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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem NATO na vyzbrojování Armády České republiky, 

zda je tento vliv rozhodující při rozhodování o nákupu výzbroje nebo zda další faktory mají 

mnohem důležitější slovo. Diplomová práce se zprvu zaměřuje, jak NATO manifestuje svůj vliv. 

V porovnání s Varšavskou smlouvou v čele se SSSR je NATO v čele s USA mnohem mírnějším 

sponzorem. V případě NATO jen zřídka dochází k donucení států k určitému chování. Pokud se 

tak stane, tak jeho efekt je minimální. Státy plní své závazky proto, protože převzaly základní 

principy, na kterých je NATO založeno. Jedním z takových principů je společná výzbroj, tedy 

standardizace. Standardizace je hlavním nástrojem NATO, kterým je schopno ovlivňovat 

rozhodování během nakupování nové výzbroje. Nicméně, diplomová práce na základě dvou 

případů nákupů nové výzbroje zjistila, že standardizace není hlavní motivací při pořizovacím 

procesu. Hlavním motivačním faktorem zdá se být ohrožení a následně stáří techniky samotné. 

Bylo jasně pozorováno, že ČR a i ostatní členské státy začaly zvyšovat své finanční výdaje na 

obranu právě po Ruské agresi vůči Ukrajině v roce 2014. To umožnilo, v případě ČR, realizovat 

nové armádní pořizovací projekty. Dále nejvyšší zvýšenou aktivitu můžeme pozorovat u 

techniky, která je v mnohých případech za zenitem.  

 

 

Abstract 

This diploma thesis is puzzled with influence of NATO on Army of Czech Republic 

(ACR)´s armaments and if this influence is key factor in decision making regarding new 

acquisition projects or if other factors have bigger impact on decision making in question. 

NATO with the USA as its main sponsor is more benevolent than Warsaw Pact of which The 

Czech Republic was part during Cold War. Even though we can observe attempts to force 

member states into increasing their defense budgets from position of power, the main 

principle in new armament acquisition is standardization, which is based on semi-voluntary 

bases. However, in case of The Czech Republic standardization is not starting factor for new 

acquisition project. Change in security environment after Russian aggression in Ukraine in 

2014 forced states to into increasing their defense budgets, which was manifested itself in 

summit in Wales in 2014, where NATO member states promised to allocate 2% of GDP by 

2024. However, it was observed that not all states will meet this deadline and that size of state 

do not play significant role. Increasing of defense budget allowed ACR to start long awaited 

modernization projects. This diploma thesis found that not NATO but outdated equipment 

with fear from being dependent on Russian provisioning plays a key role.  
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1 Úvod 

Armáda České republiky (dále AČR) momentálně stojí před největším nákupem své 

novodobé historie.1 Tento nákup je ovšem pouhým vyústěním snah České republiky (dále ČR) 

o modernizaci výzbroje její armády. Snaha ČR přezbrojit svoji armádu, která dodnes částečně 

spoléhá na techniku sovětského (ruského) původu,2 může vycházet z několika možných vlivů. 

Prvním z vlivů je samotná strategická percepce České republiky, tzn. že ČR vyzbrojuje svoji 

armádu na základě vlastního vyhodnocování potřeb armády, ať už vnímá nutnou modernizaci 

zastaralého vybavení, či se jedná o reakci na měnící se bezpečnostní prostředí. Druhým 

možným vlivem je členství v Severoatlantické alianci (dále NATO). Jinými slovy, členství 

v NATO může ovlivňovat rozhodování do té míry, že ČR upřednostní zájmy Aliance před svými 

vlastními. Situaci navíc komplikuje to, že ČR se řadí mezi malé státy. V dnešní době menší státy 

již nejsou schopny konstruovat technologicky a ekonomicky náročnou vojenskou výzbroj a 

výbavu, jako jsou nadzvuková letadla, hlavní bitevní tanky či obrněná vozidla, čímž jsou nuceni 

tuto techniku hledat v zahraničí. Tento fakt přináší další dynamiku do vztahu ČR – NATO. 

Jednak ČR může nakupováním nové výzbroje v zahraničí podpořit svou zahraniční politiku. Na 

druhou stranu, členství v NATO může znamenat, že ČR nebude nakupovat to, co by bylo pro 

AČR výhodné, nýbrž se zaměří na to, aby bylo co nejkompatibilnější s požadavky NATO. Právě 

dlouhodobému vlivu NATO na malé členské státy se odborná literatura příliš nevěnuje. 

V odborné literatuře lze nají mnoho prací věnujících se vlivu malých států na rozhodování 

aliance,3 či motivaci malých států do těchto aliancí vstupovat.4 5 Ovšem dlouhodobému vlivu 

Aliance na armádu členského státu se literatura věnuje jen velmi povrchně. To ovšem není 

dostatečné. Změny ve struktuře armád korelují se změnou bezpečnostního prostředí v Evropě 

po Studené válce, a proto nelze jasně určit, zda jsou změny vynucené novým bezpečnostním 

 
1 Nákup nových bojových vozidel pěchoty (BVP) za 52 miliard KČ 
 
2 Příkladem mohou být bojová vozidla pěchoty BVP-2, vrtulníky MIL MI-24 nebo v 90. letech modernizované 
tanky T-72M4 CZ. 

3 MÄNNIK, Erik. Small States: Invited to NATO -- Able to Contribute? Defense & Security Analysis [online]. 

2004, 20(1), 21-37 [cit. 2020-04-19]. DOI: 10.1080/1475179042000195483. ISSN 14751798. 

4WALT, Stephen M. The origins of alliances / Stephen M. Walt. 1987. ISBN 0801420547. 

5 RICKLI, Jean-marc. European small states' military policies after the Cold War: from territorial to niche 

strategies. Cambridge Review of International Affairs [online]. 2008, 21(3), 307-325 [cit. 2020-04-19]. 
DOI:10.1080/09557570802253435. ISSN 09557571. 
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prostředím, či samotným členstvím v NATO. Přínos této práce je proto dvojí. Jednak se pokusí 

vyplnit zmíněnou mezeru v dosavadních vědomostech o chování menších států ve vojenské 

alianci. Zadruhé, k vyplnění této mezery využije a prozkoumá potencionální vliv, který NATO 

má na rozhodování ČR o výzbroji AČR. Cílem práce je prozkoumat vliv NATO na AČR. ČR spadá 

do kategorie malých států, práce si proto též klade za cíl přispět k vědomostem o chování 

malých států ve vojenské alianci, konkrétně v oblasti pořizování výzbroje. Z těchto důvodů se 

práce bude snažit zodpovědět tyto tři otázky: (1) Jakou roli hraje NATO při nákupu výzbroje 

AČR? (2) Jakou roli hrají strategické zájmy ČR při nákupu výzbroje? (3) Jakými procesy se 

alianční politika promítá do českého akvizičního procesu? 

  



5 
 

2 Teoretická část 

Následující kapitola bude věnována teoriím, jenž se zabývají aliancemi a důvody, proč 

státy tyto aliance vůbec utváří. Klasické teoretické školy mezinárodních vztahů se věnují otázce 

aliancí velmi do hloubky. Jak realistická škola, která má zastoupení například v Christophu 

Waltovi a jeho The origin of alinaces6 či Kennethu Waltzovi a jeho The theory of international 

politics7, tak liberální škola v podobě například Roberta Keohana,8 nabízí svůj pohled na to, 

z jakého důvodu státy vstupují do aliancí. Ovšem tyto zmíněné školy nám nenabízejí možnost 

zjistit, zda malé státy se v přístupu k aliancím liší od svých silnějších protějšků. Tím se autor 

nesnaží naznačit, zda jsou klasické teorie chybné či nikoliv. Jak se z dalších kapitol dozvíme, 

některé koncepty z obou škol lze uplatnit i na malé státy. Nicméně, jak bude diskutováno níže, 

malé státy mají též svá specifika, která tyto dvě školy nezohledňují, a proto bude pro potřeby 

této práce jako stěžejní teorie použita Teorie malých států. Jak již bylo zmíněno a jak bude 

rozvedeno v kapitole níže, malé státy čelí o trochu jinému prostředí než státy mocné, jejich 

rozhodování a strategie jsou kvůli tomu odlišné, i když sledují podobné cíle jako státy mocné. 

2.1 Stát a aliance 

Proč by státy měly vůbec zakládat vojenské aliance, nebo se měly do již existujících 

aliancí zapojovat? Pokud nebudeme rozlišovat mezi velikostí jednotlivých států, tak velký 

vhled do tvorby aliancí přináší realistická tradice mezinárodních vztahů. To, že aliance jsou 

nástrojem států vůči ostatním aktérům mezinárodních vztahů, je dlouhodobým tématem 

realistických tradic mezinárodních vztahů. Ovšem i uvnitř realistické tradice se najde několik 

proudů, které vnímají důvody vstupu do aliance odlišně. To co mají realisté společné, je stát 

jako unitární aktér, mezinárodní systém je anarchický a hlavním (ovšem ne jediným) cílem 

států je přežití v tomto systému. 

 
6 WALT, Stephen M. The origins of alliances / Stephen M. Walt. 1987. ISBN 0801420547. 

7 Waltz, Kenneth N.. Theory of international politics. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co. 1979 
 
8 KEOHANE, Robert. Lilliputians' Dilemmas: Small States in Internatinal Politics. International 
Organization, 1969, 23(2), 291-310. doi:10.1017/S002081830003160X 
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Zřejmě nejznámější důvod tvorby aliancí vychází z teorie „rovnováhy moci“.9 Státy se, 

dle této teorie snaží o vyvažování,10 což je „definováno jako spojenectví s ostatními proti 

narůstající hrozbě“11 Teorie rovnováhy moci je úzce spojena s polaritou mezinárodního 

systému, tedy kolik mocných aktérů se v systému nachází. Předpokládá proto existenci 

bipolárního (dva hlavní aktéři) či multipolárního (tři a více hlavních aktérů) systému, 

v unipolárním sytému se rovnováha moci nevyskytuje, jelikož existuje pouze jedna 

hegemonická mocnost, jejíž moc nedokážou ostatní aktéři v systému vybalancovat. 

V bipolárním systému existují dva stejně silní aktéři. Mezi těmito dvěma mocnými státy též 

dochází k vyvažování, ale nikoliv v podobě externího, tedy tvorbě aliancí, nýbrž k internímu.12  

Pod interním vyvažováním je myšlen proces budování svých vlastních schopností, ať už 

vojenských nebo ekonomických. Ovšem multipolární systém je velmi plodným zázemím, co se 

týče vzniku nových aliancí. V multipolárním světě jsou totiž aliance hlavním nástrojem, jak 

reagovat na výkyv moci jednoho z aktérů. Jinými slovy, „státy se se slučují do aliancí, aby se 

chránily před státy nebo koalicemi, které mohou představovat hrozbu“13 

 Dalším významným příspěvkem do teorie rovnováhy moci je práce Stephena M. Walta. 

Walt přichází s myšlenkou, která je založená na předpokladu toho, že státy nebalancují moc 

nýbrž nebezpečí, též známou jako teorie rovnováhy hrozby. Ve Waltových očích státy vytváří 

aliance nikoliv na základě moci samotné, nýbrž na vnímání hrozby produkované státy v jejich 

okolí. Příkladem by mohly být současné Americko-Severokorejské vztahy. Severní Korea je ve 

srovnání moci vůči USA jasně slabším státem. Je možné argumentovat, že právě konflikt mezi 

KLDR a USA je právě ten na bázi hrozby. 

 Ovšem balancování není jedinou možností, jak státy mohou vyřešit nebezpečí plynoucí 

z moci jiných států. Druhou možností je takzvaný „bandwagoning“. Tato strategie opět může 

mít několik motivací. První se řídí známým rčením „když je nemůžeš porazit, tak se k nim 

přidej“. V tomto případě se stát snaží potencionálního agresora odradit tím, že se přidá na 

jeho stranu. Druhou možností pak je snaha získat podíl na „kořisti“. V tomto případě se stát 

přidává na stranu silnějšího státu až ke konci konfliktu, kdy očekává podíl z vítězství jedné ze 

 
9 Anglicky: Balance of power 
10 Anglicky: Balancing 
11 WALT, Stephen M. The origins of alliances, 1987. ISBN 0801420547. str. 2 
12 WALTZ, Kenneth N.. Theory of international politics. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co. 1979 
13 WALT, Stephen M. The origins of alliances, 1987. ISBN 0801420547. 
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stran konfliktu. Příkladem takového chování může být chování Polska v době roce 1938, kdy 

po podepsání Mnichovské smlouvy došlo k zabrání Těšínska, či vyhlášení války Japonsku 

Sovětským svazem na konci 2. Světové války. V případě unipolárního systému (jeden hlavní 

stát) lze bandwagoning pozorovat také. Jak Jean-Marc Rickli14 tvrdí, v rámci unipolárního 

systému je bandwagoning pro malý stát tou nejlepší strategií, jelikož odpadá nutnost se 

zaobírat reakcí jiných států jako v případě bipolárního, či multipolárního systému a zároveň je 

to ta nejednoduší cesta, jak maximalizovat svou moc. Což potvrzují i Thomas S. Mowle a David 

H. Sacko, kteří tvrdí, že v rámci unipolárního systému „slabé státy mají motivaci se přidat 

k hegemonovi systému spíše, než proti němu balancovat“.15 To dále potvrzuje i práce Geralda 

Geunwook Lee,16 který se věnuje Jižní Koreji a její podpoře invaze USA do Iráku. Geunwook 

Lee na tomto příkladu popisuje důvod, proč Jižní Korea podpořila USA při invazi do Iráku. 

Důvodem nebylo, že by se Jižní Korea cítila ohrožena Iráckými zbraněmi hromadného ničení, 

ale utvrzení USA v podpoře Jižní Koreji vůči KLDR.  

2.2 Malý stát a aliance 

Důležitou otázkou jistě je, co vlastně dělá malý stát malým?  Malý stát lze definovat 

hned několika možnými způsoby. V současné literatuře lze nalézt definici: (1) Na základě 

měřitelných proměnných jako jsou rozloha, velikost populace, HDP atd.,17 (2) na základě jeho 

role v mezinárodním systému,18 (3) na základě vlastního vnímání své důležitosti19 nebo (4) na 

 
14 RICKLI, Jean-marc. European small states' military policies after the Cold War: from territorial to niche 
strategies. Cambridge Review of International Affairs [online]. 2008, 21(3), 307-325 [cit. 2020-04-19]. DOI: 
10.1080/09557570802253435. ISSN 09557571. 
 
15 MOWLE AND, Thomas S. a David H. SACKO. Global NATO: Bandwagoning in a Unipolar World. Contemporary 
Security Policy [online]. 2008, 28(3), 597-618 [cit. 2021-11-15]. ISSN 1352-3260. Dostupné z: 
doi:10.1080/13523260701738107 str.603 
 
16 GEUNWOOK LEE, Gerald. South Korea's Faustian Attitude: The Republic of Korea's Decision to Send Troops to 
Iraq Revisited. Cambridge Review of International Affairs [online]. 2006, 19(3), 481-493 [cit. 2021-11-15]. ISSN 
0955-7571. Dostupné z: doi:10.1080/09557570600869523 
 
17 VITAL, D. (1966). Czechoslovakia and the Powers, September 1938. Journal of Contemporary History, 1(4), 37-
67. [cit. 2020-19-04]., Dostupné z www.jstor.org/stable/259891 
 
18 KEOHANE, Robert. Lilliputians' Dilemmas: Small States in Internatinal Politics. International 
Organization, 1969, 23(2), 291-310. doi:10.1017/S002081830003160X 
 

19 HEY, Jeanne A. K. Small states in world politics: explaining foreign policy behavior. Boulder: Lynne Rienner 

Publishers, 2003. ISBN 1555879438. 

http://www.jstor.org/stable/259891
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základě jeho schopnosti mobilizovat a použít své dostupné zdroje, ať už materiální, 

diplomatické nebo normativní, k ovlivnění ostatních států či k rezistenci vůči ovlivňování 

jinými státy.20 ČR splňuje všechny čtyři zmíněné definice. Ve světovém měřítku co do rozlohy 

a populace patří ČR mezi malé státy. Aktivity ČR v zahraniční politice nedosahují aktivity 

například podobně velkých Severských zemí.21 Ve vztahu k zahraniční politice bývá často 

zmiňován tzv. „Mnichovský komplex“.22 ČR též nemá dostatečné kapacity, kterými by mohla 

ovlivňovat dění alespoň v Evropě, proto vyhledává spolupráci s ostatními, podobně „silnými“ 

státy.23 I když, jak bylo zmíněno, by se ČR víceméně vešla do všech představených definic, pro 

potřeby této práce se jeví jako nejpoužitelnější čtvrtá definice malého státu, založená na 

schopnosti použití dostupných zdrojů k ovlivňování či schopnosti nebýt ovlivněn. 

Definovat alianci jako takovou není problematické. Můžeme ji definovat jako „formální 

spojení států k užití (nebo neužití) vojenské síly, za účelem bezpečnosti nebo posílení členů vůči 

jiným státům, ať už jsou tyto jiné státy identifikovány nebo ne.“24 Pokud se ovšem chceme 

podívat hlouběji na interakce uvnitř aliance je situace komplikovanější. V této oblasti dochází 

ke střetu mezi tradičními teoriemi mezinárodních vztahů (realismus a liberalismus) a 

konstruktivismu. Realisté mají své teorie založeny na státu jako unitárním aktérovi fungujícím 

anarchickým mezinárodním prostředím, jehož hlavními cíli jsou moc nebo přežití. Zastánci 

institucionálního liberalismu považují obecně mezinárodní organizace jako prostředek ke 

komunikaci a koordinaci mezi jednotlivými státy. Ovšem, stejně jako zastánci realismu vnímají 

mezinárodní organizace jako podřízené státu, jinými slovy mezinárodní organizace „nemohou 

donutit stát chovat se v rozporu s jeho sobeckými zájmy.“25 Jak je možno vidět v obou 

 
 
20 RICKLI, Jean-marc. European small states' military policies after the Cold War: from territorial to niche 
strategies. Cambridge Review of International Affairs [online]. 2008, 21(3), 307-325 [cit. 2020-04-19]. DOI: 
10.1080/09557570802253435. ISSN 09557571. 
 
21 Norsko se například významnou měrou podílelo na ukončení války v Súdánu. 
 
22 Mnichovský komplex vychází z historické zkušenosti. Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 bylo 
Československo přinuceno světovými mocnostmi postoupit část svého území, tzv. Sudety, Německu. Z této 
zkušenosti pramení přesvědčení, že Československo, respektive Česká republika nemá šanci cokoliv ovlivnit, 
protože o jeho osudu vždy rozhodnout silnější státy. 
 
23 Příkladem této spolupráce může být například Visegrádská čtyřka. 
24 SNYDER, Glenn H. Alliance theory: A neorealist first cut. International Affairs [online]. , 103-123 [cit. 2019-05-
28]. Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6a68fc8a-dc58-4360-
a730-fd6d90920ae7%40sessionmgr4008 
 
25 WALT, Stephen M. International Relations: One World, Many Theories. Foreign Policy [online]. 1998, (110), 
29-45 [cit. 2020-04-19]. DOI: 10.2307/1149275. ISSN 00157228.  (Strana 40) 
 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6a68fc8a-dc58-4360-a730-fd6d90920ae7%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6a68fc8a-dc58-4360-a730-fd6d90920ae7%40sessionmgr4008
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případech, je stát vnímán jako dominantní prvek, neovlivnitelný chováním mezinárodních 

organizací. Naopak proti závěrům těchto klasických teorií se staví konstruktivistické teorie. 

Především zástupci sociologického institucionalismu26 jsou toho názoru, že nikoliv sociální 

aktéři,27 ale „sociální kontext formuje nebo dokonce vytváří společenské aktéry – definuje jejich 

identitu a cíle.“28 

Nedostatkem realistické tradice je „slepost“ vůči rozdílům mezi mocnými a malými 

státy. Jediný rozdíl, který realisté uznávají, je ve vztahu státu vůči mezinárodnímu systému 

(Waltz) nebo hrozbě (Walt). Dle realistů jsou nediferencovatelné jednotky, které se liší pouze 

silou, jenž vládnou nebo hrozbu, kterou představují. Realisté tedy rozdělují státy na 

supervelmoci, velmoci, regionální mocnosti a malé mocnosti, ovšem toto dělení je založeno 

pouze na vztahu k systému. Jinými slovy, státy se chovají všechny stejně, jejich hlavním cílem 

je přežití, ovšem liší se jen a pouze ve schopnosti ovlivňovat mezinárodní systém. Tento 

nedostatek je obzvláště kritizován akademiky, kteří se věnují teorii malých států. Teorie 

malých států není ucelenou tradicí, tak jako například právě realistická tradice, je to spíše 

konglomerát akademických prací, které se řídí hypotézou, že malé státy jsou fundamentálně 

odlišné od mocných států. U mnoha autorů teorie malých států lze najít prvky realistické 

tradice jako je například přežití státu jako hlavního cíle a zároveň vliv prostředí (systému) na 

chování států. Ovšem na rozdíl od realistů, akademici za obírající se malými státy tvrdí, že co 

se týče strategií, které malé státy používají, aby dosáhly přežití, jsou podobné těm mocným 

státům, ale důvody mohou být různorodější.  Jelikož malé státy nevládnou takovou mocí, jako 

jejich větší protějšky, nemají tolik prostředků k zabezpečení své suverenity. Navíc malé státy 

jsou ohroženější, co se týče výběru správného přístupu vůči potencionálnímu nebezpečí.29 

Malý stát nemá takové množství prostředků, aby, pokud špatně zvolí svůj přístup, napravil 

svou chybu, což může vést až k fatálním následkům, tedy ke ztrátě autonomie nebo jeho 

zničení.  

 
26 Též známý jako „neo-institucionalismus“ 
 
27 V tomto případě státy 
 
28 SCHOFER, Evan, et al. Sociological Institutionalism and World Society. Wiley-Blackwell Companion to Political 
Sociology. 2012, 57-68. DOI: 10.1002/9781444355093.ch6. ISBN 9781444330939. (strana 2) 
 
29 RICKLI, Jean-marc. European small states' military policies after the Cold War: from territorial to niche 
strategies. Cambridge Review of International Affairs [online]. 2008, 21(3), 307-325 [cit. 2020-04-19]. DOI: 
10.1080/09557570802253435. ISSN 09557571. 
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 Z výše zmíněných důvodů teoretici malých států přišli s dilematem vliv – autonomie. 

Tato teorie předpokládá, že malé státy mají pouze dvě možnosti, jak zajistit svou bezpečnost. 

První možnou cestou je nastoupit defensivní strategii (politika autonomie). Malý stát se v 

tomto případě nezapojuje do žádných aliancí, častým vyústěním je pak vyhlášení neutrality. 

Takovýto stát neočekává ochranu od větších (silnějších) států, ale zároveň může předpokládat, 

že nebude zatažen do války svého silnějšího spojence. Nevýhoda této strategie se nachází 

v možnosti ztráty vlivu na dění ve svém okolí.30 

Druhou možností je kooperativní strategie (politika vlivu), což odpovídá balancování 

nebo bandwagoningu zmíněném v předešlé podkapitole. V tomto případě se stát rozhodne 

připojit se k alianci vedené silnějším státem. Tímto krokem se stát dostane pod ochranu 

silnějšího státu a získá možnost do určité míry ovlivňovat rozhodnutí silnějších hráčů. Riskem 

této strategie ovšem je snížení autonomie. V lepším případě například malý stát poskytne své 

území k vybudování vojenských základen nebo se může dostat do vleku politiky silnějšího 

státu, což může vyústit v zatažení do konfliktu, který nemusí být v přímém zájmu malého státu, 

v horším případě nemusí silnější stát své závazky splnit vůbec.31  

Nicméně, jak již bylo řečeno, malé státy nemusí nutně mít stejné důvody pro vstup do 

aliance jako státy mocnější. Například Anton Grizold a Vinko Vegic na příkladu Slovinska tvrdí, 

že vstup post-komunistických států do aliance NATO „je spojen s širšími politickými, 

ekonomickými a společenskými cíli“ a „členství v NATO mělo být tou nejrychlejší cestou, jak se 

stát součástí stabilní a rozvinuté Západní Evropy.“32 V případě České republiky lze sledovat 

podobné důvody. Samozřejmě bezpečnostně-politický rozměr je stále důležitým prvkem. 

