56 
 

Hlavním úkolem ozbrojených sil je obrana České republiky proti vnějšímu napadení  
a příprava na ni. Dalším úkolem je dodržení smluvních závazků, plynoucí z mezinárodních 
smluv v případě společné obrany proti napadení. Armádu České republiky lze mimo jiné také 
použít k nasazení „…k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích 
ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí nebo k likvidaci 
následků pohrom, k odstranění jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky, 
k zabezpečení letecké zdravotní dopravy, k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany.“57 
 
Pro řešení nevojenských krizových situací jsou v Armádě České republiky primárně určeny 
záchranné útvary, které jsou také ostatní složkou integrovaného záchranného systému.58 
 
Záchranné útvary jsou samostatnou složkou Armády České republiky. Jsou předurčeny 
k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany a přípravou civilní ochrany pro dobu válečného 
stavu. Po redukci záchranných praporů v prvním desetiletí nového století, existují na území 
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 ŠKVRNDA, F. O sociologických aspektoch vytvárania teórie bezpečnosti. Slovenská politologická revue, 2009, 
4, s. 3 až 20. 
STEVENS, A. Přehled osvědčených postupů při prevenci různých typů násilí v Evropské unii. Praha: Institut pro 
kriminologii a sociálni prevenci, 2007. ISBN 978-80-7338-058-8. 
56

 VLČEK, B. Lidské zdroje použitelné pro zabezpečení požadavků souvisejících s řešením krizových stavů  
a obranou státu. Vojenské rozhledy. 2007, roč. 16, č. 2, s. 186-201. 
57

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 
58

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému České republiky. 
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České republiky pouze dvě samostatné záchranné roty, a to jako součást podpůrného 
kompletu společných sil v rámci 15. ženijní brigády Bechyně.59 Jsou dislokovány v Rakovníku 
a Olomouci. Záchranná rota může být nasazena pro řešení různých variant krizových situací. 
Obvykle jsou roty povolávány v situacích, kdy již síly základních složek integrovaného 
záchranného systému nedostačují, zejména při řešení rozsáhlých havárií, přírodních 
katastrof či krizových situací. Roty jsou schopny zabezpečit provádění vlastních záchranných 
prací, evakuací osob, zajistit jejich případné přechodné ubytování a je-li nutné,  
i dekontaminaci, dojde-li například k chemickým nebo radiačním haváriím. Dále jsou útvary 
vybaveny pro nouzové dodávky pitné vody a elektrické energie.  
 
Lze je nasadit při, povodních, větrných polomech, požárech či záchranných pracech 
prováděných ve výškách. Pro potřeby zásahu na území členských států Evropské unie jsou 
vyčleněny nutné síly a prostředky. Mezi hlavní úkoly Samostatné záchranné roty patří:60 
 

 Zřizování dekontaminačních míst při havárii v jaderných elektrárnách (Temelín, 
Dukovany). 

 Výstavba materiální základny humanitární pomoci (pro 450 osob). 
 Vyčleňování záchranného týmu UNSAS (United Nations Standby Arrangements 

Systém) pro Organizaci spojených národů respektive Evropskou unii. 
 Zajištění vyčleněných sil a prostředků v požadované pohotovosti k nasazení ve 

prospěch integrovaného záchranného systému České republiky. 
 Poskytnutí podpory integrovaného záchranného systému České republiky a Policii 

České republiky. 
 
Výběr některých nevojenských cvičení či konkrétních zásahů Armády České republiky v roce 
2012: 

 

 Dne 14. září 2012 bylo v areálu plzeňského letiště Líně provedeno cvičení s názvem 
civilní a vojenská spolupráce – Civil and Military Co-Operation, CIMIC. Toto cvičení 
bylo zaměřeno na mimořádnou událost výskytu pravých neštovic. Účastnila se ho 
Armáda České republiky, zejména její zdravotní složky, a jednotky integrovaného 
záchranného systému. V rámci cvičení proběhlo několik nácviků řešení možného 
výskytu nebezpečných virulentních chorob.61 

