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Abstract 

 

 The industry of Private military companies has been one of the most progressive 

sectors within the frame of the global economy in the last years. The phenomenon is quite 

recent, when the roots of modern military companies range on the end of the 80´s. The fall of 

the Bi-polar competing has opened a wide range of possibilities for military companies. The 

demise of over-numerated armies has created a skilled work force of former soldiers. On the 

other hand, conflicts and instability persisted in the world periphery. 

Early years of the market were connected with South African firm Executive Outcomes. 

However EO had became famous until its dissolution, massive concern of both scholars and politicians 

has come when Coalition forces entered Iraq in 2003. Wide range of activities has been offered 

to private sector: from logistic and maintenance, to guarding and personal protective services. 

There are 180 000 contractor in the country today. In the rough 20 000 to 30 00 of them should 

be described as “real soldiers” without uniform. Extension of private activities in Iraq and its 

consequences has led to the “publicity” of the problem. The problem has obtained wide 

attention from academics as well as decision makers. 

The goal of the submitted thesis lies in the exploration of PMC´s ability to be an 

instrument of geopolitics (of the national state). To execute our goal, we examine the current 

geopolitical environment with emphasis on the main – post bipolar – changes. Important part 

of the description of the new geopolitical and geostrategical reality is the evaluation of the 

changes of the military power. The proper analysis of the PMC´s tries to give same basic 

definitions and delimitations of the phenomenon. Comparison of the PMC and regular army 

represent a crucial point in the seeking of the Thesis goal. From this comparison are derived 

basic models of rational using of the industry. The following parts of the thesis seek to examine 

whether these models are present in reality, throw the examination of several case studies of 

contracts. 

From the obtained results it is possible to claim, that existence of PMC´s depends on 

the good will of the state. Second, the basic prerequisite of effectiveness of the PMC´s is often 

over crossed, to claim that PMC´s are nothing more than effective instrument in the hand of 

national policy. The corruption, mismanagement and others are some of the factual limits of 

effective instrumentalization of private military companies.  
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ÚVOD 

 

Předkládaná diplomová práce navazuje v určitém kontextu na předcházející 

bakalářskou práci Žoldnéřství v Africe (Kofroň 2006). Již při zpracování této bakalářské práce 

vyvstávala potřeba zařadit některé úvahy do komplexnější, globální roviny. A právě tato 

diplomová práce představuje snahu o komplexní, nicméně především geopolitické, pojetí 

fenoménu, soukromých vojenských společností. Význam tohoto jevu je v posledních letech 

stále více diskutován a dá se říci, že pronikl i mezi laickou veřejnost. Faktem ovšem zůstává, 

že v rámci střední Evropy se jedná o dosti recentní téma, jež poskytuje na jedné straně relativně 

svobodnou volbu autora v tom, nač položí důraz, na druhou stranu tato recentnost představuje 

určitý problém, neboť absentují delší historické zkušenosti s tímto fenoménem. Hned v úvodu 

však musíme říci, že se rozhodně již nejedná o okrajový jev. Naopak na následujících řádcích a 

stranách budeme examinovat jev-proces, jenž podle některých představuje ohrožení tradičního 

pojetí státu. Jen uvažme, že soukromí kontraktoři dnes patří pravděpodobně k druhé 

nejpočetnější militární entitě v Iráku. To, co se před deseti lety mohlo jevit jako záležitost 

periferních částí světa, mohlo by být dnes reflektováno jako možný globální přerod vojenského 

systému. I proto rozhodl jsem se volně navázat na bakalářskou práci a na řádovostně vyšší 

úrovni postihnout tento problém. 

 

Cíle práce 

Hlavní cíl práce je v podstatě položen již v názvu samém. Jsou a mohou vůbec být 

soukromé vojenské společnosti nástrojem (rozuměj odpovědí) na změněnou geopolitickou 

situaci? Či naopak se jedná daleko spíše o běžný instrument tržních zájmů celého spektra 

tržních subjektů. Toto je úhelný kámen naší práce, bod, kam budeme směřovat naše úsilí. Již 

z tohoto jasně vyplývá, že nám nepůjde ani tak o čistě vojenský pohled na problematiku 

(jakkoliv jej v určité generalizované formě budeme muset inkorporovat do našeho uvažování), 

podobně nepátráme po morálních otázkách, jakkoliv i ony v určitých pasážích budou infiltrovat 

následující stránky. Naopak to, co je pro nás klíčové, jest geopolitický pohled na problematiku. 

Samozřejmě jako takový je ovlivněn či zatížen některými faktory. Primárně se jedná o 

prostorovou dimenzi. Tu nemůžeme chápat jen v jejím primitivním pojetí, naopak musíme ji 
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uvažovat v její komplexnosti, kde se prolíná nejen několik řádovostních dimenzí, ale 

především několik úhlů pohledu. Zde máme na mysli především onen pohled daný 

ekonomicko-vojenskou situací a polohou. Nicméně tato samotná dimenze má i svoji složku 

demografickou, jakož i ideologickou. Naším cílem tedy je pohlížet na zkoumaný fenomén 

skrze prizma geopolitického uvažování. Přesto si samozřejmě uvědomme, že to, jak zkoumáme 

daný jev, je dáno především jeho vnitřní povahou. Vzhledem k tomu, že soukromé vojenské 

společnosti jsou svojí podstatou součástí jak militární, tak obchodní sféry a mají dopad jak na 

státní instituce, tak na významné hráče trhu, musíme těmto skutečnostem přizpůsobit naše úsilí. 

Nemělo by překvapit, že práce má silně státo-centristické pojetí, stejně tak nemá překvapit 

snaha operovat alespoň v některých pasážích s ekonomickým způsobem uvažování. Podobně je 

nutné akceptovat často militárně zatížený přístup ke geopolitické problematice. 

K finálnímu výsledku se budeme přibližovat skrze jednotlivé dílčí cíle. V první řadě 

musíme vůbec definovat onu změněnou geopolitickou situaci. Cílem jedna je tedy deskripce 

změny geopolitické situace, definování základních vojensko-strategických charakteristik nové 

geopolitické reality. Teprve po tomto definování nové reality pokročíme k řešení základních 

otázek týkajících se soukromých vojenských společností. V první řadě nám jde o vymezení 

pojmu PMC´s (Private Military Companies). Dále pak o vytyčení základních charakteristik 

těchto aktérů a především pak o určení rozdílů mezi PMC a klasickou armádou. Z tohoto bodu 

se bude odvíjet naše snaha, na základě tohoto teoretického popisu, stanovit možnosti využití 

PMC. Tyto odvozené možnosti geopolitického užití pak musíme konfrontovat s realitou. 

Naším cílem je tedy komparace teoretických předpokladů s realitou poskytovanými 

zkušenostmi. Logickým krokem následně bude explanace odchylek teorie od praxe. 

Výzkumné otázky: 

Abychom naplnili naše cíle, položíme několik otázek, jež budeme v průběhu naší práce 

zkoumat. Naší základní otázkou je, zda: 

1) Mohou být soukromé vojenské společnosti efektivním geopolitickým nástrojem? 

Případně můžeme rozšířit otázku na specifikaci nutných podmínek pro tuto alternativu, 

s čímž úzce souvisí i druhá otázka: 

2) Je to právě nová geopolitická realita, jež vytvořila prostor pro soukromé vojenské 

společnosti? 
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Třetí otázka se týká samotných PMC´s a jejich geografické distribuce jakožto 

indikátoru zapojení do globalizovaného světa: 

3) Jak vypadá prostorové rozložení sídel, tedy rozhodovacích center PMC´s? - 

Kopíruje rozložení sídel společností rozložení vojensko-ekonomické moci ve světě? 

Logickým vyústěním naší práce pak samozřejmě musí být otázka na základní rysy 

vojenských společností jako teoretického systému v komparaci s realitou. Ptáme se tedy: 

4) Existují odchylky mezi teoreticky předpovídaným způsobem užití PMC´s, jejich 

teoretického způsobu chování a realitou, jak ji můžeme vypozorovat 

z jednotlivých operací těchto firem? 

Generelně naše odpovědi povedou i k parciálnímu řešení další otázky a tj. k současně 

velmi aktuálnímu sporu zda: 

5) Dochází k úpadku významu státu na úkor korporací? 
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DISKUSE S LITERATUROU 

 

Vzhledem k tomu, že některé části práce se vyznačují rešeršně kompilační metodou, 

slouží tato kapitola především jako základní přehled a určitá klasifikace pramenů. Ovšem 

některé kapitoly mají odlišný charakter a pro ně má tato kapitola význam jako uvedení do 

problematiky. Jedná se především o některé teoreticko-metodologické problémy. 

Hned zpočátku konstatujme, že v posledních několika málo letech došlo k expanzi 

počtu článků zabývajících se PMC´s  a to nejenom v USA a jiných „exponovaných zemích,“ 

nýbrž i u nás. Nicméně většina prací má spíše deskriptivní charakter. U nás se v podstatě 

výlučně jedná o rešeršně kompilační práce, obvykle bez vlastního přínosu autorů1. 

Diskutovány jsou dimenze právní a mezinárodně právní, institucionální, etické, překvapivě 

spíše okrajově ekonomické aspekty. I politické okolnosti jsou partikulárně zmíněny (byť 

zdaleka ne jako klíčová součást). Dokonce i vojenský úhel pohledu již byl do určité míry 

zpracován. V našich krajích jsou asi nejznámější práce Bureš (2006), Závěšického (2005) a 

Pavky (2001), mající spíše obecné zaměření a představující spíše kompiláty. V ekonomicko-

vojenské oblasti musíme především zmínit několik posledních článků z vojenských rozhledů, 

které sice spíše okrajově, přesto však věnují pozornost PMC´s v souvislosti s tolik 

diskutovaným outsourcingem (specielně zvl. číslo vojenských rozhledů 2007).  

Naopak takřka chybí pohled geografický (celosvětově) a to hned na několika úsecích. 

Předně chybí politicko-geografické a geopolitické2 zarámování. To představuje poměrně vážný 

problém, neboť právě politicko-geografická realita (či geopolitická) představuje doslova vitální 

element, či jinými slovy základní bázi tohoto fenoménu. Dále pak chybí i geografické 

zpracování problematiky aktivit PMC´s, tj. regionální přehled jejich operací. Ještě více 

zarážející je fakt, že PMC´s jakožto symptom globální ekonomiky ušly pozornosti 

ekonomických geografů. Nexistuje zřejmě jediný (geografy provedený) výzkum, jenž by řešil 

problematiku lokalizace sídel PMC´s jak na světové, tak na národní úrovni3. 

                                                      
1 Přirozeně musíme uvážit, že se jednalo o v podstatě průkopnické články v našich končinách. 
2 Pojmy politická geografie (PG) a geopolitika (GP) a od nich odvozená přídavná jména představují do značné 
míry problém ve smyslu rozlišení a přesného definovaní i v kruzích odborné veřejnosti. V našem případě budeme 
akceptovat, že hlavní rozdíl spočívá v tom, že zatímco GP se takřka výlučně zabývá nadnárodní úrovní, pak 
politická geografie se dotýká všech možných hierarchických úrovní. Navíc GP je silně propojena s vojensko-
strategickým myšlením, na rozdíl od PG, kde vstupují do hry i pohledy sociokulturní, environmentální etc. 
3 Je to možná dáno i tím, že současná geografie takřka vyklidila své pozice v globálních otázkách a pokud již 
v této oblasti pracuje, pak obvykle spíše v rámci kritické geopolitiky apod. 
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Pro první část práce je klíčovým pojmem termín geopolitiky, popřípadě geostrategie. 

Samotné tyto termíny lze považovat za natolik podstatné a zároveň pojmově nevyjasněné, že 

jim musíme věnovat určitou pozornost. Definice geopolitiky představuje již takřka celé jedno 

století oříšek pro odbornou veřejnost. Souhrn přístupů u nás zaznamenal například Krejčí 

(2001). Další prací, jež se přímo cíleně věnuje pojmu geopolitika, je kapitola Tomeše (2001). 

Tomeš zde rozebírá jednotlivé náhledy na geopolitiku a její často protichůdné pojímání 

v pohledu různých autorů a škol. Především je zde diskutován vztah politické geografie a 

geopolitiky. Významnou práci, jež shrnuje teoretické pohledy a především vývojová stádia 

geopolitiky, jakož i geostrategie, je Correia (2002). Geopolitiku lze definovat několika 

způsoby, velmi zjednodušeně lze říci, že jde o „disciplínu4“, která má explanovat politické 

aktivity v prostoru. Zde je nutné zdůraznit, že geopolitika jest obvykle vnímána v globálním 

kontextu (nikoli pod úrovní států). Klíčovým aktérem geopolitiky je stát a jeho aktivity. 

Geostrategie pak v návaznosti na to představuje konkrétní plány, jak dosáhnout kýžených 

geopolitických pozic. Především klasická geopolitika a návazně i geostrategie byla výrazně 

militarizována. Geostrategie tak vlastně představovala nejvyšší stupeň klasické vojenské 

strategie a zaujímá tak nejvyšší úroveň ve vojenské geografii. Tedy oblast, kde se základní 

politické strategie nevyhnutelně kříží se strategiemi a zájmy vojenskými. Tyto vojenské 

strategie pak představují klíčovou podmínku naplnění politických zájmů. 

K první kapitole se též váže i problematika změny ozbrojených konfliktů v posledních 

cirka dvaceti letech. Asi nejznámější publikaci zde představuje kniha Kaldor (2001). Název 

New and Old Wars je poměrně výstižný pro autorčino uvažování. Je nutno však zdůraznit, že 

obdobné názvy jsou mnohdy i částečně marketingovým tahem. Naopak jiní autoři, jako Gray 

(2005) však nesdílejí podobné uvažování. Gray ani tak neodmítá takzvané nové aspekty války, 

spíše protestuje proti tvrzením, že došlo k vnitřní změně války. Naopak zdůrazňuje, že dnešní 

odlišnosti jsou dány vnějšími změnami – mimo samotný fenomén války. V současné debatě o 

změnách podstaty války se široce uplatňují různé kvantitativní přístupy. Autoři se na základě 

databází konfliktů snaží dokazovat proměny charakteru konfliktů. Především jsou 

zdůrazňovány aspekty délky, aktérů, intenzity, počtu a příslušnosti obětí a podobně. Zajímavou 

komparativní analýzu takových přístupů podává recentní práce Tomeše (2008). 

Samotná kapitola ve smyslu datové výplně čerpá z vlastní dříve zpracované práce 

Kofroň (2007), kde byla řešena problematika změny militarizace států světa v údobí 1988 až 

2005. Data byla kolektována především z ročenky The Military Balance (ročníky 1988, 1993, 

                                                      
4 Diskusí, nakolik je geopolitika vůbec vědou, nebo jen určitým způsobem jednání apod. se zabývá Tomeš (2001) 
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1998, 2003). Tato ročenka představuje v jistém smyslu unikum, co se týká komplexnosti a 

kvality dat.  Ročenky World Factbook od Central Inteligence Agency (CIA) (okrajově) a dále 

data od Mezinárodního měnového fondu (MMF). Tato data byla doplněna o nejnovější údaje 

z roku 2008 tak, abychom se co nejvíce přiblížili současné situaci, především v souvislosti 

s dynamickými změnami mezinárodně bezpečnostního prostředí v období The Long War (LW) 

– dříve Global War On Terorism (GWOT). 

Druhá kapitola, jež podává obraz PMC´s, se opírá ve své deskriptivní fázi především o 

studie zpracované v zahraničí zejména pak v anglosaské oblasti. Asi nejznámější a dosti 

komplexní zdroj informací představuje kniha Singer (2003). Tato publikace zahrnuje jak popis 

vojenských společností z několika úhlů pohledu, tak pokus o vymezení a klasifikaci 

soukromých vojenských společností. Všeobecně lze říci, že Singer je k PMC´s poměrně 

příznivě naladěn, ačkoliv sám zdůrazňuje především legální vakuum, v němž se celé odvětví 

pohybuje. Poměrně starou, přesto však cennou práci představuje diplomová práce Goodard 

(2001). Význam této práce lze spatřovat především v tom, že poodhaluje vnímání problematiky 

v kruzích americké armády. Nepodstatný jistě také není pokus o naznačení korporátních vztahů 

mezi vojenskými firmami a těžařskými společnostmi. 

Z těch relativně starších prací ještě zmiňme práci Cilliers, Mason (1999), ta se sice 

specificky zaměřuje na africké angažmá firem a především pak firmy EO, přesto v mnoha 

ohledech naznačuje hlavní rysy činnosti společností. Naopak dosti recentní prací je Deschamps 

(2005). Jedná se v podstatě o studii možného uplatnění PMC´s v operacích OSN. Autor krom 

zajímavé typologie PMC navrhuje i konkrétní systém použitelný pro využívání soukromých 

vojenských firem v mírových operacích. V tomto smyslu se jedná v mnohém o velmi 

zajímavou práci skrze její aplikační potenciál. V jistém ohledu tak autor partikulárně řeší 

technickou stránku našeho tématu. Podobně utilitární problematiku řeší i Kidwell (2005) 

zabývající se válkou proti terorismu a současným využitím soukromých kontraktorů v tomto 

zápasu. Všeobecně lze tvrdit, že anglosaští autoři jsou mnohem benevolentnější k vojenským 

firmám, jakož i k jejich využití západními státy. Především Evropané pak spíše tendují 

k výrazněji negativnímu pohledu na vojenské společnosti. Šlo by dodat, že tento jejich postoj 

plně koresponduje s jejich všeobecnou nechutí k vojenství a silové politice.  

Právní problematikou se zabývalo několik autorů. Jelikož se pro nás jedná spíše o 

okrajovou část problému, zmiňme jen stručně práci Singer (2004), která kriticky zkoumá 

současnou právní realitu ve vztahu k PMC. Autor si na jednu stranu uvědomuje realitu – tedy 

existenci PMC, na druhou stranu jasně ukazuje, že bez patřičného právního rámce a to jak 
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nadnárodního, tak národního může docházet buď ke kriminalizaci aktivit (čímž se však reálný 

stav nezlepší), či naopak k nekontrolovatelnému bujení a faktické nepostižitelnosti jak 

pracovníků, tak firem. Často diskutované jsou v souvislosti s právním postavením PMC´s 

normy OSN zakazující žoldnéřství. Vývojem těchto norem a jejich současnou aplikabilitou se 

zabývá i Holmquist (2005), která konstatuje, jako ostatně většina autorů, že tyto normy byly 

vytvářeny pro prostředí let sedmdesátých. Jejich uvádění v život navíc představovalo časově 

nesmírně náročný proces, po jehož zakončení byla rezoluce obvykle již fakticky nepoužitelná.  

Druhá komparativní část čerpá jednak z již výše zmíněných publikací, ale navíc ještě 

z prací týkajících se především jednotlivých typů vojenského personálního doplňování. 

Z českých prací se jedná především o práce Pernica (2003 a 2007). Ze zahraničních publikací 

pak zmiňme práci Vaas (2007). Podobně i některé práce vysloveně zaměřené na problematiku 

a požadavky profesionální armády USA v nové době extrémního operačního tempa jako Asch, 

Loughran (2005), případně práce diskutující znovuzavedení branné povinnosti v USA 

Raymond (2005). Samozřejmě poznatky těchto děl je nutno do jisté míry zobecnit, neboť se 

obvykle týkají profesionální armády a branecké armády. Obdobné teorie vztahující se k PMC´s 

(jakož v opačném extrému i milice) jsou jen analogiemi dvou recentně dominantních systémů.  

Třetí kapitola podává v podstatě analýzu, tedy nemá klasický informační podklad 

v jiných publikacích. Informačním podkladem zde jsou první dvě kapitoly, respektive 

publikace použité pro jejich sestavení. První subkapitola zde má podklad v základních 

pravidlech práce s riziky a jejich řízení. Základní postupy jsou uvedeny v řadě matematicko-

ekonomických učebnic. Zmiňme například (Hušek, Maňas 1989). Samotný, u nás nepříliš 

používaný, pojem programování armád jsme použili, aby bylo zcela jasné, co je cílem celého 

procesu hodnocení rizik.  

Čtvrtá kapitola pokrývající problematiku geografického rozložení sídel a „pracovišť“ a 

v menším rozsahu i zaměstnanců pak vychází primárně ze seminární práce, (Kofroň 2008). 

Všeobecně lze tvrdit, že geografické aspekty činností PMC jsou zatím dosti opomíjenou 

složkou studia těchto nových organizačních celků. Informačními zdroji zde často byly 

internetové stránky jednotlivých firem, kde lze nalézt i informace o sídlech. Pro základní výběr 

firem (obzvláště těch z poloviny devadesátých let) bylo mimo jiné využito citací společností 

v konkrétních publikacích, především pak v Deschamps (2005), Foreign and Comonwealth 

Office (2001), Singer (2003), Isenberg (2004). 

Pátá kapitola jako snaha o porovnání teoretických předpokladů a reálné situace využívá 

velmi širokého spektra publikací. Především již výše zmíněných jako je Singer (2003), 
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Isenberg (2004), Deschamps (2005), Cilliers a Mason (1999) etc. Dále také publikace – zprávy 

zvyšetřování amerického kongresu, např. Waxman (2007), či situační zprávu Elsa, Serafino 

(2007). 
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militarizace (procento z HDP věnované na obranu) a populační militarizace (podíl aktivních 

vojáků na populaci mužů)5 .  

��� = ���� × ���    
Kde: Kms  značí koeficient militarizace státu 

Ime  značí index militarizace ekonomiky (podíl vojenských výdajů na HDP) 

Ims  značí index militarizace populace (podíl vojáků na mužské populaci) 

 

Druhým klíčovým ukazatelem je relativizovaná hustota vojenské síly (Z) zavedená 

v seminární práci Kofroň (2007). Jedná se o ukazatel, jež má vyjádřit hustotu absolutní 

militární masy (AMM) ve váženém prostoru. První pojem, jenž musíme vysvětlit, je absolutní 

militární masa. Tu definujme jako součin počtu osob sloužících v armádě (v tisících) a výdajů 

na obranu (v milionech dolarů ve stálých cenách 1990). Osoby zde představují kvantitu, jak je 

běžně vnímána a peníze pak kvalitativní - technologický faktor. Potud se jedná o poměrně 

jednoduchý přístup. Dalším krokem k dosažení našeho údaje bylo vydělení AMM rozlohou 

státu. Nicméně nelze se naivně domnívat, že prostor má všude stejnou hodnotu! Chceme říci, 

že ač je to paradoxní, tak tisíc kilometrů čtverečních v oblasti lidských koncentračních areálů 

má zcela jinou „velikost“ než tisíc kilometrů čtverečních v takřka neobydlených periferních 

oblastech. Klíčovým problémem tedy je jak ohodnotit prostor. V úvahu však připadá pouze 

jedna možnost. Prostor budeme mocnit hustotou zalidnění6. Pouze člověk a jeho aktivity 

nakonec vytvářejí hodnotu prostoru. Navíc naprostá většina vojenských operací má tendenci 

prostorově konvergovat ke koncentračním oblastem, kde je skryta ekonomická i politická 

aktivita lidských společenství. Proto tedy prostor mocníme hustotou zalidnění. Musíme ještě 

dodat, že prostor je zde mocněn i na druhou, jakožto efekt dvou dimenzí AMM (osoby a 

peníze), jež by bylo možno uvažovat samostatně. Výsledné číslo pak převedeme na jeho 

přirozený logaritmus, abychom získali snáze komparovatelný údaj. Výsledný vzorec tedy 

vypadá následovně: 

 


��  = 
�� (���
�����

�
)    

                                                      
5 V tomto případě jsme museli upustit od námi preferovaného podílu aktivních vojáků na populaci zdravotně 
způsobilých mužů, neboť pro období před r. 2000 nebyla data. Toto je určitý handicap především při komparaci 
států nacházejících se v jiném údobí demografické revoluce. De facto nový index odpovídá polovině z “Military 
Participation Ratio – (MPR)“ jak jej zavedl Andreski (1971) 
6 V případě násobení by došlo k eliminování prostorové informace!!!  
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Kde:  

AMM   značí absolutní militární masu  AMM  = vojáci × vojenské výdaje 

Z  je relativizovaná hustota vojenské síly 

S  značí plochu státu      

Pop  značí počet obyvatel  

  

Měli bychom však ještě podat historicko-praktické obhájení tohoto nového ukazatele. 

