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Úvod 
 
Vybrané téma freeriders jsem zvolil i přes skutečnost, že dané téma je mimo můj profesní 
obor. Osobním motivem ke zvolení daného tématu je fakt, že  jsem vyrostl v důstojnické 
rodině vrchního velitele Ženijního vojska Armády České republiky a prostředí armády mě 
obklopovalo celé dětství. A v neposlední řadě je dnešní situací na Ukrajině spojenectví  
a základní principy členství NATO velice zkoušeno a prověřováno. A bohužel se prokázaly 
určité nedostatky, které představím v průběhu mé práce. 
 
Severoatlantická aliance – vznik a historie 
 
Severoatlantická aliance, anglicky North Atlantic Treaty Organization, NATO, je v doslovném 
překladu Organizace Severoatlantické smlouvy, neboli Severoatlantická aliance je 
euroatlantický mezinárodní vojenský pakt založen 4. dubna roku 1949 a to podpisem 
Severoatlantické smlouvy, někdy též nazývána dle místa podpisu jako Washingtonská 
smlouva. Ústředí Aliance sídlí v Bruselu. 
 
Podnětem ke vzniku Aliance byla korejská válka. Slovy prvního generálního tajemníka, jenž je 
vrchním představitelem NATO v jeho organizační struktuře, Hastingse Ismaye bylo úkolem 
NATO „udržet Ameriku v Evropě, Sovětský svaz mimo západní Evropu a Německo při zemi.“ 
 
Za předchůdce NATO je považován Bruselský pakt, který 17. března podepsaly Belgie, 
Nizozemsko, Lucembursko, Francie a Spojené království. K obraně proti Sovětskému svazu 
byla ale zapotřebí i účast Spojených států, a proto došlo k vytvoření NATO, která byla 
podepsána Spojenými státy, Kanadou, Portugalskem, Itálií, Norskem, Dánskem a Islandem.  
 
Severoatlantická smlouva obsahuje 14 článků, mezi hlavní patří článek č. 5: „Smluvní strany 
se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe 
bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému 
ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, 
uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto 
napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou 
akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet 
bezpečnost severoatlantické oblasti.“1 

 
Hlavním posláním Aliance je ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho členů politickými  
i vojenskými prostředky v souladu se zásadami Charty OSN. Sdružuje nezávislé státy v rámci 
programu kolektivní obrany a umožňuje jim lepší spolupráci na úrovni politické, vojenské  
a hospodářské. 

                                                 
1
 The North Atlantic Treaty. North Atlantic Treaty  Organisation.  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm 
Plné znění zakládajícího dokumentu NATO. NATO Aktual.  
http://www.natoaktual.cz/na_zpravy.aspx?y=na_summit/washingtonskasmlouva.htm 
KULHÁNEK, Martin. Analýza Washingtonské smlouvy. Politologický časopis. 1997, 4. 
http://www.politologickycasopis.cz/userfiles/file/1997/4/1997-4-13-Kulhanek-
Analyza%20Washingtonske%20smlouvy%20z%20roku%201949.pdf 
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V roce 1953 oznámil Sovětský svaz žádost o připojení k Alianci se zdůvodněním zachování 
míru v Evropě. Členské země se však obávaly falešného záměru Sovětského svazu, který 
podezíraly, že jeho záměrem je Alianci oslabit, a tak návrh zamítly. Dva roky nato bylo přijato 
Západní Německo a odpovědí Sovětského svazu bylo vytvoření Varšavské smlouvy, kterou 
podepsaly Sovětský svaz, Maďarsko, Československo, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Albánie 
a Německá demokratická republika. 
 
V současné době tvoří Alianci 28 členských zemí. K již představeným zakládajícím zemím se 
postupně přidaly další až do roku 2009, kdy došlo k přijetí zatím posledních členů Aliance.  
 
Struktura Aliance 
 
Hlavní politickou strukturu NATO tvoří Severoatlantická rada, Výbor pro obranné plánování  
a Skupina pro jaderné plánování. Těmto orgánům jsou podřízeny Hlavní výbory, které řeší 
specifické úkoly v politické, vojenské ekonomické oblasti. 
 

Nejvyšším vojenským orgánem NATO je Vojenský výbor, který předkládá návrhy  
a doporučení Severoatlantické radě, Výboru pro obranné plánování a Skupině pro jaderné 
plánování. Stejně jako v Severoatlantické radě je každá z členských zemí zastoupena jedním 
(vojenským) zástupcem a výbor se schází alespoň jednou týdně. Předseda Vojenského 
výboru je volen náčelníky generálních štábů členských zemí na tříleté období. Výboru 
podléhají dvě vojenská velitelství: Velitelství spojeneckých sil pro operace a Velitelství 
spojeneckých sil pro transformaci.2 
 
Česká republika členem Aliance 
 
Česká republika se stala členem Aliance 12. března roku 1999. O přijetí usilovala však o tři 
roky dříve, tedy konkrétně roku 1994. Česká republika od svého vstupu patří mezi politicky 
aktivnější členy a proreformní spojence. Například v ochraně proti zbraním hromadného 
ničení patří naše armáda k nadprůměrným, ne-li nejlepším. Důkazem naší role je například 
nedávné zvolení generála Petra Pavla předsedou Vojenského výboru Aliance, nejvyššího 
poradního orgánu Severoatlantické rady pro otázky strategicko-vojenského charakteru  
a zřízení centra výjimečnosti, kterých Aliance zřizuje celkem 24, každé s jinou specializací. 
Centrum výjimečnosti zřízené ve Vyškově má na starosti ochranu před zbraněmi 
hromadného ničení.  Dále bych mohl pokračovat výčtem zahraničních misí, kterých se Česká 
republika zúčastnila. 
 