 V srpnu roku 2012 se uskutečnilo v Praze cvičení integrovaného záchranného 
systému s názvem „Povodeň 2012“. Cvičení se účastnily základní složky 
integrovaného záchranného systému spolu s Armádou České republiky, která byla 
zastoupena převážně aktivní zálohou. Úkolem bylo vybudovat v co nejkratší době 
protipovodňovou zábranu, dlouhou asi 1 kilometr. V průběhu zaměstnání byla 

                                                 
59

 Podpůrný komplet společných sil. Armáda České republiky. 3. III. 2013. <http://www.acr.army.cz/struktura/ 
spolecne-sily/podpurny-komplet/podpurny-komplet-spolecnych-sil-3609/>. 
60

 Možnosti nasazení. Záchranáři Armády České republiky, 2009. 
<http://www.zachranariacr.cz/data/nasazeni/nasazeni.php>. 
61

 Armádní jednotky a složky integrovaného záchranného systému řešily mimořádnou událost výskytu Varioly. 
Armáda České republiky, 14. IX. 2012. <http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armadni-
jednotky-a-slozky-izs-resily-mimoradnou-udalost-vyskytu-varioly-74214/>. 

http://www.zachranariacr.cz/data/nasazeni/nasazeni.php
http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armadni-jednotky-a-slozky-izs-resily-mimoradnou-udalost-vyskytu-varioly-74214/
http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armadni-jednotky-a-slozky-izs-resily-mimoradnou-udalost-vyskytu-varioly-74214/
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zaznamenána i mimořádná událost, kdy členka cvičící armádní skupiny zachránila 
osobu postiženou epileptickým záchvatem.62 

 Dne 2. července 2012 došlo v Přerově k havárii nákladního automobilu, který narazil 
do stěny domu a tím došlo k zavalení vozidla a jeho následném vznícení. Z důvodu 
nutnosti použití speciální vyprošťovací techniky byla na místo, na žádost operačního 
střediska Hasičského záchranného sboru, odeslána jednotka samostatné záchranné 
roty v Olomouci.63 

 V červenci 2012 proběhlo v Karlových Varech a německém Grafenwohru dvoudenní 
společné česko-německo-americké cvičení, které bylo zaměřeno na výcvik dovedností 
v oblasti zvládání krizových situací a postupu při kooperaci s jednotkami složek 
integrovaného záchranného systému. Akce se zúčastnily jednotky Armády České 
republiky, Bundeswehru a americké armády v pěti smíšených desetičlenných 
skupinách. Skupiny soutěžily ve střeleckých dovednostech, zdolávání říčních toků, 
v rychlosti zbudování střediska pro poskytnutí pomoci obyvatelstvu.64 

 V červnu 2012 ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice se uskutečnilo čtyřdenní 
cvičení, zaměřené na řešení možných krizových situací při šíření nákazy 
hospodářských zvířat. Pro nácvik byly určeny síly a prostředky Vojenské veterinární 
služby Armády České republiky z Hlučína a Státní veterinární správy České republiky. 
Jako součást zaměstnání byly prováděny odběry biologického materiálu, odchyt 
zvířat, jejich transport a následná dekontaminace všech použitých prostředků. 
Armádní jednotka z Hlučína je svým zaměřením, jediná svého druhu v armádě a jejím 
úkolem je také vykonávání veterinární služby v rámci Ministerstva obrany.65 

 V květnu 2012 byl na příkaz náčelníka Generálního štábu, po odeslané žádosti 
z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, nasazen 
vrtulník Sokol k provedení hašení požáru lokalizovaného na jižní Moravě.66 

 Téhož měsíce se uskutečnilo cvičení Krajského velitelství v Ostravě, které mělo za cíl 
prověřit schopnosti velení operací při výskytu místních záplav v součinnosti s orgány 
dotčených obcí i s integrovaným záchranným systémem Moravskoslezského kraje.67  
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 Protipovodňové cvičení se pro příslušnici aktivní zálohy změnilo v ostrý zásah. Armáda České republiky,  
20. VIII. 2012. <http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/protipovodnove-cviceni-se-pro-
prislusnici-aktivni-zalohy-zmenilo-v-ostry-zasah-73194/>. 
63