Tehdejší premiér Václav Klaus ve své přednášce pro Heritage Foundation33 v roce 1997 uvedl, 

 
30 RICKLI, Jean-marc. European small states' military policies after the Cold War: from territorial to niche 
strategies. Cambridge Review of International Affairs [online]. 2008, 21(3), 307-325 [cit. 2020-04-19]. DOI: 
10.1080/09557570802253435. ISSN 09557571. 
 
31 RICKLI, Jean-marc. European small states' military policies after the Cold War: from territorial to niche 
strategies. Cambridge Review of International Affairs [online]. 2008, 21(3), 307-325 [cit. 2020-04-19]. DOI: 
10.1080/09557570802253435. ISSN 09557571. 
 
32 GRIZOLD, Anton; VEGIÈ, Vinko. Small states and alliances: The case of Slovenia. In: Small states and alliances. 
Physica, Heidelberg, 2001. p. 145-159. str.128 
 
33 KLAUS, Václav. The Importance of NATO Enlargemetn to the Czech Republic. The Heritage 
Foundation [online]. 1997, (602) [cit. 2021-11-15]. Dostupné z: 
http://s3.amazonaws.com/thf_media/1997/pdf/hl602.pdf 
 

http://s3.amazonaws.com/thf_media/1997/pdf/hl602.pdf
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že Česká republika z důvodu svých historických zkušeností musí být členem NATO, aby 

zabránila opakování roků 193834 a 1948.35 Nicméně, kromě tohoto Klaus uvedl, že vstupem do 

NATO se ČR dostane zpět na Západ. V českém tisku před vstupem do aliance byla též 

akcentována demokratičnost NATO a návrat do Evropy. Například hospodářské noviny v roce 

1998 psaly: „vstupem do NATO a Evropské unie bude ukončen náš "návrat do Evropy", kam 

jsme ve svých dějinách vždy politicky a kulturně patřili. Tyto organizace jsou založeny na 

myšlenkách svobody jednotlivce, demokracie, ochrany lidských práv, tržního hospodářství a 

vlády práva.“36 Právě za popisovaným „návratem na Západ“ a demokratickým ražením NATO 

lze pozorovat snahu tehdejší vlády ČR podpořit a co nejvíce zakotvit demokratické principy 

tehdy ještě velmi mladé republiky. Kromě demokratizačních snah, lze najít i důvody 

společensko-vojenské. Timothy Edmunds tvrdí, že perspektiva vstupu post-komunistických 

států do NATO umožnila reformovat jejich armády ve smyslu zlepšení civilní kontroly.37 Jak je 

tedy patrné, důvody, proč vstoupit v roce 1999 do aliance s tehdejším hegemonem, nebyly jen 

čistě bezpečnostní, nýbrž byly i společenské s notnou dávkou symbolismu.  

2.3 Stát po vstupu do aliance  

Doteď se práce zaobírala především důvody, proč malé státy a konkrétně Česká 

republika vstupují/vstupovaly do vojenských aliancí. Proto práce pracuje s hypotézou, že 

dilema vliv – autonomie nekončí vstupem do aliance samotné, nýbrž pokračuje i během 

členství a že jedním z projevů je přizpůsobování výzbroje zájmům aliance, které nemusí nutně 

být v přímém zájmu členského státu. Jak již bylo zmíněno výše, malé státy vstupují do aliancí, 

aby získaly vliv na rozhodování silnějších států. To se České republice na první pohled daří, 

zářným příkladem je armádní generál Petr Pavel, který v letech 2015 – 2018 obsadil nejvyšší 

vojenskou funkci v rámci NATO a to pozici předsedy vojenského výboru NATO.   

Důležitou otázkou pro tuto práci je, co se stane se státem, jakmile se přidá do aliance? 

V tomto případě důležitou prací se jeví práce Ryana Goodmana a Dereka Jinkse (2004) How to 

influence states: socialization and international human rights law.38 V této práci se autoři 

 
34 Mnichovská dohoda 
35 Komunistický převrat 
 
36 AGENTURA VOJENSKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB. Deset důvodů pro vstup ČR do aliance. Hospodářské 
noviny [online]. 1998 [cit. 2021-11-15]. Dostupné z: https://archiv.hn.cz/c1-973016-deset-duvodu-pro-vstup-cr-
do-aliance 
37  
38 GOODMAN, Ryan a Derek JINKS. How to Influence States: Socialization and International Human Rights 
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věnují mechanismům, které mohou státy přesvědčit ke změně chování. Ke dvěma známým 

mechanismům, donucení a přesvědčení, přidávají třetí mechanismus, a to akulturaci. V 

případě donucení je změna chování vyvolána taktikou cukru a biče. Dle Goodmana a Jinkse 

„státy a instituce ovlivňují chování ostatních států tak, že navyšují benefity plynoucí z 

přizpůsobení se nebo cenu za nepřizpůsobivost skrze materiální odměny nebo tresty“.39 

V případě NATO by se přizpůsobením hypoteticky za benefit dalo pokládat zvýšená efektivita 

aliance, což by v důsledku zvyšovalo bezpečnost států. Naopak za trest by se v tomto ohledu 

dalo považovat neochota ostatních států podílet se na obraně států, který by se odmítal 

přizpůsobit nebo alespoň s ním dále spolupracovat. Právě chování USA v posledních několika 

letech, především za vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa, lze považovat za jistou 

formu biče, respektive znejistění spojenců ohledně ochoty USA bránit Evropu v případě, že 

Evropa nezvýší své výdaje na obranu.  

V případě přesvědčení dochází k tomu, že se problém, na kterém je nutná shoda 

zaobalí tak, aby odpovídal normám, kterými se státy již momentálně řídí. Následně nastupuje 

další fáze, kterou Goodman s Jinksem přirovnávají k „učení“,40 kdy na základě nové informace 

se instituce snaží přesvědčit cílovou skupinu ke změně jejich názorů. Nicméně, změna těchto 

názorů není zaručena, proto tento koncept se zdá být tím, který nechává státům největší 

volnost.  Pokud opět stáhneme situaci na NATO, tak příkladem takového jednání by mohlo být 

zapojení NATO do Jugoslávské války. V tomto případě došlo k zapojení NATO, aniž byl 

aktivován článek 5 Washingtonské smlouvy. Důvodem zapojení NATO, bylo zastavení 

násilností v Kosovu. Zde tedy nedošlo k útoku na jednoho ze členů aliance, nýbrž na základě 

již přijaté normy (ochrana civilistů a humanitární pomoc) došlo k přesvědčování o nutnosti 

zaútočit na Srbsko.  

Poslední strategií, jak mezinárodní organizace mohou ovlivnit státy je tzv. „akulturace“. 

Akulturaci autoři popisují jako „proces osvojování chování a norem obklopující kulturou.“41 

Jinými slovy, tím, že se státy přidají do mezinárodní organizace postavené na určitých 

principech, začnou tyto principy být postupem času též relevantní pro stát.  Takže postupem 

 
Law. Duke Law Journal [online]. 2004, 54(3), 621-703 [cit. 2021-6-27]. Dostupné z: 
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=dlj 
 
39Str. 633 
40Str. 638 
41Str. 638 

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=dlj
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času bude svobodné rozhodování státu ovlivněno těmito původně zvenčí přijatými principy. 

Zde je hypotetický příklad. Nový členský stát, který vstupuje do NATO, může mít dobré vztahy 

se státem mimo NATO. Přistoupením do NATO může postupem času svůj pohled přehodnotit, 

jelikož začne situaci vnímat skrze „kulturu“, která v NATO panuje. Tím pádem nevědomky 

nahradí svůj pohled na věc pohledem ovlivněným NATO.   

Mezinárodní organizace včetně aliancí mohou mít různý vliv na své členy. Na jedné straně 

lze mít organizaci velmi volnou, která slouží spíše k zprostředkování dialogu mezi jednotlivými 

členskými státy, jako je třeba Rada Evropy. Na druhé straně lze v historii pozorovat organizace, 

které se vůči členským států chovaly velmi dominantně, jako byla například Varšavská 

smlouva, čemuž bude věnována kapitola 6. NATO je tvořené demokratickými státy, takže se 

dá předpokládat, že demokratické principy budou pronikat i do jeho rozhodování, z čehož lze 

usuzovat, že strategie donucení nebude tou preferovanou. Na druhou stranu, NATO je stále 

vojenskou organizací, takže zde stále musí být nějaký řídící princip, který umožňuje Alianci 

efektivně organizovat své členy. Přesvědčování v tomto ohledu se zdá být nedostačujícím. To 

by znamenalo, že členské státy mají rozdílné zájmy, což by činilo NATO nejenže neefektivní 

nýbrž z podstaty velmi špatně udržitelné. To co se v rámci NATO nabízí, je akulturace. Tedy, že 

státy svou samotnou přítomností v NATO postupně přebírají hlavní principy Aliance, takže 

jejich rozhodování je postupem času v souladu s aliančními záměry.  Tato práce tedy pracuje 

s hypotézami: 

H1: NATO v rámci standardizace neprosazuje své cíle formou donucení, nýbrž 

dochází k akulturaci. 

Nicméně, NATO a jeho členské státy nejsou imunní, vůči okolnímu světu. Stále zde 

existuje mezinárodní systém a v něm nečlenské státy, které mohou různě působit na 

jednotlivé členy. Jelikož je NATO vojenskou aliancí, je hlavním řídícím principem bezpečnost. 

Státy svou bezpečnost vnímají různě. Například Jan Kofroň and Jakub Stauber42 došli k závěru, 

že vzdálenost od potencionální hrozby má vliv na ochotu států navyšovat své obranné výdaje. 

Pokud vezmeme v potaz toto zjištění, můžeme dojít k druhé hypotéze, která zní:  

 
42 KOFROŇ, Jan a Jakub STAUBER. The impact of the Russo-Ukrainian conflict on military expenditures of 
European states: security alliances or geography? Journal of Contemporary European Studies [online]. , 1-18 
[cit. 2021-12-10]. ISSN 1478-2804. Dostupné z: doi:10.1080/14782804.2021.1958201 
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H2: Ochota plnit závazky vůči NATO nezávisí na velikosti státu, nýbrž je do velké 

míry ovlivňována vzdáleností od potencionální hrozby.   

 S druhou hypotézou souvisí i fakt, že důvodem, proč ČR nakupuje novou výzbroj, 

nemusí být nutně NATO, ale jiné faktory. AČR momentálně vlastní výzbroj ještě z let Varšavské 

smlouvy. Proto práce pracuje s hypotézou: 

  H3: NATO není hlavním důvodem, proč ČR nakupuje novou výzbroj. 

   H3a: Významnou roli hraje stáří techniky. 

   H3b: Významnou roli hraje hrozba ze strany Ruska. 

 ČR momentálně nemá kapacity, aby si technologicky náročnější novou výzbroj vyrobila 

sama a jak bylo v teoretické části napsáno, ČR jako malý stát by nákupy mohl používat jako 

taktiku, jak zlepšit svoje postavení jak uvnitř NATO, tak i v mezinárodním systému. Čímž může 

dojít k chování, kdy není upřednostňována nejlepší možná nabídka, nýbrž ta, která pomůže ČR 

zlepšit její postavení.   

H4: ČR nekupuje nejlepší možnou výzbroj, nýbrž zohledňuje mezinárodně 

politické zájmy. 
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3 Metodologie 

 Jak již bylo napsáno v úvodu diplomové práce, k tomu, aby mohlo být dosaženo cílů 

diplomové práce zmíněných výše, bylo využito několika metod. Práce stojí především na 

kombinaci analýzy primárních dat, jako jsou strategické dokumenty ČR, především Obranná 

strategie ČR, a data získaná z dostupných zdrojů ČR a NATO, z rozhovorů vedených 

se zainteresovanými osobami jako jsou vojáci, zaměstnanci Ministerstva obrany ČR, 

příslušníky Generálního štábu AČR a se členy Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny ČR.   

 Strategické dokumenty jsou důležité z toho důvodu, že nám říkají, jak Česká republika 

oficiálně vnímá své zapojení do NATO. U demokratického státu, kterým Česká republika jistě 

je, lze předpokládat, že oficiální dokumenty se budou snažit co nejvíce přibližovat realitě a stát 

se podle nich bude řídit. Nicméně pouhou analýzou strategických dokumentů nelze 

zodpovědět výše popsané hypotézy. Právě skrze rozhovory se zainteresovanými osobami je 

možné vytvořit ucelený pohled na věc. Rozhovory byly vedeny buďto e-mailem či přímou 

konverzací. V rozhovorech byly pokládány tyto základní otázky:  

• Má členství v NATO vliv na nákup nového vybavení?  

• Pokud tento vliv existuje, jak se manifestuje?  

• Do jaké míry, na stupnici od 1 (žádný vliv) do 10 (absolutní vliv) má členství v NATO vliv 

na výzbroj AČR? 

• Do jaké míry zasahuje do pořizování nové techniky pro AČR mezinárodní politika ČR? 

S tím, že v návaznosti na pozici dotazovaného a s průběhem rozhovoru jsou přidány doplňující 

otázky. Například pro poslance Parlamentu ČR byly přidány tyto otázky: 

• Jaký je proces pořizování nové výzbroje pro AČR a jakou roli v něm hraje Poslanecká 

Sněmovna?  

•  Jakou roli hraje Výbor pro obranu při pořizování techniky?  
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•  Jakou roli hraje Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským 

materiálem a inovace AČR?  

 Nicméně, pro zhodnocení vlivu NATO na vyzbrojování je důležité, se též podívat na 

financování. Čím lepší financování, tím víc věcí si může armáda pořídit. Z toho důvodu bude 

pracováno s daty z Ministerstva obrany ČR, které pomohou sledovat vývoj financování armády 

v čase. Zároveň budou sledována i data poskytnutá NATO. Na těchto datech bude možno 

sledovat, zda jsou změny ve financování českým fenoménem nebo zda se jedná o trend 

nastolený v celém NATO.  Na základě těchto sebraných dat se bude práce zaměřovat na 

zodpovězení výše položených výzkumných otázek a hypotéz.   

 Diplomová práce se tedy nejdřív bude věnovat tomu, jak vlastně ČR vnímá vyzbrojování 

a jakým způsobem ho realizuje. Následně bude prozkoumán strategický rámec v podobě 

analýzy důležitých českých dokumentů a dále se práce bude věnovat samotnému NATO, kdy 

bude prozkoumáno jak NATO manifestuje svůj vliv. Na to bude navázáno zřejmě 

nejdůležitějším nástrojem NATO, kterým se potencionálně dá ovlivňovat výzbroj armád 

členských států, a to standardizací. Posléze se diplomová práce bude zajímat o financování 

armády, jelikož bez řádného financování není nové výzbroje, což z něho dělá důležitou součást 

vyzbrojování. Na konci diplomová práce představí dva příklady poměrně čerstvých nákupů 

nové výzbroje a to vrtulníky UH-1Y Venom a  AH-1Z Viper a právě probíhajícího výběrového 

řízení na nové BVP. 
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4 Vyzbrojování 

Mimo výše popsané v oboru mezinárodních vztahů velmi známé pojmy, je též velmi důležité 

vymezit, jak tato práce chápe vyzbrojování jako takové. Dobrým začátkem se jeví definice, 

kterou nám nabízí samotná Česká republika. Tuto definici lze najít v Ministerstvem obrany 

vydaným dokumentem, a to ve Strategii vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu 

České republiky do roku 2025 (2016). Tento dokument definuje vyzbrojování jako „komplex 

zásad, procesů, činností a přípravy odborného personálu, jimiž je dosahována požadovaná 

úroveň schopností OS ČR prostřednictvím zajištění materiálních zdrojů (vojenským materiálem 

a službami).“ Vyzbrojování, tedy podle české definice, není jen a pouze nákup nové techniky a 

zbraní, nýbrž se jedná o proces, řízený zásadami a vykonávaný odborně vyškoleným 

personálem, kde nákup jako takový je už jen vyústěním kombinace těchto faktorů. 

V oblasti vyzbrojování se práce bude zaměřovat na konkrétní nákupy kusů výzbroje. 

Kvůli omezenému rozsahu diplomové práce by nebylo možné kvalitně zpracovat všechny 

nákupy, které Ministerstvo obrany ČR a AČR provedlo, proto bude pozornost zaměřena na 

několik vybraných kusů výzbroje a techniky. Takovýmto nákupem je například zakoupení 

nových bojových vrtulníků Vrtulníky UH-1Y Venom a  AH-1Z Viper a nových bojových vozidel 

pěchoty. Pozornost nebude zaměřena pouze na nákup samotný. V mnohých případech se před 

nákupem vedly žhavé odborné diskuse. Argumenty a fakta použitá v těchto diskusích jsou 

důležitá pro zodpovězení výzkumných otázek stejně jako výsledný nákup. Důležitou roli též 

hrají strategické dokumenty. Proto dojde ke srovnání strategických dokumentů ČR 

s dostupnými výstupy NATO (jako jsou například standardy NATO). Na základě těchto srovnání 

by mělo být možné zodpovědět výše položené výzkumné otázky. 

Bylo by příliš jednoduché shrnout vše do škatulky „vliv NATO“. Vyzbrojování ovlivňují i další 

faktory. Na armádu má vliv i konflikt, kterého se stát účastní. V případě ČR je to především 

válka v Afghánistánu. Je proto důležité prozkoumat do jaké míry konflikt v Afghánistánu 

„afghanizoval“ AČR.  Dále, státy své armády staví také dle určitých takticko-operačních 

postupů. Zjednodušeně řečeno, státy vyzbrojují svoje armády dle stylu boje, který si přejí na 

bojišti praktikovat. 

S vyzbrojováním též neodmyslitelně souvisí oblast obranného průmyslu. Obranný 

průmysl definuje ČR ve svém oficiálním dokumentu Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje 
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obranného průmyslu České republiky do roku 2025 (Ministerstvo obrany ČR, 2016) takto: 

„Ekonomické subjekty obranného a bezpečnostního průmyslu zemí NATO a EU, případně 

dalších zemí (a) státní a soukromé ekonomické subjekty působící na území České republiky 

schopné vyrobit a dodat vojenský materiál a služby potřebné pro činnost ozbrojených sil České 

republiky, včetně kapacit na zajištění životního cyklu vojenského materiálu.“43 Přístup ČR ke 

svému vlastnímu obrannému průmyslu hraje důležitou roli. Každý stát, ať už malý nebo velký, 

má zájem doplňovat svou výzbroj z vlastní produkce. Vlastní produkce eliminuje závislost na 

dodávkách ze zahraničí. Dodávky ze zahraničí mají hned dvě nevýhody. (1) Prodlužují se 

zásobovací trasy. (2) Zahraniční dodávky jsou de facto v rukou cizího státu, proto hrozí riziko 

omezení dodávek, v nejhorším případě mohou dodávky ustat úplně.44 Malý stát, jako je ČR, 

není ekonomicky schopný vyvíjet a vyrábět důležitou, až páteřní výzbroj moderních armád 

(hlavní bitevní tanky, nadzvuková bojová letadla nebo bezpilotní letouny). V těchto oblastech 

je proto nutné hledat mimo hranice ČR. Ovšem, jsou oblasti, jako jsou například ruční zbraně, 

útočné pušky, nákladní vozidla či lehká bojová vozidla, která nejsou tolik, oproti předešlé 

skupině, finančně ani technologicky náročné a stát by proto měl mít zájem produkovat tuto 

výzbroj na svém vlastním území. 

4.1 Proces vyzbrojování 

 Na vyzbrojování armád lze nazírat jako na cyklus. Tento cyklus začíná zjištěním potřeby 

a končí vyřazením výzbroje ze služby. Josef Procházka popisuje tento cyklus takto: „Proces 

vyzbrojování ozbrojených sil je zahájen identifikací provozní potřeby (klasifikace, kategorizace, 

objektivizace a rozhodnutí o realizaci programu), pokračuje výzkumem, návrhem, vývojem, 

testováním, výrobou, provozem s komplexní logistickou podporou, modernizací a končí 

vyřazením a případnou ekologickou likvidací produktů programu.“45 Tato práce se zaměří jen 

na některé fáze, kde by mohl být vliv NATO největší. Jak si pozorný čtenář bude moci ovšem 

 
43 Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025. Ministerstvo 
obrany ČR [online]. Praha, 2016 [cit. 2019-05-27]. Dostupné z: 
http://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/narodni-strategie-vyzbrojovani-2004.pdf 
 
44 Tento problém je umocněn i samotným členstvím v NATO. V případě rozsáhlejšího konfliktu lze předpokládat 
zapojení všech členských států. Případný konflikt proto vytvoří tlak na logistiku, infrastrukturu, ale i na zájmy 
jednotlivých států. Pokud se stát, na jehož území se výzbroj vyrábí, dostane do stavu nedostatku, může nízké 
stavy techniky vyplnit technikou, které byla určena jinému státu. 
 
45 PROCHÁZKA, Josef. TVORBA MATERIÁLNÍCH ZDROJŮ V PROCESU VYZBROJOVÁNÍ OZBROJENÝCH SIL – 
DEFINOVÁNÍ POŽADAVKŮ. Obrana a strategie [online]. 2004, (1), 99-114 [cit. 2021-11-16]. str. 100 

http://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/narodni-strategie-vyzbrojovani-2004.pdf
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všimnout, práce se bude dotýkat víceméně všech fází, nicméně z výše uvedeného důvodu 

bude tato kapitola věnována jen identifikační fázi a návrhové fázi.  

4.1.1 Identifikační fáze 

Samotný proces vyzbrojování musí z logiky začít zjištěním potřeby. Bez zjištěné potřeby 

by jen těžko mohl dále celý proces pokračovat aneb „když nevím, že něco potřebuji, jen těžko 

to koupím.“ Potřeba nákupu nového vybavení nebo výzbroje může vzejít ze dvou míst. Jedná 

se potřebu vyvolanou zdola a potřebu vyvolanou shora. Toto rozlišení na potřeby vyvolané 

zdola a potřeby vyvolané shora je důležité pro další analýzu vyzbrojovacího procesu. Jak bude 

více specifikováno v následujících odstavcích, obě varianty jsou vzájemně velmi odlišné. 

Potřeba vyvolaná shora je pro tuto práci důležitější, jelikož do něj vstupuje mnohem větší 

množství institucí, včetně NATO a má dalekosáhlejší důsledky co se armády týče. Nicméně 

zjištění potřeby zdola je nutné popsat také, ač důsledky tohoto druhu tlaku nejsou až tak 

veliké, finančně náročné či viditelné. 

4.1.1.1 Zjištění potřeby zdola  

Potřeba vyvolaná zdola je založená na zkušenostech personálu anebo každodenním 

provozu techniky. V rámci tohoto druhy potřeby se jedná především o opotřebované 

součástky, kdy je opotřebení zjištěno personálem, který s technikou pracuje. Dále, dle člena 

generálního štábu, je potřeba vyvolaná zdola také možná díky zkušenostem vojáků, kteří s 

výbavou a technikou zachází.  Příslušník Vojenské policie proces zdola popisuje tak, že v 

případě menších výstrojních součástek je možné řešit změnu vybavení v rámci útvaru. Tento 

postup pospal tak, že svůj požadavek předloží svému veliteli a ten zhodnotí, zda je vůbec 

možné tento požadavek splnit. Pokud velitel souhlasí, požádá předkládajícího vojáka o další 

specifikace a o zjištění momentální ceny na internetu. Následně se předloží tento návrh 

útvarovému referentu majetkové správy tzv. kontistovi, který následně návrh zasílá na 

logistické oddělení v rámci štábu velení příslušného útvaru, který rozhoduje o splnění 

požadavku a následné potencionální koupi. Tato koupě je posléze financovaná penězi, které 

má každý útvar přiděleny. Opět je nutno zdůraznit, že se jedná o menší předměty, jako jsou 

gumové rukavice, vesty, sumky nebo pouzdra na zbraně.  Základní dělící linií, kdy může útvar 

nakupovat sám a kdy už je nutné zapojení Sekce Vyzbrojování a Akvizic (SVA) v rámci 

Ministerstva obrany ČR je, dle příslušníka Vojenské policie, nutnost podniknutí vojskových 

zkoušek.  
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Při zjištění zdola hraje též důležitou roli podvědomá touha vojáků po tom, co považují 

tak říkajíc za „in“. Tuto touhu popisuje Matthew Ford ve své knize „Weapon of choice: small 

arms and the culture of military innovation“.46 Dle Forda má elitní oddíl v rámci armády  

mnohem silnější slovo v tom, jaké zbraně se budou případně nakupovat. Nicméně, dle Forda, 

může docházet k tomu, že nákupy pro elitní jednotky armády nemusí být nutně výhodné pro 

zbytek základních jednotek. Ford též poznamenává, že různé (pěchotní) zbraně mají v rámci 

armády různou pověst. Toto dokládá na příkladu zbraní FN MINIMI a SA80 v rámci Britské 

armády. FN MINIMI bylo přiděleno britskému výsadkovému pluku v Kosovu, což z něj udělalo 

v očích armády „zbraň elity“. SA80 poté měli vojáci, kteří patřili „jen“ k základním jednotkám. 