Tedy v první řadě je nutno si uvědomit, že stát, kde se koncentruje obyvatelstvo, jako například 

bývalé západní Německo, či Izrael, musí počítat s tím, že každá ztráta území může být životně 

důležitou. Naopak státy jako bývalý SSSR, Čína, Indie apod. mají dostatečnou strategickou 

hloubku, takže i přes relativně nižší počty vojsk nejsou ve stejném ohrožení jako státy menší 

s koncentrovanější populací (výrobními prostředky apod.). Proto tedy prostor hustě 

zalidněných států jako by se zvětšoval (rozuměj, zvětšuje nároky na pokrytí území dostatečnou 

masou vojska) a naopak prostor řídce osídlených oblastí jako by se smršťoval. V tomto ohledu 

si můžeme uvědomit i fakt, že zatímco v nezalidněných oblastech obvykle vojska postupovala 

se značnou rychlostí, v jádrových oblastech (a nejenom přímo ve městě) je postup mnohem 

pomalejší7, nakonec základní vojenská teorie doporučuje, aby koncentrační areály byly 

obcházeny pro zajištění rychlejšího postupu (viz Nikitin 1987, Rezničenko 1987). Není jistě 

náhodou, že pojmy jako strategická, či obranná hloubka území a jim opačné pojmy jako 

koncentrace sil apod. můžeme nalézt prakticky v každé klasické geopolitické koncepci, jakož i 

národní obranné strategii. Z těchto údajů tedy konstituujeme naše tvrzení o proměnách 

současné tvrdé síly a jejím rozložení ve světě. Jak jsme již výše uvedli, musíme mít na paměti, 

že naprostá většina vojenských operací měla v minulosti (a dozajista bude mít i v budoucnosti) 

tendenci konvergovat k prostorům koncentrace populací. Ačkoliv města jsou například 

obcházena, samotné jádrové oblasti byly vždy cílem vojenských tažení. Příkladem budiž 

německý strach z vylodění u Pas-de-Calais v roce 1944, kde by realizace této hrozby mohla 

vést k velmi rychlému úderu na průmyslové srdce Německa – Porůří (Lidell - Hart 2000). 

Podobně se boje finské Zimní války koncentrovaly na oblast Karelské šíje (Engle, Paananen 

1996), jež byla branou k Helsinské oblasti – jádrové části Finska. 

                                                      
7 Komparuj například rychlosti ofenziv a protiofenziv v severní Africe a západní Evropě v druhé světové válce 
(Lidell – Hart, 2000). Podobně i viz rychlost operací během války Yom Kippur, kde na hustě zalidněném golanské 
frontě nedocházelo ke stejným prostorovým změnám, jako na sinajské spíše neosídlené frontě (viz Wanner 2002).  
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Vraťme se ještě ke konceptu absolutní militární masy, ta totiž představuje ztělesnění 

soudobé reality vojenství, kdy ekonomická složka síly státu do značné míry determinuje sílu 

vojenskou (blíže kapitola 1.3.). Jak bude ještě posléze ukázáno, lze tvrdit, že silnější 

ekonomiky mají výrazně lepší předpoklady pro zabezpečení OS. Uvedené tvrzení prozatím 

ilustrujme na příkladu Severní a Jižní Korey (rámeček 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Koncept absolutní militární masy a potažmo i ukazatele Z se snaží vyrovnat se situací, 

kdy nemáme dostatečné kvantifikační nástroje pro ohodnocení vojenské síly státu. V oblasti 

geopolitiky respektive mezinárodních vztahů se objevují spíše kvantifikátory zaměřené na 

Koncept absolutní militární masy vystihuje ekonomickou podstatu vojenského 

soupeření v tom smyslu, že slabší ekonomiky nemohou dosáhnout stejných výsledků ve 

střetech se státy ekonomické špičky. Jedinou možností pro ekonomicky slabší státy je 

zmobilizovat větší podíl osob i financí, což má ovšem na ekonomiku negativní zpětný dopad. 

Konkrétní příklad představuje Korejský poloostrov, kde Jih je ekonomicky tak silný, 

že mu stačí držet ve zbrani asi jen 70 % vojáků v poměru k Severu. Naopak Sever již 

vyčerpal své možnosti tím, že se dostal do extrémních hodnot exploatace populace i 

ekonomiky (vysoký koeficient militarizace státu) a extenzivní cestou již nelze zvýšit tvrdou 

sílu. Naopak toto přepětí vede k neschopnosti vyprodukovat ekonomický růst srovnatelný s 

Jihem. Dochází tedy k paradoxní situaci, kdy Sever nemůže zmenšit armádu, neboť by přišel 

o část své tvrdé síly, a zároveň udržování této síly je v dlouhodobém horizontu tím, co režim 

Severu připravuje o jeho reálnou sílu. Pohled na technologickou úroveň obou armád jasně 

ukazuje, co znamená role ekonomiky ve vojenství.  

Severokorejská armáda disponuje technikou šedesátých, maximálně sedmdesátých 

let. Naopak Jižní Korea v devadesátých letech modernizovala svou armádu na úroveň 

takřka světové špičky a sama je sto připravovat a finalizovat náročné zbrojní programy viz 

tank ROKIT (Soukup 1995). Pro porovnání obou armád viz The Military Balance (2008) a 

komparuj následně s The Military Balance (1989).   

 

Rámeček 1: Ekonomická síla jako determinant síly vojenské 
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komplexní sílu státu. Příkladem budiž rovnice Ray Cline uvedená v Correia (2002, s. 85) 

kalkulující moc státu jako: Pp = (C + E + M) x (S + W) 

Kde:  Pp Vnímaná moc (státu) 

 C Kritická masa (populace + teritorium) 

 E Ekonomická kapacita 

 M  Kapacita vojenská 

 S Strategický cíl 

 W Vůle k vykonání národní strategie 

V mírně odlišné formě byla tato rovnice představena v časopise Nação e defesa (1989, 

s. 82, cit. in Correia 2002, s. 85 - 86): Pn = Fm(G + E + M) x Fa(S + D) 

 Kde: Pn  Moc státu 

Fm  Faktor materiální 

G Geografický element 

E Ekonomický element 

M  Militární faktor  

Fa Faktor duchovní 

S  Kvalita strategie   

D Determinace lidu (předpoklady - charakter národa) 

 

Jiný přístup nabízí Dostál, Hampl (2000), kteří definují integrální silový potenciál jako: 

 P = Ter + 3 x Pop +  3 x GDP (PPP) + 6 x GDP (ExRt) 

Kde: Ter Rozloha 

Pop Populace 

GDP Hrubý domácí produkt 

PPP Purchasing Parity Power (kupní síla) 

ExRt Exchange rate (směnné kurzy) 

 

Základním nedostatkem většiny takových kalkulací je nedostatečná explikace, proč 

byly zvoleny konkrétní ukazatele, proč jsou kalkulovány daným způsobem a případně jsou-li 

váhy jednotlivých faktorů vhodné. Navíc všechny tyto ukazatele tendují k velkému 

zevšeobecnění – hledání generelního ukazatele moci. To samozřejmě je obtížný, neřku-li 

nemožný úkol. I proto rozhodli jsme se pokusit zkonstruovat ukazatel pouze parciální, tedy 

ukazatel relativizované vojenské hustoty. 
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Ve druhé části popisujeme objekt našeho zájmu. Deskribujeme tedy soukromou 

vojenskou společnost. V první podkapitole dáváme k dispozici několik definicí z pohledu 

mezinárodního práva, vojenství, ekonomie a samozřejmě poskytujeme i krátký historický 

úvod. V navazující podkapitole pak komparujeme armádu a soukromou vojenskou společnost. 

Těžiště našeho zájmu zde tkví ve snaze popsat a odhalit hlavní rozdíly, jež mohou hrát roli při 

vykonávání jejich mnohdy obdobných činností. Tento popis je důležitý pro pozdější analýzu 

PMC jakožto geopolitického nástroje. Základním postupem zde je kompilačně-rešeršní metoda 

s následnou analýzou a ve druhé části pak především komparace. 

Třetí kapitola navazuje na předcházející části a snaží se na základě výše uvedených 

definic a komparací odhalit hlavní možnosti pro působení PMC´s v současných podmínkách, 

jakož i evaluovat jejich výhodnost, případně nevýhodnost a předpovědět jejich slabá místa. 

Ptáme se především, zda existují nějaké společné rysy, jež by měly PMC´s vykazovat, ať již se 

jedná o jejich prostorové rozložení (sídel i aktivit), způsob použití atd. Tato část představuje 

teoreticko-analytickou část poskytující teoretické závěry o existenci a činnosti PMC. V této 

části využíváme předpokladů ekonomicko-vojenského racionálního uvažování aktérů. 

Odchýlíme-li se od tohoto předpokladu, vždy to jasně deklarujeme. 

Následující kapitoly pak opouští teoretický rámec a směřují k deskripci reality. Čtvrtá 

kapitola tak examinuje realitu PMC´s z pohledu geografického rozložení jejich sídel a aktivit. 

Tyto geografické aspekty pak vytvářejí předpoklad pro ověření některých teoretických 

předpokladů. Především však odhalují PMC jako nového aktéra globalizace. V rámci 

geografických metod zde především hledáme koncentračně-difusní procesy v rozložení PMC´s. 

Jedná se nám především o globální úroveň, nicméně krátce se věnujeme i státní úrovni (pouze 

však v případě USA, kde existuje větší počet firem). Pro analýzu zde využíváme několika 

základních statistických metod. Především se jedná o chí kvadrát, test dobré shody, pomocí 

něhož testujeme nulovou hypotézu koncentračních procesů HeadQuarters (HQ´s) firem. 

Samotným testem se zkoumá zda datový vzorek odpovídá předpokládanému rozdělení. 

Podmínkou je, aby očekávané četnosti byly větší nežli pět, blíže např. Zvára (2003). 
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Kde: E značí očekáváné hodnoty  O značí pozorované (naměřené) hodnoty. 

 

V našem případě budou hodnoty distribuce z roku 1995 považovány za očekávané a 

hodnoty za rok 2005 jako skutečně obdržené. Testujeme tedy nulovou hypotézu (Ho) že 

nedošlo ke změně v rozložení vojenských společností. Údaj k 1995 nezachycuje pouze tento 

jediný rok, nýbrž i dva roky předchozí. Stejné platí pro 2005. Omezení na jediný rok by vedlo 

k nepřijatelnému omezení počtu aktivních společností (zejména u 1995). 

Primárním problémem se však stal výběr společností zařazených do našeho výzkumu. 

Vzhledem k výrazným fluktuacím v počtu zaměstnanců a výrazné nárazovitosti kontraktů, 

nelze vymezit zcela jednoduše klíčové firmy. Samotná definice vojenské firmy představuje 

problém. Během devadesátých let se fenomén teprve dostával do povědomí jak politických, tak 

akademických kruhů. To vše spolu s neexistující regulací vytvořilo situaci, kdy pro řadu 

menších operací mohou chybět záznamy v literatuře, či jinde. Snahou bylo však pokrýt 

především významné vojenské společnosti. Klíčovým požadavkem se stala aktivita dané firmy 

v konkrétním období.  Aby byla společnost zařazena do seznamu (Příloha 1) musela splňovat 

kritérium aktivity a zároveň musela být buď vojenskou firmou, nebo v případě sporného 

postavení musela vykonávat činnost, jinak nebojovou, v oblasti bojů. Nezařazovali jsme tedy 

firmy, které prováděly civilní činnosti (jako stavba kasáren, logistika apod.) například 

v západní evropě, USA a jiných nebojových zónách. Obdobné činnosti však postačovali 

k započítání firmy, pokud byly prováděny v oblastech jako Irák, Afghánistán apod.  

Primárním zdrojem pro zařazení společností na seznam byly pro rok 2005 Seznam 

společností (tedy pouze těch aktivních) uvedený v Deschamps (2005) a dále citace ostatních 

společností  v publikacích Isenberg (2004), Kidwell (2005), Kinsey (2006) a (Bureš 2006). 

Výrazně obtížnější situace nastala při budování seznamu společností k roku 1995. Zde se 

klíčovým zdrojem stal přehled „žoldnéřských aktivit“ během devadesátých let ve zprávě 

Foreign and Comonwealth Office (2001). Tento přehled však musel být doplněn vyhledáváním 

v publikacích: Cilliers, Mason (1999), Goodard (2001), Singer (2003). Výsledný seznam 

zahrnuje asi 758 PMC´s k 2005 a 44 PMC´s k roku 1995. 

Původně jsme také zamýšleli vážit význam společností hodnotou kontraktů platných 

v daném období. Ukázalo se však, že sehnat tyto informace je takřka nemožné a navíc vzniká 

celá řada metodologických problémů. Především část společností poskytuje paralelně civilní i 

                                                      
8 Vzhledem k situaci v Iráku pravděpodobně došlo ještě k nárůstu počtu firem během let 2006 a 2007, ačkoliv 
většina z nich spíše bude bezpečnostními a nikoli vojenskými firmami. 
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vojenské služby. Dokonce i jeden konkrétní kontrakt může mít část naprosto civilní a druhou 

část, jež bude jednoznačně definovatelná jako vojenská služba. V případě některých kontraktů 

jde i o technický problém vyčíslení kontraktu. Například pokud firma Suchoj prodá deset 

moderních letadel, lze říci, že náklady na 100 osob létajícího personálu a technického 

zabezpečení na jeden rok představují stěží 10 % ceny prodeje letadel. V takovém případě cena 

za onu vojenskou službu může být více méně libovolná.  

Krom geografické analýzy sídel firem pak sekundárně analyzujeme i geografické 

aspekty „pracovišť“ PMC´s. Zde je situace pro statistickou analýzu ještě složitější, což vyplývá 

z nízké prostorové askripce PMC´s, jež je vlastní tomuto druhu OS (Kofroň 2006). 

Samozřejmě se zmíníme i o pracovnících a jejich původu. Kapitola se také pokusí popsat a 

analyzovat alespoň v hlavních rysech základní charakteristiky domovských států pracovní síly 

PMC´s. 

Následná pátá kapitola pak na několika konkrétních příkladech komparuje teoretické 

předpoklady a realitu. Tato kapitola je svým způsobem stěžejní pro celou práci. Přes ni pak 

budeme rozhodovat naší klíčovou otázku, jakož i většinu hypotéz, případně vyvozovat další 

závěry. Bohužel zde musíme konstatovat, že (prozatím) nelze provést klasické statistické 

šetření. Proto jsme se pokusili soustředit na význačné operace, které mají širší vypovídací 

schopnost. Jistý problém zde tvoří současný konflikt v Iráku. Ten totiž mocně nasává vojenské 

firmy, což má za následek, že i většina současných prací se soustředí na firmy zapojené do 

tohoto konfliktu. Následkem čehož vzniká tendence k přehlížení kontraktů realizovaných v 

odlišných regionech. Navíc, mimořádná poptávka vyvolaná iráckým konfliktem v mnoha 

ohledech zvýhodňuje vojenské firmy USA a Británie. V tomto ohledu se sotva dvacetiletá 

existence fenoménu jeví jako relativně krátká, omezující možnosti věrohodné analýzy. 

Námi uvedené příklady představují řekněme strukturovaný popis, analýzu jednotlivých 

operací PMC´s. Vždy se snažíme říci, kdo byl zapojen do konfliktu, tedy jaká firma, jací 

vnitřní a vnější aktéři, ať privátní či státní. Snažíme se též říci, nakolik byly naplněny námi 

predikované předpoklady existence a aktivit PMC´s. 

Finální částí je závěr, kde se shrnují poznatky získané komparací teorie a praxe a 

analyzuje se fenomén soukromých vojenských společností. V závěru budou zodpovězeny 

výzkumné otázky položené v úvodu. 

V souhrnu musíme tvrdit, že téma naší práce obklopuje mnoho nesnází, jež brání 

našemu poznání zkoumané problematiky. Především se jedná o fakt, že soukromý sektor 

nemusí podávat takové informace (kvalitativní či kvantitativní) jako státní instituce 
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demokratických zemí. Znamená to, že snahy o kvantifikaci jevů nesou s sebou řadu omezení. 

Navíc samotný fenomén – rozvoj PMC´s představuje současný, relativně nový proces 

odehrávající se v posledních 15 - 20 letech. Z těchto patnácti let pak třetinu tvoří jen samotná 

válka v Iráku, která do určité míry pozměňuje naše vnímání reality. Lze tvrdit, že z celé oblasti 

politické geografie, jež se zabývá vojenskou a ekonomickou silou, je zvolené téma 

nejproblematičtější, co se týče možnosti explanace jevů a konvergence k formalizaci. 

Formalizace je samozřejmě do značné míry konečným cílem větší části věd a to i těch 

sociálních9. Ve shodě s Hamplem (1971, s. 23) souhlasíme že: …je však nutno hodnotit i u 

těchto věd10 současné snahy o formalizaci jako prospěšné a nezbytné. Či jak napsal Andreski 

(1972, s. 123): As often been said, measurement is the beginning of science (if we mean thereby 

exact science) because our ability to predict the behavior of phenomenon must remain very 

restricted until we can mesure it. It does not follow, however that no knowledge whatsoever is 

possible without measurement, nor that such knowledge cannot be worth having.  

 I v našem případě musíme akceptovat stav, který je jednak dán obecným stavem 

poznání a také problematičností našeho předmětu zájmu a akceptovat vyšší míru neurčitosti, 

jakož i převahu verbalizace většiny výsledků. Zde však navažme na Andreskiho (1971, s. 123), 

který dále říká: Those who refuse to deal with important and interesting problems simply 

because the relevant factors cannot be measured, condemn the social science to sterility,… 

                                                      
9 Samozřejmě formalizace specifické historie, či věd zabývajících se mýty a náboženstvím je převážně 
kontraproduktivní. Systémy takřka výhradně vybudované lidským jazykem stěží naleznou vhodnější nástroj pro 
popis a vysvětlení než jazyk sám.  
10 Vědy společenské a speciálně geografie 
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1. GEOPOLITICKÁ REVOLUCE 

 

Výrazné změny, jež se odehrály od konce osmdesátých let, představují rámec pro 

novou geopolitickou situaci. Hlavní změnou samozřejmě byl rozpad Sovětského svazu (SSSR) 

a zánik Varšavské smlouvy (VS). Z bipolárního systému se tak vytvořil systém limitované 

unipolarity, či jak tvrdí Brzezinski (1999) systém hegemonie Spojených států. Došlo především 

k eliminování hrozby vojenského střetu na území vyspělé Evropy. Následující období 

dekonstrukce SSSR a Jugoslávie sice představovalo údobí několika především etno-

nacionálních konfliktů, přesto, jak ještě ukážeme v subkapitole 1.5., se jednalo o období 

výrazného zmírnění vojenského napětí v Evropě. Postupně docházelo k rozšiřování NATO a 

později i EU směrem na východ, čímž se zóna evropské stability značně rozrostla. Ovšem je 

také nutné zmínit, že pro mnoho oblastí znamenal konec studené války nejenom ukončení 

zástupných válek, nýbrž i transformaci těchto válek v lokální konflikty živené autochtonními 

zdroji nepřátelství a ekonomickými zájmy. Klasický příklad představuje občanská válka 

v Angole. Konflikt, který byl v období studené války oficiálně představován jako souboj 

komunistické Movimento Popular de Libiertação de Angola (MPLA) a opoziční, prozápadní 

União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), přetrval ukončení studené 

války a ideovou podstatu nahradila mnohem spíše podstata etnicko-ekonomická (Cilliers, 

Dietrich 2000). Velké mocnosti do značné míry ztratily vůli angažovat se v takových 

periferních konfliktech a vůbec podporovat země kdesi na periferii jejich geopolitického 

zájmu. Daná realita zřejmě nejvíce poškodila subsaharské státy. Pomoc USA zemím 

Subsaharské Afriky činila v průběhu osmdesátých let asi 1 mld. USD ročně, ale SSSR v tomto 

období poskytoval až 18,9 mld. USD ročně (Howe 2001, s. 77). Přičemž 2/3 sovětské 

„pomoci“ připadaly na pomoc vojenskou (Young 1991). Vlastní ozbrojené síly (jakož i 

technické a byrokratické kapacity) mnohdy nestačily na udržování chodu států. Tato situace tak 

vytvořila mocenské vakuum, které zaplňovali rozliční, mimo jiné i privátní, aktéři.  

Druhá významná změna v uplynulých dvaceti letech vyvstala po 11/09/2001, kdy 

teroristické útoky zasáhly USA. Nové údobí lze charakterizovat jako válku proti terorismu, či 

jak se v současné době začíná nazývat: dlouhou válku. V rámci protiútoku na Al-káidu došlo 

k vojenské akci v Afghánistánu a posléze i k mnohem kontroverznějšímu útoku na Saddámův 

Irák. Obě akce de facto stále pokračují, zřejmě bez výrazné šance na rychlé ukončení. V rámci 
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boje s terorismem dochází také k vyvíjení nátlaku na Írán, případně i jiné státy. Nicméně se 

zdá, že současná situace a především pak přepětí americké armády neumožní další velké a 

časově náročné akce. Válka proti terorismu má vpravdě globální rozměr a jelikož takovou 

extenzi aktivit si armáda USA nemůže dovolit, dochází ke snaze využít lokální či regionální 

spojence v boji proti Al-káidě či jejím spojencům.  

Třetím významným momentem, jenž proměňuje současnou geopolitickou situaci, je 

vliv sílící Číny. Tento dynamický stát v prvé řadě stále posiluje svou ekonomicku moc. Spolu 

s tím roste i jeho síla na mezinárodním poli. V podkapitole 1.5 ještě detailněji ukážeme, jak se 

za poslední roky zvýšila její vojenská síla. Všechny tyto procesy představují poměrně lehce 

postižitelné jevy, ale, pod nimi se skrývají některé hlubší faktory konkrétních změn, k nimž 

došlo zejména v oblasti vojenství, respektive na pomezí vojenství, ekonomiky a politiky. Tyto 

faktory (alespoň ty nejdůležitější) budou rozklíčovány v následujících subkapitolách.  

 

1.1. Od války jádra k válce na periferii 

Historie válek, je, jak ji nahlížíme z evropské perspektivy, především sledem válek naší 

civilizace v našem evropském prostoru. Dokonce, i pokud mluvíme o válkách s celosvětovým 

významem, mluvíme o střetnutích na území Evropy. Vzhledem k tomu, že zhruba od 16. století 

se Evropa (po úpadku Číny) stala globálním hráčem (tehdy v podstatě jediným), velká část 

evropských válek měla i svůj globální dopad. Samozřejmě existovala i vojenská střetnutí 

v jiných světových částech, leč jejich dopady pro jádro (rozuměj Evropu) nebyly obvykle 

zásadní. Boj o světovládu tak vlastně probíhal na úrovni boje o Evropu. Vzpomeňme několik 

klíčových válek od ustavení Vestfálského systému (1648). Sedmiletá válka probíhající mezi 

lety 1756 - 63 představovala souboj Angličanů s Francouzi. Samozřejmě jednalo se o mnohem 

širší střetnutí s účastí Rakouska, Pruska ad. Necelých padesát let poté došlo k válkám revoluční 

Francie a posléze k imperiálnímu tažení Napoleonovu. Obzvláště Napoleonův výpad 

představoval skutečný a téměř i vítězný pokus o ovládnutí Evropy a z toho pohledu i světa, pro 

elementární popis konfliktů a jejich významu viz Dupuy (1997). 