 U dopravní nehody zasahovali i vojenští záchranáři z Olomouce. Armáda České republiky, 3. VII. 2012. 
<http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/u-dopravni-nehody-zasahovali-i-vojensti-zachranari-
z-olomouce-71916/>. 
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 Češi, Němci a Američané společně cvičili pomoc v krizových situacích. Armáda České republiky, 29. VI. 2012. 
<http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/cesi--nemci-a-americane-spolecne-cvicili-pomoc-v-
krizovych-situacich-71801/>. 
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 Nebezpečná nákaza na Boleticích. Armáda České republiky, 14. VI. 2012. 
<http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/nebezpecna-nakaza-na-boleticich-70850/>. 
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 Do hašení požáru v Bzenci se zapojila i armáda. Armáda České republiky, 25. V. 2012. <http://www.acr.army. 
cz/informacni-servis/zpravodajstvi/do-haseni-pozaru-v-bzenci-se-zapojila-i-armada-s-vrtulnikem-69607/>. 
67

 Ostrava prověřuje svou připravenost na povodně. Armáda České republiky, 15. V. 2012. <http://www.acr. 
army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ostrava-proveruje-svou-pripravenost-na-povodne--68905/>. 

http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/protipovodnove-cviceni-se-pro-prislusnici-aktivni-zalohy-zmenilo-v-ostry-zasah-73194/
http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/protipovodnove-cviceni-se-pro-prislusnici-aktivni-zalohy-zmenilo-v-ostry-zasah-73194/
http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/u-dopravni-nehody-zasahovali-i-vojensti-zachranari-z-olomouce-71916/
http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/u-dopravni-nehody-zasahovali-i-vojensti-zachranari-z-olomouce-71916/
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4.3 Příklady nasazení evropských ozbrojených sil při výskytu krizových situací  
 
Portugalsko 
 
Portugalsko, spolu s dalšími státy jižní Evropy, je každoročně ohrožováno rozsáhlými lesními 
požáry. Jedná se o velice závažný problém, který má dopad na velký počet obyvatel  
a způsobuje značné materiální škody. Asi nejhorším rokem pro výskyt tohoto fenoménu bylo 
léto 2003. V tomto roce došlo i ke značným ztrátám na životech. Zemřelo 15 lidí a požár 
zdevastoval 162 000 hektarů půdy.68 Při takto rozsáhlých a ničivých mimořádných situací je 
nasazována portugalská armáda a četnictvo.69 Stále více zaznívá kritika kvůli nedostatečné 
velikosti investic do protipožární infrastruktury. V Portugalsku působí okolo 42 000 hasičů. 
 
Ilustrace: Výskyt požárů a velikost zasažených oblastí v Portugalsku v srpnu 2003. 

 

 
 

Až na 2 000 z nich jsou však všichni ostatní, hasiči dobrovolnými.70 Dle statistiky španělského 
Ministerstva životního prostředí bylo právě Portugalsko v letech 1991 až 2002, nejvíce 

                                                 
68

 Portugal Forest Fire. Relief Web. 2003. <http://www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 
731BD6202596BF1FC1256F2D00484A9F-rw_prt080803.jpg>. 
69

 Guarda nacional republicana. <http://www.gnr.pt/>. 
70

 Main Fire Statistics In Portugal. International Association of Fire and Rescue Service. 
<http://www.ctif.org/main-fire-statistics-in-portugal>. 
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zasaženo lesními požáry, které každý rok zničily na 3,56 procenta lesních porostů v zemi. 
Ostatní středomořské státy byly zasaženy méně. Itálie přišla o 1,26, Řecko o 0,79, Španělsko 
o 0,55, Francie 0,45 procenta svých porostů.71 Podobné problémy s lesními požáry trápí 
každoročně také Španělsko. Z důvodů odlehlosti a často velkého rozsahu zasaženého území, 
je nasazována také zde, španělská armáda a letectvo.72  
 
Slovensko 
 
V lednu roku 2013 slovenská vláda oznámila záměr využít některé nezaměstnané občany pro 
potřeby armády v době živelních katastrof. Země se potýká s vysokou nezaměstnaností  
a toto má být jeden z programů, který by mohl přispět k částečnému řešení situace. Ti, 
z občanů, kteří by se tohoto programu zúčastnili, by prošli půlročním výcvikem 
organizovaným v kasárnách. Za nasazení pro potřeby státu by jim náležela odměna až do 
výše 6 400 korun. Slovenská vláda si slibuje, že pro projekt získá finanční dotace z programů 
Evropské unie.73 
 