                                                 
2
 Allied Command Operations. North Atlantic Treaty  Organisation. 11. XI. 2014. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52091.htm 
Allied Command Transformation. North Atlantic Treaty  Organisation. 11. XI. 2014. 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52092.htm 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velitelstv%C3%AD_spojeneck%C3%BDch_sil_pro_operace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velitelstv%C3%AD_spojeneck%C3%BDch_sil_pro_transformaci&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velitelstv%C3%AD_spojeneck%C3%BDch_sil_pro_transformaci&action=edit&redlink=1
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Freeriders 
 
Freeriders je volně chápané jako černí pasažéři Aliance. Členství jednotlivých států v Alianci 
bylo již shora vysvětlené.  Členské státy jsou povinny se dle třetího článku Severoatlantické 
smlouvy jednotlivě i kolektivně starat o svou schopnost odolat ozbrojenému útoku. Chtělo 
by se tedy říci, že se všichni starají rovným dílem. Avšak jak jsem již naznačil, není tomu tak  
u všech členů, přesněji řečeno u většiny. Proto pojem Freeriders. Výhoda členství je zřejmá  
a sice spočívá v zajištění vlastní obrany a bezpečnosti, ale zároveň z takového členství vyplívá 
závazek ke společné obraně a bezpečnosti přispívat.  
 
Bezpečností hrozby 
 
Od konce studené války se Aliance soustředila na plnění úkolů boje proti terorismu a na 
stabilizační mise. Nicméně v současnosti se vzniklou krizí na Ukrajině a agrese proti Ukrajině, 
je otázka schopnosti Aliance čelit hrozbě konvenční konfrontace více než aktuální. Vzniká 
totiž otázka, zda Aliance je schopná dostat svých závazků, když jednotlivé státy nepřispívají 
jednak rovným dílem a jednak doporučenými 2 % HDP na obranné výdaje.  
 
Ruská agrese (byť koncipovaná jako konflikt v zastoupení) nám jasně dokazuje, že i přes 
konec studené války není možné žít v pocitu dokonalé bezpečnosti. Z průzkumů vyplívá, že 
mnoho našich občanů nepovažuje dění na Ukrajině za vážný problém a bohužel je i velké 
zastoupení těch, kteří situaci zlehčují, neboť považují dění na Ukrajině za občanskou válku, 
nikoliv za agresi zvenku a tedy narušení státní suverenity. Jak smutné názory, když si naše 
země prošla něčím podobným za svou moderní historii dvakrát. Nebudu se nyní pouštět do 
rozboru, nakolik k takovému vnímání přispívají naši čelní představitelé, včetně prezidenta. 
Každý má svůj rozum, aby viděl skutečnosti v jasných obrysech, i když je zřejmé, že postoj 
našich politiků je více než ostudný.  Ptám se, z čeho takový postoj pramení? A musím opět 
připomenout naše historické zkušenosti, tedy tím více mnou položenou otázku zdůraznit, 
neboť je z mého pohledu neskutečné, že nejsme oporou ukrajinskému lidu, ale veliká většina 
přijímá názory našeho okupanta. Do dnes nezazněla omluva za sestřelení malajského letadla. 
Ano, nikdo ještě nevyslovil ortel, kdo je za toto neštěstí odpovědný. Omluva měla ale 
minimálně zaznít za průtahy, které nedovolovaly včasný přístup odborníků na místo neštěstí.  
 
Z mého pohledu je za situaci odpovědná Ruská federace, protože kdyby nebylo jejich 
rozpínavých ambicí, pak by k neštěstí nedošlo. Tím se však vystavuji konfrontaci, neboť na 
ukrajinském území oficiálně armáda Ruské federace neoperuje a vojáci, kteří byli přistiženi 
na ukrajinském území, mají přeci dovolenou a ve své dovolené si mohou činit, co uznají za 
vhodné. Třeba se i podílet na likvidaci cizího státního zřízení a obydlí tisíců občanů Ukrajiny.  
 
Myslím, že to pramení z opití se vlastním pocitem bezpečnosti, neohroženosti a materiálního 
pojetí života. Žijme v iluzi, že je to vše daleko od nás a nás se tedy netýká. Jsme až příliš 
soustředění na konformismus a starost o své pohodlí, že záměrně vytlačujeme  
a nepřijímáme nic, co by toto ohrožovalo.  
 
Evropa si na stabilitu a bezpečnost zvykla. Ještě před rokem padaly otázky nad úlohou NATO 
a nyní po roce zásadní změny v mezinárodní situaci je jasných úkolů pro NATO několik. 
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Bezpečnostní hrozby, které zneklidňují Evropu, jsou: situace na Ukrajině, která nenabírá 
brzkého konce, ale i tzv. Islámský stát, čili hrozba z oblastí jako je Sýrie, Afghánistán, ale  
i Hamás a Hizballáh, dále Irán a Severní Korea a jiné hrozby. Otázka Islámského státu se 
Evropy dotýká velice intenzivně. A to jednak širokou radikalizovanou komunitou v Paříži a na 
různých místech v Německu. Tam se v poslední době radikalizuje mládež zejména ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Tamní radikální mládež bedlivě sleduje vojenské zpravodajství, 
neboť ve velkém množství dochází k agitaci těchto mladistvých ve školním věku, ale  
i starších, kteří z velké části z neuplatnění se v životě přecházejí k islámu v jeho radikálním 
pojetí a přes největší tamní letiště v Německu opouštějí západní civilizaci, ve které tak moc 
chtěli dobrovolně žít, a odcházejí do výcvikových táborů v Afganistánu, Iráku a Sýrii. Mnoho 
z nich bojuje i po boku tzv. Islámského státu, na jehož likvidaci v Sýrii NATO využívá letectvo. 
Někteří z těchto rekrutovaných bojovníků se vrací však zpět a v tom lze spatřovat další 
bezpečnostní hrozbu pro Evropu. V současnosti se toto riziko zvyšuje s množstvím 
muslimských uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy. Lze sledovat zvyšující se napětí v Paříži, 
Frankfurtu, Bruselu a v Berlíně. 
 
Mírumilovné pojetí islámu se v poslední době vytrácí. Lze konstatovat, že se změnil 
z náboženského vyznání na extrémní politické hnutí zaměřené proti všemu nemuslimskému 
vyznačující se prodáváním cizích žen, podřezávání krků nejen zahraničních novinářů, ale 
humanitárních pracovníků pomáhající muslimům.  
 