Většina válek 19. století, často motivovaných nacionálně mocenskými ambicemi, 

představovala další pokusy o změnu sil v Evropě a tedy i zlepšení, či zhoršení pozice globální. 

Za ukázkové lze považovat konflikty Prusko-rakouské (1886) a Prusko-francouzské (1870), jež 

vytvořily nastupujícího „téměř hegemona“ kontinentu. Německo vzhledem ke své síle a 

dynamičnosti promítalo svou, na kontinentu nabytou, sílu i mimo Evropu. Jednak skrze 

spojenectví a ekonomické vztahy s Osmanskou říší do oblasti Blízkého východu, jednak skrze 
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koloniální panství i do periferních částí světa – Afriky i Asie (Muller, Krieger, Vollrath 1995). 

Nicméně, Německo se nestalo skutečným hegemonem, a tak nutně muselo dojít k zápasu o tuto 

pozici. Zápasem o vyřešení evropského dilematu se stala první a druhá světová válka. Globální 

podstata války (především té druhé) by však neměla nikdy zakrývat, že hlavním dějištěm byla 

vždy Evropa, což jasně dokládá rozhodnutí spojenců „Germany first“ učiněné v Casablance 

v r. 1943 (Lidell - Hart 2000). Nakonec se paradoxně v těchto soubojích Evropa oslabila a jako 

jednoznačný vítěz vzešly dva neevropské státy – USA a „poloevropský“ SSSR. Následně i 

v období studené války zůstala Evropa kritickým, jakkoliv jen chladným, válčištěm. Periferní 

války mohly částečně ovlivnit celkovou strategickou situaci, leč vítězství v Evropě by 

představovalo zcela jednoznačný výsledek s globálním dopadem. Vojensko-strategický 

význam (centrální) Evropy lze odvodit i z tehdejší kumulace vojsk, techniky umístěné na tomto 

území a mimořádné úrovni militarizace celého regionu (viz podkapitola 1.5.) 

Skončení studené války a ukončení rozdělení Evropy však odhalilo novou vojensko-

strategickou realitu. Válka na území Evropy (po odeznění „jugoslávských válek“) je 

v nejlepším spíše teoretickou možností. Avšak díky závislosti Evropy na semiperiferních a 

periferních oblastech, může periferní válka zasáhnout i jádro. A jádro tak v podstatě je nuceno 

(přinejmenším nepřímo) intervenovat i ve vzdálených konfliktech. Podstatné je, že konflikty na 

semiperiferii i periferii stále existují. A vzhledem k tomu, že náš „výhled“ není zastíněn 

reálnou ni potencionální válkou (jak tomu bylo doposud) máme tendenci o to výrazněji vnímat 

války na periferii, které by jinak zůstaly nepovšimnuty. Války ustoupily z jádra, ale přetrvávají 

na globální semiperiferii a periferii. Povětšinou se nejedná o „tradiční evropské“ války, jež 

byly charakterizovány klasickou sousledností velkých operací – časoprostorově 

singularizujících, decisivních bitev. Celý koncept decisivní bitvy široce diskutován v Keegan 

(2004), či Budil (2006). Naopak, jedná se v mnohém o neskutečně vleklé, avšak poměrně 

nízko-intenzitní chaotické střety. Jejich pochopení není zdaleka tak jednoduché, jako v případě 

klasických válek. Strany a jejich síly jsou často velmi proměnlivé, ideologické motivace 

v nejlepším zamlžené. Mobilizace jako nástroj války v praxi neexistuje. Lze soudit, že zde 

válka v mnohém ztrácí své tradiční teritoriální ukotvení. Nové války jsou zasíťovány do 

globálních ekonomických struktur11 a skrze ně napojeny i na oblasti světového jádra (Kaldor 

2001). 

                                                      
11 Velmi často lze mluvit o strukturách kriminálních. Tyto struktury se podílejí na pašování diamantů, koltanu, 
zlata etc. a na druhou stranu pak takové struktury zajišťují zbraně pro válčící strany. Dochází tedy ke kriminalizaci 
války.  
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Lze tedy tvrdit, že konflikty o světové jádro (západní okraj Heartlandu, či Rimmland) 

vystřídaly války na semiperiferii a především pak na periferii. Války se sice přesunuly, moc 

však zůstává koncentrována především do jádra. Jádro ovlivňuje hierarchicky níže postavené 

regiony. Nejedná se o nic nového, nový je fakt, že zatímco v uplynulých třech stoletích jádro 

vyváželo válku směrem do perifernějších oblastí, pak nyní naopak války jsou exportovány 

z perifernějších oblastí do oblastí blíže k jádru. Extrémní příklad zde představuje terorismus, 

který ze svých základen v Afghánistánu, Pákistánu, Somálsku atd. může napadat jak 

regionální, tak globální centra, viz události 11/9/01. Zájem evropských států musel tedy 

v minulosti ležet především na kontinentu, jak to dokládá ostatně Bismarckův postoj k otázce 

zámořských kolonií. Bismarck totiž vnímal koloniální aktivity jako odvádění pozornosti od 

klíčového strategického problému, jenž (dle Bismarcka) představovala pozice Německa mezi 

Francií a Ruskem (Mommsen 1994). Válka v dřívějším období byla mnohem lépe 

kvantifikovatelná, a to díky své kontinuální a „racionální“ podstatě. Naopak dnešní války a 

konflikty jsou jakoby mnohem více chaotické, a to jak co se týče vlastního průběhu akcí, tak i 

jejich geografického propukání. 

 

1.2. Válka v postbipolární éře, změny a konstanty 

V posledních letech se stále častěji diskutuje otázka, nakolik a v jakém ohledu se 

změnila válka jakožto fenomén od konce studené války. Většina autorů (např. Kaldor 2001, 

Moler 2005, Volner 2007, Hammes 2007 aj.) mluví o poměrně dramatických změnách, ovšem 

existují i protichůdné názory (příkladem budiž Gray (2005). Charakter ozbrojených konfliktů 

má samozřejmě přímý vliv na charakter ozbrojených sil v nich angažovaných, a proto je tato 

problematika pro náš problém tolik podstatná. 

Za zřejmě největší proměnu války je považován posun od konfliktu států s konvenčními 

silami ke konfliktům s výrazným zapojením nestátních aktérů (Moller 2005, Kaldor 2001). 

Jedná se zde především o jev, kdy proti sobě stojí na jedné straně převážně konvenční síly státu 

a na druhé straně nekonvenční síly, jež však obvykle teritoriálně spadají pod tentýž stát, jen 

neuznávají jeho autoritu. Všeobecně se pak mluví o „asymetrizaci“ válek (Eichler 2006). Na 

tomto místě je nutno rozlišit dva pojmy: ASYMETRIE a DISYMETRIE. Jak ukazuje Volner 

(2007) na podkladě Eichlera (2004) každá, třeba i sebekonvenčnější válka v sobě nese prvky 

asymetrie. Strany souboje se liší počtem vojáků, techniky, průmyslovou kapacitou 

hospodářství, bojovým duchem populace, organizací etc. To platí prakticky pro všechny války 

a bitvy, počínaje Punskými válkami, konče např. válkou Yom Kippur. Ačkoliv existovaly 
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během války roku 1973 výrazné disproporce (asymetrie) mezi válčícími stranami (blíže 

Wanner 2002)12, partikulární asymetrie v jednotlivých faktorech se v jistém smyslu 

vyrovnávaly. Proto lze v takových případech mluvit o disymetrické válce. Naproti tomu 

asymetrická válka je válkou takovou, kde převaha jedné strany nad druhou se prolíná několika 

(či většinou) faktorů a je natolik markantní, že případný konvenční souboj by představoval 

pouze potvrzení „papírových“ předpokladů. V takové situaci uchyluje se slabší strana 

k asymetrické taktice, která sice nepřinese definitivní vítězství, nicméně přinejmenším 

dlouhodobě oddálí totální vítězství protivníka (Volner 2007). Asymetrické formy boje mohou 

zahrnovat partyzánské taktiky boje, terorismus, psychologické operace, především se ale jedná 

o odmítnutí přímého střetu s připraveným protivníkem (takzvané Avoidance Behaviour), 

všeobecně jsou preferovány měkčí cíle, byť i s nižší vojenskou (operačně-taktickou) hodnotou. 

Correia (2002, s. 62) uvádí k asymetrickým a disymetrickým válkám toto: Existují války 

disymetrické, tak nazývané, protože protivníci se výrazně liší v (silovém) potenciálu; Silný 

aktér, supermocnost, velká či střední mocnost a (naopak) slabý, malý stát, mikro či ministát, 

nebo i aktéři nestátní. Jsou ještě války asymetrické, které mohou být také dysimetrické, nebo 

také ne. Proti sobě (stojí) formy (vedení operací) kvalitativně odlišné, například formy 

klasické, nebo konvenční proti formám teroristickým, formám guerrily, nebo formám 

psychologickým13. 

Ve shodě s Gray (2005) však zdůrazněme, že recentní asymetrizace válek je primárně 

způsobena právě absencí (jakkoliv možná jen dočasnou) skutečného protivníka pro USA, 

potažmo i celou západní Evropu14. Všechny přímé vojenské oponenty Západu od zániku 

Varšavské smlouvy totiž musíme považovat za protivníky třetího řádu. 

Pád bipolárního systému, jakož i výrazné snížení pravděpodobnosti konfrontace 

nejsilnějších států světa, vedl k situaci, kdy většina konfliktů má právě charakter asymetrických 

válek, neboť bojují proti sobě často silný stát a mnohem slabší vyzyvatel15. Nicméně musíme 

                                                      
12 I proto v těchto válkách docházelo k decisivním bitvám, neb pro obě strany měly význam, a obvykle existovala 
pro oba soupeře naděje (jakkoliv nevyvážená) střet vyhrát. 
13 São as guerras dissimétricas, assim chamadas porque opõem actores com acentuado desequilíbrio de 
potencial, um forte, superpotência, grande ou média potência, e um fraco pequeno estado, micro ou mini-estado, 
ou até actores não estatais. Há ainda guerras assimétricas que, podendo ser também dissimétricas ou não, opõem 
fomas qualitativamante diferentes, por exemplo formas clássicas ou convencionais contra formas terroristas, 
formas de guerrilha ou formas psicológicas. 
14 Asymetrické války existovaly již v minulosti. Helvétové bojovali proti Caesarovi také nepřímými metodami, 
aniž by se vystavovali rozhodujícímu boji (Caesar 1972). Obdobně Skythové využili obrovského prostoru 
k pohlcení energie perského vpádu, přičemž vyvolávali pouze dílčí šarvátky a odmítali rozhodný boj. Podobně 
vznikla asymetrická válka i na Pyrenejském poloostrově či v Rusku během Naopoleonových tažení (Claussewitz 
2008). Perští Asassíni prováděli de facto teroristické útoky na vládce a mohly bychom pokračovat. 
15 Viz případ Palestiny, Kurdistánu, Iráku, Filipín, Afghánistánu, Kolumbie atd. 
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uvést ještě jeden faktor, jenž vede k nárůstu takzvaných asymetrických válek. Tímto faktorem 

je prostředí, v němž se tyto „nové“ konflikty odehrávají. Asymetrizace je tedy důsledkem 

především okolností (geografických, politických, ekonomických, sociálně- kulturních či 

demografických), v nichž války probíhají, a nikoliv vnitřní proměnou válek jako fenoménu. 

 Konvenční střetnutí, jak jsme je zvyklí vnímat v Evropě, je spíše raritou než 

všeobecným jevem (Keegan 2004). Relativně sevřené geografické prostředí s relativně velkou 

hustotou zalidnění vedlo k možnosti vést takovéto konvenční střety. Naopak relativně rozlehlá 

prostředí např. Subsaharské Afriky, stejně jako velké části Asie, často s populacemi nomádů, 

neumožňovala - nenutila provádět klasické decisivní bitvy. Dalším klíčovým faktorem je 

význam státu. Již například Adam Smith (2001) si povšiml, že moderní stát se svou dělbou 

práce dokáže vytvořit mnohem efektivnější vojenské síly než nestátní společnosti. Claussewitz 

(2008) posléze upřesnil vztah státu a války tak, že válka se stala nástrojem politiky (obvykle) 

racionálně jednajícího panovníka. Válka, v moderním smyslu, tak byla vázána na stát, který 

ovšem například v Africe spíše chyběl. Tato absence tradice decisivní bitvy samozřejmě 

pokračuje a přenáší tak staré vzorce chování do „postmoderního prostředí“16. Hlavním 

proponentem takovýchto názorů je především Hanson (2000). 

Nicméně nové konflikty zahrnují i další aspekty. Především se zde jedná o medializaci 

konfliktů. Díky televizi, rádiu a v poslední době především internetu je každý (přinejmenším 

pak většina) konfliktů medializována a informačně globalizována. Pro obě strany je tedy nutno 

počítat s tím, že konflikt bude transmitován mimo jeho původní geografickou oblast. To může 

být jak výhoda, tak nevýhoda. Pomocí medializace lze vést psychologickou válku, jednak 

směrem k vlastní, či protivníkově populaci, případně i k jiným populacím, či vládám, jež 

mohou sehrát klíčovou roli v konfliktu. Z recentních konfliktů jmenujme především izraelsko-

libanonský konflikt z léta 2006, mediální aktivity aktérů a jejich strategický význam popisuje 

například Kalm, Savietz (2007). S tímto aspektem souvisí i internacionalizace ozbrojených 

konfliktů. Na jedné straně sice upadá podíl mezistátních konfliktů, na druhé straně však narůstá 

zapojení formálně neúčastnících se států (Tomeš, Festa, Novotný 2007) prostřednictvím 

nasazení modrých přileb, zájmů korporací a obchodních společností, politicko-strategických 

zájmů, tlaku populace (například imigrantských komunit) aj. Význam diaspor především 

v civilizačních válkách považuje za mimořádně významný Huntington (2001) a dokládá to na 

příkladech arménsko-ázerbajdžánského a čečenského konfliktu, kde diaspory poskytovaly 

nejenom nezanedbatelnou ekonomickou pomoc, ale prováděly i lobbing u vlád západních 

                                                      
16 Historická paměť může být dokumentována na příkladu Peršanů v bitvě u Grániku (viz Keegan 2004). 
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zemí. Internacionalizace a medializace má několik dopadů. Především dochází k situaci, kdy 

obvykle jedna strana nemůže využít všech silových prostředků, jež má k dispozici, navíc je i 

geograficky limitována v projekci vojenské síly17. Zatímco jedna strana (obvykle ta konvenční) 

je limitována, naopak strana užívající nekonvenční postupy jest plně svobodna v zasazování 

svých sil. Jedinou limitaci představuje reálná síla, či organizačně logistické schopnosti a navíc i 

politická vůle suportéra, donora takovéto asymetrické strany (obvykle třetí stát). Příkladem 

budiž opět válka z léta 2006. Blíže k této válce viz Rubin (2007), či Makovsky, White (2006). 

Generelně řečeno, pakliže klasická válka byla označována v duchu clausewitziánského 

myšlení za (hierarchicky)  trinitariánskou válku, postmoderní konflikt jím není a šel by spíše 

označit za multiakterní spor bez jasných hierarchických rovin (Möller 2005). V krajní poloze 

lze mluvit až o síťové válce rovnocenných aktérů (privátních, státních, občanských, 

mediálních). Klasické schéma trinitariánské války lze znázornit jako v jistém ohledu 

odosobnělý spor dvou vlád realizovaný armádami států, jak můžeme vidět na obrázku 1.  

Obr. 1: Trinitariánská válka 

 
Převzato z: Moeller (2005, s. 29) 

 

Nicméně bylo by zásadní chybou nekriticky přijmout tuto tezi o úpadku moci států na 

úkor nestátních aktérů. Zkusme si analyzovat konflikt mezi Izraelem a Hizbaláhem 

(Libanonem) z roku 2006. Na jedné straně stojí Izrael (tedy stát – teritoriální aktér), na druhé 

pak Hizbaláh. Ten představuje politickou stranu s účastí na vládě v Bejrútu. Funkci ozbrojené 

složky plní jeho vlastní milice, nezávislé na regulérní armádě. Samotný Libanon jako stát 

vystupuje v roli toho, kdo není sto uhájit svou suverenitu v použití násilí na svém vlastním 

území. Hizbaláh jako převážně šíitské hnutí má přímé vazby na Írán. Dostává od něj výcvik, 

                                                      
17 Příkladem budiž izraelská operace v Libanonu z roku 2006. 



34 

 

peníze, výzbroj, jakož i ideologickou podporu. Zásadní strategické napětí v oblasti představuje 

jednoznačně nepřátelství Íránu k Izraeli, umocněné jadernými ambicemi Teheránu. Pro Izrael 

samozřejmě jde o existenční hrozbu, jíž musí čelit. Tento specifický stav nám zachycuje 

obrázek 2. Vidíme sice zde i nestátního aktéra, ovšem kontury konfliktu jsou poměrně jasně 

stanoveny zapojením Izraele a Íránu. Respektive by šlo najít ještě třetího aktéra, kterým jsou 

USA (opět státní aktér). Někteří také dávali do souvislosti libanonský konflikt se snahou Íránu 

odvrátit pozornost od svého jaderného programu Sharp (2006). Zdá se tedy, že státy stále hrají 

významnou roli v mezinárodních konfliktech, ačkoliv platí, že i nestátní aktéři v nich vystupují 

a bezesporu s výrazně vyšším významem než v bipolární éře18.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Připomeňme si však význam koloniálních společností, soukromého vlastnictví belgického krále - Konga, 
obchodních společností (Luderitz) atd. v dobách 18. a 19. století. Privátní politicko-geografické zájmy evidentně 
existovaly i v minulosti.  

Írán Izrael 

Libanon 

        Vláda 
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HIZBALÁH   
(H. Nasralah) 

 

Milice 
Hizbaláhu 

Armáda 

  Politické vztahy 
  
 Přímý útok  
 
 Podpora 

Armáda 
 

Populace 

 Vláda 

Obr. 2: Postmoderní konflikt, příklad Libanonu 2006 
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Le Shan (2004) rozděluje války na dva typy. V prvním typu – válce mýtické – obě 

znepřátelené strany věří, že jejich protivníci představují čisté zlo. Oběti války jsou populací 

přijímány jako nutná daň tohoto zápasu. Příklad takové války vidí autor v obou světových 

válkách. Druhý typ – válka smyslová – představuje opak prvního typu. Populace nevěří tomu, 

že protivník zosobňuje vše špatné a logicky odmítá platit náklady války. Jeden z hlavních 

ideových posunů západní společnosti spočívá právě v tom, že většinu válek vnímá jako 

smyslové. Odtud pramení nechuť k osobní angažovanosti ve vzdálenějších konfliktech. 

Nicméně i vyspělé země jsou díky svým globálním, ekonomicko-strategicko-politickým 

zájmům zatahovány do těchto periferních konfliktů. Či přesněji řečeno, souboje mocných jsou 

transferovány do těchto periferií, které následně musí nést rizika válek, jak to pojmenovává 

Shan (2005)19. 

Vše o čem jsme hovořili, však především není změnou války jako takové, nýbrž 

především změnou okolností, v nichž je válka vedena. Nemění se tedy podstata války ale širší 

sociálně-ekonomický, demografický a technický rámec. V tomto plně stojíme za názory 

obsažené v článku Gray (2005).  

 

1.3. Válka a globalizace – efekt ekonomizace 

Procesy globalizace po pádu železné opony dostaly zcela novou dynamiku. Rozdělení 

světa na dvě relativně uzavřené sféry skončilo a namísto toho se bývalý východní blok dostal 

pod globalizační procesy. Tyto procesy lze charakterizovat jako široké spektrum různých jevů, 

jejichž dopad je v podstatě globální. Můžeme mluvit o několika rovinách globalizace: kulturní, 

informační, environmentální, ale zejména o ekonomické, jež staví národní stát před nové 

problémy (Krejčí 2001). Ekonomická globalizace vnáší mimořádně významné důsledky právě 

do problematiky tvrdé síly státu. Proto tato podkapitola bude věnována takřka výlučně tomuto 

parciálnímu fenoménu širších globalizačních procesů. 

Ekonomická globalizace vyvstává v uplynulých několika desetiletích jako zcela nový 

fenomén, jenž mimořádně proměňuje tvářnost mezinárodního soupeření. Tento typ globalizace 

proměnil svět v jedno celoplanetární ekonomické bojiště (Robejšek 2006). Regionální bariéry 

obchodu a konkurence jsou v mnohém eliminovány oproti dřívějším časům. Firmy a korporace 

mohou přemísťovat jak svoje pobočky, tak částečně i sídla do výhodnějších lokací. Kapitál má 

                                                      
19 Nicméně transfer rizik byl běžný i v minulosti. Například Egypťané využívali Núbijce (barbary) pro střežení 
své jižní hranice proti nájezdům jiných barbarů (Keegan 2004).   
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obrovskou mobilitu, limitovanou spíše psychologickými faktory. I pracovníci, především ti 

špičkoví, dosáhli značné mezinárodní mobility. Ceny počínají být diktovány celosvětově, 

některé konkurenčním bojem, jiné cenou ropy a další monopolem, či oligopolem. Každý stát je 

tak vystaven konkurenčnímu boji nové kvality. Silná ekonomika představuje jeden ze základů 

vědecko-technického pokroku. Dynamika ekonomiky jakož i vědy je silně spojena a jedna bez 

druhé nemůže být. Není náhodou, že současný „hegemon“ USA, představují nejsilnější 

ekonomiku světa a zároveň jeho inovační jádro. Moc je přímo závislá na ekonomické síle a 

vědeckotechnické vyspělosti, přičemž vědeckotechnologická úroveň představuje výraznou 

limitu ekonomické výkonnosti.  

Ekonomika, díky své schopnosti podporovat vědu a výzkum a následně kupovat jejich 

produkty, se stala také klíčovou součástí silového potenciálu všech států světa. Z výše již 

uvedených koeficientů militarizace státu a ukazatele Z vyplývá, že považujeme ekonomickou 

sílu za klíčovou dimenzi tvrdé síly státu. Současná revoluce ve vojenských záležitostech (RMA 

- Revolution in Military Affairs) je právě vyvolána touto synergií vědecko-ekonomického 

progresu. Technologické změny v armádách jdou ruku v ruce s vědeckým pokrokem a 

ekonomickým progresem daných států. Jak jsme však již ukázali v předcházející subkapitole, i 

v případě percepce RMA20 hraje svou úlohu fakt, že v posledních dvou desetiletích neexistoval 

pro USA (a západní Evropu) ekonomicky a technologicky rovnocenný soupeř (Gray 2005). 

Někdy tak může docházet k určitému přecenění významu technologické převahy a v důsledku i 

k přílišné závislosti na technologické nadřazenosti (Bolia 2004). Recentně tak kosovská 

kampaň z roku 1999 vyvolala živou polemiku o na jedné straně technologické nedostatečnosti 

evropských armád, na druhé straně o mýtu informační převahy a reálném vojensko-

strategickém významu této informační převahy (Thomas 2000).  

Musíme uvést, že vliv ekonomiky na vojenství byl pociťován již od pradávna, například 

římské přísloví: Pecunia nervus belli představuje toho jasný důkaz. Socio-ekonomická podstata 

společnosti vždy tvořila rámec vojenství, nicméně teprve v době monetarismu došlo k hlubší 

reflexi této zkušenosti. Je však nezbytné připomenout, že ještě první monetaristé považovali 

válku za zdroj bohatství (tak jak by mohli činit i středověcí rytíři, mnozí nomádi a v podstatě 

většina agrárních společností). Právě monetaristé pochopili, že silnější ekonomiky mají 

výrazně lepší podmínky pro vedení ozbrojeného zápasu, neboť si mohou dovolit najmout více 

vojáků (žoldnéřů). Právě námezdní povaha tehdejšího vojska jasně zvýrazňovala finanční 

                                                      
20 Hlavními rysy RMA z pohledu vyspělých armád je nová úroveň využití informací promítající se v lepším velení 
a také v možnosti síťového uspořádání vojenských systémů (Alberts, Garstka, Stein 1999). 
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faktor. Dodejme však, že až do 1. světové války existovala ekonomika státu a vojenství 

(vojenská strategie) v podstatě odděleně s jediným styčným bodem – vojenským rozpočtem 

(Krč 2001).  