Dle Forda, z porovnání obou zbraní vyšlo SA80 mnohdy lépe, nicméně MINIMI je stále 

požadovanou zbraní. Jak Ford říká „žádné množství dat nedokáže napravit špatnou reputaci“. 

Právě příklad z Britské armády lze promítnout i na AČR, konkrétně na pušku Vz. 58. Tato zbraň 

je již pro momentální dobu zastaralá, nicméně mnoho vojáků na ní do dnes nedá dopustit. To 

potvrzuje i rozhovor s příslušníkem Vojenské policie, který trvá na tom, že Vz. 58 nebylo nutné 

měnit. Právě příklad Vz.58 lze považovat za určité potvrzení slova Forda, že krom dat hraje 

důležitou roli i reputace. Ta samá logika poté jde aplikovat i na menší výstrojní součástky. 

Právě z rozhovorů vyplývá, že čeští vojáci se inspirují u armád ostatních členských států, které 

považují za kvalitní.   

4.1.1.2 Zjištění potřeby shora 

 Potřeba vyvolaná shora je založená naopak na zjištěné potřebě na základě životnosti 

techniky, schopnosti zásobovat a udržovat techniku v budoucnu, tlakům mezinárodního 

prostředí nebo analýze bezpečnostního prostředí, které se může dynamicky měnit. Příkladem 

této změny může být pád Železné opony v roce 1989, teroristické útoky na Světové obchodní 

centrum v New Yorku z 9. 11. 2001 či konflikt na Ukrajině z roku 2014 a začátek hybridní války 

vedené Ruskou federací proti státům NATO a EU. To potvrzuje i Josef Procházka, který právě 

změnu bezpečnostní situace uvádí jako jeden z faktorů.47   Ať už se jedná o životnost, tlak z 

 
46 FORD, Matthew C. Weapon of choice: small arms and the culture of military innovation. London: Hurst & 
Company, 2017, xii, 248 stran ; 23 cm. ISBN 978-1-84904-650-3. 
 
47 PROCHÁZKA, Josef. TVORBA MATERIÁLNÍCH ZDROJŮ V PROCESU VYZBROJOVÁNÍ OZBROJENÝCH SIL – 
DEFINOVÁNÍ POŽADAVKŮ. Obrana a strategie [online]. 2004, (1), 99-114 [cit. 2021-11-16]. str. 100 
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vnějšku nebo změnu bezpečnostního prostředí, vždy je potřeba zjištěna na nejvyšších místech 

armády čili na Generální štábu AČR.  

4.1.2 Návrhová fáze 

 V této fázi se uvedou základní parametry. Dle vysoce postaveného příslušníka 

Generálního štábu AČR armáda navrhne základní parametry. Tato potřeba musí být potvrzená 

Generálním štábem AČR, Ministerstvem obrany, Výborem pro obranu Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR a vládou ČR. Následuje výběrové řízení, do které se mohou přihlásit firmy, které 

dodají své návrhy. Tyto návrhy se nezávislou komisí bodově ohodnotí a seřadí se dle toho, jak 

splňují požadované parametry. Ten, kdo má nejvíce bodů vyhraje zakázku a podepíše se s ním 

smlouva. Prodejce poté buď dodá prototyp nebo typ, který musí podstoupit podnikové 

zkoušky a poté vševojskové zkoušky. Těchto vševojskových zkoušek se účastní zástupci 

generálního štábu, koncoví uživatelé a zástupci státu. Pokud vše je tak jak má být, produkt 

vševojskovými zkouškami projde, tak se nakoupí. Pokud vševojskovými zkouškami produkt 

neprojde, musí dodavatel učinit úpravy, které jsou mu navrženy.  Tento proces lze obejít, 

ovšem armáda musí zdůvodnit, proč chce zrovna tento konkrétní typ výzbroje. Právě možnost 

obejít tento proces dává potencionální prostor pro to, aby do hry vstoupila zahraniční politika 

státu. Bohužel na dotaz, zda se tomu tak děje, příslušník generálního štábu nebyl schopen 

odpovědět jelikož „se s politiky nestýká.“ 

4.1.3 Momentální projekty 

Dle člena Poslanecké sněmovny ČR pana poslance Ing. Radovana Vícha má AČR 

momentálně (k roku 2021) osmnáct projektů, které by ráda realizovala. Těchto osmnáct 

projektů je seřazeno dle významu, kdy projekt na prvním místě je nejdůležitější a projekt 

osmnáctém místě nejméně důležitý ve srovnání s ostatními projekty.  Navíc, kromě tohoto 

významového seřazení jsou projekty rozděleny do čtyř skupin. Nejvýznamnějšími projekty jsou 

projekty „strategické“. Těchto projektů je dohromady šest. Následují projekty „významné“. 

Těchto projektů je stejně jako projektů strategických, a to šest. Třetími v pořadí jsou v počtu 

pěti projekty „sledované“.  A posledním, nejméně významným projektem je projekt „IVECO 

opravy a udržování“48, který je pod hlavičkou „ostatní“.    

 
48 V seznamu vedený jako projekt č. 18 viz. Příloha  
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 Ve skupině „sledované“ (viz. Tabulka 1) nalezneme projekty jako jsou (1) „ Automobil 

osobní terénní – nákup (rámcová dohoda)“, (2)  nákup ručních zbraní vedený jako „Útočná 

puška BREN 2 5,56x45 s podvěsným granátometem + puška BREN 2 7,62x51, Pistole CZ P 10C, 

PDW EVO 3A1 Scorpion“, (3) „Malý dopravní letoun- nákup“, v případě tohoto letounu již 

Ministerstvo obrany oznámilo, že ne odstupuje od úmyslu jej zakoupit, z důvodu změny 

„charakteru státního rozpočtu České republiky“, za kterým stojí dopady koronavirové 

pandemie,  (4) „Tank T-72- technické zhodnocení“ a (5) „Vrtulníky Mi-171Š- modernizace 

(sjednocení vybavení se zbytkem flotily – přístroje a zařízení“.  Jak si můžeme všimnout, v této 

skupině se nachází projekty, které nejsou technologicky a finančně náročné (oproti projektům 

ze skupin „významné“ a „strategické“) Jedná se buď o projekty modernizační (bod 5) nebo 

pořizovací (bod 1, bod 2 a bod 3) anebo zhodnocující (bod 4). Ani v jednom z případů se 

nejedná o nějak časově a finančně náročné projekty. Tyto projekty může uskutečnit buď přímo 

AČR sama, nebo je lze realizovat skrze domácí obranný průmysl. Navíc v případě projektů 

Terénního osobního automobilu a Malého dopravního letounu se zatím nejedná o nějak plně 

konkretizovaný nákup. Nejspíš právě z těchto důvodů jsou tyto projekty umístěny ve skupině 

„sledované“ 

Tabulka 1: Sledované projekty 
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 Ve skupině „významné“ (viz. Tabulka 2) lze najít projekty už poněkud nákladnější a 

technologicky náročnější. V této skupině se nachází následujících šest projektů: (1) „DPET – 

Deployable passive ESM (electronic support measure) tracker- Mobilní pasivní sledovací 

zařízení“, (2) „Přenosný protiletadlový komplet RBS-70NG“, (3) „KOVVŠ a KOVS TITUS a MKPP 

TITUS“, (4) „Mobilní 3D radiolokátor MADR“, (5) „Taktický dopravní letoun CASA C 295 MW“ a 

(6) „STARKOM- Stavebnicový taktický a ochranný rušič pásem VKV, UKV, GSM mobilní“. Jak si 

je možno všimnout, v této skupině projektů se již nacházejí mnohem více technologicky 

náročnější projekty. To dokládá i fakt, že část projektů je již realizována v zahraničí. Tuzemský 

obranný průmysl v těchto projektech dodává mobilní pasivní sledovací zařízení, kolová 

obrněná vozidla TITUS a STARKOM. Další tři projekty, tedy protiletadlový komplet RBS-70NG, 

letoun CASA a MADR již jsou vyráběny v zahraničí. 

Tabulka 2: Významné projekty 

 

 Poslední a zároveň tou pro AČR nejvýznamnější skupinou čítající opět šest projektů je 

skupina označená jako „strategické“ (viz. Tabulka 3). Jak již bylo zmíněno výše, v této skupině 

se nachází šest projektů a těmi jsou: (1) „Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“,49 

 
 

P.Č Název Počet

1

DPET – Deployable passive ESM 

(electronic support measure) tracker- 

Mobilní pasivní sledovací zařízení

2

2
Přenosný protiletadlový komplet RBS-

70NG
16

3 KOVVŠ a KOVS TITUS a MKPP TITUS 62

4 Mobilní 3D radiolokátor MADR 8

5
Taktický dopravní letoun CASA C 295 

MW
2

6

STARKOM- Stavebnicový taktický a 

ochranný rušič pásem VKV, UKV, GSM 

mobilní

8
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(2) „Protiletadlový komplet SHORAD“, (3) „Dělo 155 mm ShD (NATO)“, (4) „Systém řízení palby 

dělostřelectva“, (5) „Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II a (6) „Pořízení 

víceúčelového vrtulníku“. V těchto projektech je již podíl českého obranného průmyslu 

sekundární. Nicméně, Česká republika zapojení českého obranného průmyslu často akcentuje 

jako významný faktor při rozhodování o nákupu. Například v případě pásového bojového 

vozidla pěchoty (BVP), kdy momentálně probíhá výběrové řízení, ve kterém zůstaly tři zájemci 

o tuto zakázku, česká vláda požaduje, aby byl český průmysl zapojen ze 40 %.50  

Tabulka 3: Strategické projekty 

  

4.2 Shrnutí 

 V rámci vyzbrojování je prvotní fází zjištění nedostatku. Tato zjištění mohou přijít jak 

zdola, tedy přímo od vojáků, tak i shora tedy z nejvyšších míst generálního štábu či vlády. Pro 

potřeby této práce je právě zjištění shora tím nejdůležitějším.  Toto zjištění může být založeno 

na základě životnosti výzbroje nebo jako reakce na určitou změnu. Pokud se podíváme na 

projekty, které má momentálně ČR rozdělané, jedná se spíše o projekty řešící životnost 

výzbroje. Jak bude argumentováno v poslední kapitole věnované přímo nákupu jednotlivé 

 
 
50 ČT24. Tendr na BVP může pokračovat, větší zapojení českého průmyslu vláda neřešila. Česká televize [online]. 
2021 [cit. 2021-12-19]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3309929-tendr-na-bvp-muze-
pokracovat-vetsi-zapojeni-ceskeho-prumyslu-vlada-neresila 

P.Č Název Počet

1
Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho 

modifikace
210

2 Protiletadlový komplet SHORAD 4

3 Dělo 155 mmShD (NATO) 52

4 Systém řízení palby dělostřelectva

5
Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a 

LOV-CBRN II
80

6 Pořízení víceúčelového vrtulníku 12
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výzbroje, armáda momentálně vyměňuje techniku na konci své životnosti, než aby nakupovala 

zcela nový typ výzbroje. 
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5 České strategické dokumenty 

 Předtím, než bude možné zhodnotit, jaký NATO má vliv na AČR, je nutné analyzovat 

strategické dokumenty, jinými slovy posoudit, jak Česká republika oficiálně přistupuje k 

vyzbrojování svých ozbrojených sil. Tyto informace je možné najít, v různé míře, ve čtyřech 

nyní platných dokumentech. Těmito dokumenty jsou Dlouhodobý výhled pro obranu 2035, 

Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2030, 

Koncepce výstavby Armády České republiky 2030, Obranná strategie České republiky. Tyto 

čtyři dokumenty tvoří jakýsi pomyslný základ toho, jak chce Česká republika koncipovat svoje 

síly, jakou roli by AČR měla hrát v momentálním bezpečnostním prostředí a jakým způsobem 

Česká republika hodlá zajišťovat její bojeschopnost.   

5.1 Obranná strategie České republiky 

Základním dokumentem, na který se ostatní dokumenty odkazují, je Obranná strategie 

České republiky51 z roku 2017. Tento dokument uvádí především základní motivy obrany, kdy 

se v něm uvádí, že „obranná strategie České republiky je naplňována prostřednictvím 

rozhodnutí vlády České republiky a navazujících prováděcích dokumentů v působnosti 

Ministerstva obrany.“52 Obranná strategie spíše určuje směr, kterým se další dokumenty mají 

ubírat. To, co se v tomto dokumentu nachází a je pro tuto diplomovou práci důležité jsou dva 

závazky. Prvním takovým závazkem je snaha o jakési ekvilibrium mezi spoléháním se na 

kolektivní obranu poskytovanou NATO a budování schopností pro obranu svého území 

vlastními silami. „Česká republika zajišťuje obranu své suverenity a územní celistvosti 

především v rámci společné obrany NATO podle článku 5 Severoatlantické smlouvy. Členství 

v mezinárodních organizacích však z České republiky nesnímá její prvotní odpovědnost 

za vlastní obranu“53 Zároveň se ale můžeme v tomto dokumentu dočíst, že případný konflikt, 

do kterého by se ČR musela zapojit, se nejspíše odehraje na území jiných států, jelikož riziko 

vzniku konfliktu na území ČR je viděno jako „nízké“.54 Toto má dopad na ostatní dokumenty, 

 
51 Obranná strategie České republiky: The defence strategy of the Czech Republic. Praha: Ministerstvo obrany 
České republiky - VHÚ Praha, 2017. ISBN isbn978-80-7278-702-9. 
 
52 Str. 15 
53 Str. 7 
54 Str. 8 
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kdy je právě kladen důraz na prohlubování schopností spojených se zapojením do kolektivní 

obrany v rámci NATO. 

5.2 Další dokumenty 

Ve všech navazujících dokumentech je jasně zřetelné, že Česká republika pro 

zajišťování své obrany spoléhá právě na Severoatlantickou alianci. Například v Koncepci 

výstavby Armády České republiky 2030 se lze dočíst, že „ČR (…) připravuje síly podle požadavků 

systému obranného plánování NATO. Úspěch operace kolektivní obrany má pro naši 

bezpečnost největší (potenciálně existenční) význam.“55 Což není zrovna nové poznání, o tomto 

přístupu je pravidelně hovořeno v mediích, kdykoliv vyvstane otázka kolem zapojení AČR do 

zahraničních misí či financovaní AČR. Citací, které mohou toto tvrzení podpořit je nepřeberné 

množství. Jedna citace za všechny pochází od momentálního ministra obrany Lubomíra 

Metnara, který tvrdí, že „svět bohužel není bezpečnější a členství v NATO je tou nejlepší 

obrannou zárukou.“56  

Krom spoléhání na NATO při obraně svého území, lze v těchto dokumentech též nalézt 

prioritizaci části sil AČR při jejich výstavbě. V Dlouhodobém výhledu pro obranu 203557 se lze 

dočíst, že „prioritně budou rozvíjeny schopnosti nasaditelných sil vyčleňovaných do 

pohotovosti v rámci NATO a EU“.  Z těchto slov vyplývá záměr ČR nerovnoměrně cílit na určité 

části své armády, a to především na ty, které budou zapojeny do aktivit NATO nebo EU. 

Důležitou částí tohoto dokumentu je kapitola věnovaná pozemním silám ČR. V této kapitole 

se mimo jiné můžeme dočíst, jak ČR plánuje dále rozšiřovat svoje pozemní síly. Už v této 

kapitole je patrný vliv NATO jelikož se do budoucna plánuje rozvíjet schopnosti AČR „v souladu 

s aliančními standardy, cíli výstavby schopností NATO a požadavky obrany ČR.“58 

 
55 Koncepce výstavby Armády České republiky 2030. Ministerstvo obrany ČR [online]. 2019 [cit. 2021-10-26]. 
Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/koncepce__2030.pdf str. 8 
 
56 METNAR, Lubomír. Ministr Metnar: Svět není bezpečnější, členství v NATO je nejlepší obrannou 
zárukou. Ministerstvo Obrany ČR [online]. 2021 [cit. 2021-10-26]. Dostupné z: 
https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-metnar:-svet-neni-bezpecnejsi--clenstvi-v-
nato-je-nejlepsi-obrannou-zarukou-227348/ 
 
57 Dlouhodobý výhled pro obranu 2035. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2019. ISBN 
isbn:978-80-7278-772-2. 
58 Str 19 

https://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/koncepce__2030.pdf%20str.%208
https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-metnar:-svet-neni-bezpecnejsi--clenstvi-v-nato-je-nejlepsi-obrannou-zarukou-227348/
https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-metnar:-svet-neni-bezpecnejsi--clenstvi-v-nato-je-nejlepsi-obrannou-zarukou-227348/
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5.3 Shrnutí 

Jak je tedy ze strategických dokumentů patrné, ČR si je plně vědoma toho, že 

momentálně kolektivní obrana je pro ni životně důležitá. Ačkoliv v těchto dokumentech, a to 

především v Obranné strategii, lze najít závazky k zajištění obrany vlastními silami, je právně 

kolektivní obrana hlavním pilířem, který se nachází napříč všemi dokumenty. To následně vede 

k tomu, že v hlavním zájmu ČR je, aby kolektivní obrana co nejlépe fungovala. Z toho důvodu 

se ČR v těchto dokumentech zavazuje rozvíjet především ty schopnosti a síly, které budou pro 

tuto obranu nejdůležitější. Co je ovšem pro tuto práci důležitější je závazek zmíněný  v 

Dlouhodobém výhledu pro obranu 2035. Tento závazek má za následek, že už v samém 

počátku nákupu nové výzbroje bude počítáno se standardy a cíli aliance, které by měly vést 

k interoperabilitě. Právě toto, již lze považovat za manifestaci vlivu NATO na AČR.  
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6 Vliv NATO 

 Česká republika vstoupila do NATO jako postkomunistický stát v roce 1999. Dle Josefa 

Procházky vstupem do NATO se kolektivní obrana pro Českou republiku stala hlavní garancí 

„její obrany a neexistuje jiná další alternativa. Tento mechanismus (kolektivní obrana) 

umožňuje minimalizovat náklady a zaměření AČR bez značného zvýšení rizika.“59 Procházka 

tvrdí, že NATO (spolu s EU) ovlivnilo a stále ovlivňuje tyto oblasti: 1) tvorbu institucionálního 

uspořádání, 2) formulaci cílů obranné politiky, které jsou kompatibilní se strategiemi a závazky 

NATO a EU, 3) kooperaci a asistenci v rozvoji schopností, 4) racionalizace vnitřních obchodních 

procesů a 5) zapojení do aliančních operací a misí.  Přičemž pro tuto práci jsou nejdůležitějšími 

body 2) a 3).  

6.1 Vývoj zahraničního vlivu na AČR 

 Předtím než se tato práce dostane ke zhodnocení vlivu NATO, je nutno se podívat na 

období těsně po Sametové revoluci v roce 1989. Právě na změně, kterou AČR prošla za více 

než třicet let své existence, lze potencionálně zjistit, jaký vliv by NATO na AČR mohlo a stále 

může mít. V následujících řádcích bude stručně popsán historický vývoj vlivu na 

československou a později českou armádu, kdy jako počátkem tohoto historického exkurzu 

bude rok 1955. Porovnání s Varšavskou smlouvou je přínosné v tom ohledu, že členství ve 

Varšavské smlouvě lze chápat jako ideál absolutního vlivu. Na rozdílech mezi českou armádou 

v NATO a československou armádou ve Varšavské smlouvě lze popsat důsledky vlivu obou 

aliancí. 

 Jak je všeobecně známo, tehdejší Československá socialistická republika (ČSSR), 

později Československá federativní republika (ČSFR) a na krátký čas i Česká republika (ČR), jako 

nástupnický stát, byly členem Varšavské smlouvy. Československo bylo v květnu 1955 

zakládajícím členem této „obranné“ aliance. Nicméně jako ryze obrannou alianci lze 

Varšavskou smlouvu nazývat až na sklonku jejího trvání. To dokazuje operační plán ČSLA z léta 

1989, který počítal s přechodem do útoku až po úspěšné obranné operaci, do té doby se ve 

 
59PROCHÁZKA, Josef. The Changing Role of the Common Security and Defence Policy of NATO and the EU in 
Central European Security: The Czech Republic. VARGA, Gergely. The NATO and EU Relations of Central and 
Eastern European Nations. Budapešť: Dialóg Campus, 2020, s. 25-40. (s.39) 
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všech plánech vždy počítalo s útočnými operacemi.60 Akcentace útočných schopností má 

samozřejmě vliv na organizaci a výzbroj armád. Jinak bude vypadat armáda útočná, jinak 

obraná a jinak expediční. Československo zůstalo členem Varšavské smlouvy po celou dobu 

jejího trvání až do jejího rozpadu v únoru 1991. Z tak dlouhého působení v Sovětským svazem 

ovládané alianci je více než zjevné, že se Československo muselo přizpůsobit nárokům svého 

patrona. Podpisem Varšavské smlouvy přišel generální štáb ČSLA o svou autonomii a dostal se 

do područí Sovětského svazu, kdy „Moskva založením Varšavské smlouvy sledovala přímé 

ovládnutí ozbrojených sil svých evropských satelitů.“.61  Z toho pramení mnoho důsledků. ČSLA 

je vyzbrojována výhradně sovětskou výzbrojí nebo deriváty ze sovětské výzbroje, čestnou 

výjimkou budiž samopal vz. 58 a pistole vz. 82. Organizace armády je též postavená na 

sovětském vzoru a taktéž tomu je i v případě plánování.62 Výsledkem tohoto vlivu byla 

sovětskou technikou vyzbrojená armáda, až do roku 1989 cvičená především na ofenzivní styl 

boje a očekávající konflikt pouze na západní hranici svého území. 

 Po rozpadu Východního bloku a konci Varšavské smlouvy se Česká republika a její 

armáda dostává do úplně nového bezpečnostního prostředí. Dřívější bipolární rozdělení světa 

došlo svému konci, díky čemuž v mezinárodním systému zůstává pouze jedna supervelmoc a 

to USA. Československo a později ČR též přichází o svého hlavního vojenského spojence v 

podobě SSSR, a tak je nucena přeorientovat svou strategii obrany do všech směrů. V této fázi 

je již patrná inklinace ČR směrem na západ. Armáda se zapojuje do několika zahraničních misí, 

kdy za nejdůležitější se dá považovat operace Pouštní štít a Pouštní bouře, které proběhly ještě 

v době, kdy ČR byla oficiálně členem Varšavské smlouvy. Dalším a zatím posledním milníkem 

pro AČR je zajisté vstup do NATO v roce 1999 kdy se definitivně završuje přerod bezpečnostní 

orientace ČR na Západ, a především na USA. 