Ruská federace je obrovská země, kde v poslední dekádě došlo ke zvýšení životní úrovně, ale 
zároveň nikdo nezměnil velké sociální rozdíly. Co nabídnout chudým, kterých je většina, aby 
byla zaručena pokora a podpora? Co takhle pocit národní hrdosti? Pocit velikosti a důležitosti 
podílející se na světovém dění? Nelze v tom spatřovat určitou paralelu? Kupříkladu 
hladovějící Severní Korea, která se svým hladovým občanům snaží zalíbit tím, že vyhrožuje 
neustále Spojeným státům americkým a zvyšuje si uměle svou „důležitost“. 
 
Tímto jsem naskytl výčet bezpečnostních hrozeb, které ohrožují bezpečnost Evropy. Žijeme 
v globálním světě, žijeme všichni až příliš rychle a tak i dění na poli mezinárodní bezpečnosti 
se vyvíjí rychle. Co dnes není hrozbou, za pár měsíců může být. A proto je nutné, aby alianční 
spojenci odpovědně plnili své závazky a podíleli se na kondici Severoatlantické aliance tak, 
aby byla schopna těmto a do budoucna novým hrozbám čelit a byl tak plněn základní pilíř 
NATO – bezpečnost členských zemí. 
 
Finacování Aliance 
 
Členské země se na fungování Aliance podílejí dvěma způsoby, přímo a nepřímo. Nepřímá 
účast spočívá ve financování vyzbrojování, výcviku a nasazení vlastních jednotek členských 
zemí. Tyto prostředky nejsou součástí aliančního rozpočtu a státy je vyčleňují samostatně  
a dobrovolně.3 
 

                                                 
3
 Factboxy. NATO Aktual.  

http://www.natoaktual.cz/na_projekty.aspx?y=na_projekty/publikace.htm#--factboxy 
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Přímá účast spočívá v zasílání příspěvků do rozpočtu NATO. Ten se dělí na dvě složky,  
1) Civilní rozpočet a 2) Vojenský rozpočet. Za sestavení vojenského a civilního rozpočtu NATO 
je odpovědný Rozpočtový výbor NATO. O tom, jakým způsobem se financují potřeby Aliance, 
rozhoduje Severoatlantická rada. Nejprve však Úřad zdrojů NATO zabezpečí podporu pro tři 
zdrojové výbory, v nichž se schází a rozhodují zástupci členských států NATO: 

 

 Komisi pro politiku a plánování zdrojů. 

 Rozpočtový výbor. 

 Investiční výbor. 

 
Poté, co jsou dokumenty a návrhy v těchto výborech vypracovány se přesouvají ke 
konečnému schválení do Severoatlantické rady. 
 
1) Civilní rozpočet – pokrývá výdaje na Mezinárodní sekretariát NATO, chod ústředí 
v Bruselu, plánování operací, zastupitelské úřady v nečlenských zemích a vojenskou 
diplomacii. Státy do něj přispívají z rozpočtů svých ministerstev zahraničí.  
 
2) Vojenský rozpočet – obsahuje až 50 různých podrozpočtů, do nichž se přispívá z rozpočtů 
ministerstev obrany členských států. Využívám je k financování vojenského výboru NATO, 
mezinárodního vojenského štábu, aliančních velitelství, operačních center a programů NATO 
a dalších vojenských aktivit Aliance.4 
 
Vedle těchto nezávislých společně financovaných rozpočtů pak figuruje ještě Program 
bezpečnostních investic NATO, který pokrývá náklady investic do kontrolních systémů, 
systému velení a nových staveb, jež nejsou součástí obranných potřeb jen jednotlivých 
členských států, ale slouží i pro společnou potřebu NATO. Program pokrývá potřeby 
strategického velení NATO a zajišťuje tak například komunikační a informační systémy, 
letištní a přístavní zařízení a veškeré další nezbytnosti při nasazení aliančních sil v zahraničí.5  
 

Zbrojní výdaje členů Aliance – České republiky 
 
Z historie zjistíme, že Aliance jako takové fungovaly pouze a jen tehdy, pokud existovala 
důvěra ve spojence, že ten za každých okolností dodrží dohody. Nic není zadarmo a tím spíše 
ne naše bezpečnost. Musíme si uvědomit, že v takto dynamickém světě není možné, aby 
náklady na obranu klesaly nezdravým tempem, který nyní můžeme pozorovat. Výdaje na 
obranu členských států Aliance klesají dlouhodobě a dosahují rozdílných hodnot. Jak může 
být naplňován hlavní pilíř NATO o společné obraně a pomoci, když se jednotlivé státy liší 
v míře výdajů, které poskytuje na obranu? Není to náhodou parazitování jeden na druhým, 
resp. spořivý na odpovědném, který vydává větší výdaje na obranu?  Za méně peněz, méně 
muziky. Z toho plyne, že pokud jsou výdaje některého z členů nižší než jiného, pak je zřejmé, 
že tím dochází k menší bojeschopnosti a vybavenosti. Někdo jiný pak musí ze svých 

                                                 
4
 Factboxy. NATO Aktual.  

http://www.natoaktual.cz/na_projekty.aspx?y=na_projekty/publikace.htm#--factboxy 
5
 Factboxy. NATO Aktual.  

http://www.natoaktual.cz/na_projekty.aspx?y=na_projekty/publikace.htm#--factboxy 
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prostředků zajišťovat jeho ochranu. Takový členský stát pak nedisponuje určitým vybavením, 
vhodnými a moderními technologiemi aj. Tomu se asi pak nedá říci partnerství. 
 
Česká republika v tomto směru není výjimkou, i když se například podílí na zajištění obrany 
v současnosti na Islandu a v minulosti v Pobaltí. Tento problém však netkví jen v nízkých 
výdajích na obranu, ale zejména ve skutečnosti, že tyto státy nedisponují určitou „armádní 
složkou“, a tak se v duchu Aliance o to starají ostatní státy. To zaslouží podrobnější rozbor, 
který nyní odložím a přinesu níže.  
 