Teprve první světová válka ukázala ve své komplexnosti na naprosto vitální význam 

ekonomiky pro vojenství. Německo skutečně nebylo poraženo v poli, nýbrž bylo rozdrceno 

ekonomicky. Druhá světová válka v podstatě nabídla zopakování předešlého, kde hospodářské 

zdroje spojenců, především pak USA, jednoznačně převážily možnosti Německa (Lidell – Hart 

2000). Obdobně lze mluvit i o studené válce. I zde nakonec rozpad východního bloku nenastal 

díky přímé vojenské převaze, ale zásluhou obrovské ekonomické převahy Západu a takřka 

kontinuálnímu zaostávání východu. V současnosti je všeobecně akceptováno, že právě 

ekonomika představuje rozhodující pilíř vojenského potenciálu států. Nepatří sem samozřejmě 

jen finanční rezervy či schopnost obstarat finance, důležitá je i kvalita, kvantita a specializace 

průmyslu (Šefčík 1999). Každopádně platí, že spolu s přechodem na profesionální OS dochází 

ještě k dalšímu posílení vlivu ekonomiky na vojenskou sílu států. Souvislosti výdajů na obranu 

s ekonomickým růstem jsou představeny v rámečku 2.  

Na druhou stranu je problematický příliš zjednodušující pohled na význam ekonomiky, 

který redukuje veškerý význam států na sílu jejich ekonomiky. Například Robejšek (2006) jev 

ekonomizace (dle autorova uvážení) snad až dezinterpretuje jistým absolutismem. Robejšek v 

zásadě tvrdí, že „samotná ekonomická síla se stala silou rozhodující“, autor míní, že 

ekonomická síla se stala umožňující pro rozvoj a udržení KOMPLEXNÍ síly tvrdé. Šlo by tedy 

tvrdit, že zatímco Robejškův přístup21 je redukcionistický, autorův je pak konzervativní – 

s rozšířeným významem ekonomiky. Současná ekonomika má však ještě jeden podstatný vliv 

na bezpečnostní prostředí. Zatímco po celá staletí bohatství národů bylo do značné míry dáno 

buď přírodními zdroji a podmínkami, nebo fyzickou prací členů společnosti, pak dnes je 

situace zcela jiná. Bohatství nejvyspělejších států je dáno především obchodem, schopností 

komunikace, duševní prací a všeobecně nehmatatelné faktory. Agrární společnosti byly 

v zásadě závislé na půdě a ta tedy představovala spolu s pracovní silou bohatství. Jak osoby 

k práci, tak půdu lze zabrat. Válka tedy mohla přinést (některým společnostem) růst bohatství a 

blahobytu díky zabrání nových území. Dozvuky tohoto uvažování představoval nacistický 

koncept krve a půdy (viz Hitler 1995, či Bullock 2005). Bohatství bylo „societálně 

přenositelné“. Industriální společnost odvozovala svoje bohatství od průmyslové výroby a i 

                                                      
21 Robejšek například navrhuje nahradit klasickou armádu (v případě ČR) pouze jakýmisi miličně policejními 
složkami. To my samozřejmě považujeme za velmi nebezpečné.  



38 

 

tato je do značné míry přenositelná přes různé společnosti. Továrny lze přemísťovat22, násilím 

je dokonce možné donutit dělníky k (fyzické) práci23. I v industriální společnosti tedy bylo 

možné válkou získat nové bohatství porobením si jiné společnosti (příkladem budiž německý 

zábor českých zemí24). 

V současné době však primární roli v produkci bohatství hrají obtížně přenositelné 

faktory. Takzvaná „znalostní“ ekonomika nemůže být porobena a využita tak jednoduše jako 

dřívější industriální či agrární ekonomiky. Bohatství není primárně dáno hmatatelnými statky, 

naopak ty jsou až produktem vznikajícím právě působením oněch nehmatatelných výrobních 

faktorů25. Jak uvádí Mandelbaum (1998), válka v současnosti do značné míry ztratila onen 

primární ekonomický motiv (v rozvinutém světě). 

Navíc s růstem bohatství roste i potenciální ztráta v každém riskantním válečném 

podniku. Proto dochází ke globálnímu procesu demilitarizace společnosti. Válka nepředstavuje 

již povětšinou příležitost, nýbrž hrozbu. Navíc válka díky své pustošivosti pro moderní 

ekonomiky (vždyť strategickým cílem každého tažení je podlomit protivníkovu ekonomickou 

sílu) znamená zbrždění ekonomického rozvoje a mnohdy k tomu dokonce stačí i pouhá hrozba 

války (Collier 2002). Toto zpomalení pak zákonitě znamená i ztrátu tvrdé síly (viz výše a 

koncept relativizované vojenské hustoty). „Opportunity cost“ války tedy představuje klíčový 

faktor pro nepoužívání války (Mandelbaum 1998). Na úrovni jednotlivců můžeme vidět 

celkem jednoznačný posun k odmítání povinné vojenské služby. Tento postoj je umocněn 

samozřejmě i současnou absencí konkrétní vojenské hrozby, avšak trend odpírání vojenské 

služby můžeme sledovat například ve „frontovém“ NSR od let osmdesátých a nikoliv až od 

konce studené války (Ministerstvo obrany ČR 1994).    

 

                                                      
22 Viz příklad Sovětského svazu po napadení 1941 a následný přesun průmyslu za Ural, Carrell (1996). 
23 Viz případ třetí říše a její politiky nuceného nasazování, případně i „otrocké“ práce. 
24 Český zbrojní průmysl nakonec představoval poslední větší fungující součást německého zbrojního komplexu 
ve finále druhé světové války. 
25 Příkladem budiž zabrání „bělošských“ farem černošskými veterány v Zimbabwe a následný ekonomický krach 
nejenom těchto farem, nýbrž i celého hospodářství. Připomeňme, že zde šlo o převod zemědělských statků, 
v případě znárodnění průmyslových kapacit, či statků služeb by propad byl ještě drastičtější. 
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V tento okamžik je vhodné alespoň ve zkratce diskutovat problematiku týkající se 

vztahu mezi výdaji na obranu a ekonomickým růstem (popřípadě stavem ekonomiky 

všeobecně). Základní teoretickou představou je, že výdaje na obranu jsou „mrtvé“ peníze, 

protože budou investovány do neproduktivního sektoru. Navíc například zbraně se kupují, 

aby buď zestárly ve skladech, případně byly zničeny během operačního nasazení. Jeden ni 

druhý způsob nepřináší ekonomice nějaké výhody. Naopak peníze na obranu již nemohou 

být investovány do produktivních sektorů. Tedy vojenské peníze jsou limitou pro investiční 

peníze. Čím více jsou investiční peníze kráceny, tím menší bude v budoucnu ekonomický 

růst. Další nebezpečnou možností vojenských výdajů je tlak na porušení fiskální disciplíny 

(narůstání dluhu nebo daní). Vojenské výdaje jako ostatně jakékoliv jiné státní výdaje mají 

tendenci zvyšovat inflaci. Tolik tedy alespoň základní teorie, blíže Šefčík (1999, s. 82 - 93).  

Ve snaze zjistit vliv vojenských výdajů (VV) na ekonomiku bylo provedeno mnoho 

šetření. Problém je v tom, že neexistuje jednoznačný závěr. Zatímco někteří nalezli mírný 

negativní vliv, jiní tvrdili, že se jedná v podstatě o zcela nevýrazné vztahy a někteří dokonce 

uvádí pozitivní vliv VV na vývoj ekonomiky. Generelně lze říci, že vliv VV je relativně 

nevýrazný, alespoň tedy v případě výdajů, jež nedosahují extrémních hodnot, blíže Hartley 

(2006). V případě vyšších výdajů pak samozřejmě negativní vliv je zcela jasný, viz Severní 

Korea, či bývalé komunistické státy východní Evropy. Je tedy možné tvrdit, že je takřka 

jedno, zda ekonomika vydá dvě nebo tři procenta z HDP na VV.  Nicméně je také nutné 

uvážit, nakolik lze samotné VV považovat za homogenní. Například personální výdaje 

platové mají jistě jinou kvalitu, než peníze směřované na vědecko-technický výzkum. Výdaje 

jdoucí na nákup cizí a domácí techniky mají jistě také odlišný vliv. 

 

 

Na druhou stranu však nelze zapomínat, že válka může být stále způsobem, jak posílit 

svou pozici v geopolitickém systému a tím pak nepřímo zlepšit podmínky pro svou 

ekonomiku. Případně válka může být způsobem, jak vyřadit ze hry potenciálního 

ekonomického soupeře, jež by se následně (bez zásahu) stal i konkurentem vojenským. Je zde 

však i v současnosti jeden zdroj, který v mnoha ohledech neztratil, nýbrž spíše posílil svůj 

Rámeček 2: Výdaje na obranu a ekonomický růst 
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význam. Jedná se samozřejmě o ropu (transferovatelný statek), ta jako krev ekonomiky 

představuje důvod pro konflikty (Klare 2002).  

Ne všechny státy jsou již ve fázi informační společnosti. Mnohá místa v Africe, Asii a 

snad i z části v Latinské Americe jsou společnostmi agrárními, nanejvýš pak industriálními26. 

V těchto oblastech si válka samozřejmě podržela svůj původní ekonomický význam, rozuměj 

význam ekonomického profitu. Přesto lze předpokládat, že i tyto společnosti postupem doby 

projdou procesem „demilitarizace“, tak jako západní společnosti. Je samozřejmě otázkou, jak 

dlouho tento přechod potrvá, a zda nebude posléze nahrazen nějakým odlišným, případně 

protikladným procesem. Aby k takovému zvratu došlo, stačilo by jediné: a to eliminování 

možnosti dlouhodobého ekonomického růstu. Jakmile by se svět vrátil ke „stabilní“ ekonomice 

fluktuující v jistých mezích, jistě by došlo k nárůstu napětí a později i ke konfliktům o 

„transferovatelné“ statky, jež jako jediné by mohly výrazně navýšit blahobyt. Zde 

konvergujeme ke Collier (2000), jenž dokazuje, že ekonomický růst představuje takřka až 

všemocnou ochranu proti konfliktům (zde především vnitrostátním).  

 

1.4. Ekonomizace jako proces korporativizace globálního prostředí 

Výše popsaný dlouhodobý proces ekonomizace mezinárodních vztahů a vojenství má i 

svůj protějšek na světové privátní ekonomické sféře. Díky tomu, jak rostl vliv ekonomiky na 

státy, rostl zároveň i vliv velkých firem, či spíše korporací. Tyto korporace představují 

v současném světě významnou mocenskou entitu, která má do určité míry vlastní strategické 

zájmy a v určitém ohledu tak může kolidovat se záměry klasických aktérů mezinárodního 

systému – států.  

Velké korporace představují obvykle nadnárodní ekonomické kolosy s desítkami tisíc 

zaměstnanců a s výnosy, jež se vyrovnají HDP většiny méně a středně rozvinutých zemí. 

Komparace výnosů a HDP je samozřejmě problematická, nicméně pro základní představu je 

uvedena v Příloze 2. Někteří autoři (Chossudovsky 2003, ale i O´Tuathail 2000) pak tvrdí, že 

právě současný svět již není toliko světem nezávislých států, nýbrž světem několika (desítek) 

nadnárodních korporací a případně i nevládních neziskových organizací. Tyto jsou sto 

manipulovat i relativně silnými státy, upravovat jejich vnitřní i vnější politiku. Dle těchto 

autorů došlo takřka ke splynutí zájmů nadnárodních firem se zahraniční politikou států. Právě  

Chossudovsky (2003) ukazuje na příkladu politiky USA, jak vypadá toto propojení 

                                                      
26 viz databáze ekonomických aktivit CIA, MMF etc. 
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v posledních událostech v období před a krátce po útocích 11/9. Tato korporativizace má být 

součástí procesu, jenž odbourává výsostné postavení státu v mezinárodních vztazích. Někteří 

dokonce zacházejí dál a tvrdí, že stát jako koncept je v úpadku a korporace představují jeho 

nahrazení. Extrémní názory tohoto typu však jsou velmi problematické a jedná se spíše o 

politicko-ideologické proklamace (což je příklad Chossudovskyho) na místo realistického 

popisu skutečnosti. Na jednu stranu sice můžeme souhlasit s tím, že současné korporace mohou 

vnucovat svůj diktát zemím třetího světa, ale musíme kriticky upozornit na některé zásadní 

slabiny jejich postavení v „prvním světě“. 

Přinejmenším je nutné si uvědomit, že aby korporace skutečně převážily vliv národních 

států, muselo by dojít k jejich synergii, tedy že by několik takových gigantů prosazovalo 

stejnou strategii. To je v mnoha ohledech problematické, neboť tyto korporace nepůsobí ve 

stejných odvětvích, a jejich zájmy se tedy mohou značně lišit. Při neexistenci takové synergie a 

naopak možné divergenci zájmů lze pochybovat o neomezeném vlivu korporací. Uveďme zde 

jeden příklad. Během války Yom Kippur v roce 1973 stály USA pevně za Izraelem, 

zorganizovaly dokonce letecký most, který doplňoval materiální ztráty utrpěné v průběhu bojů. 

Tato podpora byla zcela jednoznačná a transparentní, přestože do války se zapojily i expediční 

síly Saudské Arábie a jiných států Zálivu. Nepřekvapí, že americké společnosti působící 

v Saudské Arábii (SA), zejména Arabian American Oil Company (ARAMCO), by preferovaly 

odlišnou zahraniční politiku USA (Wanner 2002). Ani přes význam a sílu těchto společností se 

však postoj administrativy nezměnil, zdá se tak, že vliv pouze jedné korporace nemůže obvykle 

zvrátit základní politická stanoviska vlády. 

Není samozřejmě záměrem tvrdit, že by vliv velkých firem byl zanedbatelný, spíše je 

snahou poukázat na problematičnost absolutizace představ neomezené moci korporací. Naopak 

můžeme vnímat korporace jako jistou prodlouženou ruku zahraničně politických záměrů 

administrativy. Korporace totiž, ač mají své pobočky mimo vlastní území mateřského státu, 

musí se řídit jeho zákony. To například znamená, že americké firmy nemohly obchodovat 

s Lybijci dík embargu, jež platilo. Ekonomický boj proti Lybii tak dostával globálního, 

účinnějšího rozměru. Lze tedy argumentovat, že vlastní stát může mít zcela zásadní vliv na 

korporace a díky tomu posilovat i svou zahraniční politiku. Autor tedy zastává názor, že ona 

korporativizace nepředstavuje více než jen restrukturalizaci moci, jíž disponují vyspělé státy a 

nikoliv degeografizaci a deetatizaci reálné politické moci ve prospěch korporací. Jiná situace 

samozřejmě panuje u slabších států, či všeobecně států třetího světa, ačkoliv u tamních „států“ 

by šlo diskutovat, nakolik vůbec kdy šlo o „státy“, jak jsou běžně chápány v našem 
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(evropském) kontextu. Nelze se pak divit, že mnozí autoři, jako například Klare (2002) vidí 

vliv korporací jako mimořádný. 

Vzhledem k pádu bipolárního systému nastala situace, kdy země třetího světa často již 

nemají ani skutečný geopolitický význam. Mají význam pouze jako zdroje surovin pro 

jednotlivé těžařské firmy. V případě vnitřního konfliktu nemohou tamní vládci počítat s aktivní 

podporou ze strany světových mocností. Významným hráčem se tak během devadesátých let 

staly právě těžařské firmy, které do značné míry kontrolují politickou situaci. Tyto společnosti 

disponují mimořádným kapitálem a jsou tak schopny zajistit nejen průběh volebních kampaní, 

nýbrž i ostrahu svých majetků, popřípadě jsou sto zajistit i vládní převrat. Vzhledem 

k mizernému stavu OS ve většině rozvojových zemí (o afrických armádách blíže Howe (2001)) 

existuje takřka permanentní nutnost zajistit bezpečnost majetku soukromými firmami. Neboť, a 

to je nutné zdůraznit, západní vlády nejsou ochotny poslat své jednotky k ochraně soukromých 

investic svých společností27. Takovéto jednání je však například stále možné pro Čínu, jejíž 

vojáci zajišťují bezpečnost ropných zařízení v Súdánu (Mbaye 2006). 

Samozřejmě nejenom ochrana těžebních zařízení je strategickým cílem korporací. 

Základní strategií je vždy maximalizace zisku a pokud možno jeho dlouhodobé zajištění. To 

znamená, že korporace se snaží vyzískat co nejvýhodnější podmínky k činnosti. To může 

samozřejmě znamenat, buď podporu vlády proti vzbouřencům, pokud je pravděpodobné, že by 

vzbouřenci nezachovali status quo, případně naopak podporu coup d´état, pokud by opozice 

byla ochotna akceptovat „výhodnější“ podmínky. Případně i firma, jež prozatím není přímo 

angažována v oblasti, podpoří nějakou ze skupin s vidinou výhodných smluv. Právě toto je 

prostor pro použití PMC, jejich superiorní technická i personální kvalita je předurčuje pro 

rozhodující úlohu v konfliktech třetího světa. Současné korporace mají možnost investovat či 

být podílníky v několika nezávislých firmách. Znamená to, že jsou sto skrze svůj kapitál 

zasahovat na poměrně širokém poli ekonomických aktivit. Mohou samozřejmě představovat i 

vlastníky vojenských společností. Ty by pak v takovém případě mohly být nazírány jako, 

řekněme, soukromé armády těchto korporací. Ačkoliv by taková praxe byla zcela v rozporu 

s filosofií, jakož i právem moderního světa, nabízela by řadu výhod. Takový-to vztah by 

zaručoval těžařské firmě přímou kontrolu, ale především takřka stoprocentní dostupnost služeb. 

 

                                                      
27 To je i jeden z argumentů, proč nelze přeceňovat vliv korporací na politiku států. Opak by zde dával za pravdu 
stoupencům radikálního vlivu korporací, leč realita je prostě odlišná. 
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1.5. Změny militarizace světa jako odraz geopolitické změny 

Geopolitické změny proběhnuvší od konce osmdesátých let až do současnosti lze 

identifikovat i ve změnách distribuce a charakteru vojenské síly ve světě. Domnívám se, že 

počty a případně struktura armád do značné míry reflektuje geopolitickou realitu globálního 

systému. A na druhou stranu platí, že ozbrojené síly limitují geopolitické možnosti států. 

Hlavním a ústředním momentem ve sledovaném období byl bezesporu rozpad 

Sovětského svazu potažmo celého uskupení Varšavské smlouvy. Došlo tím k radikálnímu 

snížení pravděpodobnosti vojenského střetu na území Evropy. Tento proces do určité míry 

zasáhl i ostatní části světa, nicméně zatímco v Evropě pád SSSR představoval zánik příčiny 

napětí, pak v jiných oblastech nebyla odstraněna primární příčina napětí, nýbrž jen významný 

aktér tohoto napětí. Druhou významnou změnou ovlivňující bezpečnostní prostředí bylo 

zahájení GWOT. Tato nová veskrze globální válka představuje významnou motivaci pro 

reorganizaci mnoha armád, ať již v rámci koalice či naopak států „nepřátelských“. Třetím 

výrazným prvkem nové reality je prohlubování evropské integrace, ta přináší zárodky společné 

obranné politiky. Nutno dodat, že tato obranná politika není jen obranou teritoria, nýbrž i 

globálních zájmů. V regionech, kde pádem systému studené války nedošlo k odstranění příčiny 

napětí, není možno očekávat obdobný vojenský vývoj jako v Evropě. 

Globálně lze říci, že v období mezi lety 1988 až 2007 došlo k poklesu vojenské síly 

světa. Výrazně poklesly početní stavů OS. Situace strany vojenských výdajů
28 je poněkud 

složitější, neboť zde platí, že v prvním období (tedy do začátku války s terorismem) výdaje 

klesaly, následně pak opět začaly (pomalu) stoupat. Hodnocení výdajů značně ovlivňují údaje 

jediného státu – USA. V posledních době se trend devadesátých let začíná postupně obracet a 

vojenské výdaje, stejně jako počty armád se v některých státech začínají (spíše mírně) opět 

zvedat. Grafické podklady k následujícím regionálním medailonkům viz Obr. 3-7., data 

uvedena v příloze 5. 

Regionem, kde došlo k nejvýraznější demilitarizaci, je bezesporu Evropa. Takřka 

všechny státy zaznamenaly výrazný propad především relativní militarizace státu (Kms), 

částečně pak i hodnot Z. Nejextrémnější propady zažila jednoznačně střední Evropa, jako 

potenciální válčiště studené války. Zdejší armády měly za úkol bojovat v třetí světové válce, 

což muselo nutně vést k tomu, že po skončení této alternativy nemohly udržet hypertrofované 

počty, jakož i samotnou funkci. Vidíme tedy, že jak Německo, tak Česko a Slovensko, stejně 

                                                      
28 Máme na mysli samozřejmě výdaje udávané v cenách ke konkrétnímu roku, jinak by docházelo k zamlžení 
problematiky vzhledem k výkyvům kurzů. 
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jako Polsko (částečně platí i pro Německou spolkovou republiku (NSR) výrazně zmenšily 

militarizaci, čímž spadly ze skupiny nejmilitarizovanějších států (viz tab 1). 

 

Tab. 1: Státy s nejvyšší militarizací prostoru 1988 - 2004 
 Stát  1988 log z stát 1993 log z stát 1998 log z st át 2004 log z 

1 SSSR 5,78 USA 5,48 USA 5,35 USA 5,45 

2 USA 5,65 Rusko  4,60 Rusko  4,32 Rusko  4,40 

3 Irak 4,07 Franc ie 3,78 Franc ie 3,74 Singapu r 4,23 

4 Francie  3,85 Čina  3,63 Čina  3,68 Čina  4,10 
5 Čina  3,77 Saudská  

Arabie 
3,48 Singapu r 3,48 Franc ie 3,43 

6 Iran  3,44 Singapore  3,42 Saudská  
Arabie 

3,48 Brazil ie 3,37 

7 Itálie  3,17 Turecko  3,22 Turecko  3,35 Turecko  3,29 
8 NSR 3,17 Brazil ie 3,14 Brazil ie 3,31 Iran  3,28 
9 Brazil ie 3,16 Itálie  3,10 Iran  3,13 Saudská  

Arabie 
3,21 

10 Turecko  3,12 Iran  3,06 Německo  2,85 Australi e 2,86 

11 Singapu r   3,07 Německo  2,97 KLDR 2,77 KLDR 2,78 

12 Saudská  
Arabie 

3,06 Kanada 2,90 Australi e 2,76 NSR 2,77 

13 Španělsko  3,05 UK 2,86 Kanada 2,71 Italie  2,73 

14 UK 3,00 Spanělsko  2,83 UK 2,70 Spanělsko  2,68 

15 Kanada 2,99 KLDR 2,81 Mexico  2,64 UK 2,67 

16 NDR  2,96 Australi e 2,76 Řecko  2,63 Kanada 2,66 
17 ČSSR 2,87 Irak  2,66 Spanělsko  2,56 Řecko  2,64 
18 Polsko  2,86 Švédsko  2,58 Švédsko  2,51 Egypt  2,62 
19 Egypt  2,76 Argentina  2,57 Israel  2,50 Indonesia  2,53 

20 Bulharsko  2,73 Řecko  2,57 Egypt  2,47 Alžír  2,48 
21 KLDR 2,72 Pakistan  2,54 Irak  2,47 Mexico  2,47 

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat The Military Balance 1988, 1993, 1999 a 2004 

 

Podobná situace více méně nastala i ve východní Evropě, kde obdobně jako 

v předešlém případě zmizel hlavní důvod udržování obrovských OS. Tato situace byla navíc 

posílena značným propadem transformujících se ekonomik, čímž jen nutně došlo k dalšímu 

poklesu vojenské síly. Jedinou výjimkou zde je Rusko, to samozřejmě také prodělalo pokles 

militarizace jak absolutní, tak relativní, nicméně v posledních letech především se zlepšující se 
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situací ekonomiky dochází i k postupnému znovunabývání ztracené vojenské síly29. A spolu 

s touto posilující vojenskou mocí pak zřejmě bude růst i asertivita ruské zahraniční politiky. 