 
60 Československé válečné plány po roce 1945 do roku 1990. Československá lidová armáda [online]. [cit. 2021-
06-23]. Dostupné z: http://www.csla.cz/armada/taktika/plany003.htm 
 
61 BÍLÝ, Matěj. Je načase opustit alianci s Moskvou?: Organizace Varšavské smlouvy v kontextu krize východního 
bloku v roce 1956. Paměť a dějiny [online]. 2016, X/2016(1), 25-39 [cit. 2021-8-29]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/profile/Matej-
Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_smlouvy_v_kontex
tu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-
Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf 
 
62 Československé válečné plány po roce 1945 do roku 1990  Viz. 40 
 

http://www.csla.cz/armada/taktika/plany003.htm
https://www.researchgate.net/profile/Matej-Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_smlouvy_v_kontextu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matej-Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_smlouvy_v_kontextu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matej-Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_smlouvy_v_kontextu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matej-Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_smlouvy_v_kontextu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf
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Je velmi obtížně představitelné, že by tak velká, stará a tím pádem i propracovaná 

aliance jako je NATO, neměla žádný vliv na AČR. Co můžeme s jistotou říct o vlivu NATO je to, 

že vliv NATO na AČR je rozdílný od toho, který armáda zažila v době Studené války. Dle Matěje 

Bílého „Existence paktu (Varšavské smlouvy) zároveň posilovala legitimitu přítomnosti vojsk 

Sovětského svazu na území Maďarska, Polska, Rumunska a Východního Německa. Založení 

aliance tak mělo potvrdit politickou, ekonomickou a vojenskou vládu Kremlu nad celým 

evropským prostorem na východ od řeky Labe a pohoří Alp.“63 Ve srovnání s Varšavskou 

smlouvou má ČR v NATO alespoň opticky mnohem větší svobodu. Na území ČR se nenachází 

armády cizích států. Navíc, ČR dodnes používá stroje sovětské výroby, které má AČR ve svém 

arzenálu, jmenovitě se jedná o vrtulníky, bojová vozidla pěchoty, či tanky, které nejsou plně 

kompatibilní s arzenálem, který vlastní „staré“ členské státy NATO.64 To je v hlubokém 

kontrastu s dobou Studené války, kdy byla armáda víceméně ihned po skončení 2. Světové 

války vyzbrojována sovětskou výzbrojí, kterou, jak již bylo zmíněno, AČR užívá dodnes. V 

případě NATO nejsou členské státy nuceny odebírat výzbroj od nejsilnějšího státu Aliance, 

nicméně Aliance sama má nástroj, jak státy přesvědčit, nikoliv donutit, k tomu, aby svou 

výzbroj začali sjednocovat a tímto nástrojem je standardizace. 

6.2 Kdo je NATO? 

 Předtím, než bude možno pokračovat dál, je nutné si srovnat koho jako NATO má tato 

práce na mysli. Jak všichni víme NATO je mezinárodní obrannou aliancí. Jak bylo zmíněno 

v teoretické části, aliance vznikají vždy jako reakce na hrozbu nebo moc jiného státu a NATO 

není výjimkou. NATO vzniklo jako snaha západních států v čele s USA vybalancovat rostoucí 

hrozbu z východu v podobě SSSR a jeho satelitů. Jak víme, SSSR se rozpadlo v roce 1991, čímž 

skončila Studená válka. Ačkoliv došlo k vítězství západních demokracií, nastal další problém a 

to, že NATO ztratilo hrozbu, vůči které se v roce 1949 zformovalo. To vedlo některé 

akademiky, jako je například John Mearsheimer, k tvrzení, že jelikož NATO ztratilo raison d'etr 

tak se „NATO i Varšavská smlouva rozpadnou, možná stále budou existovat na papíře, ale 

každá z nich přestane fungovat jako aliance“65. Jak již o třicet let později víme, Mearsheimer 

 
63 BÍLÝ, Matěj. Varšavská smlouva. Počátky a krize. Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. 
Str. 22-23 
 
64 Typickým příkladem může být různá ráže munice. 
 
65 MEARSHEIMER, John J. “Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War.” International Security, 
vol. 15, no. 1, The MIT Press, 1990, pp. 5–56, https://doi.org/10.2307/2538981 str. 5 
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měl pravdu jen v 50 % procentech. Varšavská smlouva se opravdu rozpadla, neexistuje už ani 

na papíře, nicméně NATO přetrvalo, došlo i k jeho rozšíření, a dokonce sehrálo aktivní roli 

v několika válkách. Jaký je tedy rozdíl mezi NATO a Varšavskou smlouvou, proč NATO přetrvalo 

a Varšavská smlouva ne? Nejzjevnější rozdíl je post sponzora, respektive jeho absence. 

Varšavská smlouva ztratila svého garanta, který by byl schopný udržet alianci pohromadě, 

kdežto NATO se díky vítězství ve Studené válce stalo aliancí vedenou tehdejším hegemonem, 

tedy USA. To, že se USA nerozhodlo odejít z NATO, jak Mersheimer ve svém Back to the Future: 

Instability in Europe after the Cold War predikoval, umožnilo NATO nejen přežít, ale dál se 

rozvíjet. Aby bylo odpovězeno na otázku v titulku této kapitoly, tak NATO lze do určité míry 

vnímat jako prodlouženou ruku USA, skrze kterou si USA udržuje vliv na Evropském 

kontinentě. Toto tvrzení lze podpořit i samotnou Washingtonskou smlouvou, konkrétně 

článkem 10 a 13. Jedná se o články, které se zaobírají přijímáním nových členů a respektive 

opuštěním aliance. V obou případech musí stát, který chce vstoupit či odejít podat žádost 

nikoliv samotnému NATO nýbrž vládě Spojených států. Toto alespoň symbolicky naznačuje, 

komu NATO „patří“.   

Dále, pokud se podíváme, kolik jednotlivé státy investují do svých armád, zjistíme, že 

NATO je skoro ze tří čtvrtin sponzorováno USA. Toto vyjadřuje Graf 1. Takto obrovský rozdíl 

ve výdajích na ozbrojené složky jen umocňuje dominantní postavení USA v rámci NATO. Toto 

stanovisko podporují i osoby, se kterými byly provedeny rozhovory. Ať už je toto vnímání 

negativní nebo pozitivní v obou případech respondenti často zaměňovali NATO a USA. Což 

dokazuje, že vojáci i politici NATO vnímají, alespoň podvědomě, jako zástupce nikoliv jako 

samostatnou entitu.  
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Graf 166 

 

 

6.3 Afghanizace Armády? 

 Samotné členství v alianci není nutně jediným faktorem, který má potencionál 

ovlivňovat výzbroj armády. Jelikož se AČR zapojuje do zahraničních misí, které NATO vede, je 

možné předpokládat, že toto působení nutí armádu přizpůsobovat svou výzbroj geografickým 

podmínkám a stylu boje, kterým je armáda vystavena. Největší takovou misí v rámci NATO 

bylo nasazení českých vojáků v Afghánistánu. Tato mise skončila v roce 2021 pro NATO 

poměrně neslavně. V září 2021 NATO stáhlo své jednotky a zemi opět ovládlo teroristické hnutí 

Táliban, proti kterému NATO, včetně Čechů, bojovalo dvacet let. AČR v Afghánistánu působila 

od roku 2002 až do 27. 06. 2021, kdy tuto zemi opustil poslední český voják. Během těchto 

dvaceti let se v Afghánistánu vystřídalo 11 500 vojáků, přičemž 14 vojáků zde položilo své 

životy. Takto intenzivní nasazení AČR ve své novodobé historii nezažila, a tak je tato mise 

nejlepším možným příkladem toho, jaký můžeme mít nasazení v zahraničí vliv na armádu. 

 Jak již bylo řečeno v kapitole věnující se českým strategickým dokumentům, Česká 

republika deklaruje snahu budovat jak schopnosti obranné, tak i schopnosti užitečné pro 

rychlé nasazení v zahraničí, s tím, že druhý typ schopností je více protěžován. Je samozřejmě 

 
66 Data získána z Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2021) 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210611-pr-2021-094-en.pdf 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210611-pr-2021-094-en.pdf
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logické předpokládat, že jednotky, které jsou přímo nasazeny nebo se očekává jejich nasazení, 

budou upřednostňovány. Nicméně, na základě rozhovoru s řadovými vojáky, příslušníky 

generálního štábu a poslanci lze tvrdit, že perspektiva nasazení v zahraničí nehraje 

nejdůležitější roli, co se týká vybavenosti či typu výcviku. Dle vysoce postaveného příslušníka 

generálního štábu „výcvik jednotek je rozdělený na klasický výcvik a pak výcvik do zahraničních 

operací, přičemž klasický výcvik je to gró co se cvičí, co cvičí každý voják a výcvik do operací to 

je když už víte, že jedete do té dané operace, tak se na to musíte připravit“, přičemž tato 

příprava do zahraničí může trvat někdy až rok, ale „denním chlebem“ každého vojáka AČR je 

stále obrana republiky. Jinými slovy „je nám jedno, kde budeme bojovat, když nám někdo 

řekne, že budeme bránit hranici, tak budeme bojovat stejně, stejnými postupy jako kdybychom 

nebránili hranici. Já jako voják (…) velmi zjednodušeně je mi jedno kam střílím, prostě já 

dostanu povel vystřelit tam a tam a já vystřelím“. Co se týká výzbroje, tak vysoce postavený 

člen generální štábu uvedl, že je naprosto jedno do jaké mise se jede, respektive „výstroj a 

výzbroj se používá ta, kterou máme v České republice“. Typ vybavení poté závisí na typu mise, 

na kterou jsou vojáci vysíláni. To znamená, že vojáci jsou vybavováni na základě geografických 

podmínek, které v místě mise vládnou. Jedná se například o jiný typ maskovacího vzoru na 

uniformách a podobně. V tomto ohledu zdá se, hraje větší roli „zjištění zdola“ zmíněné výše. 

Velkou techniku vojáci dostávají stejnou, jakou by dostávali v případě nasazení na území ČR. 

Nicméně, na základě rozhovoru s příslušníkem Vojenské policie, který byl v zahraničí nasazen 

dvakrát, lze tvrdit, že vojáci při přípravě na misi dělají drobné úpravy v rámci malých 

výstrojních součástek. Příslušník Vojenské policie dával příklad výměny pouzder na služební 

pistoli.  

6.4 Shrnutí 

 Jak již bylo částečně nastíněno v předešlých odstavcích, NATO ovlivňuje AČR odlišným 

způsobem než Varšavská smlouva. V dnešní době nelze tvrdit, že by generální štáb AČR byl jen 

loutkou plánovačů nejsilnějšího státu aliance. Naopak, se vstupem do NATO se ČR začala více 

podílet na zahraničních misích než v době Studené války.67 Nelze též tvrdit, že by ČR byla nějak 

zvlášť nucena hned od začátku používat kompatibilní techniku. Toto tvrzení podporuje fakt, že 

nyní, v roce 2021, je to již 22 let kdy je ČR členem NATO a výměna výzbroje postupuje velmi 

pomalu, proč tomu tak je, bude podrobněji rozebrána v pozdějších kapitolách. Jelikož hlavní 

 
67 KŘIKAVA, Richard. Reformy AČR po vstupu do NATO (komparace s vybranými armádami). Praha, 2018. 
Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra politologie. Vedoucí práce Kofroň, Jan. 
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oblastí zájmu této práce je především vyzbrojování AČR nelze dopodrobna rozebrat 

organizační, plánovací a jiné rozdíly. Tyto oblasti by mohly být inspirací pro další potencionální 

výzkum. Jak již bylo zmíněno, NATO v oblasti vyzbrojování „netlačí tolik na pilu“ jako v 

minulosti Varšavská smlouva. NATO na rozdíl od Varšavské smlouvy poskytuje prostor 

členským státům se domluvit mezi sebou. Ačkoliv tlak ze strany NATO není takový nelze říct, 

že neexistuje. Na rozdíl od členství ve Varšavské smlouvě, se ale Česká republika více zapojuje 

do mezinárodních misí. Nicméně na základě rozhovorů s vojáky lze říct, že mezinárodní mise 

jsou pouze jakási nadstavba. Hlavní důraz je stále kladen na obranu území republiky a výstroj, 

která je používána, je též používána především k obraně státu a až pak k zahraničním misím. 
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7 Standardizace NATO 

 Asi každý, kdo se o problematikou NATO alespoň trochu zajímá, má obecnou představu 

o tom, že NATO po svých členských státech něco požaduje. Ať už je to všeobecně známý pátý 

článek Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně nebo často zmiňovaný závazek 2 % HDP 

výdajů na armádu. Mezi ve veřejném prostoru méně známé závazky ovšem též patří ty, které 

se věnují standardizaci. Standardizace má svůj základní pilíř zapsán též ve Washingtonské 

smlouvě, a to konkrétně v článku 3. V tomto článku se praví, „aby bylo co nejúčinněji dosaženo 

cílů této smlouvy, budou smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí a 

vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat 

ozbrojenému útoku.“68 Právě standardizace v rámci NATO je jedním z faktorů, který má 

potenciál výrazně ovlivnit výzbroj AČR, ačkoliv to zatím není tolik vidět, což z ní činí důležitý 

pilíř části této práce.  

Standardizace v rámci NATO má poměrně dlouhou historii. Dle bývalého ředitele 

Standardizační agentury NATO (NSA) Cihangira Akşita69 je standardizace v rámci NATO 

procesem trvajícím víceméně již od vzniku NATO v roce 1949. Tento proces umožňuje 

„harmonický rozvoj doktrín, taktik, technik a postupů.“70 To v praxi, dle Akşita, dělá ze 

standardizace jedno z pojítek NATO, což dokazuje i Strategický koncept NATO přijatý v 

Lisabonu v roce 2010, který mimo jiné říká, že „NATO bude zachovávat a posilovat společné 

schopnosti, standardy, struktury a financování, které nás spojují.“71  Tyto fráze o spojování 

členů NATO jsou sice zajímavé a jistě ne nevýznamné, ale důležitost standardizace leží 

poněkud v něčem jiném. NATO se skládá z třiceti států, ve kterých se hovoří 24 různými jazyky 

 
68 NATO. Severoatlantická Smlouva. NATO [online]. Washington, 1949 [cit. 2021-10-17]. 
 
69 AKŞIT, Cihangir. Smart standardization: a historical and contemporary success at NATO. NATO 
Standardization Agency [online]. 2017 [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_05/20140528_140528-smart-
standardization.pdf str.1 
 
70 AKŞIT, Cihangir. Smart standardization: a historical and contemporary success at NATO. NATO 
Standardization Agency [online]. 2017 [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_05/20140528_140528-smart-
standardization.pdf str.1 
 
71 NATO. Active Engagement, Modern Defence. NATO [online]. 2010 [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm 
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https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_05/20140528_140528-smart-standardization.pdf
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a nachází se v něm sedm států z tzv. G20,72 schopných alespoň teoreticky financovat produkci 

svojí vlastní výzbroje. Právě toto je hlavním polem působnosti standardizace, učinit z Babylonu 

srozumitelný celek a udržet Babylonskou věž vcelku, aniž by se v případě cizího zásahu rychle 

nezřítila. V následujících podkapitolách proto budou prozkoumány aspekty standardizace 

NATO v podobě cílů a principů, na kterých standardizace stojí. Následně bude věnován prostor 

aktérům, kteří za standardizací stojí na alianční úrovni. Jakmile budou tito aktéři a jejich role 

známy budou vloženi jako ozubená kolečka do pomyslného stroje standardizace, čímž bude 

možné popsat proces od vytváření standardů až po jejich realizaci. Poslední podkapitola poté 

bude věnována problémům, kvůli kterým je standardizace pro NATO více než nutná. Právě 

poslední podkapitola této části diplomové práce bude tou nejvíc přínosnou, jelikož na ní bude 

demonstrováno, zda České republika je nucena standardizaci realizovat nebo naopakspíše než 

donucení v tomto případě funguje akulturace spojená s výhodností standardizace. 

7.1 Aspekty standardizace NATO 

 Proto, aby aliance byla schopná udržet Babylon akceschopným, je nutné, aby státy 

„byly schopné pracovat dohromady účinně a efektivně.“73 Tento cíl má být dosažen splněním 

interoperability. Interoperabilita pro NATO znamená „schopnost společně, uceleně, účelně a 

efektivně jednat, tak aby byly dosaženy taktické, operativní a strategické cíle.“74 K tomu, aby 

bylo možné tento velice náročný a velmi sebevědomý úkol zvládnout, došlo k zavádění 

standardů NATO, tedy k procesu standardizace. Standardizace jako taková je definována „jako 

tvorba a zavádění koncepcí, doktrín, postupů a modelů“, přičemž tyto mají přispět k zajištění 

nebo udržení „slučitelnosti, kompatibility, zaměnitelnosti nebo shodnosti, které jsou nezbytné 

k dosažení požadované úrovně interoperability.“75 Sekundárním cílem standardizace je poté 

šetření a optimalizace finančních prostředků v operační, výzbrojně-technické (materiálové) a 

administrativní oblasti (tyto oblasti budou popsány více do hloubky na stránkách níže). 

 
72 Skupina G20 je uskupení nejbohatších států světa s podílem na světovém HDP okolo 80%. Oněch sedm 
zmíněných států jsou USA, Kanada, UK, Itálie, Francie, Německo a Turecko 
 
73 NATO. Standardization. NATO [online]. 2017 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69269.htm 
 
74 NATO. Standardization. NATO 
 
75ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI  Standardizace v 
NATO. Úřad pro obrannou standardizaci katalogizaci a státní ověřování jakosti [online]. Praha, 2021 [cit. 2021-
6-13]. Dostupné z: http://oos.army.cz/standardizace-v-nato 
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Samotná standardizace je dle českého Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní 

ověřování jakosti založena na celkem devíti principech,76 a to: 

• (1) Všeobecné alianční cíle. Sama standardizace netvoří konečný cíl procesu. Potřeba 

standardizace vychází ze všeobecných politických cílů Severoatlantické smlouvy a zejména ze 

Strategické koncepce Aliance a Ministerské směrnice pro obranné plánování v NATO. 

• (2) Harmonizace standardizace a obranné plánování. Podstatný prvek harmonizace a 

dosažení interoperability tvoří koordinace mezi jednotlivými oblastmi obranného plánování 

NATO. Pro členské státy, zapojené do systému Plánování výstavby schopností, se 

standardizační proces uskutečňuje prostřednictvím cílů výstavby schopností a pravidelným 

hodnocením obrany. Prostřednictvím cílů partnerství se stanovují standardizační požadavky 

(SR) těm státům, které se v rámci programu PFP podílejí na Procesu plánování a hodnocení 

obrany (PARP). Zavedení těchto požadavků je pak posuzováno v hodnocení PARP. 

• (3) Jednota úsilí, je posilována sladěním a koordinací standardizace mezi členskými 

státy, strategickými velitelstvími a hlavními výbory NATO za řízení Úřadu NATO pro 

standardizaci (NSO). 

• (4) Využití civilních standardů. Aliance bude využívat v maximální míře vhodné civilní 

standardy, pokud neexistují vážné důvody je nepoužít. NATO bude vytvářet své standardy 

pouze tam, kde nebudou k dispozici využitelné civilní standardy. 

• (5) Dosažení standardizační úrovně. Státy musí dosáhnout standardizačních úrovní tak, 

jak je uvedeno v daném standardizačním požadavku. Existují následující úrovně standardizace: 

(1) Kompatibilita (slučitelnost) (2) Zaměnitelnost a (3) Shodnost 

• (6) Zpětná vazba. Zpětné hodnocení zasíláním připomínek, které se týkají splnění 

standardizačních požadavků a zavedení STANAG je důležitou částí standardizačního procesu. 

 
76 Úřad Pro Obrannou Standardizaci Katalogizaci A Státní Ověřování Jakosti  Standardizace v NATO. Úřad pro 
obrannou standardizaci katalogizaci a státní ověřování jakosti [online]. Praha, 2021 [cit. 2021-6-13]. Dostupné 
z: http://oos.army.cz/standardizace-v-nato 
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• (7) Závazek státu. standardizace v rámci NATO je v zásadě dobrovolná. Státy jsou pouze 

vyzývány, aby aplikovaly využitelné standardy v maximálním rozsahu. V některých případech 

se státy mohou dohodnout na povinném zavedení zvláštních standardů. Naprostý soulad s cíli 

výstavby schopností je klíčovým aspektem pro závazky států zapojených v plánování výstavby 

schopností pro zlepšení standardizace. Ty STANAG, které se týkají interoperabilních 

požadavků cílů výstavby schopností, budou upřednostňovány prostřednictvím příslušných 

výborů, zatímco státy NATO se budou snažit je zavádět vzhledem k časovému schématu každé 

ze schopností a jejich národním prioritám. 

• (8) Zavedení v NATO. Jednotlivé aplikovatelné standardizační dokumenty NATO, které 

jsou vyhlášeny za platné, budou zavedeny velitelstvími NATO, agenturami NATO a dalšími 

orgány. 

• (9) Terminologie. V dokumentech NATO se musí používat jen taková terminologie, 

která je odsouhlasena pro NATO. 

Tyto principy jsou velmi důležité, pokud chceme porozumět tomu, jak velký vliv má NATO na 

výzbroj armád členských států, tedy i České republiky. Nejdůležitějšími principy v tomto 

ohledu se jeví principy (2) Harmonizace standardizace a obranného plánování, (5) Dosažení 

standardizační úrovně a (7) Závazek státu.  Tyto principy jsou pro tuto práci důležité z toho 

důvodu, že (2) a (7) se zaobírají povinnostmi států v rámci standardizace a princip (5) poté 

určuje do jaké hloubky lze standardizaci realizovat. 

 Princip (2) se týká, jak již jeho název napovídá, koordinace obranného plánování NATO 

a jednotlivých členských států. Obranné plánování  NATO se skládá celkem ze „14 plánovacích 

domén: plánování sil, jaderné plánování, standardizaci a interoperabilitu, velení řízení a 

spojení, zpravodajskou činnost, řízení letového provozu civilní krizové plánování, vojenské 

zdravotnictví, protivzdušnou obranu, řízení zdrojů, logistické zabezpečení, obranný vývoj a 

výzkum, vyzbrojování a kybernetickou obranu“.77 Jak je možno si všimnout, standardizace je 

pouze jedním z mnoha kooperačních oblastí, které musí NATO skloubit dohromady.  

Koordinace v těchto oblastech znamená „nabádáni k tomu, aby (spojenci) svoje zamýšlené 

 
77 BAXA, Fabian, Josef MELICHAR, František MIČÁNEK, Zdeněk PETRÁŠ, Josef PROCHÁZKA a Dalibor 
PROCHÁZKA. Obranné plánování: plánování za nejistoty. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ 
Praha, 2018. ISBN 978-80-7278-710-4. 
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reformy a změny ve svých plánech spolu vzájemně konzultovali, a to předtím, než je provedou. 

V ideálním případě by daný stát ostatním spojencům avizoval, že se nějaké změny chystá 

provést, štáby NATO by provedl analýzu dopadů zamýšlených změn na celkové schopnosti 

Aliance, a navrhly by způsob, jak případně eliminovat potenciální rizika.“.78 Jak je možno si 

povšimnout i v principu harmonizace lze najít prvky z principu (7), a to dobrovolnosti. Tím je 

myšleno to, že ačkoliv jsou státy NATO „nabádány“ k tomu, aby své reformy a změny 

konzultovaly s ostatními před tím, než je provedou, stále mají členské státy svobodně možnost 

tak neučinit a NATO jako takové nemá jakékoliv nástroje, krom diplomatického tlaku, k tomu 

členské státy nutit. Z toho vyplývá, že se státy těmito principy řídí ne z donucení, nýbrž z toho 

důvodu, že vnímají standardizaci jako výhodnou. Jakmile se k určité dohodě dobrovolně zaváží, 

vchází do hry prvek „pacta sunt servanda“, tedy prvek, který je vnímán jako jeden ze základů 

mezinárodního práva.79   

 Pokud se stát rozhodne a přistoupí ke standardizační dohodě (STANAG), která bude ve 

větším detailu popsána níže, může dosáhnout tří úrovní standardizace, dle principu (5). Prvním 

stupněm standardizace je kompatibilita nebo taky též slučitelnost. Tento stupeň je tím 

nejnižším možným v rámci standardizace. Jedná se prakticky o stupeň, kdy jednotlivé rozdílné 

prvky existují vedle sebe a vzájemně si nepřekáží při dosažení určeného cíle. Jedná se o 

„vhodnost výrobků, postupů nebo služeb pro společné použití za stanovených podmínek ke 

splnění důležitých požadavků bez vzájemného ovlivňování.“80 Druhým stupněm je poté 

zaměnitelnost. Zde, jak již název napovídá, dochází k tomu, že si rozdílné prvky nejenže 

nepřekáží, ale v případě nutnosti dokážou nahradit jeden druhého. Jedná se tedy o „schopnost 

jednoho výrobku, postupu nebo služby být použit místo jiného (jiné) ke splnění daných 

požadavků.“81 Třetí úrovní a pomyslným zlatým grálem standardizace je poté shodnost. 