Česká republika v současnosti, v roce 2014, vydává na obranu přes 1 % hrubého domácího 
produktu, přestože při vstupu do NATO se zavázalo, že výdaje neklesnou pod hranici dvou 
procent hrubého domácího produktu, což je doporučená míra pro všechny. Od roku 2008 se 
výdaje snížily o 24 procent, což je nejvýraznější pokles mezi členskými státy.6 
 
Přestože zajišťujeme obranu vzdušného prostoru Islandu, v rozpočtovém porovnání jsme tak 
i my černými pasažéry společně s mnohými. Současný ministr obrany Martin Stropnický 
deklaroval postupný nárůst výdajů na 1,4 procenta hrubého domácího produktu  do roku 
2020, to je ale stále daleko od doporučovaných a vládou deklarovaných dvou procent 
v usnesení vlády č. 478 z 18. června 1996, kde je popsán záměr vlády o postupném 
navyšování vojenských výdajů na hrubém domácím produktu o 0,1 % ročně, tak, aby již 
v roce 2000 dosáhl tento podíl 2 %. Později se dokonce objevil záměr, aby výdaje dosáhli na 
hranici 2,2 %. Již jsem zmínil, že většina členů Aliance se chová obdobně jako my, nebo 
opačně, že my se chováme jako oni. 
 
Politická reprezentace musí být schopná výdaje na obranu obhájit před veřejností. K poklesu 
u nás docházelo postupně dříve, než vypukla celosvětová hospodářská krize, která 
neopomenula i nás. V takových těžkých časech většina lidí ráda slyší o úsporných opatřeních 
a škrtech. A armáda je na prvním místě, kde by lidé škrtali nejraději a nejdříve. Mnohokráte 
je slyšet polemizování, k čemu nám je armáda. Je to samozřejmě určitá neznalost, ale 
zásadnější je, že národ není vládnoucí garniturou vychováván k potřebě a hrdosti na své 
vojsko, a proto není divu, že armáda je na prvním místě škrtů. Populistickým vládám se pak 
těžko činí opak. Existence moderní a schopné armády je v dobách míru, a pro ochranu 
demokratického zřízení nezbytná, neboť po jejím boku můžeme v míru žít a chránit naše 
demokratické zřízení. Ukrajina není členem NATO, nemá partnera schopného jí poskytnout 
potřebnou ochranu a sama vlastní armádu v nevalné kondici. Kdyby tomu bylo opačně, dá se 
předpokládat, že dnešní situace na Ukrajině by nevznikla. Jinou otázkou je efektivní 
nakládání s prostředky na financování armády.  
 
Zrovna Armáda České republiky je vnímána jako zkompromitované prostředí napojené na 
zbrojní byznys. Také náklady na personál jsou větší než před 10 lety. To jsou přirozeně špatné 
kroky, s kterými i přes vyšší výdaje na obranu nedosáhneme vyšší efektivity. Řešením tedy 
není armádu opomíjet, ale najít recept, který zajistí efektivní a transparentní nakládání  
s prostředky, zejména při nákupu vojenské techniky. Uvědomme si, že při destabilizaci 
                                                 
6
 Anders Fogh Rasmussen: Česká republika musí zastavit pokles výdajů na obranu. Ministerstvo obrany České 

republiky. 10. IV. 2014. http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/anders-fogh-rasmussen:-cr-
musi-zastavit-pokles-vydaju-na-obranu-96129/ 
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bezpečnosti, by nemohla vláda zajistit sociální stabilitu a rozvoj. V programech politických 
stran velice často chybí jakákoliv zmínka o armádě, zato nechybí sociální sliby. Výdaje na 
sociální systém rostou a nemyslím si, že jsou efektivně a spravedlivě využívané. Vládní politici 
svou sociální politikou činí lidi závislé na státu. V oblastech, kde lidé mají být schopni se o 
sebe postarat sami, za ně koná stát a společnost k tomu vychovává tak, že vše žádají po 
státu.  
 
V oblasti bezpečnosti, kde jsme závislí na státu, úlohu armády opomíjíme a mnozí občané její 
existenci nepovažují za důležitou. Ve výsledku zmíněného je naše armáda dle slov Františka 
Mičánka z Univerzity obrany „neschopna plnit veškeré naše závazky vůči spojencům. Stát 
není na takový úkol připraven ani legislativně, ani po stránce udržování potřebných zásob  
a finančních rezerv, ani udržováním potřebných kapacit domácího obranného průmyslu. Pro 
některé druhy bojové techniky máme munici jen na několik dnů boje, spojovací technika  
a systémy velení často nejsou plně kompatibilní a tudíž by v boji bylo obtížné velet. Ve 
skladech není potřebná zásoba materiálu ani pro řadové jednotky, natož pro úhradu 
bojových ztrát, anebo dokonce pro mobilizaci.“ 
 
Zbrojní výdaje členů Aliance – ostatní 
 
Zatímco výdaje na obranu většiny členů Aliance klesají, tak u Spojených států amerických je 
tomu naopak. Ještě před lety 2011 byl poměr výdajů mezi Spojenými státy americkými 
a zbytkem Aliance 50 na 50. Nyní Spojené státy americké platí 75 procent rozpočtu NATO. Jiří 
Šedivý, odborník v oblasti bezpečnostní politiky a obranného plánování, bývalý 1. náměstek 
ministra obrany České republiky k tomu dodal: „Tempo rozevírání nůžek mezi námi 
a Spojenými státy americkými je nebezpečně vysoké. Ještě horší obrázek poskytuje struktura 
výdajů. Američané investují pětkrát více na jednoho vojáka v oblasti výzkumu a vývoje  
a třikrát více do celkových nákladů, než je evropský průměr. Tento dramatický nepoměr se 
nevyhnutelně projevuje v rozdílné kvalitě – zejména co do úrovně výstroje, výzbroje, 
informatizace a celkové technologické podpory a zajištění amerických a evropských sil. Pokud 
se to nezmění, Aliance se stane pouhým politickým klubem.“ 
 
Opačným trendem, který lze sledovat je zvyšování obranných výdajů ostatních států světa, 
kupříkladu Čínské lidové republiky, Indie, Brazílie a Ruské federace. Čínský rozpočet7 
expanduje každý rok. Od roku 2002 do roku 2011 se zvýšil o 17 procent ze 47, 8 miliard 
dolarů na 129 mld. USD. Pro srovnání, za stejné období poklesl rozpočet armády Japonska o 
3%, indický se zvýšil o 66 % a jihokorejský o 45 procent. Čínská lidová republika se dostává na 
úroveň celé Evropy v součtu zbrojních výdajů. Bude li tento trend pokračovat, lze 
předpokládat, že armádní rozpočet Pekingu překoná ten americký, který je nyní absolutně 
nejvyšší na hodnotě 728 miliard amerických dolarů, a to už v roce 2035. 
 