Západní Evropa také prodělala značný pokles především relativní militarizace společnosti. 

Jenže nedošlo k dramatickému poklesu militarizace absolutní. Zasloužila se o to především 

dvojice Velká Británie a Francie. Armády těchto států totiž měly i imperiální úlohu, a tak 

rozpad bipolárního systému pro ně neznamenal takové zpochybnění existence. Poněkud 

opačný trend můžeme sledovat u skandinávských zemí, protože ty, stejně jako západoevropské 

země, připravovaly své OS na potencionální střet se socialistickým táborem. K oslabení taktéž 

došlo v jižní Evropě, neboť i zde s pádem SSSR došlo k eliminaci hlavní hrozby, stejně jako 

došlo i k potlačení hrozby Lybie apod. Specifickým regionem v rámci Evropy pak je Balkán, 

zde totiž existovaly předpoklady pro napětí nezávisle na studené válce. Je samozřejmé, že 

militarizace oblasti kulminovala v období jugoslávských válek. Nicméně i zde v posledních 

letech dochází k vytrvalému snižování alokované vojenské síly. Podobné lze říci i o vztahu 

Řecka s Tureckem. Nepřekvapí však, že tyto státy představují asi nejmilitarizovanější státy 

Evropy. 

Region Blízkého východu představuje jisté unikum v celosvětovém měřítku. Jedná se o 

jediný region, kde militarizace společností klesla jen o málo (určitý pokles je zde primárně dán 

demografickým vývojem) a absolutní vojenská síla prakticky vůbec. Můžeme tedy mluvit spíše 

o stagnaci. Tento fakt je samozřejmě dán tím, že nedošlo k odstranění konfliktu Izraele a jeho 

arabských sousedů. Navíc tato oblast představuje hlavní světovou zásobárnu ropy, tedy peněz 

na nákup vojenské techniky, která má zpětně hájit toto bohatství. Všeobecně lze tvrdit, že 

vztahy i mezi arabskými státy nejsou zdaleka ideální a přispívají tak ke značnému napětí, jež 

v poslední době bylo ještě umocněno americkou intervencí v Iráku. 

Z obou stran přiléhající regiony, tedy jak severní Afrika, tak Střední východ nesou 

známky poměrně výrazné militarizace tamějších společností. V absolutních hodnotách je 

úroveň militarizace limitována ekonomickou úrovní, všeobecně ji lze také označit za poměrně 

vysokou. Bezesporu platí, že se jedná spolu s Blízkým východem o v současnosti 

nejexponovanější země, co se vojenské bezpečnosti týče. 

                                                      
29 Zajímavé ruské specifikum spočívá v neschopnosti odtrhnout se od branné povinnosti, ačkoliv současná ruská 
armáda již dlouho propaguje, že její úkoly jsou v mnohém odlišné od úkolů sovětské armády. Vzhledem 
k velikosti Ruska a jeho „imperiálním“ ambicím se jedná o zajímavý paradox (Bladel van  2004) 
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Obr. 3: Hodnoty koeficientu militarizace států k 1988 

 Zdroj: na podkladě dat The Military Balance 
1989/90 
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Obr. 4: Změny militarizace států 1988 - 2003 

 
Zdroj: na podkladě dat The Military 
Balance 2003/4, 1989/1990 
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Obr. 5: Hodnoty koeficientu militarizace států k 2003 

 
 

Zdroj: na podkladě dat The Military 
Balance 2003/4 
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Obr. 6: Hodnoty relativní militarizace prostoru (log Z) 1988 

Zdroj: na podkladě dat The Military 
Balance 1989/1990 
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Obr. 7: Hodnoty relativní militarizace prostoru (log Z) k 2003 

 Zdroj: na podkladě dat The Military 
Balance 2003/4 
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Velmi specifický region představuje Dálný východ a indický subkontinent. Nalézáme 

zde velké dynamické státy (Čína, Indie), významné konfliktní oblasti (Taiwan, Kašmír, 

Korejský poloostrov) a navíc celá oblast představuje takřka polovinu světové populace. Velké 

státy z logiky věci udržují poměrně malou relativní militarizaci (Čína, Indie), nicméně jejich 

absolutní hodnoty jsou dosti velké. K tomu lze dodat, že Čína v posledních letech výrazně 

navyšuje svůj vojenský rozpočet30. Velmi specifický prostor v rámci tohoto regionu 

představuje Korejský poloostrov. KLDR představuje zřejmě nejmilitarizovanější stát světa.  

Hodnoty Kms kolem 15 představují skutečný extrém. Podobně i ukazatel Z patří k celosvětově 

nejvyšším31. Podobně i Jižní Korea drží vysoké hodnoty absolutní militarizace, na rozdíl od 

Severní Korey však dosahované jen s mírně nadprůměrnou militarizací společnosti. Do určité 

míry v podobné situaci se nachází Taiwan. Zde je ale situace inverzní v tom, že Taiwan 

udržuje vyšší militarizaci společnosti. V posledních letech můžeme pozorovat určité snižování 

této militarizace. Je to dáno čínskou schopností „přebít“ jakoukoliv taiwanskou snahu. V této 

situaci je tak vlastně jedno, zda Taiwan bude udržovat militarizaci (hodnoty Kms) na úrovní 2,5 

či 3,5, neboť čínské zvýšení o jednu desetinu by mělo ekvivalentí či spíše ještě větší efekt na 

absolutní sílu. Přesto však Taiwan i v budoucnu bude chtít udržet svoje OS na takové úrovni, 

aby představovaly pro Čínu dostatečnou odstrašující sílu32.  V poslední době vojensky rychle 

posiluje Singapur. V uplynulých letech dokonce jeho hodnoty relativizované hustoty 

vojenských sil dosáhly na hranici první světové pětky. V tomto ohledu asi nepřekvapí, že jak 

KLDR, tak Taiwan stejně jako Singapur se spoléhají na branecké armády, jež jsou nutnou 

podmínkou pro vybudování mohutných OS srovnatelných s armádami protivníků. Jistou 

regionální zvláštností je Indonésie, jež patří k nemnoha státům, kde za posledních dvacet let 

došlo ke zvýšení úrovně militarizace společnosti.  

V případě Oceánie můžeme pozorovat pokles jak militarizace společnosti, tak relativní 

hustoty OS. Zmiňme zde jen jedno specifikum OS Austrálie a Nového Zélandu. Pro obě platí, 

že tamní OS mají jen necelou polovinu vojáků soustředěných do pozemních sil a naopak 

námořní síly jsou oproti zvyklostem dosti naddimenzovány. To je samozřejmě způsobeno 

specifickou geografickou polohou obou zemí. 

                                                      
30 Čínské výdaje na zbrojení představují jednu z velmi ožehavých otázek, samotná Čína obvykle udává své 
vojenské výdaje okolo 1 % HDP, řada západních analytiků nicméně uvádí čísla mnohem vyšší, kolem 4%. 
Širokou diskuzi k tomuto vede například Bitzinger in Flanagan, Marati (2003). 
31  Jakkoliv efektivita je zde velmi malá. 
32 Chceme tím říci, že Čína by pravděpodobně válku vyhrála, nicméně jen za cenu velkých ztrát, jež by 
nedokázaly vynahradit ušlý zisk. 
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Region Latinské Ameriky neskýtá žádná výrazná překvapení. I zde samozřejmě došlo 

k určitému propadu jak hodnot Kms tak Z, nicméně nejedná se o tak závratná čísla jako 

v případě Evropy. Tento region je v mnohém pravým opakem regionu Blízkého východu, a 

v jistém ohledu lze diskutovat reálný význam zdejších OS. Výjimku samozřejmě představuje 

Kolumbie. Její militarizace samozřejmě neklesá, absolutní čísla dokonce rostou. Od roku 2003 

také narůstají hodnoty u Venezuely, kde se Hugo Chávez snaží posílit armádu a převzít 

v jistém ohledu úlohu Kuby. 

Následuje region je Subsaharské Afriky. Předně konstatujme, že co se týče absolutních 

hodnot, tak Subsaharská Afrika dosahuje jednoznačně nejnižších hodnot. Určitou výjimku 

představuje Jihoafrická republika (JAR). Co je více překvapivé, ani militarizace společnosti 

není obecně vysoká. Nadprůměr v tomto ohledu reprezentuje spíše oblast afrického rohu a pak 

státy Súdán a Mauretánie, jejich zařazení do Subsaharské Afriky je poněkud diskutabilní. 

Dalším státem, jenž dlouhodobě vykazuje vysokou míru militarizace, je samozřejmě Angola, 

která disponuje poměrně vysokými příjmy z těžby ropy, a podobně i Botswana a Namibie. 

Všeobecně však platí, že africké státy jsou vojensky velmi slabé a tato slabost je také jedním 

z důvodů, proč zde tak často propukají vnitrostátní konflikty, trvají velmi dlouho a obvykle 

končí bez vojenských vítězů33. 

Speciálním regionem je severní a střední Amerika. Zde jednoznačně dominují Spojené 

státy. První polovina devadesátých let byla svědkem masivního snižování počtů i finančních 

zdrojů. Pokles počtu vojáků se zastavil asi na 1,5 milionu osob a pokles vojenských výdajů 

zhruba na třech procentech. Po roce 2001 došlo opět k určité remilitarizaci, zejména v oblasti 

vojenských výdajů (4 % HDP).    

Globálně je nutno zdůraznit, že u oblastí jako Blízký a Střední východ nedochází 

k výrazným změnám, spíše ke stagnaci vojenské síly. Podobně oblast Afriky zůstává na pozici 

regionu s nejslabší vojenskou silou. Obrovský propad vojenské síly Evropy a částečně i USA 

má významný přímý vliv na vnímání různých krizí. Během studené války byly v Evropě 

armády budovány sice především pro případný konflikt s komunistickým blokem, nicméně se 

jednalo o dosti velké armády34. Po zániku nebezpečí třetí světové války došlo 

k jednoznačnému oslabení především evropských armád. Jak jsme si však mohli všimnout, 

konflikty existují dál a nelze říci, že by se jejich intenzita výrazně měnila. Pokud byla tedy 

                                                      
33 Absence vojenské síly vede takřka k neschopnosti vést organizovaný, intenzivní boj. To samozřejmě nahrává 
povstalcům. 
34 Bundeswehr v osmdesátých letech 478 000 osob  (Hrabě 1987, s.100) , dnes asi 250 00 (The military Balance 
2008) 
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před dvaceti lety pozorována bezpečnostní situace, náš rozhled byl omezován soustředěním se 

na potenciální velký evropský konflikt. Dnes toto již neplatí, a tak jsou mnohem výrazněji 

akcentovány i periferní konflikty. Euroamerické ozbrojené síly jsou momentálně tak slabé, že i 

relativně nevýznamné operace ve větší vzdálenosti dokáží přivést „západní“ OS 

k mimořádnému vypětí. V dobách studené války sice byla většina sil připravena pro evropské 

válčiště, přesto pro většinu mimoevropských konfliktů šlo sehnat dostatečné síly. Nejde tedy o 

to, že by nějak výrazně rostl počet či intenzita konfliktů na periferii, nýbrž především poklesla 

síla Západu, a tím i schopnost reakce. Tuto myšlenkovou úvahu vyjadřuje obrázek 8, 

schematicky komparující vojenské hrozby, vojenské síly a mimoevropské vojenské hrozby 

v proměnách posledního čtvrtstoletí. 
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Obr. 8: Schematické srovnání hrozeb studenoválečných a současných 
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Pro podložení výše uvedeného konkrétním příkladem, lze uvést například vietnamskou 

válku. Ačkoliv USA alokovaly v konfliktu přes půl milionu vojáků (1968 - 1969), nemusely se 

uchýlit k významnějšímu povolávání Národní Gardy (NG)35 apod., blíže k historií vietnamské 

války např. Kamas (1997). Naopak v současnosti vidíme případ Iráku, kde USA musí 

povolávat jak rezervisty, tak příslušníky Národní Gardy36. A to v situaci kdy v zemi působí 

pouhých 160 000 vojáků (dle Military Balance 2008, s. 41). A nutno dodat, že možnosti 

armády USA jsou v tento okamžik napnuty k prasknutí. Bylo by jistě zajímavé (z vědeckého 

hlediska) pozorovat, co by se s americkou armádou stalo, pokud by byla v současnosti 

přinucena vést druhou bojovou operaci (například proti Íránu) s požadavkem na cirka čtvrt 

milionu vojáků. Omezené možnosti americké armády alokovat svou sílu mimo vlastní 

teritorium a možná východiska se staly podkladem pro článek O´Hanlon (2004). V současnosti 

pak vyvstává otázka znovuzavedení konskripce, jak to reflektuje mimo jiné práce Raymond 

(2005) a Payne (2008)37. Dodejme, že limitovaná schopnost vedení zámořských operací však 

není atributem pouze USA. Obdobným problémům při zvýšeném operačním tempu čelí i 

armády Kanady (viz Vass 2007), Austrálie, či Velké Británie (tamtéž). Dokonce i Německo, 

ač se účastní jen mírových operací, pociťuje vážné problémy (Liston 2003).  

 

  

                                                      
35 Celkem ve Vietnamu sloužilo 9000 gardistů (www.ngb.army.mil) 
36 V současnosti působí v Iráku jedna kompletní pěší brigáda NG (Military Balance 2008). 
37 V této práci je ovšem diskutována braná služba jako potencionální deterent nadměrného amerického 
intervencionistu. Předním proponentem takových názorů je kongresman Charles Rangel. 
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2. SOUKROMÁ VOJENSKÁ SPOLEČNOST 

Primárním krokem k odhalení chování soukromých vojenských společností musí být 

popis jejích charakteristik. Navíc bude uvedeno i srovnání s klasickými armádami, které 

v určitém ohledu zdrojovým rámcem privátních vojenských firem.   

 

2.1. Základní charakteristika 

Vojenské firmy jsou víc než jen novodobá forma žoldnéřských skupin středověku. 

Představují v mnohém originální entitu, která se řídí specifickými potřebami, jež na ně klade 

tržní prostředí. 

 

2.1.1. Historický vývoj od žoldnéřů k vojenským firmám 

Soukromé vojenské společnosti lze považovat za evoluci žoldnéřských skupin či 

armád. Asi nepřekvapí, že žoldnéřství představuje dosti staré řemeslo, jež můžeme vystopovat 

až do starověku. Ačkoliv lze tvrdit, že žoldnéřství bylo vždy přítomno, je třeba chápat, že 

procházelo obdobími relativní marginalizace a naopak obdobími značného významu. 

Postupem doby se měnily formy žoldnéřství od ad hoc skupin, k absorpci žoldnéřů do 

regulérních armád, až k dnešním soukromým společnostem. 

Vzhledem k našemu evropskému zakotvení v antickém odkazu musíme zmínit význam 

žoldnéřství v tehdejších časech. Učebnicové znalosti nám obvykle sugerují představu, že řecká 

města zajišťovala svou ozbrojenou moc prostřednictvím miličních armád. Takový jistě byl 

původní ideál, avšak s postupem doby se tento ideál stal neudržitelným. Uvědomme si, že 

například Athény v okamžiku, kdy dosáhly mocenského postavení, musely vést vojenské 

operace daleko od svého vlastního teritoria. Miliční systém však ze své podstaty není 

uzpůsoben pro expediční operace. Jak udává Oliva (1971) v takovéto situaci tedy musely 

Athény používat žoldnéře. Podobně i Sparta vzhledem k demografické krizi musela využívat 

najímaných vojáků (překvapivě i z řad heilótů). Vzhledem k častým válkám v egejské oblasti 

si řečtí žoldnéři nacházeli cestu i do okolních států. Nejznámější je pak asi zapojení 14 000 

žoldnéřů na straně perského krále. Jejich boj a následný strastiplný pochod k Černému moři 

(401 př. n. l.) nám vylíčil Xenofon (1974). Řečtí žoldnéři posléze dokonce sloužili i v řadách 

Dáreova vojska bojujícího proti Alexandru Makedonskému. Vidíme zde, že žoldnéři 

představovali především nástroj pro silné, expanzivně se chovající státy, které z různých 
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důvodů nemohly spoléhat na vnitřní zdroje (malý počet Sparťanů a de facto i Athéňanů, nebo 

horší bojová výkonnost Peršanů). 

Pakliže v Řecku žoldnéřství představovalo spíše až pozdější a doplňkový způsob 

opatření vojáků, pak Punové (Kartáginci) na žoldnéře spoléhali jako na standardní typ 

ozbrojených sil. Problematičnost jejich využívání se ukázala především během druhé punské 

války (218 – 201 př. n. l.) v komparaci s miličním vojskem Římanů. Hanibal byl do značné 

míry závislý na schopnosti kupovat si galské žoldnéře a doplňovat jimi své slábnoucí vojsko. 

Naopak Římané byli schopni mobilizace takřka veškerého lidského potenciálu, a to dokonce 

takovým způsobem, že ozbrojili otroky (výměnou za svobodu). Zřejmě i tento fakt poměrně 

velkých lidských zdrojů umožnil překonat tvrdé porážky u Trasimenského jezera a především 

u Kann38.  Nicméně i Římané později přešli z geopolitických důvodů nejprve na profesionální 

armádu - takzvané Sullovy reformy (blíže např. Verlic 2007) - a na sklonku impéria využívali 

armádu de facto žoldnéřskou, když najímali do služby takřka en bloc barbarské, především 

germánské, kmeny. I v případě Římanů můžeme konstatovat, že přechod od miličního vojska 

k vojsku profesionálnímu a později i žoldnéřskému měl co do činění s teritoriální expanzí – 

imperiální podstatou moci, která si vyžadovala stálé vojsko (Verlic 2007). V námi uvedených 

případech v určitý moment již miliční vojsko občanů nebylo sto naplňovat geopolitické cíle 

státu a bylo nahrazeno vojskem profesionálním, či žoldnéřským.  

V následujícím období středověku sice existoval formálně rigidní systém rytířů 

zavázaných svému lennímu pánovi, přesto se mnohokrát stalo, že rytíř přecházel na stranu 

toho, kdo nabídl víc. První organizovanou žoldnéřskou společnost lze identifikovat v anglické 

„White Company“, jež nabízela ve 14. století služby ve Flandrech (E. Smith 2003). Enormního 

rozmachu se žoldnéřská vojska dočkala na konci středověku především v Itálii. Žoldnéři tehdy 

představovali takřka výhradní bojovou sílu ve válkách italských měst a papežského státu. 

Jejich působení mnozí považovali za zkázonosné a to i pro ty, jimiž byli najmuti. Machiavelli 

(1997, s. 49) se v tomto vyjádřil zcela jasně: „Kdo opírá svůj stát o zbraně žoldnéřů, nikdy 

nebude pevný v sedle. Takové vojsko není svorné, je nedisciplinované, nespolehlivé a hamižné; 

má sice plná ústa statečnosti, ale tváří v tvář nepříteli vezme při první příležitosti do zaječích; 

nedbá zákonů božích ani lidských.“ 

. Význam žoldnéřů zůstal zachován až do třicetileté války. Vestfálský mír však 

představuje určitý zlom. Vznik nového mezinárodního systému vedl k akceptování státu jako 

                                                      
38 Blíže k této klasické bitvě, kde ztratili Římané takřka 60 000 mužů Bevin (1996). Římské ztráty lze srovnat se 
ztrátami Britů v první den bitvy na Somě 1916 (Dupuy 1997). 
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jediné entity mající právo vést válku (soukromé střety leníků v rámci jednoho státu tak byly 

eliminovány). Po třicetileté válce postupně dochází k vybudování stálých armád na 

profesionálním základě (Howard 1997). Možnosti pro žoldnéře se tak na evropském 

kontinentu značně omezují. Další omezení přineslo i postupné zavádění branné povinnosti, jež 

se objevilo v Evropě během Francouzské revoluce a napoleonských válek. Můžeme říci, že 

branná povinnost dominovala až do druhé poloviny 20. století, kdy od ní bylo postupně 

přecházeno k plně dobrovolnickým silám. Povšimněme si zde, jak souvisí vytváření 

braneckých armád s utvářením státu – teritoriální jednotky. V okamžiku, kdy docházelo 

k procesu ustavení národních států, geograficky ostře vymezených, a kdy tyto státy začaly 

vstupovat do ozbrojených konfliktů na svých hranicích, dochází k ustavování permanentních 

armád. Tyto armády povětšinou tendovaly ke kontaktním typům. Zde právě ono geografické 

vymezení jak států, tak operačních prostor vedlo k preferenci poměrně těžkých a velkých OS.  

Pokud tedy v období devatenáctého a větší části dvacátého století představovali 

žoldnéři v Evropě spíše raritu, pak jiná situace panovala v koloniích daleko za transportními 

možnostmi stálých evropských armád. Koloniální společnosti běžně potřebovaly vojenskou 

sílu, jíž si mohly opatřit právě skrze žoldnéře. Holandská Východoindická společnost i Britská 

Indická společnost využívaly v bojích proti domorodcům, případně i jiným Evropanům, 

najmuté žoldnéře (Smith, E., 2003). O více jak století později i Cecil Rhodes při svých akcích 

najímal bývalé vojáky nejenom pro ostrahu, nýbrž i pro ofenzivní akty (Dupuy 1997). 

Zopakovala se tak situace starověkého Řecka a Říma, kdy přesažení přirozených 

geografických hranic lidských společností vedlo k užití buď profesionálních vojenských sil, 

nebo žoldnéřského vojska. Proto tedy ta dichotomie, kdy v Evropě dochází k formování 

stálých profesionálních a braneckých armád a naopak v koloniích se začínají objevovat 

soukromé společnosti disponující vojenskou silou, jakož i do značné míry nezávislou 

politikou. 

První dvě světové války nedaly žoldnéřům příliš možností pro uplatnění. Nicméně 

s jejich koncem se situace poněkud změnila. Na jedné straně se rozhořely osvobozenecké a 

postosvobozenecké boje v koloniích, vznikla tedy značná poptávka, a na druhé straně zde 

existovalo množství válečných veteránů z druhé světové války, Korey a později i Vietnamu. 

V tomto období se nejednalo toliko o vojenské firmy, nýbrž především o ad hoc skupiny 

působící především v Africe. Nejznámějšími postavami tehdejších let se stali žoldnéři jako 

Bob Denard, Mike Horae aj. Jejich akce provázely zrod mnoha afrických států, jakož i pokusy 

o vzpoury a převraty. Především bývalé belgické Kongo se stalo symbolem žoldnéřství tohoto 
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období. Žoldnéři zde de facto vytvořili vlastní poloautonomní moc protivící se nejenom 

oficiální vládě v Kinshase, nýbrž i OSN (blíže Bloomer 1984 a Odom 1993). Mnohem horší 

pověst však žoldnéři získali v Angole, kde byli zapojeni na straně Frente Nacional da 

Libertação de Angola (FNLA) do občanské války. Skupina vedená „plukovníkem Callasem“ 

proslula svou brutalitou (jakož i vojenskou nekompetentností) a po jejich porážce došlo i na 

soud a popravu několika žoldnéřů (Celliers, Dietrich 2000, s. 148). 