 
78 STEJSKAL, Jan, Obranné plánování NATO (neustále) v tranzici, Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 3, s. 
71–80, ISSN 1210-3292 
79 SOLOMON, Andrew. Pacta Sunt Servanda. International Judicial Monitor [online]. 2008 [cit. 2021-7-26]. 
Dostupné z: http://www.judicialmonitor.org/archive_0908/generalprinciples.html 
 
80 Úřad Pro Obrannou Standardizaci Katalogizaci A Státní Ověřování Jakosti  Standardizace v NATO. Úřad pro 
obrannou standardizaci katalogizaci a státní ověřování jakosti [online]. Praha, 2021 [cit. 2021-6-13]. Dostupné 
z: http://oos.army.cz/standardizace-v-nato 
 
81 Úřad Pro Obrannou Standardizaci Katalogizaci A Státní Ověřování Jakosti  Standardizace v NATO. 
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Ačkoliv je zřejmě nejtěžší k dosažení její definice je naopak nejjednodušší, a to proto, že se 

jedná o „stav dosažený tehdy, když je používána stejná doktrína, postupy nebo zařízení.“82 

7.2 Aktéři standardizace 

 Nyní, když víme, co je to standardizace, co je jejím cílem a jaké má úrovně je nutné se 

podívat na to, kdo vlastně standardizaci řídí. V následující podkapitole budou identifikováni 

hlavní aktéři standardizace v rámci NATO. Z principu věci lze identifikovat pouze dva hlavní 

aktéry standardizace, a to samotnou alianci NATO na straně jedné a členské státy na straně 

druhé. Každý z těchto dvou aktérů posléze vytváří své vlastní instituce, které mají standardizaci 

na starost.   

 Ačkoliv by bylo jednoduché říct, že standardizační dohody vydává NATO jako celek, tak 

realita je o něco složitější. NATO k zajištění hladké standardizace zřídilo tři instituce, a to Výbor 

pro standardizaci (CS),83 Úřad NATO pro standardizaci (NSO)84 a Skupina NATO pro 

standardizaci (NSSG).85 Výbor pro standardizaci operuje pod přímou autoritou 

Severoatlantické rady. CS byla vytvořena v roce 2001 a je tvořena zástupci ze všech členských 

států NATO. Jedná se o výkonný orgán, který má na starosti koordinaci standardizačních 

aktivit, určuje směr standardizace a dohlíží na její implementaci. Mimo to je CS poradním 

orgánem pro Severoatlantickou radu v otázkách standardizace a též v případě potřeby 

poskytuje vedení, postupy úkoly dalším orgánům NATO, a to především pro NSO.86 NSO je dle 

NATO orgánem, „který iniciuje, koordinuje, podporuje a spravuje standardizační aktivity NATO, 

které jsou uskutečňovány pod autoritou Výboru pro standardizaci“.87 Mimo tento úkol NSO má 

též v popisu práce vydávat standardizační dokumenty a obstarávat databázi těchto 

dokumentů. Významnou roli v rámci NSO hraje její ředitel. Povinnostmi ředitele je kromě 

 
82 Úřad Pro Obrannou Standardizaci Katalogizaci A Státní Ověřování Jakosti  Standardizace v NATO. 
 
83 Z anglického názvu „Committee for Standardization“ 
 
84 Z anglického názvu „NATO Standardization Office“ 
 
85 Z anglického názvu „NATO Standardization Staff Group“ 
 
86 NATO. Committee for Standardization (CS). NATO [online]. 2020 [cit. 2021-7-26]. Dostupné z: 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69277.htm 
 
87 NATO. NATO Standardization Office. NATO [online]. 2020 [cit. 2021-7-26]. Dostupné z: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_124879.htm 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69277.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_124879.htm
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sepsání ročních shrnutí a zodpovědnosti za řádný chod kanceláře (s čímž mu má pomáhat 

NSSG) i samotné vyhlášení standardizačních smluv, tedy STANAG. 

7.3 Proces standardizace  

 NATO pro proces standardizace vytvořilo systém o sedmi fázích (pro shrnutí Obrázek 

1). Tak jako každý proces i proces standardizace musí někde začít. Logicky v našem případě 

standardizace začíná fází 1, a to identifikací toho co je nutné standardizovat.  Tato identifikace 

může nastat dvěma způsoby, a to shora (top-down) nebo zdola (bottom-up). Pokud mluvíme 

o identifikaci shora, mluvíme o identifikaci, která vzniká na základě obranného plánování 

NATO. Naopak identifikaci zdola je opravným prvkem standardizace. Identifikace zdola je 

založená na zpětné vazbě uživatelů a na objevení nedostatků, které se objevují po prvotním 

zavedení standardizace. Po identifikaci následuje fáze 2. Fáze 1 a Fáze 2 jsou spojenými 

nádobami. V této fázi dochází k potvrzení požadavků z fáze 1 standardizace. Ve fázi 3 dochází 

ke tvorbě samotného standardizačního dokumentu. Ve fázi 4 následuje schválení a ve fázi 5 

vyhlášení dokumentu. Ve fázi 6 dochází k implementaci v rámci jednotlivých členských států. 

Poslední 7 fází je poté zhodnocení. Tato fáze může končit dvěma způsoby. Buď je standard 

funkční a jeho další úprava není nutná, čímž je proces standardizace ukončen nebo se 

implementací a používáním standardu zjistí, že by bylo vhodné tento standard upravit, čímž je 

položen základ pro fázi jedna v podobě identifikace zdola. 
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Obrázek 188 

  

7.4 Civilní standardy, STANAG a STANREC 

 Nyní, když už víme, co to je standardizace, jaké jsou její principy, co je jejím cílem a kdo 

hraje na straně NATO důležitou roli ve standardizačním procesu, je možné se podívat co je 

vlastně produktem snah NATO v této oblasti. Tímto produktem je tzv. Standardization 

Agreement,89 zkráceně STANAG. Mimo dohod STANAG existují Standardizační doporučení 

NATO, též známé jako STANREC. Tyto doporučení nejsou, na rozdíl od STANAGů, pro státy 

závazná, „jsou vytvářeny a výhradně používány jen v oblastech výzbrojně-technické 

 
88 CRISTOFARI, Silvia a Dieter SCHMAGLOWSKI. NATO Standardization Documents Development 
Process. NSO [online]. 2018 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: 
https://www.dsp.dla.mil/Portals/26/Documents/Publications/Conferences/2018/2018%20International%20Sta
ndardization%20Workshop/20181031-Item1-NATOStandardizationProcess-IntlStdznWorkshop-
NSO.pdf?ver=2018-11-06-151839-517 
 
89 Česky „standardizační dohoda NATO“ 
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(materiálové) standardizace“ a týkají se „standardů NATO nebo standardů mimo NATO 

týkajících se aliančních aktivit, jež nemají vztah k interoperabilitě.“90 

 STANAGů je poměrně velké množství, k roku 2019 bylo aktivních 1,184 STANAGů,91 k 

dnešnímu datu pak NATO uvádí počet více jak 1200 těchto dohod.92  Každý jednotlivý STANAG 

má své vlastní čtyřmístné evidenční číslo. Tyto dohody jsou závazkem „mezi některými nebo 

všemi členskými státy k přijetí stejné nebo podobné výzbroje, munice, materiálu, zásob, 

skladování a způsobů činnosti v oblasti operační, výzbrojně-technické (materiálové) a 

administrativní.“93 Dohody STANAG se zaobírají širokým pásmem aspektů, které se dotýkají 

NATO, od výcviku psů, přes ponorkové operace či letecké signály, používanou munici až po 

jazykové úrovně jeho členů. Pro zjednodušení lze dohody STANAG rozdělit do tří základních 

oblastí. První takovouto oblastí jsou operační STANAGy. Tyto STANAGy se zabývají vojenskou 

praxí „mohou být využity pro vypracování doktrín, taktiky, techniky, postupy, výcvik, systémy 

hlášení a mapy. V oblasti operační standardizace existuje pět Rad jednotlivých operačních 

oblastí: společná, námořní, pozemní, vzdušná a zdravotnická.“94 Druhou oblastí, které 

STANAGy pokrývají je oblast Výzbrojně-technická (materiálová). Tuto oblast popisuje český 

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti takto: „společné 

technické požadavky výzbroje a techniky v průběhu celého životního cyklu. Pojem výzbroj a 

technika může zahrnovat komplexní systémy, včetně systémů pro konzultace, velení a řízení 

(C3), dále zbraňové systémy, podsystémy, styková zařízení, montážní díly, jednotlivé prvky 

systémů, náhradní díly a spotřební materiál včetně munice, paliva, zásob.“95 Poslední oblastí 

 
90 ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI   
 
91 HAYES, Craig. NATO Standardization Agreements (STANAG) for Commanders and Staff. Centre for Army 
Lessons Learned [online]. 2019 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 
https://usacac.army.mil/sites/default/files/publications/STANAG.pdf 
 
92 NATO. NATO Standardization Office. NATO [online]. 2020 [cit. 2021-7-26]. Dostupné z: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_124879.htm 
 
93 ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI  Standardizace v 
NATO. Úřad pro obrannou standardizaci katalogizaci a státní ověřování jakosti [online]. Praha, 2021 [cit. 2021-
6-13]. Dostupné z: http://oos.army.cz/standardizace-v-nato 
 
94 ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI 
 
95 ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI  Standardizace v 
NATO. Úřad pro obrannou standardizaci katalogizaci a státní ověřování jakosti [online]. Praha, 2021 [cit. 2021-
6-13]. Dostupné z: http://oos.army.cz/standardizace-v-nato 
 

https://usacac.army.mil/sites/default/files/publications/STANAG.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_124879.htm
http://oos.army.cz/standardizace-v-nato
http://oos.army.cz/standardizace-v-nato


45 
 

jsou poté STANAGy věnující se administrativně. Tyto STANAGy se věnují například 

terminologii, vojenským hodnostem, financím či lidským zdrojům.  

Co je v rámci STANAGů nutné zmínit je podmínka NATO, která zlepšuje zavedení 

STANGů do praxe a též dokáže ušetřit členským státům finanční prostředky. Tato podmínka 

zní, že „NATO bude přijímat a odkazovat se na vhodné standardy vytvořené mimo NATO (civilní 

a národní obrané standardy) místo toho, aby vytvářela svoje vlastní“ a „NATO vytváří 

standardy jen v tom případě, že neexistuje žádný vhodný standard vytvořený mimo NATO“96 

Což je dalším významným prvkem standardizace. Systém není založen na tom, že by si skupina 

úředníku v Bruselu od stolu vymyslela standard, nýbrž se hodně hledí na použitelnost v praxi. 

Jinými slovy, pokud funguje standard mimo NATO, není nutné „znovu vymýšlet kolo“.  

 Dalším důležitým fenoménem v rámci standardizace je množství STANAGů 

v jednotlivých kategoriích. Podíl STANAGů v jednotlivých oblastech k roku 2018 zobrazuje 

Obrázek 2. Pokud tato data srovnáme s daty z roku 2012, což pokrývá Obrázek 3, můžeme 

pozorovat jasný posun od operativní oblasti k materiální a velké upozadění administrativní 

oblasti. Z toho lze jasně odvodit, že oblast standardizované výzbroje se stala pro NATO 

zásadnější zhruba v době, kdy došlo ke zhoršení bezpečnostní situace v Evropě. Ačkoliv nelze 

s jistotou říci, co přesně stojí za tímto vývojem, je možné uvažovat, že události v Kyjevě z roku 

2014, anexe ukrajinského Krymu Ruskou federací a následná občanská válka na východě 

Ukrajiny s intenzivním zapojením Ruska na straně povstalců donutily NATO reagovat tímto 

způsobem. Na druhou stranu je možné tvrdit, že administrativní a operační oblast 

standardizace jsou již v pokročilejší fázi a z toho důvodu NATO přesunulo svou pozornost na 

materiální oblast standardizace. Ať se jedná o první, druhý nebo jakýkoliv jiný důvod, lze s 

jistotou vypozorovat, že materiální oblast je momentálně primární oblastí standardizace, což 

se přímo dotýká i ČR a její armády.   

 

 
96 LAPSLEY, Steven. NATO use of Civil Standards. International Standardization Workshop [online]. 2018 [cit. 
2021-11-08]. Dostupné z: 
https://www.dsp.dla.mil/Portals/26/Documents/Publications/Conferences/2018/2018%20International%20Sta
ndardization%20Workshop/20181031-Item4-UK_NATO_UseOfCivilStandards-
IntlStdznWorkshop_Lapsely.pdf?ver=2018-11-06-151834-190,%20see%20slide%2012 
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Obrázek 297  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 398 
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7.5 Překážky interoperability 

 Předešlé podkapitoly nastínily dva problémy, kterým musí NATO čelit a těmi jsou (1) 

problém komunikace a (2) problém stejné výzbroje. V prvním případě k tomu, aby byla takto 

rozmanitá aliance bojeschopná a efektivní musí si různé jednotky z různých zemí s různou 

výzbrojí rozumět. Pokud by došlo k válečnému konfliktu je jen těžko představitelné, jak by 

docházelo k předání informací mezi litevskými průzkumníky, českými dělostřelci, německým 

letectvem a americkým velitelstvím, pokud by všichni mluvili svou rodnou řečí. Z toho důvodu 

se některé standardy NATO věnují právě komunikaci. Jak popisuje vysoce postavený 

zaměstnanec Ministerstva obrany společný jazyk je základem, „pokud jsme součástí NATO, tak 

musíme myslet na to, že za prvé se s tím Němcem, Polákem, Američanem, Italem, to už je 

jedno, s kterým jsme v koalici, musím spojit, (…) bez spojení není velení, když se nedomluvím, 

jsem v kýblu. Proto taky je nějaký jazyk, proto se ty vojáci musí učit. To je ten základ, to je to 

první, když někam vstoupím, já se musím domluvit.“ Z tohoto důvodu NATO vydalo STANAG  

6001, který „má sloužit účelům jazykového vzdělávání a měření úrovně jazykové způsobilosti v 

členských zemích NATO“99 a snaží se „zajistit jednotné jazykové vzdělávání a také jednotný 

přístup k ověřování jazykové úrovně jednotlivých řečových dovedností v rámci NATO.“100 Tento 

STANAG určuje šest jazykových úrovní dle schopnosti porozumět, komunikovat a reagovat v 

různých situacích. Podrobný popis lze nalézt viz. Obrázek 4. 

 
99 HAJAS, Miroslav. Zkouška podle NATO STANAG 6001. UNIVERZITA OBRANY: CENTRUM JAZYKOVÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ [online]. 2021 [cit. 2021-7-18]. Dostupné z: 
https://www.unob.cz/cjv/Stranky/informace_o_zkousce_stanag.aspx 
 
100 HAJAS, Miroslav viz. 52 

https://www.unob.cz/cjv/Stranky/informace_o_zkousce_stanag.aspx
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Obrázek 4101 

 

 Dále, kromě toho, že si musí rozumět personál aliance, je nutné, aby si rozuměly 

přístroje. Členský stát NATO si může, pokud se tak rozhodne, pořídit výzbroj i z nečlenského 

státu, místo původu tedy není až tolik důležité, pokud se nejedná o stát zjevně nepřátelský. 

Takovým státem je například Rusko, jak bude rozvedeno v kapitole o nákupu nových vrtulníků 

pro AČR. To co je důležité, je fakt, že nový přístroj musí být zapojitelný do systémů NATO, 

 

101 NATO. Language test equivalence table_FINAL2011. NATO [online]. 2011 [cit. 2021-7-18]. Dostupné z: 

https://www.nato.int/structur/recruit/info-doc/Language%20test%20equivalence%20table_FINAL2011.pdf 
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konkrétně dle STANAGu 4312. Tento fakt popisuje vysoce postavený zaměstnanec 

Ministerstva obrany ČR na příkladu nových radarů pro AČR takto: „my, pokud si to chceme 

koupit (radary) a nechceme si to dát jenom národní, (...), protože jsme s tou aliancí, prostě tady 

musí proletět americký letoun nad námi. Italský letoun, když někam poletí, my ho musíme 

zabezpečit. Prostě je to dané tou smlouvou a my musíme s ním komunikovat a musíme být v 

nějakém systému, prostě to PVO, hlídání, ale i navigace. (…) Takže ho musíte zapojit do 

aliančního systému a alianční systém, když tam něco chcete zapojit (…) musí to mít 

bezpečnostní certifikát. Takže to musí splňovat technické parametry, ale i bezpečnostní. (…) Na 

samotné zapojení (do systému) dohlíží NATO.“ Co tedy vyplývá z předešlé citace je to, že 

členský stát NATO si může pořídit jakýkoliv typ výzbroje, jaký chce. NATO nebrání nákupu jako 

takovému, nýbrž požaduje splnění určitých podmínek, pokud má technika sloužit v rámci 

NATO. Pokud tyto podmínky nesplní, nebude do systému zapojen, ale stát má stále možnost 

výzbroj vlastnit a používat jí mimo mise NATO. 

 Ovšem, je otázkou, proč by si členský stát NATO pořizoval často velmi drahou techniku, 

která by nemohla být zapojena v rámci NATO, pokud vnímá NATO jako hlavní pilíř své obrany 

(tak jako ČR). V případě regionálních mocností typu Spojeného království či Turecka lze 

předpokládat jistou snahu mít svou vlastní výzbroj se svým vlastním systémem. To může být 

motivováno snahou o podporu vlastního zbrojního průmyslu, či zlepšení mezinárodních 

vztahů s jinou zemí nebo chladnějším postojem vůči NATO. Právě kombinací zlepšením vztahů 

a chladného postoje se dá vysvětlit turecký nákup ruských protileteckých systémů S-400, kdy 

právě tento systém je vnímán USA jako alternativa k systémům NATO102 a dle vysoce 

postaveného zaměstnance Ministerstva obrany nebude do systému NATO zapojen. Po 

sestřelení ruského bojového letounu Su-24 tureckými stíhačkami F-16 a angažování se v Syrské 

občanské válce se vytvořily mezi Tureckem a Ruskou federací výrazné třecí plochy. Právě 

turecký nákup protiletadlového systému S-400, lze vnímat jako nástroj k uklidnění vzájemných 

vztahů a hluchost vůči naléhání USA, aby tak nečinilo, zase výrazem chladnějšího postoje vůči 

NATO. Nicméně v případě menších států, jako je ČR, se jeví nákup výzbroje nezapojitelné do 

systému NATO jako zcela nereálný. Toto tvrzení lze podpořit skrze analýzu strategických 

dokumentů, zmíněnou v kapitole výše a rozhovory s politiky a vojáky, kteří ve většině případů 

svorně tvrdí, že NATO je stěžejním a víceméně jediným prostředkem státní obrany. Například 

 
102LEE, Matthew. US sanctions NATO ally Turkey over purchase of Russian missile defense system. Defense 
news [online]. 2020 [cit. 2021-7-18]. Dostupné z: https://www.defensenews.com/pentagon/2020/12/14/us-
sanctions-nato-ally-turkey-over-purchase-of-russian-missile-defense-system/ 
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poslanec vládního hnutí ANO a člen Podvýboru poslanecké sněmovny pro akvizice 

Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR Ing. Josef Bělica tvrdí, že 

si vůbec nedokáže představit „situaci, kdy bychom v NATO nebyli (…) v okamžiku kdy by mělo 

dojít k nasazení těžké brigády na území České republiky tak už je (pro ČR) pozdě.“  Poněkud 

příměji situaci shrnul vysoce postavený zaměstnanec Ministerstva obrany ČR slovy: „nejsme 

ani tak unikátní a nejsme tak bohatý, abychom si tohleto (systém) zaplatili.“ Z těchto dvou 

citací vyplývají dva důvody, proč je pro menší státy typu České republiky, naprosto stěžejní být 

v NATO a řídit se jeho standardy. Za prvé, tím že se ČR snaží budovat svou armádu dle 

standardů NATO, zlepšuje obranyschopnost NATO jako celku. Jinými slovy čím lépe bude AČR 

schopna se zapojit do operací NATO tím lépe pro obranyschopnost ČR. Za druhé, skrze 

standardy NATO a rozložení sil, dokáže malý stát výrazně ušetřit finance, které by jinak musel 

do armády investovat. Opět jinými slovy, tím, že se například dají do českých tanků vložit 

německé střely, nemusí ČR držet tak velké zásoby munice, jelikož se může spolehnout na 

dodávky právě například z Německa. 

 Jak již bylo nastíněno v závěru předešlého odstavce, krom vzájemné komunikace lidí a 

přístrojů má NATO druhý problém, a to problém stejné výzbroje. Jelikož je NATO založeno na 

kolektivní obraně, je více než pravděpodobné, že se na obraně členského státu bude podílet 

minimálně alespoň další jeden členský stát. Aby tato pomoc v obraně byla efektivní, je velmi 

výhodné, aby výzbroj, kterou jednotlivé členské státy používají, byla zaměnitelná. Jinými 

mnohem prostšími slovy, je výhodné, aby do polské pušky šlo vložit francouzské zásobníky se 

stejnou municí a z českých děl vystřelit německé granáty.  Právě například stejné munici a 

zásobníkům se věnuje STANAG 4172.  

7.6 Shrnutí 

 Jak je možno pozorovat proces standardizace je pro NATO velmi důležitý. Jak samo 

NATO deklarovalo, k tomu, aby bylo velení NATO efektivní a jeho jednotky účinné, je nutné, 

aby standardizace probíhala v co největším rozsahu. Aby byl průběh standardizace co 

nejefektivnější, NATO zřídilo NSO, které zodpovídá za koordinaci standardizace a dohled nad 

jejím prováděním. Standardizace v rámci NATO je uskutečňována skrze několik typů 

dokumentů, ze kterých mají největší váhu STANAGy. Tyto STANAGy se zaměřují na tři oblasti 

standardizace, a to operační, materiální a administrativní, přičemž oblast materiální je oproti 

předchozím letům momentálně prioritní, což dokazuje zvýšené úsilí sjednotit výzbroj armád 
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členských států. Přestože členské státy NATO mají možnost tyto standardizační dohody 

odmítnout, nejsou tedy povinni STANAGy přijmout, lze v případě ČR konstatovat, že pro 

Českou republiky jsou tyto standardy výhodné, což stojí za motivací je přijímat. Jak vyplynulo 

z oficiálních dokumentů a rozhovorů se zainteresovanými osobami, je obranyschopnost  

našeho státu založena na členství v NATO. Je tedy v zájmu ČR podílet se co nejvíc na 

standardizačních snahách NATO. Díky standardizaci a participaci v rámci NATO může ČR ušetřit 

významné finanční prostředky. Mimo finanční stránku věci, má standardizace též 

bezpečnostní rozměr a to proto, že čím více bude NATO efektivnější a AČR schopna lépe 

spolupracovat se svými spojenci, tím lépe pro ČR. Co se týká standardizace ve vztahu k malým 

státům, nelze říct, že by standardizací vznikaly pro malé státy nějak unikátní výhody. V tomto 

ohledu to, co platí pro malý stát, jako ČR, se dá aplikovat i na státy velké. Nicméně rozdíl je v 

důležitosti.  Velké státy nemusí mít oproti malým státům na standardizaci, tak velký zájem. 

Ovšem malý stát, jako ČR, který má na kvalitním a kompatibilně fungujícím NATO založenou 

svou obrannou politiku bez jakéhokoliv záložního plánu, má na standardizaci zájem o mnoho 

větší. 
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8 Financování armády: NATO nebo hrozba? 

 Všechno je o penězích. Bez financí může jen těžko jakákoliv armáda zbrojit. Ačkoliv se 

zdá být financování až druhořadou proměnou ve spojení vlivu NATO na vyzbrojování AČR, 

události během vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa, především jeho kroky ohledně 

většího zapojení evropských členských států do obranného rozpočtu, nám přináší nový impuls, 

který má podíl na aktivitě ČR na akvizičních projektech. Právě tento impuls přináší i možnost 

uvažovat nad tím, že členství v NATO by mohlo mít i opačný efekt a to snižování financování 

armády. Jinými slovy členstvím v NATO mohou státy při své obraně začít spoléhat jeden na 

druhého nebo na nejsilnější stát aliance, což může vést k poklesu financování armád a snížení 

jejich schopností.  