(Evropští) členové Aliance se nemohou spoléhat neustále na Spojené státy americké a jejich 
financování obranného rozpočtu Severoatlantické aliance. Spojené státy americké ústy 
ministra obrany Chucka Hagela: „vydávají na bezpečnost 3 krát více než ostatních  
27 členských států dohromady, ačkoliv americký hrubý domácí produkt (HDP) je menší, než 

                                                 
7
 PERNICA. Bohuslav. Iluze dvou procent. On War. 9. X. 2011: http://www.onwar.eu/tag/vydaje-na-obranu/ 
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HDP všech těchto zemí.“  Pokud odečteme americké vklady do operací jako například Libye, 
Afghánistan a jiné, pak zjistíme, že taková operace je bez americké investice neproveditelná. 
U zmíněné Libye již po pár dnech aliančním spojencům Francie a Spojeného království došla 
munice a operace byla životaschopná jen díky zásobám amerických. Nikdo totiž nepočítal, že 
je nezbytné mít zásoby v takové míře zejména při jejich pořizovacích nákladech. 
 
Rozumím tomu tak, že závazky, kterých jsme se ujali všichni dobrovolně, necháváme plnit 
Spojené státy americké a neuvědomuje si, že takovým chováním a hlavně nezodpovědností, 
podrýváme schopnost Aliance fungovat, neboť jí oslabujeme svým nespojeneckým chováním 
a netažením za jeden provaz v míře výdajů vynakládaných na společnou obranu.  
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Statistické údaje a jejich vyhodnocení 
 
Tabulka: Výdaje na obranu v % hrubého domácího produktu.8 

Stát 
Období 
1970-
1974 

Období 
1975-
1979 

Období 
1980-
1984 

Období 
1985-
1989 

Období 
1990-
1994 

Období 
1995-
1999 

Období 
2000-
2004 

Období 
2005-
2009 

Období 
2010-
2013 

Albánie                 1,5 

Belgie 2,9 3,2 3,3 2,9 1,9 1,5 1,3 1,1 1,1 

Bulharsko               2,2 1,56 

Česká 
republika             1,9 1,5 1,46 

Dánsko 2,4 2,4 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,4 

Estonsko               1,6 1,84 

Francie 3,9 3,8 4,1 3,8 3,3 2,9 2,5 2,3 1,96 

Chorvatsko                 1,56 

Itálie 2,5 2,1 2,2 2,4 2 1,9 2 1,6 1,34 

Kanada 2,1 1,9 2,1 2,1 1,8 1,3 1,1 1,2 1,18 

Litva               1,4 1 

Lotyšsko               1,1 0,88 

Lucembursko 0,8 1 1,2 1,2 0,7 0,7 0,7 0,5 0,42 

Maďarsko             1,7 1,3 1,08 

Německo 3,5 3,4 3,3 3 2,1 1,6 1,4 1,3 1,3 

Nizozemsko 3,1 3,2 3,2 3 2,3 1,8 1,5 1,5 1,4 

Norsko 3,3 3,1 2,9 3,2 2,8 2,2 1,9 1,5 1,48 

Polsko             1,8 1,8 1,78 

Portugalsko 6,9 3,9 3,4 3,2 2,3 2,1 1,6 1,5 1,5 

Rumunsko               1,6 1,32 

Řecko 4,7 6,7 6,6 6,3 3,9 4,1 3,2 2,9 2,58 

Slovensko               1,6 1,2 

Slovinsko               1,5 1,36 

Španělsko     2,4 2,2 1,6 1,3 1,2 1,2 1,06 

Turecko 4,4 5,7 4,9 4,2 2,8 3,2 3,2 2 1,88 

USA 6,5 5,1 5,8 6,3 4,5 3,2 3,3 4,4 4,86 

Spojené 
království 5,1 4,9 5,2 4,6 3,6 2,6 2,3 2,5 2,5 

 
V tabulce je možné vidět výdaje jednotlivých členů Aliance od jejich vstupu do NATO, do 
současnosti. Červeně jsem označil ty státy, kteří od vstupu po současnost přispívají 
doporučenými 2 % HDP na obranu. Pro mne velice zajímavé, je zjištění, že jedním z takových 
členů je Řecko – země, která si prošla za svou existenci několika státními bankroty a ostatně  
i v současnosti k tomu nemá daleko.  
 
Mezi země s největšími propady výdajů lze podle tabulky zařadit Německo, Portugalsko, 
Turecko a Nizozemsko. 
 

                                                 
8
 Financial and Economic Data Relating to NATO Defence: Defence Expenditures of NATO Countries (1949-

1976). North Atlantic Treaty Organisation. 31. VIII. 2010. 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_65843.htm?mode=pressrelease 
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Air policing  
 
Pojem air policing, neboli střežení vzdušného prostoru souhrnně označuje radarový dohled  
a průzkum vzdušného prostoru s cílem zajištění bezpečnosti dané oblasti. Do tohoto termínu 
spadá také případné nasazení stíhacího letectva a pozemních systémů protivzdušné obrany 
při pomoci s identifikací letounů včetně jejich bezpečného doprovodu na letiště, popřípadě 
zneškodnění hrozby.9 
 
Současná definice pojmu Air Policing podle Severoatlantické aliance hovoří „O společném 
využívání stíhacích letounů za účelem udržení integrity vzdušných prostorů členských států 
Aliance“. Lze se také setkat s trochu odlišnou definicí, která je také uvedena v oficiálních 
dokumentech Aliance: „Air Policing je společná mírová mise, která vyžaduje, aby byla přijata 
opatření proti narušení vzdušného prostoru Aliance pomocí dohodnutých postupů.“10 
 
NATINADS 
 
Za účelem střežení na území členských zemí Aliance vznikl tzv. společný pohotovostní  
a Integrovaný systém protivzdušné obrany Severoatlantické aliance (NATINADS – NATO 
Integrated Air Defence System)11. Do něj přispívají daty ze svých radarů i aktivními prvky 
obrany všechny evropské státy Aliance dle svých možností. NATINADS zahrnuje zapojení 
senzorů, prvků velení a řízení a zbraňových systémů, jako je pozemní protivzdušná obrana  
a stíhací letouny. Některé z těchto prostředků bývají pod vojenským aliančním velením 
dokonce i v době míru. Úkolem NATINADS je zabezpečit suverenitu evropského vzdušného 
prostoru Aliance a chránit členské státy a jejich ozbrojené síly před vzdušným napadením. 
Členské státy pravidelně konzultují s velitelstvím aliance množství a skladbu sil a prostředku, 
které vyčlení na určité období pro NATINADS, a to podle požadavků Aliance a vlastních 
možností. 