V červnu 2010 armáda zvýšila o jeden stupeň možnost ohrožení státu na své pětistupňové 
škále. Důvodem byla masivní povodeň a z tohoto důvodu hrozící možnost nasazení 
ozbrojených sil na celém zasaženém území. Na požádání krizových štábů a povodňové 
komise bylo připraveno na 3 000 vojáků a 1 000 kusů techniky.74 
 
Rakousko 

 
V červenci 2009 došlo k masivním záplavám, které zasáhly severní Rakousko, Moravu, 
Slovensko a Polsko. Stalo se tak po dvou dnech nepřetržitého deště. Na některých tocích se 
jednalo i o více než třicetiletou povodeň. V Rakousku zasahovalo na 4 200 hasičů a více než 
200 vojáků. V záloze pro případný zásah bylo připraveno dalších 10 000 příslušníků 
ozbrojených sil.75 
 
Na konci roku 2011 ukončilo Rakousko, po více než 20 letech střežení své východní hranice. 
Tento stav trval od roku 1990, kdy došlo po pádu železné opony k velkému přílivu uprchlíků 
ze střední a východní Evropy. Nápor nebyla schopna řešit Spolková policie, a proto, bylo 
rozhodnuto o nasazení armády. Kontroverzní působení bylo stále prodlužováno. Změna 
nastala až po zapojení okolních zemí do schengenského systému. Po dobu svého působení 
pomohla armáda zajistit na 90 000 osob.76  
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 EHL, M. Portugalsko opět trápí velké lesní požáry. Hospodářské noviny. 28. VII. 2004. 
<http://www.hn.ihned.cz/c1-14688420>. 
72

 PAPEŽ, J. Požáry kolem Alicante stály život dva hasiče. Česká televize. 13. VIII. 2012. <http://www. 
ceskatelevize.cz/ct24/svet/191890-pozary-kolem-alicante-staly-zivot-dva-hasice/>. 
73

 Slovenská armáda chce cvičit nezaměstnané. iHned. 29. I. 2012, <http://zpravy.ihned.cz/svet-slovensko/c1-
59215050-slovenska-armada-chce-cvicit-nezamestnane-pomoci-pri-zivelnich-pohromach-by-si-mohli-financne-
prilepsit>. 
74

 Povodne: Armáda je v pohotovosti. Aktuality. 2. VI. 2010. 
<http://www. aktuality.sk/clanok/164954/povodne-armada-je-v-pohotovosti/>. 
75

 Vodní živel úřaduje, pomáhá i armáda, je i jeden mrtvý. Deník. 24. VI. 2009.  
<http://www.denik.cz/ze_sveta/rakousko_povodne_armada20090624.html>. 
76

 Rakousko zrušilo poslední armádní patroly na východní hranici. Český rozhlas. 17. XII. 2011. 
<http://www. rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/991463>. 
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Švýcarsko 
 
Armáda pomáhá formou podpůrných bezpečnostních zásahů, jedná se především o úkoly 
spojené s ostrahou, formou vojenské pomoci při katastrofách a formou všeobecných 
pomocných zásahů, např. zajištěním přepravy, technické pomoci apod.77 
 
V srpnu roku 2012 uskutečnila švýcarská armáda cvičení s názvem Stabilo Duo. To mělo za cíl 
prověřit schopnosti reakce na nenadálou událost spojenou s možností nepokojů v eurozóně, 
které by ohrožovaly bezpečnostní situaci ve Švýcarsku. Konkrétně se jednalo o ohrožení 
vlivem náhlé a soustředěné migrace z okolních zemí, a zejména ze států jižní Evropy, které se 
v současnosti nejvíce potýkají s ekonomickou krizí. Ke cvičení bylo povoláno na 2 000 vojáků, 
kteří ve spolupráci s policií řešili zadané úkoly v osmi švýcarských městech.78 

 

                                                 
77

 STRAKOVÁ, K. Švýcarská ochrana obyvatelstva. Monitor zahraničního odborného tisku. Institut ochrany 
obyvatelstva. 2/2010. <http://www.ioolb.cz/publikace.php>. 
78