Už v této době se však vyskytují první předchůdci vojenských firem. Především se 

jednalo o firmy v USA, jejichž podnikatelskou činností byla obsluha některých technických 

součástí infrastruktury radarových a raketových zařízení USA. Schwarz (1968, s. 173) zde 

zmiňuje například firmu Pan American World Airways zodpovědnou za provoz atlantické 

střelnice pro řízené střely na mysu Kennedy, přičemž technickou stránkou řízení byla 

pověřena firma Ram Woolbrige Corporation. Průnik civilní a vojenské sféry však lze 

identifikovat ještě v jedné oblasti. Tou oblastí byla (a stále je) problematika strategických 

analýz. Vzhledem k rozvoji vědy došlo k využívání soukromých či poloprivátních institutů pro 

účely strategického plánování. Přinejmenším v některých oblastech vědy armáda nemůže držet 

stejně kvalitní kádry jako civilní sektor a právě zapojení soukromých firem umožnilo využít 

externích kapacit pro potřeby armády39 (Schwarz 1968). Právě na sklonku studené války se 

však začaly objevovat společnosti nabízející víceméně tradiční vojenské služby včetně 

tréninku, plánování, či případně i bojových operací. K nejstarším firmám pak patří především 

americká Military Profesional Resources Incorporated (MPRI) či jihoafrická Executive 

Outcome (EO), vzniklé na konci osmdesátých let. Zhroucení bipolárního systému vedlo, jak 

již jsme naznačili, k novým možnostem pro růst vojenských firem, které namnoze nahradily 

státní intervence silných států, či zajistily soukromé zájmy v zemích třetího světa. Klasické 

žoldnéřství samozřejmě přežívá, především pak na světové periferii, nicméně vojenské 

společnosti představují v devadesátých letech zcela nový a dynamický trend. Korporatizovaná 

společnost nalezla korporátní vojáky.  

 

                                                      
39 Jak ovšem Schwarz (1968) zdůrazňuje, schopnost armády aplikovat a vůbec zadávat takové výzkumné projekty 
je dána předchozím vědeckým úsilím armády (respektive jejích členů). Bez schopnosti formulovat klíčové otázky 
– cíle výzkumu, sladit různé výzkumné projekty a nakonec schopnosti aplikovat získané poznatky, by celá 
výzkumná aktivita zůstala zcela bez odezvy. 
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2.1.2. Vymezení a poskytované služby 

Přesné vymezení PMC představuje značný problém40, který má několik všeobecných a 

několik specifických příčin. Ve všeobecné rovině je nutné zaměřit se na fakt, že soukromá 

vojenská společnost jako institut trhu má možnost relativně volné změny portfolia aktivit. To 

neplatí jen ve smyslu vykonávaných aktivit, nýbrž i ve smyslu, komu jsou aktivity nabízeny, 

případně kdo je z nich vyloučen. Podobně i kvantitativní ukazatele jsou ze samé logiky tohoto 

typu vojenského systému nestálé, což samozřejmě platí v zásadě pro všechny subjekty trhu. 

Samotná tržní realita vyžaduje určitou flexibilitu, která však představuje problém pro přesné 

vymezení fenoménu. Značný vliv na možnost definice PMC má také přímo typ aktivit, jenž je 

společnostmi nabízen. Zde především jde o to, že řada činností se nachází na samé hraně 

zákona (viz kapitola 2.1.3). Navíc, v různých situacích lze stejnou aktivitu hodnotit zcela 

jinak41. Přesto je nutné alespoň zčásti definovat vojenské společnosti, tedy předmět našeho 

zájmu. 

Soukromá vojenská společnost v obecném vymezení představuje soukromou tržní 

organizaci, která nabízí vojenské služby státům, soukromým společnostem, či teoreticky i 

jednotlivcům. Ovšem jelikož současné armády samy vykonávají řadu spíše civilních funkcí, 

tak je dosti obtížné přesně vymezit, co lze považovat za vojenskou službu (aktivitu). 

Soukromé vojenské společnosti nabízejí široké spektrum služeb, které za jiných okolností 

mohou být zajišťovány armádou. Jedná se především o pozemní, letecké a námořní logistické 

služby, bojovou asistenci, strážní činnost, plánování, sběr a analýzu informací, ženijní práce – 

od odminování, přes některé konstrukční úkoly. Samozřejmě sem patří i výcvik, a to na takřka 

všech představitelných úrovních pro většinu specializací. Přesný výčet uvádí např. Bureš 

(2006). Dokonce lze mluvit v odkazu na výše diskutované činnosti institucí jako Research and 

Development (RAND) i o firmách poskytujících zpracování strategických studií, na něž 

později navazují strategické plány ministerstev obrany42. 

 V podmínce vojenských aktivit bychom tak měli zohlednit, v jakém prostředí je 

aktivita vykonávána. Pakliže je aktivita, byť polocivilní, vykonávána ve válečném prostředí, je 

možné společnost označit za vojenskou. V mnoha ohledech je nejtěžší odlišit soukromé 

vojenské společnosti a soukromé bezpečnostní společnosti. Hranice mezi nimi je dosti nejasná. 

                                                      
40 Čehož si ostatně zdůrazňují i autoři jako Singer (2003), Kinsey (2006) aj. 
41 Například ochrana objektu v západní Evropě a ve válkou zmítaném Afghánistánu představuje jistě dosti 
odlišnou kvalitu formálně obdobné činnosti. Stejně tak lze nahlížet i mírovou a válečnou logistiku atd.  
42 Zde připomeňme zakázku firmy Z.L.D. na vypracování studie (v ceně 1,4 milionu Kč), jež sloužila jako 
podklad bezpečnostní strategie ČR. Dodejme, že tento kontrakt se stal předmětem kontroverze a nakonec i 
předmětem trestního stíhání generála Rostislava Kotila (Gazdík, MF DNES, 12/07/2008). 
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Na jednu stranu obě splňují základní atribut „vojenství“ v myslích obyčejných lidí, tedy práci 

se zbraněmi a jinou vojenskou technikou. Nicméně zatímco bezpečnostní společnosti obvykle 

působí v relativně bezpečném prostředí pouze jako doplněk oficiálních – státních – 

bezpečnostních složek a navíc se jedná obvykle o plošně striktně vymezené a defenzivně 

pojaté úkoly, pak vojenské společnosti mohou nabízet takřka shodné služby, avšak jejich 

pojetí strážení objektů může být výrazně ofenzivnější povahy a často i mnohem méně 

prostorově omezené. Za vojenskou společnost tak považujeme subjekt trhu, který buď 

vykonává činnosti typické pro militární tělesa (boj, plánování boje, vojenský výcvik, operační 

údržbu techniky apod.), nebo vykonává aktivity jinak spíše civilní, avšak vykonává je 

v oblastech bojů (logistika, stavební a ženijní práce v lokalitě s možností výskytu bojů, 

ochrana objektů a osob etc.). Specifické aktivity, jako informační služby, strategický transport, 

zahrnujeme k soukromým vojenským aktivitám také, ovšem pouze pokud slouží účelům 

ozbrojeného zápasu. 

 

2.1.3. Právní postavení 

Základní charakteristika mezinárodního práva na poli války je momentálně taková, že 

jediným držitelem monopolu fyzického násilí jest stát. Tento přístup se vytvořil po třicetileté 

válce se vznikem Vestfálského systému. Soukromá válka, běžná mezi středověkými feudály, 

byla postupně eliminována (přinejmenším na evropském kontinentu). Faktem však je, že 

v posledních dvaceti letech se objevily oblasti, kde jsou státy velmi slabé a nejsou sto svou 

funkci plnit. V takovém případě samozřejmě nastupují „nestátní aktéři“, kteří se snaží 

substituovat některé funkce státu. Jedná se zde o široké pole různých kriminálních bossů, 

warlordů, separatistických, politicko-revolučních aj. seskupení (Kaldor 2001). Mohou to však 

lokálně být i těžařské či obchodní společnosti využívající soukromé vojenské společnosti pro 

ochranu majetku či zájmů.   

Průmysl vojenských firem, vzhledem ke svému nárůstu významu jakož i extenze, 

představuje výzvu pro současný právní rámec. Platí to jak pro rámce národní, tak pro 

mezinárodní právo. Základní problém na mezinárodní úrovni tkví v pomalosti schvalování 

právních dokumentů. Znamená to tedy, že současná legislativa již nemůže plnit regulační 

funkci vzhledem k tomu, že byla odpovědí na situaci studené války, respektive vnitřních 

konfliktů dekolonizovaných zemí v Africe během šedesátých a sedmdesátých let. Současná 

legislativa tak především kriminalizuje žoldnéřství. Za žoldnéře je podle dodatku k ženevské 

úmluvě z roku 1977 považován pouze jedinec, který:   
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1) Je zrekrutován v místě či mimo (prostor konfliktu) za účelem 

boje v ozbrojeném konfliktu 

  2) Přebírá ve skutečnosti přímou účast na násilnostech 

3) Je motivován k participaci na násilí především touhou po 

osobním obohacení a je mu přislíbena jednou stranou, či 

v jejím zájmu materiální kompenzace, jež výrazně překračuje 

kompenzace vojákům pravidelných sil strany konfliktu 

obdobných hodností a funkcí 

4) Není státním příslušníkem strany konfliktu, ni rezidentem na 

území strany konfliktu 

  5) Není členem armády strany konfliktu a  

6) Nebyl vyslán státem, jenž není stranou konfliktu na oficiální 

misi jako člen jejích ozbrojených sil 

Upraveno dle: www.icrc.org 

 

Zdůrazněme, že žoldnéřem můžeme z trestněprávního hlediska definovat pouze tu 

osobu, jež splňuje všech šest bodů. Již z toho je jasné, že uplatnitelnost takové definice je 

v praxi velmi problematická. Takto definovaní žoldnéři pak ztrácejí postavení válečného 

zajatce se všemi důsledky. Na tento dodatek později navazovala úmluva o nepoužívání 

žoldnéřů z roku 1989. V případě této smlouvy trvalo 12 let, než došlo k odsouhlasení 

minimálním počtem států (22), jež zajišťuje její platnost (Holmqvist 2005). Základním 

problémem však je, že jen málokterá mocnost by se chtěla vzdát používání žoldnéřů, pokud ti 

představují vojensko-politickou alternativu nasazení OS. Navíc i tato smlouva v podstatě 

pokrývala především žoldnéře klasického typu (Freelance). Současný stav boomu soukromých 

vojenských situací však nelze řešit skrze tyto zastaralé právní normy. V současnosti tak 

neexistuje žádná mezinárodní úmluva (krom výše zmíněných), jež by dávala vhodný právní 

rámec pro fungování vojenských společností. Vzhledem k problematické typologii společností 

(viz následující subkapitola) bude provázet pokusy o vytvoření patřičných zákonů značná 

nejistota a napětí. Problémem zde není pouze samotná proměnlivost PMC´s, nýbrž i zájmy 

jednotlivých států, které využívají PMC´s ke svým vlastním zájmům. Faktem je, že současné 

vojenské společnosti nelze jednoduše přirovnat k žoldnéřům studené války. Jednak většina 

společností neprovádí přímé bojové operace (Kinsey 2006), navíc jednoznačně nejde o ad hoc 

organizace. Naopak současné společnosti mají své permanentní jádro, vedoucí činitele a 
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v mnohém tak mohou být podrobeny kontrole a klasickému právu, na rozdíl od dřívějších ad 

hoc žoldnéřů. Faktem je, že bez tohoto právního rámce bude vždy postavení zaměstnanců 

firem pochybné. Tak například americký soud vynesl verdikt, podle nějž kontraktoři USA 

ocitající se v bojových zónách by mohli být považováni za žoldnéře (cit. in Singer 2003)  

Nicméně lze tvrdit, že bez alespoň základního právního rámce nebude možné 

především pro mezinárodní instituce (především OSN) reálně uvažovat o plném využití 

možností soukromých vojenských firem. Jakýsi ideální stav popisuje ve své práci Deschamps 

(2005), jenž navíc požaduje poměrně komplikované autorizační řízení pro vojenské firmy. Dle 

jeho návrhu by měla být vytvořena nakonec databáze nejenom firem, nýbrž i jednotlivých 

zaměstnanců tak, aby byla umožněna průhlednost a vymahatelnost práva. Z pohledu právní 

legality lze také klasifikovat různé typy služeb, jež jsou dostupné trhu vojenských služeb. 

Takovou typologii sestavil Wulf (2002, in Schreier, Caparini 2005, s. 40)  viz tab. 2). 

 

 

Tab. 2: Klasifikace aktivit vojenských firem s ohledem na legalitu 

Typ aktivity 
Právní a sociální status Hlavní uživatelé Hlavní oblasti aktivit 

Consulting 
Analýza hrozeb, 
vytváření strategie,  
poradní služby pro OS 

Regulováno, občas 
ilegální 

Oficiální plánovací 
instituce, ozbrojené síly 

Globálně  

Logistika a podpora 
Logistika ve válkách a 
krizích 

Regulováno Ministerstva obrany, 
humanitární organizace 

Mnoho zemí 

Odminování, uprchlické 
tábory, demobilizace 
infrastruktury, 
reintegrace vojáků a 
uprchlíků 

Regulováno  Humanitární organizace, 
agentury OSN, vlády 

Postkonfliktní oblasti 

Management vojenských 
základen 

Regulováno  Ozbrojené síly  Několik málo vlád, 
domácí i zahraniční 
základny 

Technické služby, údržba a opravy 
Technické služby, letecká 
kontrola, zpravodajství, 
IT - služby 

Licencováno vládou Ozbrojené síly Mnoho států 

Oprava zbraní Licencováno vládou Ozbrojené síly Mnoho států 
Výcvik 

Vojenský výcvik, výcvik 
speciálních sil a obsluh 
zbraní, jazykový a 
psychologický výcvik 

Licencováno vládou, 
občas ilegální 

Ozbrojené síly, rebelové Industrializované státy, 
rozvojové země a 
konfliktní oblasti 

Peacekeepingová a humanitární asistence 
Logistika pro 
peacekeeping 

Regulováno  OSN V krizových, konfliktních 
a postkonfliktních 
oblastech 
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Odzbrojení, odminování, 
sběr a destrukce zbraní 

Mandát OSN OSN V krizových, konfliktních 
a postkonfliktních 
oblastech 

Logistika v komplexních 
krizích 

Legální, neregulováno Agentury OSN, 
humanitární organizace 

V komplexních krizích, 
v uprchlických táborech a 
v post-konfliktních 
oblastech 

Ochrana konvojů, 
uprchlíků a 
humanitárních 
pracovníků 

Legální, neregulováno Agentury OSN, 
humanitární organizace 

V komplexních krizích, 
v uprchlických táborech a 
v post-konfliktních 
oblastech 

Bojové síly 
Boj Převážně ilegální, občas 

vyžádáno vládou 
Vlády, rebelové a 
povstalci, vlády se 
snahou o utajení, 
mezinárodní společnosti 

Válečné společnosti, 
rozvojové země 

Upraveno dle: Wulf (2002, in Schreier, Caparini 2005, s. 40) 

 

Na národní úrovni panuje obdobná situace jako na mezinárodním poli. Obvykle 

neexistuje konkrétní legislativa, jež by se vypořádávala s průmyslem vojenských služeb. 

Naopak však obvykle existují zákony, jež omezují, či znemožňují občanům státu participaci 

v cizích ozbrojených silách (vyjma OS blízkých spojenců). Nejstriktnější zákony v tomto 

smyslu nalezneme v bývalé komunistické Evropě. Naopak poměrně liberální zákony panují 

v anglosaských zemích (srovnání viz Foreign and Comonwealth Office 2001). Nicméně 

obvykle jsou tyto zákony formulovány vzhledem k potencionální participaci v OS jiného státu, 

případně zakazují žoldnéřské aktivity ve shodě s dodatkem ženevské konvence (a přebírají tak 

i definici žoldnéřství). Je tedy jasné, že „korporátní žoldnéři“ do těchto zákonů obvykle 

nespadají, přinejmenším pak tehdy, neúčastnili-li se klasické války. Střeží-li například 

soukromá zařízení v „postkonfliktních“ zemích à la Irák, výše zmíněné zákony se na ně 

nevztahují. Jedním z hlavních problémů pro vytvoření účinného právního rámce je i zde 

obtížně vymezitelná podstata vojenských firem a dále i často globální působení firem 

s geograficky diverzifikovanou činností. Tedy naprosto civilní logistická firma v USA může 

nabízet v Iráku služby de facto vojenské logistiky. V takovém případě je obtížné říci, nakolik 

by taková firma měla podléhat právní regulaci USA. Všeobecný problém zde představuje 

především určení státu, jehož legislativa by měla být považována za superiorní. Jedná se o 

legislativu domovského státu firmy, nebo státu výkonu činnosti? A je vůbec některý ze států 

zodpovědný za činnost a případná selhání takové společnosti? Odpověď zde není jednoduchá, 

neboť při nadřazení práva země původu dojde ke kolizi s právem státu výkonu činnosti (což je 

nemyslitelné). Na druhou stranu především v konfliktních státech (subsaharské Afriky ale i 

jinde) nelze brát zákony za reálně existující a vymahatelné. Jak se ukázalo například v Bosně, 
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nebo v Iráku, samotní zaměstnanci jsou takřka beztrestní (viz kapitola 5). Američtí kontraktoři 

jsou z pozice občana USA silně chráněni vlastní vládou, ale naopak přímo nepodléhají 

vojenským zákonům USA (nemá je tak vlastně kdo soudit). Momentálně však dochází 

k dramatickým změnám v této oblasti. Pod vlivem řady skandálů, především pak firmy 

Blackwater, kongres USA přijal právní úpravu, podle níž se americkými vojenskými normami 

musí řídit všichni bezpečnostní kontraktoři pracující v zájmu OS USA, nejenom v době války, 

nýbrž i v době jiných krizí, operací oficiálně nenazývaných jako válka (Elsa, Serafino 2007). 

Doslova zákon rozšiřuje stíhatelnost činů (kontraktorů) porušujících válečné právo i na dobu: 

„ time of declared war or a contingency operation“, (to) “persons serving with or 

accompanying an armed force in the field“43 (Elsa, Serafino 2007, s. 20) 

Předtím platilo, že pouze ti, kteří pracovali v době války pro americkou armádu, museli 

dodržovat její pravidla, jakož i zákony USA. Zákon se tedy nevztahoval na mírové operace, 

cvičení, humanitární operace atd. (Singer 2003).  

 Nepřekvapí, že nejasné určování odpovědnosti spolu s výrazně odlišnými národními 

normami nakonec vede i k neschopnosti přijmout většinově akceptovatelnou mezinárodně 

právní úpravu (Singer 2004), jak bylo diskutováno výše.  

Zatím nejtvrdší zákony zavedla k 1. 1. 1999 Jihoafrická republika. Její protižoldnéřský 

zákon zakazuje takřka všechny aktivity v konfliktních oblastech, či aktivity přímo se 

dotýkající konfliktů. Výjimky jsou možné jen se svolením vlády. Zavedení tohoto zákona lze 

interpretovat jako snahu odstranit (především) EO. Tento cíl se podařilo naplnit, nicméně 

neznamená to, že by se reálně změnila situace. Jen místo oficiální firmy najdeme Jihoafričany 

mezi free-lance žoldnéři44, případně jako pracovníky cizích vojenských firem, tím pak 

samozřejmě porušují zákon (Singer 2003). Na tomto místě je tak nutné se zamyslet, zda je 

lepší postupovat směrem k restrikci, či regulaci. Nezvládnutá restrikce bude mít totiž za 

následek přesun aktivit do ilegální sféry. Regulace pak na druhou stranu může být mnohými 

považována za morálně neobhajitelnou a navíc ve svém důsledku podkopávající výsostné 

právo státu na provádění fyzického násilí.  

Problematické kontrolovatelnosti celého odvětví si všímají i čelní představitelé 

soukromých vojenských firem, chápou tento nedostatek jako podnikatelské omezení. Jejich 

úvahy se však obvykle stáčely k autoregulaci samotných firem (Sandline letter 1999). Trh sám 

                                                      
43 Article 2(a)(10), UCMJ (Uniform Code of Military Justice). Pozměněno roku 2007. 
44 Zde připomeňme pokus o převrat v Rovníkové Guinee vedený Simonem Mannem z března 2004, část z jeho 
mužů byla samozřejmě jihoafrického občanství (Berková,BBCCzech, 24/7/2004). 
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o sobě by měl působit jako regulátor chování PMC. Nicméně takové představy jsou založeny 

na naivním předpokladu, že poctivost se vyplácí a za druhé na předpokladu, že vojenské firmy 

jsou skutečně jen subjektem trhu a nikoliv nástrojem (chráněnci) států či mocných 

nadnárodních korporací(Singer 2003). Autoregulace jeví se zde spíše jako tiché přání absence 

jakékoliv regulace. Ostatně i klasické armády jsou v současnosti silně kontrolovány jak 

národní legislativou, tak legislativou mezinárodní a samozřejmě i multilaterálními dohodami 

konkrétních států ( Conventional Arms Treaty). 

 

2.1.4. Klasifikace 

Klasifikace soukromých vojenských společností představuje poměrně zajímavý, avšak 

v mnohém zatím jen okrajový, způsob poznávání těchto organizačních struktur. Základní 

předpoklad vychází obvykle z vymezení PMC a Private Security Company (PSC). Je 

samozřejmé, že toto rozdělení je často umělé a nepřesné. Nicméně pokud bychom tento řez 

neprovedli, došlo by jednak k obrovskému nabobtnání předmětu našeho zájmu, jednak by 

došlo k převážení v klasifikaci k určitým charakteristikám, jež by zamlžily některé klíčové 

rozdíly na úkor jiných, jež však by právě dělily majoritu PSC´s od PMC´s. 

Řekněme tedy, že soukromé vojenské společnosti, jak jsme je definovali na počátku 

této kapitoly, lze klasifikovat na základě několika přístupů. Nejzákladnější klasifikace by 

mohla být založena na velikosti. Velikostní kritérium je však velmi problematické, firmy mají 

velmi „náhodné“ počty zaměstnanců závislé na momentální situaci. Další sadou kritérií by 

mohla být, řekněme, funkční klasifikace. Tedy typologie PMC na základě specializace a 

charakteru jejich činnosti. Jednu takovou typologii nabízí Singer (2003) jako „Speer Model“, 

kde určujícím znakem pro typologii firmy jest přiblížení jejích činností k bojišti – dějišti 

vojenských operací. Tento model (viz obr. 9) však v mnohém ukazuje pouze na jednu dimenzi 

PMC´s. Singer zde rozlišil v podstatě tři typy společností. První takzvané Military Provider 

Firms (v podstatě nabízející bojové služby), druhé takzvané Konsultant Firms nabízející až 

příliš širokou a tedy problematicky klasifikovatelnou konzultační a výcvikovou činnost a 

zatřetí Military Support Firms , jež poskytují nesmrtící45 služby (to však nemusí činit ani 

firmy druhého typu) jako logistika apod. 

                                                      
45 Nakonec musíme položit i otázku zda se jedná o vojenské společnosti, či nikoliv. Jak jsme uvedli výše, náš 
postoj závisí na tom, zda takové firmy působí v bojové zóně či nikoli. Pakliže však ano, již je nelze 
charakterizovat dle vzdálenosti od bojiště. 
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Jistě vzdálenost od bojiště lze považovat za významný rys, přesto však v mnohém 

redukcionistický. Nerozlišuje se zde náplň činnosti PMC´s. V současnosti nejtypičtějších 

konfliktech totiž dochází k smazávání rozdílů mezi frontou a zázemím. Logistické služby, jež 

nabízí například „Kellogg Brown and Root“ (KBR), mohou probíhat přímo na bojišti. Nejisté 

také musí být zařazení firem, jako je Blackwater, či DynCorp, Erinys apod. Pakliže jejich 

zaměstnanci poskytují osobní ochranu významným osobám, nebo zajišťují ochranu strategicky 

významných objektů v bojové zóně, jedná se spíše o přímou participaci v boji, než o co jiného. 