                                                 
9
 Češi chrání Pobaltí. NATO Aktual. (rozcestník) 

http://www.natoaktual.cz/cesi-chrani-pobalti-0ot-/na_zajimav.aspx?y=na_zajimav/airpolicing.htm 
Co je Air Policing? NATO Aktual. 
http://www.natoaktual.cz/co-je-air-policing-0md-/na_projekty.aspx?c=A090616_135520_na_cr_m02 
10

 Tenth Anniversary of NATO’s Air Policing Mission in the Baltic States.  North Atlantic Treaty Organisation.  
8. I. 2014. http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_106114.htm 
11

 NATO Integrated Air and Missile Defence. North Atlantic Treaty Organisation. 9. II. 2016. 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8206.htm 

http://www.natoaktual.cz/cesi-chrani-pobalti-0ot-/na_zajimav.aspx?y=na_zajimav/airpolicing.htm
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Podrobnější pohled na rozdělení úkolů stanovuje:12 
 
V době míru:   

 ostraha vzdušného prostoru, 

 zásah proti narušitelům vzdušného prostoru a režimu letu, 

 zajištění pomoci letadlům v nouzi, 

 uvádění do vyšších stupňů bojové pohotovosti. 
 
V době krize: 

 převzetí vyčleněných sil do své podřízenosti, 

 stmelení podřízených vojsk, 

 plánování a řízení obrany vzdušného prostoru v ohrožených důležitých prostorech. 
 
V době války: 

 plánování a řízení protivzdušné obrany v souladu s plánem operace nadřízeného velitele 
společných sil, 

 vedení boje. 
 
Nesoběstačné státy v rámci NATINADS 
 
Ze všech současných členů Aliance nedisponuje nadzvukových stíhacím letectvem sedm 
států a těmi jsou: Albánie, Estonsko, Island, Litva, Lotyšsko, Lucembursko a Slovinsko. 
Některé z vyjmenovaných států zvolilo pro svou ochranu vzdušného prostru využití okolních 
států, kteří jejich vzdušný prostor zabezpečují. Jedná se o státy Slovinsko a Lucembursko. 
V případě prvně jmenovaného zajišťuje jejich vzdušný prostor dle vzájemné dohody letectvo 
Itálie. V případě druhého jmenovaného se na zajištění vzdušného prostoru podílí belgické 
letectvo. Myslím, že to vzhledem k velikosti dané země vcelku logické. Vlastní letectvo 
považuji za nákladný přepych a pro sousedící státy to opačně nepředstavuje dramatické 
navýšení letecké techniky.  
 
V případě ostatních jmenovaných států se tyto státy rozhodli svěřit ochranu svého 
vzdušného prostoru Alianci. O vzdušný prostor Islandu se do až do roku 2006 starali 
Američané. Ty zde v dobách studené války sledovali pohyb sovětských vojsk.13 Island je 
jedním ze zakládajících členů Aliance, který nemá jednak vlastní stíhací letectvo, ale ve své 
podstatě ani regulérní armádu. Po odchodu Američanů se o vzdušný prostor Islandu starají 
střídavě státy z Evropy a to zejména Dánsko, Francie, Německo a v současnosti i Česká 
republika. Ze států mimo Evropu lze ještě zmínit Kanadu. Island je však považován za 
vážného člena Aliance jednak z historického důvodu vzniku Aliance a jednak také pro svou 
strategickou polohu. Nad oblastí Islandu ročně přeletí na 90 tisíc civilních letů. 
 

                                                 
12

 MATOUŠ, Miroslav; VESECKÝ, Stanislav. Air Policing v Pobaltských zemích. Ochrana & Bezpečnost – 2013, 
ročník II., č. 2 (léto). (2013_B_08), ISSN 1805-5656. http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2013_B/2013_B_08_matous-
vesecky.pdf 
13

 MATOUŠ, Miroslav; VESECKÝ, Stanislav. Air Policing v Pobaltských zemích. Ochrana & Bezpečnost – 2013, 
ročník II., č. 2 (léto). (2013_B_08), ISSN 1805-5656. http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2013_B/2013_B_08_matous-
vesecky.pdf 
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Proto si myslím, že přítomnost stíhacího letectva je zde nutná a tím spíše v dnešní situaci, 
kdy vzdušný prostor bývá v posledních letech narušován letectvem Ruské federace a tento 
trend stoupá. Mezi vojenskou leteckou technikou se velice často objevují i strategické 
bombardéry schopny nést jaderné zbraně. Stroje Ruské federace se vydávají do 
mezinárodního vzdušného prostoru bez řádného letového plánu i bez zapnutého 
odpovídače, tedy zařízení, které umožňuje automatickou identifikaci letadla ve vzdušném 
prostoru. 
 
Švédsku a Finsku kteří hlídali vzdušný prostor Islandu před námi, se v minulosti stalo, že se 
ruský stroj například pokoušel doslova rozehnat stíhačky, které ho doprovázely. Manévroval 
tak, že málem došlo ke kolizi.14 

 
Podle samotných letců z České republiky půjde spíše o cvičení, než regulérní misi, ale dle 
mého názoru vzhledem k situaci na Ukrajině a chování Ruské federace čeká naše piloty po 
dobu devíti týdnů, které vláda na žádost Aliance prodloužila z původních pěti, několik 
horkých dnů. Do této operace se zapojí čtyři nadzvukové letouny Gripen a 75 členů armády. 
Náklady však ponese Česká republika a to ve výši 33,2 miliónů korun. Zajímavostí je, že při 
přeletu našich Gripenů na Island, poprvé vyzkoušeli piloti s těmito stroji tankování za letu, 
které jsme dříve nebyli schopni provádět. 
 