 Švýcarská armáda se chystá na poprask, který může zavládnout v eurozóně. Novinky. 18. X. 2012.   
<http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/281963-svycarska-armada-se-chysta-na-poprask-ktery-muze-
zavladnout-v-eurozone.html>. 
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Závěr 
 
Je možné konstatovat, že tendence k provedení profesionalizace ozbrojených sil, 
přinejmenším v Evropě, rostly od poloviny 90. let 20. století. Státy „první vlny“, které k takto 
koncipované změně přistoupily, ukázaly na svých příkladech výhody a funkčnost této 
koncepce. Ostatní evropské státy je následovaly a v poslední době je možno pozorovat na 
mapě Evropy, téměř jednolitou barvu profesionalizace. Prosazení je zejména patrné 
v členských státech Severoatlantické aliance, kde v současnosti uplatňuje princip prezenční 
vojenské služby, již jen pět zemí z celkových 28. Tento trend se nezastavil a dále pokračuje, 
neboť plán zrušení povinné vojenské služby v poslední době oznámila Ukrajina i Moldavsko. 
 
Z kapitol uvádějících výhody a nevýhody koncepce profesionalizace nebo zachování branné 
povinnosti lze vyvozovat, že jednotlivé aspekty, které hovoří pro jednu nebo pro druhou 
verzi, nemají přímý protipól na opačné straně. Vždy jde o soubor východisek a opatření, 
která dotčená země analyzuje a aplikuje na svou konkrétní vojensko-politickou situaci,  
a v této situaci rozhoduje, která varianta řešení je pro její současnou i budoucí bezpečnostní 
situaci nejvýhodnější a dostačující k zajištění základních vytčených cílů i základních 
existenčních hledisek. 
 
Lze konstatovat, že nynější vlnu profesionalizace armád v Evropě umožnily politicko-
vojenské změny, které nastaly po konci studené války. Nastolování přátelských kontaktů ve 
vzájemných vztazích, postupující integrace Evropy a vzájemná vojenská spolupráce většiny 
zemí evropského kontinentu, tento vývoj dále umocnily. Jako konečné, nejsilnější 
argumenty, které ve svém důsledku vedly k prosazení profesionalizace ozbrojených sil 
v evropském kontextu, lze uvést tři nejdůležitější. Jako první argument zaznívá, potřeba 
vybudovat mobilní armádu schopnou zásahu ve velmi krátké době, a na velké vzdálenosti, 
kdy profesionální síly jsou pro takový účel hodnoceny jako nejefektivnější. Další hybnou silou 
procesu profesionalizace je změna veřejném mínění v nahlížení na úkoly armády v moderní 
době a celková proměna společnosti. To platí i pro demografické procesy, které samy o sobě 
vyžadují radikální obměnu ve struktuře ozbrojených sil. Třetím zásadní argument spočívá ve 
snaze ušetřit rozpočtové prostředky, z důvodu postupující ekonomické krize. Tato nutnost 
nakonec převážila misky vah ve prospěch profesionalizace i v Německu, jakožto představitele 
nejsilnější evropské ekonomiky. 
 
Z výše uvedeného je dále patrné, že obranná politika není ve všech evropských zemích 
akcentována stejně. Svědčí o tom odlišné obranné výdaje a různorodý, politicko-společenský 
přístup, jaký je k bezpečnostním problémům v Evropě uplatňován. Tuto roztříštěnost, 
zejména pokud se hovoří o Evropské unii, ještě více zvýrazňují hospodářské problémy členů  
a ne zcela jednoznačná a důrazná zahraničně-bezpečnostní politika Evropské unie.  
 