 

Obr. 9: Typologie kopí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj - upraveno dle:  Singer (2003, s. 93) 

 

 

V mnohém zajímavější typologie je představena v práci Deschamps (2005), jedná se o 

dvojdimenzionální typologii, kde jednak hraje roli aktivita/pasivita firmy (respektive jejích 

činností) a na druhé straně ofenzivní či naopak defenzivní charakter. Grafické znázornění této 

typologie lze najít na obrázku 10. Tato typologie je tedy v mnohém propracovanější než 

předchozí a nabízí tak plastičtější pohled na PMC´s. Samozřejmě i zde lze diskutovat určité 

nedostatky takovéhoto členění, nicméně se jedná v současnosti asi o nejzajímavější model 

klasifikace PMC´s. Uvedená typologie dobře pokrývá PMC´s prvních dvou Singerových typů, 

avšak její aplikabilita na klasické logistické, inženýrské a informační firmy je nevhodná. I zde 

vzniká určitý rozpor u firem jako Blackwater (opravdu spíše kvadrant války než ostrahy?). 
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Další velmi recentní typologii nabízí Kinsey (2006), který za hlavní kritéria zvolil 

jednak objekt ochrany a dále způsob ochrany (viz obr. 11). Tedy první dimenze zde vymezuje 

firmy soustředící se na ochranu státu a naproti tomu firmy poskytující služby soukromému 

sektoru. Druhá dimenze pak určuje míru přímé lethality akcí firmy. Tyto dvě dimenze tak 

vytvářejí čtveřici kvadrantů, v nichž se pohybují vojenské společnosti. Autor zajímavě včlenil 

do typologie i klasickou armádu, policii, paramilitární policii a bezpečnostní agenturu, jak ji 

vnímáme v našich končinách, aby poskytl zajímavé srovnání a jisté vymezení průmyslu. 

 

 

Obr. 10: Typologie soukromých vojenských společností dle Deschamps 

 
Převzato z: Deschamps (2005, s. 22) 



 

Obr. 11: Typolologie 
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lze silně spekulovat o pozici například EO, neboť ta sice prodávala své služby státům, nicméně 

v pozadí stály často těžařské firmy (blíže viz kapitola 5).  

 

2.2. Armáda a PMC – komparace 

 

Armáda i vojenské firmy představují militární organizace, jež mají obdobná portfolia 

činností. Přesto existuje několik zásadních odlišností, které jsou dány samotnou podstatou jak 

klasických armád, tak soukromých vojenských společností. 

 

2.2.1. Armáda a soukromá společnost, diference v základním pojetí a účelu organizace 

Každá organizace má nějaký základní cíl, tento cíl pak představuje ideový bod, kam se 

směřuje úsilí organizace (instituce), a pro nějž je instituce organizována. Je nutné uvědomit si, 

že moderní armáda a soukromá vojenská společnost mají jiný (nikoli však opačný) cíl, jiné 

zaměření a z toho také vyplývá několik základních odlišností. 

Základní definiční otázkou je tedy cíl a účel státní armády a jeho porovnání s cílem 

soukromých vojenských společností. Tedy, armádu většiny států lze charakterizovat jako 

jakýsi druh pojišťovny. Armáda má sloužit k tomu, aby svou existencí (byť pasivní) 

předcházela potenciálním hrozbám, jež by mohly ohrozit stát. Signifikantním se zde jeví 

přechod od ministerstev války k ministerstvům obrany. Armády jsou tak všeobecně 

konstruovány, aby poskytovaly krytí proti těmto hrozbám, peníze a osoby do nich investované 

nejsou vráceny zpět pomocí zisku, nýbrž pomocí eliminace potencionálních ztrát. Tento faktor 

je naprosto klíčový pro pochopení funkce moderních armád. Institucionální zarámování pak 

odpovídá témuž principu. Klasické armády jsou pevně svázány pravidly, tak aby se nevymkly 

z kontroly (civilní kontrola apod.). V jistém ohledu jejich údělem není permanentní aktivita, 

nýbrž právě naopak, takřka trvalá pasivita46. Obecně, armády vyspělých zemí nemohou 

podnikat, či získávat jinak finanční prostředky, než skrze rozpočet MO. V jistém ohledu, 

armáda má díky své pozici zajištěn každoroční přísun peněz, ale na druhé straně je takřka 

neschopna tento příděl ovlivnit – zvětšit, vlastním přičiněním. 

Přestože moderní armády přecházejí na manažerské principy vedení (šířeji o 

problematice manažerského řízení speciální číslo vojenských rozhledů 2007), toto manažerské 

                                                      
46 Osud většiny západoevropských armád v době studené války. Nejvýrazněji pak osud Bundeswehru do nástupu 
Gerharda Shroedera. 
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řízení je vždy silně limitováno pozicí OS vzhledem k vládě a potažmo státu. Veškerá 

rozhodnutí tak jsou vázána na bezpečnostní politiku státu (politická strategie je nadřazena 

strategii vojenské). Regulativem zde jsou zákonná opatření. Lze říci, že armáda činí přesně to, 

co jí ukládá zákon a přitom samozřejmě nikdy nesmí překročit to, co zákon zakazuje. Základní 

kategorií úspěchu či neúspěchu OS jsou na nejnižší rovině výhry či prohry v konfliktech, na 

vyšším stupni pak přežití státu. 

Naopak soukromá vojenská společnost jako subjekt trhu má odlišný cíl. Cílem je 

samozřejmě zisk. Pakliže armáda byla jakýmsi pasivním pojišťovacím prvkem státu, pak SVS 

je aktivním hráčem mezinárodního bezpečnostního a především tržního prostředí. Cílem je 

participovat na nějakém konfliktu (jedno zda reálném, či pouze potencionálním). Pouze skrze 

tuto participaci je možno vydělat peníze a přežít. Samozřejmě snahou pak je pokud možno 

splnit úkol ve všech konfliktech, v nichž je PMC angažována47. Neboť pouze úspěch přinese 

další kontrakty. Pakliže armáda má institucionálně predestinované peníze, pak PMC se o ně 

musí bít na tržním poli. Jelikož je však aktivní aktér, může reagovat na potřeby trhu a tak 

nepřímo ovlivňovat výši financí. Základním regulativem PMC je trh a jeho neviditelná ruka 

(předpoklad existence konkurence). Ekonomický zisk či ztráta jsou kategorie úspěšnosti 

soukromé vojenské firmy48.  

 

2.2.2. PMC jako typ personálního doplňování armády 

Soukromé vojenské společnosti mohou být vnímány jako jeden z typů vojenské moci. 

Na tomto místě tedy bude vhodné definovat tyto typy a osvětlit jejich hlavní charakteristiky. 

Zde se nám především jedná o pochopení elementárních znaků jednotlivých typů armád na 

základě jejich personálního doplňování. Za ony základní typy můžeme určit typ mili ční, 

branecký, profesionální a konečně žoldnéřský (v dnešních podmínkách se jedná právě o 

privátní typ). Samozřejmě je nutné si uvědomit, že reálné systémy často kombinují tyto 

triviální formy, nicméně obvykle existuje jistá převaha ve prospěch jednoho konkrétního 

systému. V historii samozřejmě existovaly různá údobí s různými preferencemi k jednotlivým 

doplňovacím systémům. Tyto diference existovaly nejenom v prostoru historickém, nýbrž i 

geografickém. Faktorů, jež zde hrály roli, je mnoho. Kulturou a tradicí počínaje, jdouce přes 

                                                      
47 Pozor, to nemusí nutně znamenat vítězství v konfliktu. Pokud je PMC najata například na ochranu těžební 
plošiny, pak cílem je ochránit tento objekt, protože to je to, co budou budoucí zákazníci posuzovat. Nicméně 
může se stát, že tento individuální cíl PMC bude v kolizi s okamžitými operačními záměry bojující armády. Pro 
tu může být ztráta takovéhoto objektu ospravedlnitelná, pokud nastolí výhodnější taktickou situaci. 
48 Vyhrané bitvy a konflikty jsou tomu pouze prostředkem. 
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ekonomické možnosti a konče u demografických, geografických a geopolitických faktorů.. 

Nicméně v tento okamžik si potřebujeme definovat několik termínů, pomocí nichž budeme 

jednotlivé systémy charakterizovat (grafické vyjádření viz obr. 12): 

Elasticita (E): představuje schopnost systému růstu bez nutnosti přejít na jiný systém 

personálního doplňování; můžeme vyjádřit rovnicí: E = dQ/dt  

Kde Q značí množství vojáků, t značí čas a d diferenci hodnot mírových a válečných. 

Elasticita je obvykle dána jednak schopností zvýšení/snížení retence vojáků, a 

především pak schopností zvýšené/snížené rekrutace vojáků. 

Permanence (P): je úzce spojena s elasticitou, představuje podíl aktivních sil v době 

míru na silách válečných. Samotná permanence se může lišit stát od státu na základě řady 

okolností, nicméně permanence je reálně limitována elasticitou, ta představuje jakýsi 

maximální bod. Definována jest jako: P = Qp/Qb 

Kde Qp značí mírový stav OS a Qb stav válečný 

Vytrvalost v maximu (S): jedná se o schopnost udržet dosažené maximum stavů 

systému v čase. Lze definovat jako: S = dt2 

Kde  dt2 značí časový rozdíl mezi časem dosažení válečného stavu a časem konce 

schopnosti udržovat tento válečný stav.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Mobilizace 
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Mili ční systém: založen na principu občan – voják. Vzhledem k tomu, že v podstatě 

každý muž je povinován v době krize sloužit, tyto armády mohou v časech ohrožení dosahovat 

velkých relativních počtů (vysoké MPR, či Imp). Na druhou stranu se jedná o síly s nízko 

položenou základnou v době mírového stavu. Dotčený systém tedy má velkou míru elasticity 

ovšem v podmínkách velmi limitované udržitelnosti. Tyto systémy byly typické pro antické 

Řecko a silné i slabé stránky těchto vojsk byly odhaleny již Adamem Smithem (2001). Na 

straně výhod se jedná především o schopnost obrovské elasticity při minimální permanenci. 

Na druhou stranu mobilizace zde představuje krajní vypětí pro společnost, především pak pro 

tu dnešní, kde nenacházíme čas ekonomické neaktivity (jak tomu bylo v době starých Řeků). 

Mili ční systém má v podstatě dva mody existence, mír a válku, nic mezi tím. Poměrně těžko 

se adaptuje na ohrožení non-existenčního typu. Proto byly tyto systémy v zásadě opuštěny a 

pouze Švýcarsko a částečně i Finsko představuje jakýsi skanzen miličního vojska čistého typu, 

(vzákladní údaje v The Millitary Balance 1988, 2008).   

Branecký systém: jedná se o nesmírně širokou škálu variant od systémů blížících se 

výše popsaným miličním systémům (především Izrael či Finsko) až po systémy téměř 

„profesionální“, jak budou popsány níže. Jádrem vojska zde je důstojnický a také z části 

poddůstojnický sbor, jehož je vojenské řemeslo povoláním (Pernica 2007). Mužstvo jakož i 

část poddůstojnického a důstojnického sboru je naplňováno prostřednictvím odvodů. 

Odvedenci slouží jistou dobu a posléze odchází do civilu – do zálohy. Během své služby 

nedostávají odpovídající finanční odměnu. Blíže k ekonomickým aspektům v případě armády 

České republiky (AČR), Bundeswehru aj. Pernica (2007). Branecký systém má několik 

základních podkategorií, jež lze vyčlenit v několika rovinách.  

První takovou rovinu představuje podíl branců na OS. Spjatou rovinu pak představuje 

podíl branců na mužské populaci. Na základě těchto dvou kritérií lze pak mluvit o několika 

typech braneckého systému. Branecké systémy, které využívají kolem 60 – 80 % populačního 

ročníku a kde podíl branců na početním stavu armády také tvoří přes dvě třetiny, lze 

pojmenovat jako typ východní premobilizační. Klasickými příklady, jak už název napovídá, 

byly armády VS a dnes jsou jimi armády Izraele, Arménie apod. (podíly branců uvedeny 

v The Military Balance 1988 až 2008). Pakliže armáda využívá zhruba polovinu mužů 

populačního ročníku a je-li podíl branců v OS také zhruba poloviční, nabízí se označit popsaný 

typ jako západní smíšený. Parametry takového systému naplňovaly během studené války OS v 

řadě západoevropských zemí, viz Hrabě (1983). Poslední typ lze označit jako formální. Podíl 

branců na populačním ročníku je malý (1/3 a méně) a obdobné platí pro podíl na OS. Takové 
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systémy (současný Bundeswehr) jsou typické pro státy na přechodu mezi braneckou a 

profesionální armádou.  

Ovšem toto členění můžeme ještě doplnit o jednu rovinu uvažování. Branecké armády 

by šlo roztřídit ještě podle kritéria „mobilizace“. Nakolik je mobilizace introdukována do 

systému, nakolik ten je schopen jí čelit. Například v recentní české historii zde máme dva 

odlišné systémy. První (před rokem 1989) počítal se 2,5 násobkem mírové síly armády pro 

období boje49 (http://armada.vojenstvi.cz/). Tento předpoklad mobilizace byl již inkorporován 

do struktury mírové (rozuměj latentně válečné). Naopak systém jsoucí v období kolem 

přelomu tisíciletí neměl být systémem mobilizačním. Udržoval díky konskripci určitý 

(poměrně velký) počet vojáků, nicméně branci po opuštění aktivní služby přecházeli jen do 

všeobecné zálohy. Mohli bychom tedy vymezit systém kádrový – tj. systém, kde mobilizace 

představuje smysl a účel (Izrael, Finsko), jeho opozitum – tedy systém permanentní (AČR) a 

pak samozřejmě celou škálu přechodných. Dodejme jen, že systém kádrový se ponejvíce 

shoduje se systémem premobilizačním. Opačný systém má pak spíše oporu v systémech 

falešně braneckém a formálním.    

Pakliže však mluvíme o braneckých systémech v jejich hlavním účelu (pre-mobilizační 

typ především), můžeme tvrdit, že elasticita je relativně velká, leč zdaleka ne tak, jako 

v případě miličních armád. Permanence je na daleko vyšší úrovni a můžeme říci, že u 

moderních braneckých armád jest poměr mír/válka 1 : 2 - 3. Jednou z velkých výhod 

braneckého systému je jeho schopnost mimořádné vytrvalosti v čase. Jak ukázalo dvacáté 

století, udržovat mírový stav lze po desítky let (SSSR, Izrael, ČSSR) a válečný přinejmenším 

několik let viz druhá světová válka. Navíc branecký systém lze i v průběhu války poměrně 

dobře doplnit a na místo ztrát nasadit „mladší/starší“ ročníky. Armáda tak může udržet svou 

základní strukturu, jakož i hrubé početní stavy, což je pro vedení operací výhodné.  Další 

neopomenutelnou výhodou, jež poskytuje značná elasticita a přitom poměrně vysoko položená 

základna, je schopnost efektivně reagovat na různě významná ohrožení. V případě krize tak 

lze například prodloužit vojenskou službu, čím získáme ekvivalentní nárůst početních stavů. 

Systém profesionální: v současné době dominující v oblasti euroatlantské civilizace. 

V tomto systému všichni vojáci jsou v zaměstnaneckém poměru. Profesionálové obvykle 

slouží výrazně delší dobu než branci a lze říci, že tomu obvykle odpovídá i jejich kvalita. 

Takovéto hodnocení kvality práce pro různé intelekční skupiny znázorňuje graf 1 převzatý 

                                                      
49 K roku 1989 mírové počty činili cca 200 000 a válečné byly plánovány na 500 000 mužů, 
http://armada.vojenstvi.cz/ (plánované početní stavy ČS. Armády v míru a ve válce, sekce čísla a fakta)  
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z práce Office of the Under Secretary of Defense (2003). Na druhou stranu však spotřebují 

obrovské množství peněz na výplatách. Systém profesionální armády obvykle nepočítá 

s mobilizací (v reálném čase), a tak můžeme mluvit o vysoké permanenci. Elasticita je pak 

značně omezená. Za prvé, relativně dlouhý závazek (obvykle tři roky mužstvo a alespoň pět 

důstojníci) mnoho lidí odradí (Raymond 2005). Za druhé, řada pozic není atraktivní (člen 

mechanizovaného družstva apod.) a naopak řada pozic má ekvivalenty v civilní sféře 

s mnohonásobně vyššími platy (logistika, IT sektor aj.). V případě nutnosti zvětšit armádu, tak 

dochází k situaci, kdy je buď nutno zvětšit (exponenciálně) pobídky (finanční náročnost), či 

výrazně snížit kritéria pro přijetí. Toto lze odvodit z průběhu křivek nákladů ušlé příležitosti 

zobrazených v grafu 2, jenž porovnává tyto křivky pro brance a pro profesionály pro různé 

úrovně bezpečnostní situace50. 

Graf 1: Pracovní výkon v závislosti na délce praxe jednotlivých výkonnostních skupin 

 
Převzato z: Office of the Under Secretary of Defense (2003, s. 2) 

                                                      
50 Zde dodejme, že náklady ušlé příležitosti jsou sice za mírového stavu větší u branců, nicméně ti se na rozdíl od 
profesionálů nemohou svobodně rozhodnout, jinak by byli právně postihováni. Tímto přinucením k úkonu 
dochází i ke zploštění křivky ušlé příležitosti. Naopak profesionálům je placeno tak, aby optovali pro služby. 
V případě krize pak průběh křivky strmě stoupá, indikujíc nutnost vyvážit vojákovu ušlou příležitost. 
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Graf 2: Náklady ušlé příležitosti u konskripčních a profesionálních armád 

 

Převzato z: Duindam (1999, in Pernica 2007, s. 35) 

 

Z výše uvedeného plyne ona problematická elasticita. Vytrvalost v maximu zde pak je 

poměrně těžce charakterizovaná, neboť častokrát je velkým problémem vůbec jakéhosi 

maxima dosáhnout, přinejmenším v krátkodobém horizontu. Dlouhodobá udržitelnost je silně 

limitována ekonomickými možnostmi dané země. Z výše napsaného plyne, že profesionální 

armáda nemá takovou flexibilitu, aby se vyrovnala například s velkým konfliktem, jemuž 

nepředchází varování. Podobně změna bezpečnostního rámce může tento systém silně 

nabourat. Navíc konkrétní závazky k službě představují určitý problém, neb při demobilizaci 

není lehké zbavit se většího podílu vojáků bez rizika sociálních problémů (nezaměstnanost 

apod.).  

 Privátní armády:  představují určitou analogii k profesionálnímu vojsku. Jejich 

specifikem často bývá absolutní absence prostorové askripce. Základní forma personálního 

doplňování závisí na nákupu osob stejně jako v případě profesionální armády. U současných 

PMC´s však jde především o úkolové zaměstnání. Toto poskytuje PMC jistou míru 

flexibilnosti - elasticity, jež profesionální armádě chybí. Nicméně vzhledem k mimořádné 

ekonomické náročnosti se jedná o flexibilitu nízkých čísel. V případě potřeby velkých 

uskupení dojde k ještě dramatičtějšímu efektu:  a) snížení kvality pracovníků 

      b) nárůstu platových vydání 
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Permanence těchto sil je tedy minimální, podobně vytrvalost v maximu je značně 

omezená. Právě schopnost velké elasticity v oblasti malých čísel umožňuje přizpůsobení se 

současným nahodile propukajícím krizím. Privátní armáda navíc nemusí nutně spoléhat jen na 

občany jednoho státu a může tak využívat úspory financí najmutím levnější pracovní síly. 

Zdůrazněme však, že tyto privátní síly nemají možnost proti vůli zaměstnanců prodlužovat 

jejich setrvání, neb toho je, po příslušných zákonných krocích, schopen pouze a jen stát, viz 

kapitola (2.2.4). Celková komparace výše diskutovaných systémů v grafickém provedení viz 

Obr 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Armáda a PMC, institucionální srovnání 

Komparace klasické armády a soukromé vojenské společnosti na bázi institucionální 

analýzy bude mít mimořádný význam zejména v případě většího rozšíření privatizace 

bezpečnosti jak v kvantitativním, tak v časovém smyslu. 

Obr. 13: Ideální křivky mobilizace vojenských systémů personálního doplňování 

Q 

t 

Privátní (žoldnéřské) armády 

Mili ční armády 

Profesionální armády 

Branecké armády (šedá – prostor mobilizace skrze prodloužení ZVS 
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Soukromá vojenská společnost představuje ekonomický subjekt podnikající v relativně 

malé oblasti. Tedy přinejmenším v porovnání s armádou. Ta zodpovídá za takřka všechny 

možné vnější a z části i vnitřní nebezpečí a hrozby. Na druhou stranu klasická armáda nemůže 

působit v non-bezpečnostních oblastech, což je častý jev u PMC´s (jak bude ještě ukázáno), 

kde civilní a militární aktivity nemají snad žádnou jasnou hranici (Singer 2003). Podstatným 

rozdílem však je, že zatímco armády představují svým způsobem kolos (a to dokonce i ty 

menší z nich), pak většina vojenských firem je relativně malá. Čítají desítky, stovky, zcela 

výjimečně tisíce zaměstnanců (a to ještě v době kontraktu). Zatímco soukromá vojenská 

společnost tak žije z okamžité příležitosti, armáda se dlouhodobě a systematicky připravuje na 

zachycení budoucích trendů. 

To s sebou nese jeden podstatný rozdíl. Zatímco armáda považuje budoucnost a 

v jistém ohledu i minulost za předmět své činnosti, v případě korporátních aktérů toto platí jen 

omezeně. Odráží se to (stejně jako v ostatních paralelních dualitách – stát/soukromý sektor) 

v mimořádném rozdílu v přístupu k vědě a výzkumu. Naprostá většina armád drží vlastní 

výzkumné kapacity, jakož i historická oddělení (v USA jsou to instituce jako Comand and 

General Staff College, Česko – Univerzita obrany – centrum strategických studií, Vojenský 

historický ústav atd.). Tato snaha o poznání v jistém ohledu představuje ústřední bod pro 

každé OS v mírovém období. Ozbrojené síly obvykle disponují vlastními univerzitami, či úzce 

kooperují s veřejnými51. Know-how není jen něco, co by bylo předáváno jednou generací 

vojáků na druhou. Know-how se rodí právě ve výzkumných institucích armády a odtud se přes 

vojenské univerzity, postgraduální kurzy a výcvikové tábory šíří do celého tělesa ozbrojených 

sil. Know-how je tedy jeden z ústředních a zdůrazněme, že samostatných, pilířů každé armády. 

Naopak PMC´s tak jako většina malých a středních firem (Blažek, Uhlíř 2001) nemá vlastní 

výzkumné kapacity. To znamená, že „vývoj“ není primárním cílem firmy. Naopak, know-how 

je introdukována zvenčí zaměstnanci, jež ji obdrželi na svých předchozích pozicích v OS. 

Know-how se může sice předávat z jedné generace pracovníků na druhou, nicméně bez 

vědecké zpětné vazby52. Navíc díky nespojitosti akcí PMC´s je i toto předávání problematické. 

Ony vnitřní schopnosti instituce se zde tedy nerodí systematickou prací, nýbrž spíše nahodile a 

více méně chaoticky. PMC´s tedy zcela chybí tento významný prvek vnitřní vybavenosti 

každé instituce. Navíc dochází k situaci, kdy neexistuje skutečný svorník mezi jednotlivými 

                                                      
51 Značná část amerických důstojníků pochází z ROTC (Reserve Officer Training Centre) programů, jež jsou 
provozovány na amerických univerzitách jako „minor“ obor k vlastní „major “ specializaci studenta. 
52 Samozřejmě specifikum představuje firma MPRI zaměřená právě na poskytování know-how. 
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PMC´s. Lze tvrdit, že klasické armády procházejí evolucí jako celek, naopak soukromé 

vojenské společnosti nikoli. Evolucí neprochází firma (jakkoliv i ta toho občas může 

manažerským rozhodnutím dosáhnout - jde však spíše o „revoluční skok“ nikoli evoluční 

vývoj), nýbrž celý trh soukromých vojenských společností. „Umírání a zrod“ firem zde 

představuje hlavní cestu evoluce, nikoli vnitřní učení se každé firmy.  