Bez finančního zaštítění by si AČR těžko mohla něco pořídit a to kolik armáda dostane, 

záleží na politické vůli. Jelikož je ČR demokratickým státem, tak dohled nad armádou 

vykonávají civilisté v podobě politiků. Armáda je tedy v podstatě odkázána na svou schopnost 

přesvědčit politiky o tom, že je ji potřeba a proč by politici měli do armády investovat nemalé 

prostředky. Pokud se podíváme na vývoj financování od roku 1999 (viz. graf 2 a graf 3) tak si 

můžeme všimnout, že po většinu 21. století armáda ČR nebyla moc schopná přesvědčit politiky 

o nároku na větší část z pomyslného rozpočtového koláče. K tomu, aby armáda přesvědčila 

politiky k navýšení financování armády, byl nutný impuls zvenčí. Od roku 1999 můžeme 

pozorovat volný pád podílu výdajů Ministerstva obrany na HDP. Pokud se podíváme na graf 2 

a graf 3 je možné pozorovat, že pád financování armády se zastavil v roce 2014 a od roku 2015 

započal trend mírného růstu. Nicméně je nutno podotknout, že Česká republika není jediným 

„černým pasažérem“. Pokud se podíváme na graf 4, tak je naprosto zřetelné, že do roku 2014 

měla problém s financováním armád většina států NATO.  
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Graf 2103 

 

Graf 3104 

 

 

 
103 Data získána z Ministerstva obrany: https://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/resortni-
rozpocet/resortni-rozpocet-5146/ 
 
104 Data získána z Ministerstva obrany: https://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/resortni-
rozpocet/resortni-rozpocet-5146/ 
 

https://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/resortni-rozpocet/resortni-rozpocet-5146/
https://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/resortni-rozpocet/resortni-rozpocet-5146/
https://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/resortni-rozpocet/resortni-rozpocet-5146/
https://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/resortni-rozpocet/resortni-rozpocet-5146/
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Proč právě rok 2014 je zlomovým rokem? V roce 2014 se v Evropě dramaticky mění 

bezpečnostní prostředí. Od začátku nového milénia si Evropa užívala relativního míru. Většina 

konfliktů, do kterých bylo NATO včetně ČR zapojeno se odehrávala na jiných kontinentech, 

poměrně daleko od evropských hranic. Rok 2014 toto mění. V tomto roce začíná válka na 

Ukrajině a s tím přichází zjištění, že Ruská federace je ochotná vrátit se ke konfrontačnímu 

stylu mezinárodních vztahů a svých cílů dosáhnout i za pomoci síly.  Krom konfliktu na Ukrajině 

vzniká na jižní hranici NATO další problém v podobě ISIS a následné migrační krize z Blízkého 

Východu a Severní Afriky. Na tuto změnu bezpečnostního prostředí NATO reagovalo několika 

summity, nicméně pro tuto práci je nejdůležitějším summitem hned první summit po anexi 

Krymu ve Walesu z roku 2014. Tento summit jasně ukazuje uvědomění si členských států, že 

financování armád do té doby nebylo dostatečné. V roce 2015 totiž jen pět členských států – 

Řecko, Estonsko, Spojené království, USA a Polsko – splňovalo dohodnutou hranici 2 %.105 Co 

je též důležité podotknout je fakt, že podfinancovanost armády není fenoménem jen malých 

států. Pokud se podíváme například na Estonsko, můžeme si všimnout, že ač je malým státem, 

tak se jeho výdaje v roce 2014 pohybovaly jen kousek pod hranicí 2 procent. Naopak například 

Španělsko či Kanada, které lze považovat za státy velké, měly podíl srovnatelný nebo dokonce 

menší než leckteré malé státy. Z čehož vyplývá, že velikost státu nehraje roli v případě 

(pod)financování armády. Je samozřejmé, že 1 % HDP státu jako je Kanada v celkové hodnotě 

bude větší než 1 % HDP státu velikosti České republiky, nicméně pointa celé „procentuální hry“ 

je v tom, že každý stát by si měl plnit to, na co má síly. Pokud malý stát zvládne ze svého 

rozpočtu odkrojit větší procentuální část, není zde žádné ospravedlnění, proč tak nemohl 

učinit stát velký.  

 
105 COFFEY, Luke a Daniel KOCHIS. NATO Summit 2016: Alliance Members Must Commit to Increased Defense 
Spending. The Heritage Foundation [online]. 2016 [cit. 2021-10-29]. Dostupné z: 
https://www.heritage.org/global-politics/report/nato-summit-2016-alliance-members-must-commit-
increased-defense-spending  

https://www.heritage.org/global-politics/report/nato-summit-2016-alliance-members-must-commit-increased-defense-spending
https://www.heritage.org/global-politics/report/nato-summit-2016-alliance-members-must-commit-increased-defense-spending
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Graf 4106 

 

 

Výsledky summitu jsou právě tím impulsem zvenčí, který armáda potřebovala. Právě 

zde došlo k závazku členských států do roku 2024 vydávat na obranu alespoň 2 % HDP. Mimo 

to se členské státy zavázaly k modernizaci svých armád. Z výše zmíněných dvou procent má jít 

alespoň 20 % na novou hlavní výzbroj včetně investic do výzkumu a vývoje. Další důležitý 

závazek se poté týká standardizace, kdy se státy zavázaly zajistit to, že jejich ozbrojené síly 

budou schopny společně a efektivně operovat, což má být zajištěno skrze implementaci 

dohodnutých standardů a doktrín NATO. 

Tento impuls dozajisté přinesl v případě ČR své ovoce. Od roku 2015 můžeme 

pozorovat pozvolný nárůst jak podílu výdajů na HDP, tak celkových financí přidělených 

Ministerstvu obrany. Mírný pokles v podílu výdajů na HDP roce 2021 lze vysvětlit jako 

důsledek krize zapříčiněnou pandemií COVID-19. Právě výsledky summitu ve Walesu poskytly 

armádě dostatečné finanční zázemí k realizaci projektů, které byly popsány v kapitole 

věnované vyzbrojování AČR. Nicméně to, zda Česká republika dokáže dosáhnout na slíbená 

dvě procenta, bylo již v době slibu poměrně nejisté. Již v roce 2018 tehdejší ministryně obrany 

Karla Šlechtová uvažovala o tom, že do výdajů na obranu budou zahrnuty výdaje na rozvojovou 

 
106 Data získána z Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2021) 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210611-pr-2021-094-en.pdf 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210611-pr-2021-094-en.pdf
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pomoc, což by „nám velice pomohlo, abychom dosáhli těch dvou procent“ a že nesplnění 2 

procent by bylo pro ČR „ostudou“.107  Tato slova naznačují, že ministryně si nebyla jistá, zda 

bude ČR schopna svůj slib splnit. Jednak se snažila najít obezličku v podobě započítání 

rozvojové pomoci, za druhé vyvinula jakýsi morální nátlak na českou politickou scénu. Nyní, 

když se nejen Česká republika, ale i celý svět musí vypořádávat s následky pandemie COVID-

19, je již naprosto jisté, že ČR svůj závazek 2 % do roku 2024 nesplní. Finance pro armádu by 

ovšem měly i nadále růst. Podle České televize by pro rok 2022 měla armáda dostat necelých 

devadesát tři miliard korun, v roce 2023 by to mělo být čistých sto miliard korun a konečně 

pro rok 2024 sto devět a půl miliardy korun, což by odpovídalo 1,57% HDP.108  To, že ČR nesplní 

svůj závazek svorně tvrdí jak momentální ministr obrany Lubomír Metnar tak i momentální 

ministryně financí Alena Šilerová.109 Dle ministra Metnara díky nepředpokládaným výdajům 

zapříčiněných covidovými opatřeními „u některých projektů dojde k rozložení v čase, u 

některých splátek k posunutí. Strategických projektů se to nedotkne.“110 Jinými slovy dojde 

k větší prioritizaci projektů a prodloužení pořizovací doby.  

Co ovšem znamená nesplnění závazku pro vztah NATO – ČR? Jak již bylo zmíněno 

v podobě citátu bývalé ministryně v předešlém odstavci, nedodržení závazku by mělo dopad 

na prestiž České republiky uvnitř NATO. To v porovnání se snahou České republiky profilovat 

se jako spolehlivý spojenec je v jistém rozporu a mohlo by tuto snahu ztížit. Samozřejmě NATO 

v čele s USA mohou vyvíjet (nejen) na ČR diplomatický tlak, tak jak to činil bývalý prezident 

USA Donald Trump během svého času v prezidentském úřadě.  Pokud srovnáme Graf 1 a Graf 

5 můžeme si všimnout, že se propastný rozdíl mezi USA a zbytkem NATO podařilo snížit ovšem 

 
107 ŠLECHTOVÁ, Karla. Armáda musí lépe plánovat. Nesplnění rozpočtového cíle NATO by byla ostuda, říká 
Šlechtová. E15 [online]. 2018 [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: https://www.e15.cz/domaci/armada-musi-lepe-
planovat-nesplneni-rozpoctoveho-cile-nato-by-byla-ostuda-rika-slechtova-1343482 
 
108 ČT24. Česko zřejmě poruší závazek vůči NATO. Pandemii nikdo nečekal, hájí armádní rozpočty Metnar. Česká 
Televize [online]. 2021 [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3361574-cesko-
zrejme-porusi-zavazek-vuci-nato-pandemii-nikdo-necekal-haji-armadni-rozpocty  
 
 
109 ČT24. Česko zřejmě poruší závazek vůči NATO. Pandemii nikdo nečekal, hájí armádní rozpočty Metnar. Česká 
Televize [online]. 2021 [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3361574-cesko-
zrejme-porusi-zavazek-vuci-nato-pandemii-nikdo-necekal-haji-armadni-rozpocty  
 
110 METNAR, Lubomír. Česko zřejmě poruší závazek vůči NATO. Pandemii nikdo nečekal, hájí armádní rozpočty 
Metnar. Česká Televize [online]. 2021 [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3361574-cesko-zrejme-porusi-zavazek-vuci-nato-pandemii-nikdo-
necekal-haji-armadni-rozpocty  
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jen minimálně. V tomto případě lze pozorovat snahu využívat strategii donucení, nicméně tato 

strategii nenese kýžené ovoce. Do nástupu Donalda Trumpa lze pozorovat strategii akulturace, 

kdy dochází ke standardizaci v operativním sektoru, kdy státy tuto standardizaci podstupují 

samovolně, jak bylo ukázáno v kapitole 7. 

Navíc, další reálné kroky ve smyslu povzbuzení zbylých států NATO k navýšení 

financování armád jsou jen velmi těžko představitelné. Ve Washingtonské smlouvě se nikde 

nepraví, že by NATO jako celek mohlo vyloučit svého člena za neplnění dodatečných závazků. 

Členství v NATO lze pozbýt buďto z rozhodnutí samotného členského státu a dá se 

předpokládat, že členství by de facto zaniklo v případě útoku jednoho člena NATO na jiný 

členský stát. Navíc propastný rozdíl mezi USA a zbytkem Evropy není nějakým novodobým 

fenoménem.111 To, že USA nese většinu finanční zátěže aliance, bylo předmětem sporu už 

v době, kdy se ČR připravovala na vstup do NATO. Tehdejší premiér Václav Klaus v roce 1997 

toto dokonce reflektoval v jedné ze svých přednášek, kdy tvrdil, že vstupem ČR do NATO 

nedojde ještě k většímu rozevření nůžek a že Česká republika je připravena nést svůj podíl 

odpovědnosti.112 Pokud tedy tento stav je dlouhodobý, je nepravděpodobné, že by došlo 

k nějaké radikálnější změně než té, které jsme byli svědky.  

 I kdyby šlo vyloučit členský stát za nedodržení slíbených 2 %, tak se tento krok zdá být 

pro NATO naprosto nereálným. Pokud se podíváme na graf 6 zjistíme, že k roku 2020 bylo 12 

států, které se spolu s ČR pohybovaly pod hranicí 1,5 %. Je tedy velmi nepravděpodobné, i 

kdyby to šlo, že by NATO vyloučilo ze svých řad 12 členských států. Dodržování závazků 

přijatých na jednotlivých summitech, nezakládají možnost NATO nijak nutit či dokonce 

perzekuovat členské státy v případě jejich nedodržování. Jediný důsledek nedodržení závazku 

ze summitu ve Walesu, může být v dlouhodobém horizontě neochota dalších členů postavit 

se za „černého pasažéra“ v případě ohrožení. 

 
111 HARTLEY, Keith a Todd SANDLER. NATO Burden-Sharing: Past and Future. Journal of peace research [online]. 
1999, 36(6), 665-680 [cit. 2021-11-16]. Dostupné z: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.867.4656&rep=rep1&type=pdf 
 
112 KLAUS, Václav. The Importance of NATO Enlargemetn to the Czech Republic. The Heritage 
Foundation [online]. 1997, (602) [cit. 2021-11-15]. Dostupné z: 
http://s3.amazonaws.com/thf_media/1997/pdf/hl602.pdf  
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Ačkoliv velikost státu není rozhodující ve vztahu k financování armády, lze 

z přístupných dat vypozorovat jiný zajímavý fenomén. Pokud se podíváme na Obrázek 5 lze si 

všimnout jistého vzorce. Pokud se podíváme na státy, které splňují slíbená 2 %, lze si všimnout, 

že tyto státy se převážně nachází na hranici NATO. Pokud vypustíme USA jako hlavního garanta 

NATO a v Evropě Francii se Spojeným královstvím jako tradiční regionální mocnosti zjistíme, 

že zbylé státy – Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Rumunsko a Řecko – se nachází 

v blízkosti území, které je potencionálně nebezpečné. Jedná se o státy, které mají buď přímou 

hranici s Ruskou federací nebo sousedí se spojeneckým státem Ruska Běloruskem nebo 

sousedí s Ukrajinou, ve které momentálně probíhá občanská válka s podporou právě Ruska. 

Toto dává možnost argumentovat, že motivace plnit závazky ze summitu ve Walesu nepochází 

ze strany NATO nýbrž z hrozby, respektive ze vzdálenosti k této hrozbě.    

Obrázek 5113 

 

 

 

 

 
113 Data získána z Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2021) 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210611-pr-2021-094-en.pdf 
 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210611-pr-2021-094-en.pdf
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Graf 5114 
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114 Data získána z: COFFEY, Luke a Daniel KOCHIS. NATO Summit 2016: Alliance Members Must Commit to 
Increased Defense Spending. The Heritage Foundation [online]. 2016 [cit. 2021-10-29]. Dostupné z: 
https://www.heritage.org/global-politics/report/nato-summit-2016-alliance-members-must-commit-
increased-defense-spending  
 
115 Data získána z Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2021) 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210611-pr-2021-094-en.pdf 

https://www.heritage.org/global-politics/report/nato-summit-2016-alliance-members-must-commit-increased-defense-spending
https://www.heritage.org/global-politics/report/nato-summit-2016-alliance-members-must-commit-increased-defense-spending
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210611-pr-2021-094-en.pdf
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8.1 Shrnutí 

 Na základě analýzy dostupných dat lze tvrdit, že to, co rozhoduje o tom, jak moc budou 

státy své armády financovat nutně nezáleží na NATO jako takovém. Snaha především USA o 

navýšení podílu evropských států na obraném rozpočtu může být pozorována ještě z dob před 

vstupem ČR do NATO. Zvýšení výdajů na obranu států sice přišlo po summitu NATO ve Walesu, 

nicméně samotný summit byl svolán jako reakce na události na Ukrajině v roce 2014. To, co 

tedy zapříčinilo navýšení financování armády a tím umožnilo rozjezd nových vyzbrojovacích 

projektů AČR nebylo NATO jako takové, ale změna v bezpečnostním prostředí v Evropě. 

Ovšem v čem lze pozorovat jistý vliv NATO, je vzniklý závazek navýšení výdajů na obranu na 2 

% HDP. Tento závazek pomohl českým politikům a vojákům zdůvodnit, proč by Česká republika 

měla své výdaje navýšit. Data prezentovaná v této kapitole též podporují hypotézu H2, kdy je 

jasně vidět, že státy blíže k potencionální hrozbě splňují své závazky, kdežto státy dále od této 

hrozby už takovou snahu nevykazují. Tato kapitola nepodpořila hypotézu H1, kdy snaha 

bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa používat strategii donucení, je v rozporu 

s touto hypotézou. Co je ovšem důležité, strategie donucení se nezdá být efektivním stylem 

vedení NATO.   
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9 Příklad nákupů nové techniky  

 V této poslední kapitole budou představeny dva projekty ze skupiny strategické. 

Konkrétně se jedná o projekt č. 6 Pořízení víceúčelového vrtulníku a pro AČR nejvýznamnější 

projekt č.1 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace. Oproti projektu diplomové práce 

došlo ke změně výběru příkladů nákupů. Došlo k tomu z  důvodu, že oba projekty jsou aktuální, 

jsou ve veřejném prostoru hojně diskutované a patří momentálně pro armádu mezi 

nejvýznamnější pořizovací projekty, jak ostatně bylo ukázáno v kapitole věnované 

vyzbrojování AČR. 

9.1 Vrtulníky UH-1Y Venom a  AH-1Z Viper 

 Pro dokreslení procesu vyzbrojování AČR, který byl důkladně popsán v kapitolách výše, 

je nutné předvést i konkrétní příklady.  Prvním příkladem se vhodným jeví být nákup nových 

vrtulníku americké výroby UH-1Y Venom a  AH-1Z Viper. To, že si AČR bude muset pořídit nové 

vrtulníky, viselo ve vzduchu již delší dobu. 221. vrtulníková letka, 222. vrtulníková letka a 243. 

vrtulníková letka momentálně vlastní vrtulníky W-3A Sokol (10 ks) Mil Mi-8S (3 ks), Mil Mi-17 

(5 ks), Mil Mi-171Š (15 ks) a Mil Mi-24V (17 ks).116  

Vrtulníky, které AČR momentálně vlastní, mají, jak se většina respondentů shoduje, 

několik nedostatků. Na první místě je rozhodně zastaralost. Sedmnáct vrtulníků Mil Mi-24, 

které má momentálně AČR ve své vzdušné flotile, byly dodány Ruskem v letech 2003 – 2006 v 

rámci deblokace ruského dluhu, které Ruská federace měla vůči České republice ještě z doby 

Sovětského svazu.117 Již v době nákupu těchto strojů se počítalo s tím, že bude muset být 

provedena revize. „Sedm starších vrtulníků totiž již prošlo od roku 2010 revizí R1 , částečně 

nahrazující generální opravu, zajišťovanou personálem letecké základny v Náměšti nad 

Oslavou, díky čemuž jim byla životnost prodloužena o tři a půl roku nebo 500 letových hodin, 

většina z novějších strojů je naopak dobově „dolétána“ do této revize, ovšem na její realizaci u 

všech kusů nejsou vyčleněny potřebné finanční prostředky. Pokud by, ale na revize R1 došlo i u 

novějších vrtulníku, je možné jejich provoz v počtu 10 kusů zajistit minimálně do roku 2017, při 

 
116 SOUŠEK, Tomáš. Vzdušné síly AČR - Ročenka 2020. [s.l.]: MAGNET PRESS, SLOVAKIA, 2020. ISBN 978-80-
89169-72-6. Kapitola Vzdušné síly Armády České republiky, s. 4-8. 
 
117 AČR. NOVÉ VRTULNÍKY ČESKÉ ARMÁDĚ [online]. 2005 [cit. 2021-6-26]. Dostupné z: 
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5785 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5785
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menším počtu pak ještě déle. Celkové nálety v současnosti provozovaných Mi-24V se pohybují 

kolem 1000 – 1200 hodin.“118 Jak je z citace patrné, již v roce 2010 byly vrtulníky na hranici 

svých služebních možností, v roce 2020 tento stav stále pokračuje. To potvrzuje i tweet 

samotného premiéra České republiky Andrej Babiše, jenž na svém twitterovém účtu uvedl: 

„Armáda potřebuje nové vrtulníky. Nahradí hlavně bojové Mi-24. Ty jsou na hranici životnosti, 

nelze je plně využít v rámci NATO, navíc se samozřejmě potřebujeme zbavit závislosti na ruské 

technice.“ (Babiš, 2019)119 Slova premiéra Babiše podporuje i výrok ministra obrany Lubomíra 

Metnara (2019) „Pořízení dvanácti kusů víceúčelových vrtulníků povede k modernizaci 

vzdušných sil a jejich větší nezávislosti na ruské technice.“120 Jak z tweetu premiéra ČR Babiše 

a ministra obrany Metnara vyplývá, kromě zastaralosti čelí AČR a její vrtulníky změně 

bezpečnostního prostředí, čímž došlo k ohrožení zásobování armády v potencionálním 

konfliktu. Dle Koncepce výstavby armády České republiky 2025 (2015) má výstavba schopností 

směřovat k potlačení několika druhů hrozeb, přičemž na prvním místě v seznamu těchto 

hrozeb figurují „Revizionistické velmoci, které ohrožují mezinárodní bezpečnostní uspořádání 

a rozdmýchávají ozbrojené konflikty v sousedních zemích.“ Přičemž „Armáda ČR musí být 

efektivní a spolehlivou posilou kolektivního aliančního obranného úsilí, schopnou v případě 

potřeby naplnit závazky ČR vůči jejím spojencům. Narůstá tak význam naplňování čl. 3 

Washingtonské smlouvy“121  Mimo to, z tweetu premiéra Babiše je patrné, že nutnost 

plnohodnotně zapojit vrtulníky do struktur NATO, je též důležitým prvkem.  

Tvrzení premiéra Babiše a ministra Metnara potvrzují i dva vysoce postavení 

zaměstnanci Ministerstva obrany a příslušník Generálního štábu AČR, kteří nezávisle na sobě 

označili Ruskou federaci za riziko. V nynější době, kdy státy NATO mají s Ruskou federací velmi 

špatné vztahy a kdy akademici, vojáci i politici tvrdí, že se nyní státy NATO a Ruské federace 

 
118 SOUČEK, Tomáš. 221. vrtulníková letka v roce 2014. The Flying Hippos: Web létajícího personálu 221. a 222. 
letky vrtulníkové základny Náměšť [online]. 2014 [cit. 2021-6-26]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20150402151751/http://www.letajicihrosi.cz/about/221-letka/ 
 
119 BABIŠ, Andrej. [online]. In: . Twitter, 2019 [cit. 2021-6-26]. Dostupné z: 
https://twitter.com/AndrejBabis/status/1164529026700066816 
 
120 METNAR, Lubomír. Snížíme závislost na ruské technice. Ministerstvo obrany ČR [online]. 2019 [cit. 2021-7-
10]. Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/for/snizime-zavislost-na-ruske-technice-
211829/ 
  
121 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. Koncepce výstavby armády České republiky 2025. Ministerstvo 
obrany České republiky [online]. Praha, 2015, , 15 [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: 
https://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/KVA__R_ve__ejn___verze.pdf 
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nachází v tzv. „hybridní válce“, je závislost na Rusko velmi problematická. Problematické je 

především to, že náhradní díly do vrtulníků se buď nevyrábí vůbec nebo jsou vyráběny na 

území Ruské federace. Tento fakt hraje důležitou roli, jelikož v případě, že by došlo k eskalaci 

konfliktu mezi státy NATO a Ruskou federací AČR by přišla o možnost své stroje udržovat, 

jelikož by z Ruska již žádné díly nedorazily, což by v dlouhodobém konfliktu mělo paralyzující 

efekt nejen na vrtulníkovou flotilu vzdušných sil AČR. 

 Z důvodů zmíněných výše se AČR rozhodla začít proces akvizice nových vrtulníků. 