Je možno vypozorovat několik tendencí, které mohou ve svém důsledku ohrozit bezpečnost 
členských států Evropské unie a Severoatlantické aliance. Určité nebezpečí lze vidět 
v možném poddimenzování obranného sektoru, neboť v posledních letech dále klesají 
výdaje určené pro tento účel. Evropská unie, i když má téměř dvakrát více obyvatel než 
Spojené státy americké, a výkon ekonomik je téměř srovnatelný, vydává na obranné účely 
v souhrnu jen polovinu prostředků vynaložených Spojenými státy. Jako možné řešení 
popsané situace bych navrhoval, opětovné dodržování schváleného pravidla investice dvou 
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procent HDP do obranných rozpočtů členských států Severoatlantické aliance a zejména, 
jejich efektivní využití s průběžnou kontrolou, která by měla za cíl odstranit nadhodnocení 
konečné ceny a ztížila by možné korupční jednání. Další opatření, jak dosáhnou zlepšení 
v této oblasti, by mělo být silnější využívání nákupu vojenského materiálu přes centrálu 
Severoatlantické aliance, než je tomu doposud. I tato varianta může přispět ke zlepšení 
neblahé situace v zadávání zbrojních zakázek. Je také možné uvažovat o zřízení nezávislého 
orgánu či instituce v rámci Evropské unie i Severoatlantické aliance, který by se mohl 
vyjadřovat k efektivnosti nejdůležitějších zbrojních zakázek a takto podávat nezaujatý náhled 
na daný problém. Dalšího snížení vojenských nákladů lze také dosáhnout, zavedením 
jednotného vývoje nejdůležitějších a nejdražších zbraňových systémů, zejména v rámci 
Evropské unie. Mám na mysli, projekty stíhacích a bitevních letounů, tanků nové generace, 
fregat či ponorek. V dnešní Evropě existuje několik zástupců v jednotlivých třídách výzbroje, 
kdy vývoj každé jednotlivé zbraně je extrémně nákladný a je možné dosáhnout snížení ceny 
cestou společné kooperace. Jako příklad mohou posloužit Spojené státy americké, které 
nechávají zavádět do výzbroje obvykle maximálně dva typy zbraňových systémů ve své třídě. 
 
Jedním z důvodů zavádění profesionálních armád v Evropě, byl požadavek mobilních a rychle 
nasaditelných sil. Tato koncepce se může jevit velmi problematická. Domnívám se, že na 
dnešním evropském kontinentu není stále zcela zažehnáno nebezpečí vojenského konfliktu 
vysoké intenzity. Ještě více znepokojivá je situace ve světě. Nejasná budoucí role  
a směřování Ruské federace, několika regionálních velmocí a zejména Čínské lidové 
republiky, dle mého názoru vyvolává otázku, jak případně čelit takovým státům, které jsou 
vybavené velkým množstvím těžkých zbraní, když mé ozbrojené síly jsou založené na 
mobilnosti a pouze lehce vyzbrojené. Přílišná orientace na tento typ jednotek, může vyvolat 
bezpečnostní ohrožení, při řešení budoucích vojenských konfliktů. 
 
Pro nově vytvořené profesionální ozbrojené síly je typické, že postupem doby, výrazně klesá 
počet nasaditelných, vycvičených záložních vojáků, které by mohla armáda povolat 
v případě ohrožení.79 Proto je důležité, a to platí také pro Českou republiku, aby byly přijaty 
alternativní, a mnohem rozsáhlejší postupy tvorby armádních záloh, které by mohly být 
nasazeny při řešení vojenských i nevojenských krizových situací. 
 
Jako další posílení bezpečnostních vazeb a snižování ohnisek napětí v Evropě, spatřuji 
v pokračování započatého integračního procesu do struktur Evropské unie a Severo-
atlantické aliance. Dokončení vstupu balkánských zemí do jmenovaných organizací, by mělo 
mít prioritu, jakož i upevnění snahy vstupu Ukrajiny, která je významná pro evropskou 
bezpečnost, z důvodu, zde existujícího geopolitického ohniska. Je také žádoucí, vyvíjet větší 
ekonomicko-politickou aktivitu v blízkém sousedství Evropské unie, zejména na africkém 
kontinentu, odkud pochází většina migračních vln proudících do Evropy, které jsou schopny 
ohrozit vnitřní bezpečnost členských států. Patrná je také nutnost změny v postoji některých 
evropských zemí, které jsou sice součástí struktur Evropské unie a Severoatlantické aliance, 
ale nevyvíjejí dostatečnou aktivitu a někdy se dá říci, že „konzumují“ bezpečnostní výdobytky 
a úspěchy, které vytvořila zbylá většina spojeneckých států. 
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 VLČEK, B. Lidské zdroje použitelné pro zabezpečení požadavků souvisejících s řešením krizových stavů  
a obranou státu. Vojenské rozhledy. 2007, č. 2, s. 186-201. 