Baltic Air Policing  
 
Jedná se o misi zahájenou ze strany Aliance v roce 2004 po přistoupení pobaltských zemí do 
Aliance, jejímž cílem je zabezpečit vzdušný prostor pobaltských republik, neboť ty nejsou 
schopny, si jej zajistit sami, jak jsem shora uvedl.  Baltic Air Policing je misí kontinuální, to 
znamená, že prostředky jsou v neustálé pohotovosti. Jednotlivé participující státy se střídají 
ve zhruba tříměsíčních turnusech. Od roku 2004 se na této misi vystřídalo mnoho členských 
zemí.15 Jako první začala Belgie a stejně jako v případě Islandu, i na této misi se v minulosti 
podílela Česká republika a to v letech 2009 a 2012. I v tomto případě náklady na misi nesla 
Česká republika, tedy konkrétně rozpočet ministerstva obrany na zahraniční operace. Pro 
představu lze uvést, že čtyři měsíce mise stály 70 milionů korun.    
 
Stíhací letectvo České republiky 
 
Česká republika přišla s myšlenkou nutnosti obměny stíhacího letectva po událostech  
z 11. září roku 2001 ve Spojených státech amerických, které jsou známé snad každému – po 
teroristických útocích na dvě věže Světového obchodního centra v New Yorku 
prostřednictvím unesených dopravních letounů. Do té doby Vzdušné síly Armády České 
republiky disponovaly stíhacími stroji ruské výroby MIG a Suchoj SU. Velice dlouho tehdejší 
vláda přemýšlela jednak o vhodných strojích stíhacího letectva a způsobu financování. 
Rozhodnutí padlo na pořízení strojů od firmy SAAB a sice JAS-39 Gripen a formou pronájmu. 

                                                 
14

 SVĚTNIČKA, Lubomír. Čeští vojáci odlétají na Island. Ochrání vzdušný prostor ostrova. NATO Aktual. 
6. X. 2014. http://www.natoaktual.cz/ceske-gripeny-ochrani-island-
dic/na_zpravy.aspx?c=A141006_104928_na_zpravy_m00 
15

 Co je Air Policing? NATO Aktual. 
http://www.natoaktual.cz/co-je-air-policing-0md-/na_projekty.aspx?c=A090616_135520_na_cr_m02 
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Pronájem těchto čtrnácti strojů na deset let, do roku 2014, přišel státní kasu na 20 miliard 
korun.16 Tyto stíhací stroje budou z rozhodnutí vlády v tomto roce, tedy 2014, užívány 
i nadále a to až do roku 2027 za cenu nižší, za 1,7 mld. korun za rok.17  Původní plány však 
hovořili o nutnosti pořízení čtyřiadvaceti stojů. I v současné době se hovoří o tom, že 
současných strojů je pro plnění úkolů, které Česká republika v rámci NATO plní málo  
a ostatní letecká technika zastaralá a nevyhovující. V minulosti byly nahrazeny staré dopravní 
letouny Antonov An-26 stroji CASA C-295. 
 
V současnosti se hovoří o dalším nezbytném kroku obměny dopravního a vrtulníkového 
letectva.18 V případě dopravního letectva o koupi dalšího stroje Airbus A319  
a u vrtulníkového letectva o obměnu bitevních vrtulníků Mi-24 a Mil Mi-8  víceúčelovými 
vrtulníky, které budou využitelné jak pro účely bojových operací, tak pro leteckou 
záchrannou službu a službu pátrání a záchrany na území České republiky. To považuji za 
rozumný krok. Já osobně bych se jako součást této obměny zabýval otázkou nutnosti vlastnit 
podzvukové letectvo. Vzhledem k našemu rozpočtu si dovolím tvrdit, že letectvo České 
republiky je příliš velké. 
 

                                                 
16

 SVĚTNIČKA, Lubomír. Armáda oficiálně převzala nové stíhačky. NATO Aktual. 26. IV. 2005.  
http://www.natoaktual.cz/armada-oficialne-prevzala-nove-stihacky-f0b-
/na_zpravy.aspx?c=A050427_145328_na_cr_m02 
17

 Nebe nad Českem budou chránit gripeny až do roku 2027. NATO Aktual. 16. V. 2014. 
http://www.natoaktual.cz/gripeny-ohlidaji-nebe-do-roku-2027-dnm-
/na_zpravy.aspx?c=A140516_173001_na_zpravy_m00 
18

 Armáda obmění letectvo. Nakoupí nové vrtulníky a další velký airbus. NATO Aktual. 27. XI. 2013. 
http://www.natoaktual.cz/armada-koupi-nove-vrtulniky-a-velky-airbus-f2t-
/na_zpravy.aspx?c=A131202_114641_na_zpravy_m00 
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Závěr  
 
Koho lze tedy označit za freeriders? Obecně ty členy Aliance, kteří odmítají splňovat daná 
kritéria Aliance. Záleží však na úhlu pohledu. Nelze vždy s jednoznačností toho či onoho člena 
označit za „černého pasažéra“ Aliance. Proč? Z mnoha důvodů. Vždy jde o to, dle jakých 
parametrů budeme dotyčného člena soudit. Pokud budou naším parametrem výdaje na 
obranu vydávané jednotlivými členy, tak zjistíme z údajů, které jsem uvedl dříve, že 
v současnosti lze za černé pasažéry označit všechny členy Aliance vyjma Spojených států 
amerických, Řecka a Spojeného království. Zvolíme-li jako další parametr například 
nadzvukové letectvo, lze za freeriders označit všechny státy bez této složky. Lze to však takto 
zobecnit? Jsou černými pasažéry, protože jej nemají? Museli bychom se zabývat důvodem 
takové absence, která nemusí být vůbec záměrná a dle mě je opravdu možné označit člena 
za černého pasažéra jen tehdy, pokud odmítají záměrně plnit své závazky. Česká republika si 
nadzvukové letectvo pronajímá. Podle toho nás nelze za černé pasažéry označit, ale 
z hlediska výdajů na obranu ano. Jsme tedy černí pasažéři anebo nejsme? Víme, že naše 
pronajaté nadzvukové letectvo nebylo až do současnosti schopno provádět tankování za 
letu? Proč to zmiňuji. Protože toto byl jeden z důvodů, proč se Česká republika nepodílela na 
operaci Severoatlantické aliance v Lybii. Prostě a jednoduše jsme nebyli schopni do této 
oblasti doletět. 
 