Základním požadavkem AČR na nové vrtulníky „bylo za přijatelné peníze zachovat schopnost 

(ve skutečnosti ji spíše obnovit) vrtulníků a poskytovat přímou leteckou podporu bojujícím 

vojákům na zemi. Obecněji řečeno, armáda požadovala stroj s kolmým startem a přistáním, 

který dokáže ze vzduchu na velkou vzdálenost ničit vše, od pěchoty, přes opevnění, až po 

nejmodernější tanky. Současně tyto stroje měly mít schopnost přepravit jedno družstvo vojáků, 

resp. dva piloty, jednoho palubního střelce, jednoho palubního technika (druhého střelce) a 

osm vojáků s plnou výstrojí a výzbrojí.“122 K tomuto základnímu požadavku dále přibyly 

požadavky na to, aby nové vrtulníky byly schopné nést a používat protitankové řízené střely 

(PTŘS) a aby tyto stroje byly ověřeny v přímém nasazení.123 Posledním z důležitých požadavků 

na nové vrtulníky pak je kompatibilita s NATO.124  

9.1.1 Vlivy na nákup nových vrtulníků 

Na první pohled na straně specifikací nových vrtulníků nelze nalézt žádné nelogické 

nebo účelové požadavky. Ovšem pokud se podíváme trochu více do hloubky, můžeme nalézt 

jeden požadavek, který zkomplikoval nákup nových vrtulníků a lze jej popsat jako politicky 

motivovaný. Specifikací, která ovlivnila výběr nových vrtulníků, je právě požadavek na „ověření 

v přímém nasazení“. Ačkoliv tento požadavek přímo vychází z přístupů Ministerstva obrany k 

vyzbrojování, který říká, že „Ministerstvo preferuje, z hlediska rychlosti, spolehlivosti a 

 
122 GROHMANN, Jan. Podepsáno! Armáda ČR získá americké vrtulníky Viper a Venom. Armádní noviny: 
Konzervativní armádní magazín [online]. 2019 [cit. 2021-6-26]. Dostupné z: 
https://www.armadninoviny.cz/nakup-americkych-vrtulniku-viper-a-venom.html 
 
123 GROHMANN, Jan,  viz. 51 
 
124 MINISTERSTVO OBRANY ČR. Shrnutí informační kampaně: Argumenty Armády ČR k pořízení nových 
vrtulníků. Ministerstvo obrany ČR [online]. 2019 [cit. 2021-7-10]. Dostupné z: 
https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/vrt/***-shrnuti-informacni-kampane:-argumenty-armady-cr-k-
porizeni-novych-vrtulniku-***--banner--mo--216178/ 
 

https://www.armadninoviny.cz/nakup-americkych-vrtulniku-viper-a-venom.html
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efektivnosti, včetně dosažení urgentní operační potřeby, pořízení dostupného, v praxi 

ověřeného vojenského materiálu, který je možné získat na globálním trhu s obranným a 

bezpečnostním materiálem.“125 Tímto byly vyloučeny vrtulníky nejen evropské produkce, jako 

byl například německý vrtulník H145M a nebo AW139M italské výroby, čímž se zúžil výběr 

pouze na vrtulníky UH-1Y Venom a  AH-1Z Viper. Tento styl výběru se stal velmi kontroverzním, 

a to především ve vztahu k italskému vrtulníku AW139M. Italská firma Leonardo vyrábějící 

právě vrtulník AW139M podala u Ministerstva obrany ČR námitku vůči prohře ve výběrovém 

řízení. Vláda ČR nebrala na vypořádání námitek zřetel a ještě předtím, než byla námitka 

vypořádána podle zákona, podepsalo smlouvu s vládou USA. Protizákonné podepsání smlouvy 

ještě před vypořádáním námitky, pak mělo za následek, že Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže (ÚOHS) udělil Ministerstvu obrany ČR pokutu ve výši 550 milionů korun. I přes tyto 

kontroverze lze o amerických vrtulnících říct, že jsou to velmi kvalitní a bojem ozkoušené 

stroje, jejichž nákupem AČR poškozená nebude. Jan Grohman redaktor Armádních novin o 

těchto vrtulnících řekl následující: „Jsou to skvělé vrtulníky, bojem ověřené, vyzkoušené, 

vymazlené a Američané mají propracovanou logistiku. Poslední šroubek na vrtulnících má své 

katalogizační číslo – pokud něco potřebujete, zadáte to do systému a FedEx Vám to za pár 

týdnů doručí. Z taktického hlediska jsme tedy rozhodně neudělali chybu – budeme mít jedny z 

nejlepších a nejmodernějších bojových vrtulníků v Evropě.  

 Ačkoliv jsou americké vrtulníky bezesporu velmi kvalitními stroji s velmi dobře 

nastavenou logistickou podporou, je možné najít ve výběrovém řízení určité pochybnosti. I 

když lze argumentovat a Ministerstvo obrany ČR tak i učinilo, že jak německý, tak italský 

vrtulník nejsou uzpůsobeny k použití protitankové řízené střely (PTŘS), právě neověřenost 

těchto strojů se zdá být hlavní kamenem úrazu. Už jen z laické logiky věci, technický problém 

se dá odstranit v relativně „krátkém“ časovém horizontu oproti problému založeném na 

nedostatku zkušeností z boje. Proto nastává otázka zda „ověřovací“ specifikace nebyla 

motivována i jinak než čistě z armádních důvodů, tedy z těch politických. To, že do specifikací 

vstoupil i politický rozměr nákupu, potvrzují i dva poslanci Poslanecké sněmovny ČR, poslanec 

za Svobodu a přímou demokracii (SPD) Ing. Radovan Vích a poslanec za Komunistickou stranu 

Čech a Moravy (KSČM)  Ing. et. Ing. Leo Luzar, oba dva jsou zároveň členy  podvýboru pro 

akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR. Pan poslanec 

 
125 MINISTERSTVO OBRANY ČR. Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky 
do roku 2025. Ministerstvo obrany ČR [online]. Praha, 2016, , 47 [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: 
https://www.acr.army.cz/assets/technika-a-vyzbroj/modernizace/strategie-vyzbrojovani-do-2025.pdf 
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Leo Luzar právě za výše zmíněným porušením zákona vidí členství v NATO, respektive členství 

v NATO má za následek snahu České republiky a AČR „kupovat od amerických výrobců.“ Trochu 

odlišný, nicméně též kritický náhled na věc má pan poslanec Radovan Vích, který nákup 

vrtulníku u americké firmy Bell vidí spíše, než snahu zalíbit se USA, snahu premiéra Andreje 

Babiše „dostat se do Bílého domu“. Strategický důvod nákupu vidí i Jan Grohman, který tvrdí, 

že nákup od Spojených států má svou strategickou logiku a to proto, že „Američany 

potřebujeme.“   

9.1.2 Shrnutí podkapitoly 

 Role NATO při nákupu nových bojových vrtulníků pro AČR je až druhořadá. Ačkoliv bylo 

jedním z požadavků, aby nové bojové vrtulníky byly kompatibilní se standardy NATO, nelze 

tvrdit, že by samotné NATO nutilo ČR iniciovat tento nákup. Toto tvrzení podporuje fakt, že 

nynější vrtulníky sovětské potažmo ruské výroby byly pořízeny v letech 2003–2006, tedy 

v době, kdy ČR již byla čtyři, respektive sedm let členským státem NATO. Pokud by byl vliv 

NATO dominantní hnací silou nákupu nových vrtulníků, došlo by k přezbrojení již v letech 

2003–2006. Lze proto tvrdit, že nikoliv vliv NATO, ale kombinace zastaralosti, opotřebovanosti 

a bezpečnostního rizika stála za rozhodnutím si pořídit UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Ačkoliv o 

kvalitách amerických vrtulníků nelze mít pochyb, lze si všimnout faktu, že jejich nákup měl 

krom svého vojenského rozměru i rozměr politicko-strategický. Bohužel nelze určit, jaká 

konkrétní politická motivace hrála prim, jelikož u každého z dotazovaných poslanců je jejich 

odpověď dosti ovlivněna jejich politickým přesvědčením. Nicméně, politikum lze najít i v tom, 

že ČR byla ochotna porušit své vlastní zákony, aby si od Američanů tyto vrtulníky mohla koupit. 

Z těchto důvodů lze usuzovat, že ČR nákup nových bojových vrtulníků sledovala kromě 

modernizace i mezinárodně-politické cíle. 

9.2 Bojové vozidlo pěchoty 

 Druhým vybraným příkladem demonstrující praxi nákupů nové výzbroje je 

momentálně stále probíhající pořizovací proces nových bojových vozidel pěchoty (BVP). AČR 

má momentálně ve výzbroji 120 BVP-2.126 Tyto stroje byly v Československu vyráběny od roku 

 
126 The military balance: Chapter Four: Europe. The Military Balance [online]. 2021, 121(1), 66-163 [cit. 2021-
10-17]. ISSN 0459-7222. Dostupné z: doi:10.1080/04597222.2021.1868793 Dostupné z: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/04597222.2021.1868793  
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1987 do roku 1989. Jednalo se o licenční výrobu sovětského BMP-2, během níž bylo 

v Československu vyrobeno 344 kusů BVP-2, přičemž 280 získala ČSLA.127 Jak si můžeme 

všimnout, BVP-2 slouží v AČR 31–33 let. AČR chce tyto stroje nahradit 210 novými obrněnci, 

kdy investovaná částka má být 51,6 miliard Kč. V momentální fázi nákupního procesu jsou ve 

hře tři výrobci, a to BAE Systems se svým CV90 MkIV, Rheinmetall se svým LYNX KF41 a GDELS 

se svým ASCOD 42. V červnu 2021 všechny tři firmy podstoupily se svými vozidly zkoušky. Tyto 

zkoušky všechna vozidla splnila, a tak byly firmy vyzvány, aby do 1.7.2021 předložily své finální 

nabídky. Při finálním výběru budou hrát roli následující faktory: cena (55 %), technické 

parametry (30 %) a zapojení českých firem do zakázky (15 %).128 

9.2.1 Vlivy na nákup nových BVP 

Co se týká nákupu nových BVP pro AČR, je situace ještě o něco složitější než situace 

ohledně nových amerických vrtulníků z předešlé podkapitoly. Důvody proč se ČR rozhodla 

nakoupit své armádě novou techniku, lze shrnout následujícími slovy náčelníka generálního 

štábu armádního generála Aleše Opaty (2020):129 „Pokud chceme mít zajištěnou obranu, 

musíme být členy NATO, plnit svoje závazky a mít těžkou brigádu, protože bez těžké brigády 

není armády. A bez nových bojových vozidel budeme mít jenom dobře vycvičené pěšáky. 

Nebudeme natírat loď, která už neplave. Je to cesta k zaostalosti a návrat do minulosti.“  

9.2.2 Zastaralost 

Jak je možno vyčíst ze slov náčelníka generálního štábu, existují dva důvody výměny 

starých BVP-2. Prvním tímto faktorem je dozajisté zastaralost. Jak bylo napsáno v úvodním 

odstavci této kapitoly, ČSLA získala 280 těchto obrněných vozidel v letech 1987-1989. 

Počáteční stav je proto do značné míry identický s bojovými vrtulníky z předešlé kapitoly. AČR 

momentálně vlastní BVP-2 sovětského původu, které jsou již dávno za horizontem své 

 
127 ŽÁK, Jiří. BVP-2: Legenda, která již přes 30 let slouží v naší armádě. ARMYWEB: ARMY LIFESTYLE 
MAGAZÍN [online]. 2021 [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: https://www.armyweb.cz/clanek/bvp-2-legenda-ktera-
jiz-pres-30-let-slouzi-v-nasi-armade 
 
128 ZILVAR, Jan. Rozhovor se zástupci všech tří soutěžících stran v rámci tendru na nová BVP pro AČR. CZ 
Defence: CZECH ARMY AND DEFENCE MAGAZINE [online]. 2021, 1.6.2021 [cit. 2021-10-22]. Dostupné z: 
https://www.czdefence.cz/clanek/nazory-zastupcu-vsech-tri-soutezicich-stran-v-ramci-tendru-na-nova-bvp-
pro-acr  
 
129 OPATA, Aleš. Komentář Aleše Opaty: Modernizace starých bojových vozidel je cesta do 
minulosti. E15 [online]. 2020 [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: https://www.e15.cz/nazory/komentar-alese-opaty-
modernizace-starych-bojovych-vozidel-je-cesta-do-minulosti-1369254 
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použitelnosti, jejich údržba je náročná a náhradní díly jsou produkovány v nepřátelsky se 

chovajícím státě. Tato slova opět podporuje výrok generála Opaty „Modernizace, o kterých se 

dnes mluví, jsou věci, které už nemůžeme odkládat. Odkládali jsme je patnáct let a čerpali jsme 

ze zásob, které armáda měla. Dnes zásoby nejsou, bezpečnostní prostředí je komplexní a 

reakce armády musí být flexibilní, musí být hned“130 Je tedy více než na čase, aby si AČR pořídila 

nové a moderní BVP. Nicméně, stáří techniky nám nemůže samo o sobě vysvětlit motivaci, 

proč zrovna nyní nakupovat nová BVP. BVP-2 byla za horizontem již minimálně deset let, 

přičemž aktivita kolem těchto vozidel se zaměřovala především na jejich údržbu. Z toho 

důvodu musíme přiřadit další proměnnou, kterou je vliv NATO. Respektive závazek, který 

Česká republika učinila a který zmiňuje i generál Opata, a to vytvoření „těžké brigády“.   

 

9.2.3 Vliv NATO 

Oproti nákupu bojových vrtulníků, můžeme vyčíst ze slov armádního generála Opaty i 

druhý významný faktor a to výraznější roli NATO. ČR se dle Dlouhodobého výhledu pro obranu 

2035 (MOČR, 2019)131 zavázala k tomu, že v rámci NATO bude mít do roku 2026 těžkou 

brigádu. Z toho důvodu AČR požaduje 210 kusů nových BVP, kde tato těžká brigáda „bude na 

bázi 7. mechanizované brigády,132 kde každý mechanizovaný prapor bude vyzbrojen 56 vozidly 

(novými BVP) v 7 modifikacích.“133  Kromě toho, že se AČR NATO zavázala k tomu, že do výše 

zmíněného data vytvoří těžkou brigádu, do hry vstupuje i standardizace. Jednak AČR požaduje, 

aby bylo možné nová BVP „zapojit do systémů české armády a NATO, abychom zvládli 

operovat na budoucím válčišti. (…) Integrované a síťově propojené zbraňové platformy 

umožňují efektivnější bojovou činnost.“134 Zadruhé, AČR ve svých požadavcích přímo zmiňuje 

 
130 OPATA, Aleš. Díky NATO mohla česká armáda dospět, říká náčelník jejího generálního štábu. Česká 
Televize [online]. 2019 [cit. 2021-10-26]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2751875-diky-nato-
mohla-ceska-armada-dospet-rika-nacelnik-jejiho-generalniho-stabu 
131 MOČR. Dlouhodobý výhled pro obranu 2035. Ministerstvo obrany České republiky [online]. Praha, 2019 [cit. 
2021-10-17]. Dostupné z: 
https://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/11_dlouhodobyvyhledproobranu2035.pdf 
 
132 Tato brigáda se momentálně (k roku 2021) skládá z: 71. mechanizovaný prapor „Sibiřský“, 72. 
mechanizovaný prapor "Generálmajora Josefa Buršíka", 73. tankový prapor „Hanácký“ a 74. mechanizovaný 
prapor "Plukovníka Bohuslava Malečka" 
 
133 AČR. Nová BVP. Armáda České republiky [online]. 2021 [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: 
https://www.acr.army.cz/technika-a-vyzbroj/novabvp/nova-bvp-212567/ 
 
134 AČR. Nová BVP. Armáda České republiky viz.99 
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STANAG 4569. Tento STANAG se konkrétně zaměřuje na „úrovně ochrany cestujících v 

logistických a lehkých obrněných vozidlech“.135 Tento standard je vyžadován ve stupni M4a, 

respektive M4b, kdy obrněnec bude muset být schopen uchránit osádku před minou vážící až 

deset kilogramů.136 Jak si můžeme dále všimnout, NATO kromě specifikací ovlivňuje i množství 

nakoupené techniky. Jak bylo zmíněno výše, ČR momentálně vlastní 120 BVP-2, k tomu, aby 

ČR splnila svůj závazek musí novými obrněnci plně vybavit tři mechanizované prapory,137 kdy 

každý mechanizovaný prapor by měl mít 56 těchto nových vozidel v sedmi variantách, což činí 

168 nových obrněnců, zbylých 42 kusů bude posléze rozděleno mezi 73. tankový prapor, 

jednotky bojové podpory, jednotky bojového zabezpečení a v neposlední řadě budou někteří 

obrněnci vyčleněni pro výcvikové účely.138 Pokud vezmeme v potaz jen a pouze obrněná 

vozidla, která mají putovat k třem mechanizovaným praporům, stále zde máme rozdíl 48 BVP, 

které ČR musí pro svou armádu nakoupit navíc oproti současnému stavu.  

9.2.4 Rusko 

Pokud spojíme předešlé dva důvody dohromady, lze identifikovat třetí významný faktor, 

kterým je závislost na Ruské federaci, co se týká náhradních dílů. Pokud by ČR nebyla součástí 

NATO, vztahy s Ruskem by se nesly nejspíš na pozitivnější úrovni. Vstupem do NATO ČR též 

přijala vztahy, které NATO má se zbytkem světa. To samé platí ve vztahu k Rusku. Nelze si 

nalhávat, že by na základě historické zkušenosti byly vztahy o mnoho vřelejší, než jsou nyní, 

nicméně členství v NATO dělá z České republiky a Ruska při nejmenším konkurenty ne-li 

rovnou nepřátele. Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, právě závislost na Ruských dodávkách 

byla jedním z motivačních důvodů, proč si Česká republika chce své obrněné síly přezbrojit.  

9.3 Shrnutí kapitoly 

 Jak je možno pozorovat na příkladu nákupu nových BVP, vliv NATO v tomto případě je 

více zřetelný než v případě bojových vrtulníků. To, že se Česká republika Severoatlantické 

alianci zavázala k tomu, že vytvoří těžkou brigádu do roku 2026, je důležitým motivačním 

 
135 CRAIG INTERNATIONAL BALISTICS. NATO AEP-55 STANAG 4569 Protection levels for Occupants of Logistic 
and Light Armoured Vehicles. Craig international balistics [online]. 2021 [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: 
https://ballistics.com.au/wp-content/uploads/2020/05/NATO_AEP-55_STANAG_4569_standards.pdf 
 
136 AČR. Nová BVP. Armáda České republiky viz.99 
 
137 71. Mechanizovaný prapor, 72. mechanizovaný prapor, 74. mechanizovaný prapor 
 
138 AČR. Nová BVP. Armáda České republiky viz.99 

https://ballistics.com.au/wp-content/uploads/2020/05/NATO_AEP-55_STANAG_4569_standards.pdf
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faktorem. Nicméně, pokud přihlédneme ke stáří a zaostalosti BVP-2 je otázkou, zda by AČR 

nakonec nebyla nucena tuto změnu provést tak či onak. To co lze vnímat jako spojenou 

nádobu, je pak závislost na Ruské federaci jako dodavateli náhradních dílů.  Jelikož jsou BVP-

2 už velmi staré, jsou nutné nové součástky a jelikož je ČR součástí NATO, je zároveň 

potencionálním nepřítelem státu, který tyto součástky dodává, což by v případném konfliktu 

bylo jasnou slabinou. Uvedená skutečnost potvrzuje hypotézu H3 a její podhypotézy H3a a 

H3b. Nicméně, ačkoliv lze pozorovat určité indikace není možné tvrdit, že by hypotéza H4 byla 

podpořena.  
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10 Závěr 

 Na základě zjištěných faktů v této diplomové práci lze učinit několik závěrů. První závěr 

je takový, že NATO má vliv na AČR a její výzbroj, ovšem na rozdíl od dob Varšavské smlouvy je 

tento vliv velmi odlišný. Ačkoliv lze mezi NATO a Varšavskou smlouvou najít podobnosti, kdy 

největší podobností je dominantní postavení jednoho státu v rámci aliance, v případě výzbroje 

je obrázek velmi odlišný. NATO svůj vliv na výzbroj armád členských států praktikuje skrze 

standardizační snahy. Tyto snahy nejsou nijak agresivní, do roku 2014 se standardizace 

odvíjela především v administrativní sféře. O tomto svědčí i fakt, že za dobu dvaceti let, kdy je 

ČR členem NATO, začala standardizovat svou hlavní výzbroj až v posledních letech, a to jen 

velmi pomalu, což v porovnání s Varšavskou smlouvou jasně vypovídá o velké svobodě 

v rozhodování i malých členských států. To, že standardizace vyvíjela spíše v administrativní 

sféře dále potvrzují rozhovory se zaměstnanci Ministerstva obrany ČR, kteří hlavní vliv NATO 

spatřují v tlaku na jednotnou komunikaci. 

Druhý zjištěním je to, že ačkoliv je standardizace dobrovolná, lze pozorovat, že krom 

standardizace zde pro státy není jiná provozuschopná alternativa. Toto je velmi dobře patrné 

na příkladu komunikace. Státy jsou už z podstaty nuceni školit své lidi tak, aby byli schopni se 

domluvit. To samé se týká zapojení výzbroje do aliančních struktur, kdy základem 

standardizace je dosažení úrovně, kde si jednotlivé národní systému nepřekáží. Státy nejsou 

nikterak nuceni se zapojovat do standardizačních procesů a mají možnost pořizovat si i 

takovou výzbroj, která nemusí být kompatibilní s výzbrojí ostatních členských států. Nicméně, 

jak bylo ukázáno, standardizace má svůj základ přímo ve Washingtonské smlouvě, což z ní činí 

důležitý princip NATO. Standardizace není aliancí přímo vynucována, ale pokud na ní budeme 

nahlížet optikou akulturace, lze standardizaci vnímat jako něco, co státy vzaly za své a 

„dobrovolně“ se standardizaci podřizují. Samozřejmě lze nalézt státy, které na standardizaci 

neberou ohled, jako je třeba Turecko, což lze vysvětli určitou nevyhraněností Turecka vůči 

NATO. V případě nákupů České republiky lze pozorovat, to že když v současné době nakupuje 

novou výzbroj, hledí na to, aby tato výzbroj byla kompatibilní.  

Třetím zjištěním je, že ačkoliv se americký prezident Donald Trump za své vlády snažil 

prosadit zvýšení výdajů na obranu skrze donucení, tato strategie měla jen minimální efekt na 

to, kolik členské státy přispívají na svou obranu. Nicméně ačkoliv NATO v čele s USA vytváří 

tlak na zbylé členské státy v tom smyslu, aby zvyšovaly své výdaje na obranu, důležitějším 



71 
 

faktorem je vzdálenost od potencionální hrozby. Státy mající společnou hranici s potencionální 

hrozbou, plní závazky dohodnuté na summitu ve Walesu mnohem rychleji než státy více „v 

zázemí“. V případě ČR je momentálně jasné, že svůj závazek nesplní vůbec. Co se týká 

samotných nákupů lze tvrdit, že NATO není jediným důvodem, proč AČR přezbrojuje svoje 

jednotky. Důležitým faktorem je zastaralost techniky, která už několik let přesluhuje původní 

zamýšlenou provozní dobu.  Výrazným faktorem je též závislost ČR na dodávkách náhradních 

dílů z Ruska. 

Nicméně strategicko-politický rozměr nákupů se této práci nepodařilo zcela jasně 

popsat. Hlavním úskalím se jeví to, že lidé, kteří mají o tomto faktoru co říct, buďto na otázky 

nemohou odpovídat nebo jejich odpovědi jsou dosti zatíženy jejich politickou percepcí reality. 

Všichni tři poslanci, kteří byli, v rámci sběru dat dotazováni sice potvrdili, že nákupy nové 

výzbroje mají politický rozměr, ovšem u všech je tento rozměr popisován jinak. Tento problém 

by bylo možné vyřešit větším počtem rozhovorů nejen s poslanci, ale s bývalými ministry 

obrany a premiéry. Nicméně řádné prozkoumání tohoto rozměru by si vyžádalo mnohem více 

prostoru, než je možné tomuto problému v této práci věnovat. Z toho důvodu tento puzzle by 

mohl být dobrý základem pro další akademické práce. 