Shrnuli to, jsme členy NATO, máme nadzvukové letectvo, ale své partnery jsme v misi v Lybii 
nepodpořili z těchto technických důvodů. Pro někoho může být důvodem pro naše zařazení 
na „černou listinu“.  
 
Pobaltské státy nedisponují nadzvukovým letectvem. Proč se jich zastanu a neoznačím je za 
freeriders? Protože můžou plnit jiné úlohy, kterými se na členství podílejí. Třeba poskytují 
velitele a vojenské odborníky do velení NATO, vydávají souhlas s určitou misí. Na schválení 
předložené mise velením NATO je nezbytný konsenzus. Čili bez pobaltských států by se 
nekonaly. I tato role je nezbytná a lze jí tedy přičítat jako vzorné plnění aliančních povinností.  
 
Ani Česká republika neprovozuje vševojenskou armádu. V minulosti jsme disponovali 
vojenským zdravotnictvím a nyní již nikoliv, a tak bych mohl pokračovat. O kom lze tedy říci, 
že má vševojenskou armádu? Kdo má vojenské zdravotnictví, obranu proti zbraním 
hromadného ničení, kybernetickou obranu a jiné? A je nutné jí mít? Není spíše právě cílem 
NATO zabezpečovat bezpečnost navzájem? My nadzvukové letectvo a vy bitevními vrtulníky? 
Pokud toto přijmeme, nelze ani na základě tohoto parametru někoho nazvat černým 
pasažérem. Takto podobně bych mohl pokračovat, a proto se vracím na začátek a dovolím si 
tvrdit, že je to  závislé na úhlu pohledu. 
 
Z mého pohledu jsou určitě podstatné výdaje vydávané jednotlivými členy na obranu. Jako 
řešení vidím zavést minimální hranici, pod kterou žádný člen nesmí poklesnout pod tíhou 
možného vyloučení. Do NATO se vstupuje dobrovolně. Řeknu-li to zjednodušeně, pokud 
někde chci být a jsem si vědom podmínek přijetí, pak je samozřejmostí jejich dodržování. 
S horní hranicí výdajů je to složité. Nelze jí nikomu dle mého soudu určovat, neboť se odvíjí 
od ekonomického vývoje dané země. Jiného ekonomického růstu je schopná německá 
ekonomika a jiného estonská. Podrobně bych sledoval vývoj ekonomik členských zemí, 
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protože pokud rostou, je nepřijatelné, aby výdaje na obranu klesaly. To je neodůvodněné  
a proto lze označit za záměrné.  Nutnost mít veškeré složky armády nepovažuji za nutné. 
V tomto spatřuji základ členství. Pokud já mám a vy ne, tak v rámci členství pomůžeme a ten 
druhý zase pomůže v jiné oblasti, ve které my nejsme vybaveni. Před Gruzií a nyní Ukrajinou, 
například mnoho členů nepovažovalo za nutné vlastnit tankové vojsko. To vše se mění 
s časem a danou situací.  
 
Řešením je stanovit strategii NATO, která stanoví, co je v rámci NATO nutné zajistit, co chybí 
a jakým způsobem a kdo zajistí tak, aby nemuseli být všichni tzv. vševojskem. To je  
i nákladné. Vybavení se nepořizuje na doživotí. Každé vybavení je nutné časem modernizovat 
a každé technika se vyznačuje různou délkou životnosti.  
 
Jako důležitý krok považuji přijmout strategii pro nákup vojenské techniky. Lék na tento 
nešvar mě nenapadá a zřejmě nejen mě. Není však možné, aby naše vláda za nákup letadel 
CASA vydala o mnoho miliónů více, než vláda portugalská. A velení NATO z mého pohledu 
musí toto dozorovat (i když je to vládní suverénností), protože tyto markantní rozdíly jsou 
alarmující a můžou snižovat akceschopnost členského státu, protože tyto záměrně 
nadsazené částky mohou a chybějí jinde.  
 
Při nákupu techniky navrhuji se zabývat otázkou společných nákupů a spolupráce a to 
zejména v těch případech, kdy daný projekt nákupu určité techniky v danou dobu realizují 
i jiné vlády nebo plánují nákup totožné techniky. Takovou možností se nyní zabývají vlády 
České republiky a Slovenska v oblasti společného nadzvukového letectva. V důsledku taková 
spolupráce zajistí levnější servis a výcvik pilotů. Bohužel je ale i nutné si říci, že to není vždy 
výhodné pro obě strany. V tomto daném případě nejvýhodnější pro Slovensko. Ti musí 
obnovit své nadzvukové letectvo, my již nikoliv. Ovšem v případě pobaltských států to vidím 
jako řešení, a sice ve společném vybudování letectva a společném nákupu. V takovém duchu 
bych postupoval.  
 
Úplným závěrem si dovolím ještě dodatek k Air Policingu. Z předchozího textu je zřejmé, že 
s takovým projektem umím souhlasit. Ale nesouhlasím s jeho financováním. Střežíme 
vzdušný prostor Islandu, ale financujeme ho my. Financováním se má zabývat ta členská 
země, která o to žádá. Ostatně pobaltské země s tímto návrhem časem sami přišly.  
 
Skončím velice trefnými slovy, která vyslovil pan František Mičánek z Centra bezpečnostních 
a vojenskostrategických studií Univerzity obrany: „Armáda se staví nikoliv pro obvyklou dobu 
míru, ale pro neobvyklou dobu války. Armáda je totiž už ze své podstaty řešením do zásoby.“ 