  



72 
 

11 Zdroje 

11.1 Primární 

MINISTERSTVO OBRANY ČR. Shrnutí informační kampaně: Argumenty Armády ČR k pořízení 

nových vrtulníků. Ministerstvo obrany ČR [online]. 2019 [cit. 2021-7-10]. Dostupné z: 

https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/vrt/***-shrnuti-informacni-kampane:-

argumenty-armady-cr-k-porizeni-novych-vrtulniku-***--banner--mo--216178/ 

MINISTERSTVO OBRANY ČR. Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu 

České republiky do roku 2025. Ministerstvo obrany ČR [online]. Praha, 2016, , 47 [cit. 2021-

10-17]. Dostupné z: https://www.acr.army.cz/assets/technika-a-

vyzbroj/modernizace/strategie-vyzbrojovani-do-2025.pdf   

 

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI 

Standardizace v NATO. Úřad pro obrannou standardizaci katalogizaci a státní ověřování 

jakosti [online]. Praha, 2021 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://oos.army.cz/standardizace-

v-nato 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Koncepce výstavby Armády České republiky 2030. Ministerstvo 

obrany ČR [online]. 2019 [cit. 2021-10-26]. Dostupné z: 

https://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/koncepce__2030.pdf 

 

11.2 Sekundární 

AČR. Nová BVP. Armáda České republiky [online]. 2021 [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: 
https://www.acr.army.cz/technika-a-vyzbroj/novabvp/nova-bvp-212567/ 

 

AČR. NOVÉ VRTULNÍKY ČESKÉ ARMÁDĚ [online]. 2005 [cit. 2021-6-26]. Dostupné z: 
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5785 

 
AGENTURA VOJENSKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB. Deset důvodů pro vstup ČR do 
aliance. Hospodářské noviny [online]. 1998 [cit. 2021-11-15]. Dostupné z: 
https://archiv.hn.cz/c1-973016-deset-duvodu-pro-vstup-cr-do-aliance 
 
AKŞI, Cihangir. Smart standardization: a historical and contemporary success at NATO. NATO 
Standardization Agency [online]. 2017 [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 

https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/vrt/***-shrnuti-informacni-kampane:-argumenty-armady-cr-k-porizeni-novych-vrtulniku-***--banner--mo--216178/
https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/vrt/***-shrnuti-informacni-kampane:-argumenty-armady-cr-k-porizeni-novych-vrtulniku-***--banner--mo--216178/
https://www.acr.army.cz/assets/technika-a-vyzbroj/modernizace/strategie-vyzbrojovani-do-2025.pdf
https://www.acr.army.cz/assets/technika-a-vyzbroj/modernizace/strategie-vyzbrojovani-do-2025.pdf
http://oos.army.cz/standardizace-v-nato
http://oos.army.cz/standardizace-v-nato
https://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/koncepce__2030.pdf
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5785


73 
 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_05/20140528_140528-
smart-standardization.pdf   
 
BABIŠ, Andrej. [online]. In: . Twitter, 2019 [cit. 2021-6-26]. Dostupné z: 
https://twitter.com/AndrejBabis/status/1164529026700066816 

 
BAXA, Fabian, Josef MELICHAR, František MIČÁNEK, Zdeněk PETRÁŠ, Josef PROCHÁZKA a 
Dalibor PROCHÁZKA. Obranné plánování: plánování za nejistoty. Praha: Ministerstvo obrany 
České republiky - VHÚ Praha, 2018. ISBN 978-80-7278-710-4. 
 
BÍLÝ, Matěj. Je načase opustit alianci s Moskvou?: Organizace Varšavské smlouvy v kontextu 
krize východního bloku v roce 1956. Paměť a dějiny [online]. 2016, X/2016(1), 25-39 [cit. 
2021-8-29]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Matej-
Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_
smlouvy_v_kontextu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba
95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-
vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf 
 
BÍLÝ, Matěj. Varšavská smlouva. Počátky a krize. Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita 
Karlova v Praze. Dostupné z: 
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/35072/DPTX_2008_2_11210_0_135
050_0_73172.pdf?sequence=1 
 
COFFEY, Luke a Daniel KOCHIS. NATO Summit 2016: Alliance Members Must Commit to 
Increased Defense Spending. The Heritage Foundation [online]. 2016 [cit. 2021-10-29]. 
Dostupné z: https://www.heritage.org/global-politics/report/nato-summit-2016-alliance-
members-must-commit-increased-defense-spending  
 
CRAIG INTERNATIONAL BALISTICS. NATO AEP-55 STANAG 4569 Protection levels for 
Occupants of Logistic and Light Armoured Vehicles. Craig international balistics [online]. 
2021 [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: https://ballistics.com.au/wp-
content/uploads/2020/05/NATO_AEP-55_STANAG_4569_standards.pdf  
 
CRISTOFARI, Silvia a Dieter SCHMAGLOWSKI. NATO Standardization Documents 
Development Process. NSO [online]. 2018 [cit. 2021-7-27]. Dostupné z: 
https://www.dsp.dla.mil/Portals/26/Documents/Publications/Conferences/2018/2018%20In
ternational%20Standardization%20Workshop/20181031-Item1-
NATOStandardizationProcess-IntlStdznWorkshop-NSO.pdf?ver=2018-11-06-151839-517 
 
Československá lidová armáda. Československé válečné plány po roce 1945 do roku 1990. 
Československá lidová armáda [online]. [cit. 2021-06-23]. Dostupné z: 
http://www.csla.cz/armada/taktika/plany003.html    
 

ČT24. Česko zřejmě poruší závazek vůči NATO. Pandemii nikdo nečekal, hájí armádní 
rozpočty Metnar. Česká Televize [online]. 2021 [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3361574-cesko-zrejme-porusi-zavazek-vuci-nato-
pandemii-nikdo-necekal-haji-armadni-rozpocty  
 
 
 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_05/20140528_140528-smart-standardization.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_05/20140528_140528-smart-standardization.pdf
https://twitter.com/AndrejBabis/status/1164529026700066816
https://www.researchgate.net/profile/Matej-Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_smlouvy_v_kontextu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matej-Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_smlouvy_v_kontextu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matej-Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_smlouvy_v_kontextu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matej-Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_smlouvy_v_kontextu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matej-Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_smlouvy_v_kontextu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matej-Bily/publication/328237958_Je_nacase_opustit_alianci_s_Moskvou_Organizace_Varsavske_smlouvy_v_kontextu_krize_vychodniho_bloku_v_roce_1956/links/5beab90b92851c6b27ba95db/Je-nacase-opustit-alianci-s-Moskvou-Organizace-Varsavske-smlouvy-v-kontextu-krize-vychodniho-bloku-v-roce-1956.pdf
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/35072/DPTX_2008_2_11210_0_135050_0_73172.pdf?sequence=1
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/35072/DPTX_2008_2_11210_0_135050_0_73172.pdf?sequence=1
https://www.heritage.org/global-politics/report/nato-summit-2016-alliance-members-must-commit-increased-defense-spending
https://www.heritage.org/global-politics/report/nato-summit-2016-alliance-members-must-commit-increased-defense-spending
https://ballistics.com.au/wp-content/uploads/2020/05/NATO_AEP-55_STANAG_4569_standards.pdf
https://ballistics.com.au/wp-content/uploads/2020/05/NATO_AEP-55_STANAG_4569_standards.pdf
https://www.dsp.dla.mil/Portals/26/Documents/Publications/Conferences/2018/2018%20International%20Standardization%20Workshop/20181031-Item1-NATOStandardizationProcess-IntlStdznWorkshop-NSO.pdf?ver=2018-11-06-151839-517
https://www.dsp.dla.mil/Portals/26/Documents/Publications/Conferences/2018/2018%20International%20Standardization%20Workshop/20181031-Item1-NATOStandardizationProcess-IntlStdznWorkshop-NSO.pdf?ver=2018-11-06-151839-517
https://www.dsp.dla.mil/Portals/26/Documents/Publications/Conferences/2018/2018%20International%20Standardization%20Workshop/20181031-Item1-NATOStandardizationProcess-IntlStdznWorkshop-NSO.pdf?ver=2018-11-06-151839-517
http://www.csla.cz/armada/taktika/plany003.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3361574-cesko-zrejme-porusi-zavazek-vuci-nato-pandemii-nikdo-necekal-haji-armadni-rozpocty
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3361574-cesko-zrejme-porusi-zavazek-vuci-nato-pandemii-nikdo-necekal-haji-armadni-rozpocty


74 
 

ČT24. Tendr na BVP může pokračovat, větší zapojení českého průmyslu vláda neřešila. Česká 
televize [online]. 2021 [cit. 2021-12-19]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3309929-tendr-na-bvp-muze-pokracovat-vetsi-
zapojeni-ceskeho-prumyslu-vlada-neresila  
 
FORD, Matthew C. Weapon of choice: small arms and the culture of military innovation. 
London: Hurst & Company, 2017, xii, 248 stran ; 23 cm. ISBN 978-1-84904-650-3. 
 
GEUNWOOK LEE, Gerald. South Korea's Faustian Attitude: The Republic of Korea's Decision 
to Send Troops to Iraq Revisited. Cambridge Review of International Affairs [online]. 
2006, 19(3), 481-493 [cit. 2021-11-15]. ISSN 0955-7571. Dostupné z: 
doi:10.1080/09557570600869523 
 
GOODMAN, Ryan a Derek JINKS. How to Influence States: Socialization and International 
Human Rights Law. Duke Law Journal [online]. 2004, 54(3), 621-703 [cit. 2021-6-27]. 
Dostupné z: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=dlj 
 

GRIZOLD, Anton; VEGIÈ, Vinko. Small states and alliances: The case of Slovenia. In: Small 

states and alliances. Physica, Heidelberg, 2001. p. 145-159. 

GROHMANN, Jan. Podepsáno! Armáda ČR získá americké vrtulníky Viper a Venom. Armádní 
noviny: Konzervativní armádní magazín [online]. 2019 [cit. 2021-6-26]. Dostupné z: 
https://www.armadninoviny.cz/nakup-americkych-vrtulniku-viper-a-venom.html   

HAJAS, Miroslav. Zkouška podle NATO STANAG 6001. UNIVERZITA OBRANY: CENTRUM 
JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ [online]. 2021 [cit. 2021-7-18]. Dostupné z: 
https://www.unob.cz/cjv/Stranky/informace_o_zkousce_stanag.aspx 

 
HARTLEY, Keith a Todd SANDLER. NATO Burden-Sharing: Past and Future. Journal of peace 
research [online]. 1999, 36(6), 665-680 [cit. 2021-11-16]. Dostupné z: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.867.4656&rep=rep1&type=pdf 
 
HAYES, Craig. NATO Standardization Agreements (STANAG) for Commanders and 
Staff. Centre for Army Lessons Learned [online]. 2019 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 
https://usacac.army.mil/sites/default/files/publications/STANAG.pdf 
 

HEY, Jeanne A. K. Small states in world politics: explaining foreign policy behavior. Boulder: 

Lynne Rienner Publishers, 2003. ISBN 1555879438. 

HOFFEND, Friedrich. NATO Standardization in the Field of Armaments. Federal Office of 
Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support [online]. 2012 [cit. 
2021-7-27]. Dostupné z: https://edsis.eda.europa.eu/Files/NATO%20STANAG.pdf 

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3309929-tendr-na-bvp-muze-pokracovat-vetsi-zapojeni-ceskeho-prumyslu-vlada-neresila
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3309929-tendr-na-bvp-muze-pokracovat-vetsi-zapojeni-ceskeho-prumyslu-vlada-neresila
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=dlj
https://www.armadninoviny.cz/nakup-americkych-vrtulniku-viper-a-venom.html
https://www.unob.cz/cjv/Stranky/informace_o_zkousce_stanag.aspx
https://usacac.army.mil/sites/default/files/publications/STANAG.pdf


75 
 

KEOHANE, Robert. . Lilliputians' Dilemmas: Small States in Internatinal Politics. International 

Organization, 1969, 23(2), 291-310. doi:10.1017/S002081830003160X 

KLAUS, Václav. The Importance of NATO Enlargemetn to the Czech Republic. The Heritage 
Foundation [online]. 1997, (602) [cit. 2021-11-15]. Dostupné z: 
http://s3.amazonaws.com/thf_media/1997/pdf/hl602.pdf 
 
KOFROŇ, Jan a Jakub STAUBER. The impact of the Russo-Ukrainian conflict on military 
expenditures of European states: security alliances or geography? Journal of Contemporary 
European Studies [online]. , 1-18 [cit. 2021-12-10]. ISSN 1478-2804. Dostupné z: 
doi:10.1080/14782804.2021.1958201 
 
KŘIKAVA, Richard. Reformy AČR po vstupu do NATO (komparace s vybranými armádami). 
Praha, 2018. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra 
politologie. Vedoucí práce Kofroň, Jan. 
 
LAPSLEY, Steven. NATO use of Civil Standards. International Standardization 
Workshop [online]. 2018 [cit. 2021-11-08]. Dostupné z: 
https://www.dsp.dla.mil/Portals/26/Documents/Publications/Conferences/2018/2018%20In
ternational%20Standardization%20Workshop/20181031-Item4-
UK_NATO_UseOfCivilStandards-IntlStdznWorkshop_Lapsely.pdf?ver=2018-11-06-151834-
190,%20see%20slide%2012  
 
LEE, Matthew. US sanctions NATO ally Turkey over purchase of Russian missile defense 
system. Defense news [online]. 2020 [cit. 2021-7-18]. Dostupné z: 
https://www.defensenews.com/pentagon/2020/12/14/us-sanctions-nato-ally-turkey-over-
purchase-of-russian-missile-defense-system/ 

 

MÄNNIK, Erik. Small States: Invited to NATO -- Able to Contribute? Defense & Security 

Analysis [online]. 2004, 20(1), 21-37 [cit. 2020-04-19]. DOI: 10.1080/1475179042000195483. 

ISSN 14751798. 

METNAR, Lubomír. Česko zřejmě poruší závazek vůči NATO. Pandemii nikdo nečekal, hájí 
armádní rozpočty Metnar. Česká Televize [online]. 2021 [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3361574-cesko-zrejme-porusi-zavazek-vuci-nato-
pandemii-nikdo-necekal-haji-armadni-rozpocty 
 
METNAR, Lubomír. Ministr Metnar: Svět není bezpečnější, členství v NATO je nejlepší 
obrannou zárukou. Ministerstvo Obrany ČR [online]. 2021 [cit. 2021-10-26]. Dostupné z: 
https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-metnar:-svet-neni-
bezpecnejsi--clenstvi-v-nato-je-nejlepsi-obrannou-zarukou-227348/  
 
METNAR, Lubomír. Snížíme závislost na ruské technice. Ministerstvo obrany ČR [online]. 
2019 [cit. 2021-7-10]. Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/for/snizime-
zavislost-na-ruske-technice-211829/    
 

https://www.dsp.dla.mil/Portals/26/Documents/Publications/Conferences/2018/2018%20International%20Standardization%20Workshop/20181031-Item4-UK_NATO_UseOfCivilStandards-IntlStdznWorkshop_Lapsely.pdf?ver=2018-11-06-151834-190,%20see%20slide%2012
https://www.dsp.dla.mil/Portals/26/Documents/Publications/Conferences/2018/2018%20International%20Standardization%20Workshop/20181031-Item4-UK_NATO_UseOfCivilStandards-IntlStdznWorkshop_Lapsely.pdf?ver=2018-11-06-151834-190,%20see%20slide%2012
https://www.dsp.dla.mil/Portals/26/Documents/Publications/Conferences/2018/2018%20International%20Standardization%20Workshop/20181031-Item4-UK_NATO_UseOfCivilStandards-IntlStdznWorkshop_Lapsely.pdf?ver=2018-11-06-151834-190,%20see%20slide%2012
https://www.dsp.dla.mil/Portals/26/Documents/Publications/Conferences/2018/2018%20International%20Standardization%20Workshop/20181031-Item4-UK_NATO_UseOfCivilStandards-IntlStdznWorkshop_Lapsely.pdf?ver=2018-11-06-151834-190,%20see%20slide%2012
https://www.defensenews.com/pentagon/2020/12/14/us-sanctions-nato-ally-turkey-over-purchase-of-russian-missile-defense-system/
https://www.defensenews.com/pentagon/2020/12/14/us-sanctions-nato-ally-turkey-over-purchase-of-russian-missile-defense-system/
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3361574-cesko-zrejme-porusi-zavazek-vuci-nato-pandemii-nikdo-necekal-haji-armadni-rozpocty
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3361574-cesko-zrejme-porusi-zavazek-vuci-nato-pandemii-nikdo-necekal-haji-armadni-rozpocty
https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-metnar:-svet-neni-bezpecnejsi--clenstvi-v-nato-je-nejlepsi-obrannou-zarukou-227348/
https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-metnar:-svet-neni-bezpecnejsi--clenstvi-v-nato-je-nejlepsi-obrannou-zarukou-227348/
https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/for/snizime-zavislost-na-ruske-technice-211829/
https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/for/snizime-zavislost-na-ruske-technice-211829/


76 
 

MEARSHEIMER, John J. “Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War.” 
International Security, vol. 15, no. 1, The MIT Press, 1990, pp. 5–56, 
https://doi.org/10.2307/2538981 

 
 
MOWLE, Thomas S. a David H. SACKO. Global NATO: Bandwagoning in a Unipolar 
World. Contemporary Security Policy [online]. 2008, 28(3), 597-618 [cit. 2021-11-15]. ISSN 
1352-3260. Dostupné z: doi:10.1080/13523260701738107 
 
MORAVCSIK, Andrew. Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International 
Politics. International Organization [online]. 1997, 51(4), 513-553 [cit. 2021-6-27]. Dostupné 
z: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364780/mod_resource/content/1/moravcsik_1997.pdf   
 
NATO. Active Engagement, Modern Defence. NATO [online]. 2010 [cit. 2021-7-17]. Dostupné 
z: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm 

 
NATO. Committee for Standardization (CS). NATO [online]. 2020 [cit. 2021-7-26]. Dostupné z: 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69277.htm 

  
NATO. NATO Standardization Office. NATO [online]. 2020 [cit. 2021-7-26]. Dostupné z: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_124879.htm 

 

NATO. Language test equivalence table_FINAL2011. NATO [online]. 2011 [cit. 2021-7-18]. 

Dostupné z: https://www.nato.int/structur/recruit/info-

doc/Language%20test%20equivalence%20table_FINAL2011.pdf 

NATO. Standardization. NATO [online]. 2017 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69269.htm 

 
OPATA, Aleš. Díky NATO mohla česká armáda dospět, říká náčelník jejího generálního 
štábu. Česká Televize [online]. 2019 [cit. 2021-10-26]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2751875-diky-nato-mohla-ceska-armada-dospet-rika-
nacelnik-jejiho-generalniho-stabu  
 
OPATA, Aleš. Komentář Aleše Opaty: Modernizace starých bojových vozidel je cesta do 
minulosti. E15 [online]. 2020 [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: 
https://www.e15.cz/nazory/komentar-alese-opaty-modernizace-starych-bojovych-vozidel-
je-cesta-do-minulosti-1369254 

 
 

PROCHÁZKA, Josef. The Changing Role of the Common Security and Defence Policy of NATO 
and the EU in Central European Security: The Czech Republic. VARGA, Gergely. The NATO 
and EU Relations of Central and Eastern European Nations. Budapešť: Dialóg Campus, 2020, 
s. 25-40. 
 
PROCHÁZKA, Josef. TVORBA MATERIÁLNÍCH ZDROJŮ V PROCESU VYZBROJOVÁNÍ 
OZBROJENÝCH SIL – DEFINOVÁNÍ POŽADAVKŮ. Obrana a strategie [online]. 2004, (1), 99-114 
[cit. 2021-11-16]. 

https://doi.org/10.2307/2538981
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364780/mod_resource/content/1/moravcsik_1997.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69277.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_124879.htm
https://www.nato.int/structur/recruit/info-doc/Language%20test%20equivalence%20table_FINAL2011.pdf
https://www.nato.int/structur/recruit/info-doc/Language%20test%20equivalence%20table_FINAL2011.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69269.htm
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2751875-diky-nato-mohla-ceska-armada-dospet-rika-nacelnik-jejiho-generalniho-stabu
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2751875-diky-nato-mohla-ceska-armada-dospet-rika-nacelnik-jejiho-generalniho-stabu


77 
 

 
 

RICKLI, Jean-marc. European small states' military policies after the Cold War: from territorial 

to niche strategies. Cambridge Review of International Affairs [online]. 2008, 21(3), 307-325 

[cit. 2020-04-19]. DOI: 10.1080/09557570802253435. ISSN 09557571. 

SCHOFER, Evan, et al. Sociological Institutionalism and World Society. Wiley-Blackwell 

Companion to Political Sociology. 2012, 57-68. DOI: 10.1002/9781444355093.ch6. ISBN 

9781444330939 

SNYDER, Glenn H. Alliance theory: A neorealist first cut. International Affairs [online]. , 103-

123 [cit. 2019-28-05]. Dostupné z: 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6a68fc8a-dc58-4360-

a730-fd6d90920ae7%40sessionmgr4008 

SOLOMON, Andrew. Pacta Sunt Servanda. International Judicial Monitor [online]. 2008 [cit. 
2021-7-26]. Dostupné z: 
http://www.judicialmonitor.org/archive_0908/generalprinciples.html   
 

SOUČEK, Tomáš. 221. vrtulníková letka v roce 2014. The Flying Hippos: Web létajícího 

personálu 221. a 222. letky vrtulníkové základny Náměšť [online]. 2014 [cit. 2021-6-26]. 

Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20150402151751/http://www.letajicihrosi.cz/about/221-

letka/ 

SOUŠEK, Tomáš. Vzdušné síly AČR - Ročenka 2020. [s.l.]: MAGNET PRESS, SLOVAKIA, 

2020. ISBN 978-80-89169-72-6. 

 

STEJSKAL, Jan, Obranné plánování NATO (neustále) v tranzici, Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 

(54), č. 3, s. 71–80, ISSN 1210-3292 

 

THE MILITARY BALANCE: Chapter Four: Europe. The Military Balance [online]. 2021, 121(1), 

66-163 [cit. 2021-10-17]. ISSN 0459-7222. Dostupné z: doi:10.1080/04597222.2021.1868793 

Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/04597222.2021.1868793  

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6a68fc8a-dc58-4360-a730-fd6d90920ae7@sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6a68fc8a-dc58-4360-a730-fd6d90920ae7@sessionmgr4008
http://www.judicialmonitor.org/archive_0908/generalprinciples.html
https://web.archive.org/web/20150402151751/http:/www.letajicihrosi.cz/about/221-letka/
https://web.archive.org/web/20150402151751/http:/www.letajicihrosi.cz/about/221-letka/
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/04597222.2021.1868793


78 
 

 

VITAL, D. (1966). Czechoslovakia and the Powers, September 1938. Journal of Contemporary 

History, 1(4), 37-67. [cit. 2020-19-04]., Dostupné z www.jstor.org/stable/259891 

WALT, Stephen M. The origins of alliances / Stephen M. Walt. 1987. ISBN 0801420547. 

WALT, Stephen M. (1988). Testing theories of alliance formation: The case of Southwest 

Asia. International Organization, 42(2), 275-316. doi:10.1017/S0020818300032823 

WALT, Stephen M. (1998). International Relations: One World, Many Theories. Foreign 

Policy [online]., (110), 29-45 [cit. 2020-04-19]. DOI: 10.2307/1149275. ISSN 00157228. 

Waltz, Kenneth N.. Theory of international politics. Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co. 

1979 

ZILVAR, Jan. Rozhovor se zástupci všech tří soutěžících stran v rámci tendru na nová BVP pro 

AČR. CZ Defence: CZECH ARMY AND DEFENCE MAGAZINE [online]. 2021, 1.6.2021 [cit. 2021-

10-22]. Dostupné z: https://www.czdefence.cz/clanek/nazory-zastupcu-vsech-tri-

soutezicich-stran-v-ramci-tendru-na-nova-bvp-pro-acr  

ŽÁK, Jiří. BVP-2: Legenda, která již přes 30 let slouží v naší armádě. ARMYWEB: ARMY 

LIFESTYLE MAGAZÍN [online]. 2021 [cit. 2021-10-17]. Dostupné z: 

https://www.armyweb.cz/clanek/bvp-2-legenda-ktera-jiz-pres-30-let-slouzi-v-nasi-armade 

 

11.3 Rozhovory 

BĚLICA, Josef – Poslanec Parlamentu ČR, 2021 

GROHMANN, Jan – Redaktor Armádních novin, 2021 

LUZAR, Leo – Poslanec Parlamentu ČR, 2021 

Příslušník Generálního Štábu AČR (identita skryta na žádost dotazovaného), 2021 

http://www.jstor.org/stable/259891
https://www.armyweb.cz/clanek/bvp-2-legenda-ktera-jiz-pres-30-let-slouzi-v-nasi-armade


79 
 

Příslušník Vojenské Policie (identita skryta na žádost dotazovaného), 2021 

VÍCH, Radovan – Poslanec Parlamentu ČR, 2021 

Zaměstnanec Ministerstva obrany ČR (identita skryta na žádost dotazovaného), 2021 