Co se týká personálu, PMC obvykle „zdědí“ materiál po armádě (Singer 2003, 

Deschamps 2005). Tedy, krom vyššího věku, existence zkušeností apod. neexistují nějaké 

závažné rozdíly. Avšak zatímco armáda v mnoha ohledech může vynucovat poslušnost (a i 

setrvání ve službě za jistých podmínek), PMC tak činit nemůže. Naopak můžeme tvrdit, že 

vojenské firmy si pracovní sílu pouze vypůjčily od trhu na dobu určitou. Vzhledem k již 

mnohokrát zdůrazněné disproporci mezi OFF a ON fázemi firmy je toto podstatný jev. To, co 

na jednu stranu umožňuje finanční efektivitu, může v určitý okamžik způsobit neschopnost 

akce. K personálu je nutné ještě dodat, že zatímco armáda silně dbá na vnitřní karierní řád, na 

možnost odborné a hodnostní mobility, v případě firem se jedná spíše o výjimku. Zaměstnanci 

nastupují na pozice, v nichž ukončili svou službu v armádě (Kinsey 2006). Tento jev je 

v jistém ohledu symptomem absence specifických vnitřních schopností, které samozřejmě 

obsahují i optimalizaci rolí zaměstnanců. I v případě personálu, jakožto dalšího klíčového 

pilíře armády vidíme odlišnosti, které mohou ovlivnit fungování a především dlouhodobou 

úspěšnost firmy. Specialitou firem je, že jejich zaměstnanci mohou pracovat i s personálem 

najatým ve třetí zemi, pak se na takovéto zaměstnance bude vztahovat i právo jejich 

domovských zemí. Další možností je kooperace s vojáky třetí země. Zde pak dochází 

k prolnutí hned několika problémů. Nakolik je firma podřízena vedoucím autoritám této 

armády, nakolik jsou tito vojáci povinni poslouchat rozkazy firemních představitelů atp. Toto 

je poměrně zásadní rozdíl od formálně rozpracovaných zásad kooperace klasických armád 

s jinými subjekty.   

Techniku lze označit za třetí pilíř armády. Je to bezesporu pilíř, už jen proto, že 

technika představuje v mnoha ohledech nejstabilnější součást armády. Armáda tedy disponuje 

technikou, jež vlastní, relativně libovolně. Naopak vojenská společnost má značně 

problematické podmínky pro nakládání a vůbec opatřování techniky. Krom nutnosti opatřit 

finanční prostředky (viz níže), se jedná o zákonem dané limity na držení zbraní právnickými 

osobami a jejich následné využívání zaměstnanci. Technika navíc nemůže být často vlastněna 

dlouhodobě. Buď musí být poměrně rychle prodána (cirkulace mezi vojenskými společnostmi 

a státy), nebo pronajímána. V případě pronájmu pak vystupuje celá řada problémů spojená 
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s případnou ztrátou techniky atd. I technika je tedy (více či méně) vypůjčena od trhu na 

relativně krátkou dobu. 

Pakliže předchozí tři oblasti byly popsány jako pilíře armády, pak následující odstavec 

bude věnován základům - financím, jež umožňují vybudovat ony tři pilíře. Armáda získává 

peníze ze státního rozpočtu. Finanční potřeby jsou tedy uspokojovány relativně dlouhodobě a 

bez výrazných výkyvů53. Na druhou stranu získat nějaké mimořádné peníze, díky lepší 

efektivitě v akci je takřka nemožné (v krátkodobém horizontu by v takovém případě došlo 

spíše k snížení přidělených prostředků54). Naopak v případě vojenské společnosti je finanční 

zajištění vždy jen okamžité, ale zato ovlivnitelné výsledky. Peníze je nutno shánět na trhu 

prostřednictvím nabízení vlastních služeb. Podobně pak i personál a techniku musí firma 

shánět na trhu, zde však jde o získání na základě poptávky firmy a nikoliv nabídky.  

Samozřejmě i PMC jako jiný tržní subjekt může poptávat finance u bankovního sektoru, 

nicméně vzhledem k tomu, že bezprostředně nemá čím ručit (hodnotou jsou především 

zkušenosti a vůle zaměstnanců – viz výše) může být tento finanční kanál problematický. 

Optimální tedy je, pokud klient již určitou technikou disponuje.   

 

2.2.4. Teritoriální versus non-teritoriální aktér 

Komparace PMC a klasické armády by nebyla úplná bez ozřejmění snad 

nejzákladnějšího rozdílu mezi těmito dvěma subjekty. Zatímco klasická armáda představuje 

„teritoriálního“ aktéra, pak PMC nikoli. Respektive oba aktéři jednají v prostoru, oba jsou jím 

ovlivňováni, leč státní armády disponují zcela jinou kvalitou v užívání prostoru. 

Státní armáda, jak již sám název napovídá, jest institucionálním derivátem státu. Stát je 

sám o sobě charakterizován jakožto geografické území s příslušnými zdroji (viz Kjellen, 

Ratzell, Haushofer), jež se nachází na jeho půdě. Armáda původně vznikla z důvodu ochrany 

tohoto prostoru, případně s cílem rozšířit tento prostor. Toto speciální sepětí půdy (prostoru) a 

armády je zcela zřejmé již jen z toho prostého faktu, že snad všechny OS světa mají ústavou 

(či jinými právními normami) zadanou povinnost bránit územní integritu země. Armáda tedy 

má za úkol v rámci teritoria státu uskutečňovat svoji činnost a může disponovat za jistých 

okolností i všemi dostupnými zdroji tohoto území. To jest, může disponovat hmotnými i 

nehmotnými statky a samozřejmě i osobami. Území tak představuje základní ukotvení každé 

                                                      
53 Samozřejmě s výjimkou vojenských krizí, či naopak fiskálních restrikcí. 
54 Ušetřené finanční prostředky z roku A obvykle nebudou převedeny do roku A+1, nýbrž naopak o tuto 
uspořenou část bude rozpočet na tento rok ochuzen. 
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armády. V době války pak disponuje armáda možností mobilizace zdrojů nacházejících se na 

území státu. V tomto smyslu lze každé armádě přiřadit konkrétní (zdrojovou) oblast. 

Naopak PMC ze svého tržního prostoru nemá za sebou takovýto prostorový back-

ground. Úkolem PMC není hájit nějaké území, mnohem spíše jde o obhajobu, či vybojování 

konkrétních zájmů, jedno zda sektorově či geograficky se projevujících. Samotná společnost 

sice má nějaké sídlo (blíže následující kapitola) a případně i pozemky pro výcvik, ale vždy 

v rámci nějakého státu, v hájemství určité formální teritoriální síly. Není tedy možné, aby 

PMC získávala z daného území zdroje tak jako armáda. Nemá moc provést mobilizaci ani 

požadovat území pro své činnosti. Jejím jediným vlastním prostorem je prostor trhu, kde 

ovšem žádné trvalé geografické hranice neplatí. 

To, co je na jednu stranu znevýhodňující – absence prostorového ukotvení - může však 

ze strany druhé představovat silnou výhodu. Zatímco státní armáda je při své činnosti často 

omezena teritoriem (jedno zda v operačním smyslu, či ve smyslu rekrutace osob, případně 

získávání financí), disponuje PMC možností pohybu v tržním prostředí. V jistém ohledu zde 

čelíme určité degeografizaci, tváří v tvář sektorové příslušnosti PMC. Tato degeografizace 

s sebou přináší i nejistotu strany formálního usídlení firem. 
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3. RACIONÁLNÍ VÝCHODISKA UŽITÍ SOUKROMÝCH 

VOJENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 

 

Předchozí kapitoly definovaly současné bezpečnostní prostředí v rámci nového 

geopolitického uspořádání, dále byly uvedeny definice soukromých vojenských společností a 

komparovány s klasickými armádami. Na základě těchto podkladů lze nyní přistoupit 

k analýze výše uvedených souborů faktů a interpretovat je jako základní modely užívání 

PMC´s a dále k definování hlavních podmínek efektivního použití. Než však přistoupíme 

k vytvoření tohoto základního teoretického rámce, musíme explanovat, zde zcela základní, 

problematiku programování ozbrojených sil. Tato problematika představuje jakýsi teoretický 

odrazový můstek pro naše další uvažování. Základním zdrojem (dále již neodkazovaným) pro 

uvažování v oblasti programování OS může být například Hušek, Maňas (1989). 

 

3.1. Problematika programování ozbrojených sil 

Diskutované téma se váže k zásadní problematice, programování ozbrojených sil. Zde 

je nutno uvést alespoň základní teoretické podklady problematiky. Armády musí být 

programovány na základě několika klíčových faktorů, jež jsou limitou pro všechny možné 

alternativy konstrukce, složení, charakteru, užití etc. OS. Je však nutné si uvědomit, že na 

jedné straně stojí teorie a na druhé straně realita se svými vlastními činiteli (jako korupce, 

nekompetentnost atp.), jež mohou silně odklonit reálné OS od teoretických předpovědí. 

Již dříve bylo definováno, čím armáda je: v současné době se jedná především o 

pojišťovací instituci ve smyslu krytí případných rizik a hrozeb. Z toho vyplývá základní cíl 

armády, a tím je na tomto poli zajistit národní bezpečnost. Z toho plyne, že snahou je dodat 

armádě takové prostředky, které by jí umožňovaly naplnit tuto funkci v určitém portfoliu 

hrozeb a rizik. 

Na tomto místě si musíme uvědomit, že programování OS představuje problematický 

úkol. Za prvé samotná predikce, je obtížná. Je tedy obtížné říci, jaká budou bezpečnostní 

rizika za pět, deset či dvacet let. Tento středně a dlouhodobý horizont je dán několika faktory. 

Předně jde o délku životního cyklu vojenské techniky. Ta se pohybuje kolem patnácti až třiceti 

let (viz životní cykly techniky jako Mig 21, F-4, T-54/55, PlK Bofors etc). To tedy znamená, 

že s dnes nakoupenými zbraněmi budeme muset bojovat za čtvrtstoletí. Podobně organizační 
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struktura je dosti odvislá od těchto zbraní a jejich zastoupení v armádě, podobně i taktika a 

procedurální schémata. Tedy dnešními rozhodnutími programujeme armádu na nějakých 

dvacet či více let dopředu. Dále je nutné pochopit, že soudobé ceny za bojovou techniku 

představují enormní vypětí snad pro každou ekonomiku a chybná rozhodnutí se tak nedají 

často napravit55. 

Všeobecně lze vymezit několik pilířů, od nichž se odvíjí uvažování o budoucích 

úkolech a tím pádem i struktuře, velikosti etc. každé armády: 

1) Přímé geografické a demografické faktory – tedy velikost státu, počet obyvatel, 

umístění v rámci kontinentů a oceánů 

2) Přímé ekonomické faktory – velikost ekonomiky, její zaměření (a tedy i potenciálně 

slabé stránky), vlastnictví přírodních zdrojů (prolíná se s geografickými faktory) 

3) Postavení v rámci okolních států, pozice v rámci globálního politického systému 

4) Ideová, či kulturní síla 

5) Ambice populace a jejich elit – v zásadě se jedná o rezultát předešlých (nicméně případ 

jako Německo ukazuje, že reálná síla od potenciálně dosažitelné může být výrazně 

vzdálena). 

Tyto faktory představují vždy limitu tvrdé vojenské síly. Ačkoliv některé limity jsou 

jednoznačné (ostré), jako například demografický faktor, či faktor absence moře a jiné naopak 

neostré, jako například kulturní síla, můžeme tvrdit, že všechny tyto limity reálně existují. 

Zadání pro armády pak musí akceptovat reálné (jsoucí) zdrojové rámce. Jak jsme naznačili již 

v první kapitole, po skončení druhé světové války došlo k výraznému urychlení globalizace. 

Ta přináší již výše diskutovaný jev EKONOMIZACE mezinárodních vztahů, jakož i přímo 

konfliktů. Jedním z primárních požadavků každého programování armád musí tedy být snaha 

nepoškodit budoucí ekonomickou výkonnost, neb jen ta umožní dlouhodobé setrvání ve 

vyšších patrech mezinárodní pyramidy moci. Existuje zde tedy výrazná limita ve volnosti 

nakládání s finančními prostředky. Faktem zůstává, jak jsme již ostatně vysvětlili v kapitole 2, 

že armáda představuje neproduktivní instituci v ekonomickém slova smyslu. Výdaje na 

armádu tak nemají efekt jako například výdaje do vědy a výzkumu. Vzdělávací systém je sice 

také z krátko či střednědobého hlediska neproduktivní, jeho význam však v dlouhodobější 

                                                      
55 Nutno ovšem dodat, že výzbroj a výstroj byla drahá vždy. Uvažme jen, že celý feudální systém poskytoval 
základnu pro těžkooděné jezdce – rytíře. Náklady na rytířskou zbroj představovaly i tehdy zcela enormní sumy. 
Například Krč (2001, s. 21) cituje Choc (1967, s. 237), který v odkazu na Ripaurský zákon určuje cenu rytíře na 
48 solidů – což odpovídalo tehdy ceně 48 krav!   
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perspektivě nelze popřít (naopak vojenské výdaje jsou při nejlepším spekulativní). Proto tedy 

je nutné maximalizovat efektivitu vynakládaných prostředků na obranu. Peníze určené na OS 

tedy musí splňovat kritérium relativní maximalizace obranných kapacit při minimalizaci 

finančních prostředků. 

Samotné programování lze charakterizovat jako několikastupňový proces. Po zvážení 

oněch několika základních faktorů determinujících možnosti a hrozby každého státu lze 

stanovit určitou množinu rizik a hrozeb v určitém časovém horizontu. Nicméně každé toto 

riziko má jinou pravděpodobnost naplnění v daném časovém rámci. Je tedy nutné ohodnotit 

tuto pravděpodobnost. Zde se skýtá problém, jak přistupovat k rizikům, jež mají 

charakteristiky spíše podmíněných jevů, a tedy i podmíněných pravděpodobností. Neboť 

realizace jedné události může dramaticky (skokově) proměnit pravděpodobnost realizace 

určité hrozby. 

Pravděpodobnost hrozby je však pouze jednou stranou naší rovnice. Druhou stranou 

pak je „cena“, již budeme muset zaplatit při realizaci hrozby. I zde je predikce obtížná, 

jakkoliv alespoň na řádovostní úrovni lze stanovit hierarchii cen hrozeb. Nicméně některé 

hrozby bezpečnostního low-endu nejsou spojité, ale zato mají schopnost kumulace a 

především multiplikace škod (cen). Teprve cena hrozby násobená její pravděpodobností nám 

umožňuje sestavit si jakýsi žebříček hrozeb. Nicméně ani tento krok není konečný, jsou totiž 

hrozby, jejichž eliminace by byla neuskutečnitelná například z ekonomických či politických 

hledisek. Mluvíme zde o základním požadavku, aby cena za odvrácení určitého rizika byla 

menší než hodnota námi odvraceného rizika. 

Na předešlých řádcích jsme do značné míry očekávali, že pravděpodobnosti hrozeb se 

budou chovat tak, že jednotlivé události budou časově rozloženy poměrně rovnoměrně. Ovšem 

realita může být výrazně odlišná, neboť jednotlivé události mohou klastrovat. Znamená to, že 

statisticky nám jedna daná událost připadá na pět let, jenomže ve skutečnosti spíše dochází 

k nakumulování třeba tří událostí do velmi krátké doby jednou za patnáct let. V takovém 

případě jsou pravděpodobnosti stejné, nicméně fakticky jde o dosti odlišné stavy. Také se 

může stát, že rozložení událostí se v čase mění, což může vést k mylným závěrům. Pokud by 

tak byl nahrazen pravidelný výskyt jednotlivých událostí klastrováním těchto jevů, mohli 

bychom (do výskytu prvního klastru jevů) předpokládat, že došlo k výrazné změně 

v pravděpodobnosti uskutečnění jevu. Samozřejmě i to se stává, takže v praxi se 

pravděpodobnosti mění s časem díky změně okolních podmínek.   
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 Je také nutné vidět, že nelze v jeden moment připravovat stejnou měrou armádu na 

celou sadu rizik. Některá budou přenechána jiným institucím určeným k zajišťování 

bezpečnosti (policie, pohraniční policie, tajné služby…). Každopádně po určení „vah“ rizik 

musíme stanovit jakýsi minimální (popřípadě i maximální) práh, kde bude ležet oblast, jíž se 

pokusíme čelit. Takto popsaný postup je samozřejmě vysoce formalizovaný, zde představuje 

jakousi matematickou úlohu. V realitě však je velmi těžké získat konkrétní pravděpodobnosti a 

konkrétní ceny. Dostává se tak do hry náhoda, subjektivní postoje čelných představitelů a jistě 

také móda.  Praktický význam výše uvedeného pro problematiku soukromých vojenských 

společností především spočívá v konstatování, že armády nejsou a nemohou být připravovány 

na všechna možná ohrožení. Zejména pak dochází k marginalizaci potencionálních hrozeb 

vyskytujících se někde na periferii zájmů státu. Jak uváděla již subkapitola 1.5. současné 

západní armády jsou poměrně slabé, což má za následek nutné omezení spektra rizik, jež jsou 

uvažována během programování OS. V určitých situacích však je třeba využít ozbrojené moci 

i na periferii, případně proti neočekávaným hrozbám. Primární požadavek se týká nalezení 

(vybodování) dodatečné kapacity schopné vyplnit mezery ve schopnostech regulérních armád. 

 

Programování armád by se mělo týkat i soukromých vojenských společností. Teoreticky by 

soukromý kontraktoři měli být najímáni právě proto, aby zvýšili efektivitu OS. Nelze 

považovat za vhodné ad hoc najímání privátních sil bez jasné koncepce. Takovou koncepci 

vytvořilo (byť s určitým zpožděním) americké ministerstvo obrany ve formě FM 3-100.21 

(100-21)56, který představuje první krok k určité racionalizaci. Manuál řeší mnohem spíše 

operačně-taktickou a administrativní problematiku zapojení soukromých kontraktorů, než 

problematiku strategickou (která je naším cílem). Všeobecně v literatuře až do nedávné doby 

chyběly teoretické a mnohde i praktické doporučení a principy využívání kontraktorů. Určitý 

průlom krom výše zmiňovaného polního manuálu, představují až například práce Nového, 

Zapletalové (2007). U konkrétních doporučení převládá zejména důraz na zajištění 

výběrového řízení a průběžnou evaluaci. V případě konkrétních operačních návrhů pak je 

řešena otázka subordinace při „neválečných“ operacích. Snahou je omezit případné nejasnosti 

v odpovědnosti soukromých kontraktorů v operační zóně. Zejména v Evropě bude ještě 

nějakou dobu trvat, než dojde k vybudování skutečné koncepce využití PMC´s. 

 

                                                      
56 FM značí Field Manual (polní manuál) jedná se o předpis pro činnosti, akce atd. 
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3.2. Základní modely využití vojenských firem 

 

V této části se pokusím na základě výše uvedených kapitol deskribujících PMC´s a 

komparujících PMC´s armádou o vytvoření několika elementárních modelů použití PMC na 

místo tradiční armády. Jedná se tedy o modely PMC jako geopolitického nástroje státu.  

 

3.2.1. Geografický model uplatnění 

Předpokládejme, že soukromé vojenské společnosti představují skutečně flexibilní a 

kompetentní instituce schopné řešit nízko intenzitní rizika vojenské povahy. Jelikož z jejich 

povahy vyplývá jejich efektivita (pro zákaznické vlády) především pro relativně krátkodobé 

akce a zároveň jsou tyto společnosti sto poskytnout pracovníky a techniku pro odlišné úkoly, 

ovšem bez záruky dostupnosti služeb v době krize, mělo by jejich užívání nabývat určitých 

geografických rysů (viz obr. 14): 

1) Oblast jádra – vlastní území: mělo by být natolik zabezpečeno, že PMC´s 

nepředstavují klíčovou složku vojenské strategie, poskytují maximálně okrajové 

služby. V případě velmocí může být jádro chráněno částečně profesionální 

armádou a částečně určitou milicí (NG USA, Teritoriální armáda UK). 

2) Oblast semiperiferie – oblast vitálních národních zájmů: představuje pro 

bezpečnost státu klíčovou oblast. Právě pro tuto oblast byly vytvořeny 

profesionální síly, jež mají za úkol odstrašovat, případně aktivně útočit v národním 

zájmu. Hrozby z této oblasti by měly být i na domácí frontě přijímány víceméně 

s pochopením, proto přímá angažovanost vlastní armády nepředstavuje z krátko a 

střednědobého hlediska problém. I zde mohou PMC´s představovat nanejvýše 

doplněk stálým silám. Nadužívání soukromých firem by znamenalo buď úpadek 

státu a morálních sil jeho populace, či v teoretickém případě by indikovalo přežití 

se konceptu stálých profesionálních sil, jak je dnes známe. 

3) Oblast periferie z pohledu zahraniční politiky mocnosti nepředstavuje vhodné 

místo pro angažování profesionálních vojenských sil. Na domácí půdě by i mírné 

ztráty v takových oblastech znamenaly velký problém. Právě zde existuje nika pro 

působení vojenských společností. Jejich stínové operace unikají médiím a nejsou 

tak považovány za přímý politický problém. Dále případné udržování jednotek pro 



 

tyto oblasti by bylo dosti drahé a neefektivní vzhledem k

nasazení a omezenému

Obr. 14: Tři zájmové 
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Předpokládejme, že nějaká činnost zabezpečovaná doposud vojenským útvarem má 

pravděpodobnost naplnění (v určitém čase) (P), náklady na udržování útvaru označme jako 

NA, na druhé straně máme soukromého kontraktora, který nabízí zajištění stejné služby (ve 

stejném rozsahu) za jistý násobek ceny vojenského útvaru tedy k×NA. Máme-li preferovat 

soukromého kontraktora, musí platit, že náklady na permanentní vydržování útvaru jsou vyšší 

než náklady dočasného pořízení služeb od soukromé firmy. 

�� > ! × (� × ��) 

� < ��� 

Zisk (W) pak lze vyjádřit jako rozdíl mezi cenou udržování útvaru a občasným 

najímáním kontraktora: 

# = �� − � × (� × ��) 

Situace je ovšem složitější. Příležitostné kontaktování firmy s sebou nese riziko Pm, že 

daná služba nebude v potřebný čas dostupná. Pak nastává situace, že budeme muset zaplatit 

cenu uskutečnění rizika C. Jedná se tedy o ztrátu L k. Dodejme, že samozřejmě musíme 

uvažovat celý vztah jako podmíněnou pravděpodobnost vázanou na vznik rizika.  

$� = �� × � × % 

Naším základním kritériem tedy je, aby průměrný zisk (W), převážil nad průměrnou 

ztrátou (L ): 

# > & 

�� − � × (� × ��) > �� × � × % 

 

Aplikace takového přístupu, který by při snaze o přesné vyčíslení přerostl  

v mnohostránkový matematický model nutně zahrnující celou řadu proměnných se vzájemnou 

provázaností, bude však omezena jen na specifické případy. Mnohem častěji nastane situace 

rozhodování, zda danou konkrétní aktivitu má vykonávat voják z povolání, nebo soukromý 

kontraktor, aniž by bylo nutné zvažovat pravděpodobnosti rizik a jejich ceny. V takovém 

případě budou zvažovány především náklady na vojáka a náklady na kontraktora v určitém 

čase. Na jedné straně stojí náklady na vojáka (Na), jako suma platu, příplatků, daňových 

odvodů etc. a také cena za základní výcvik a výcvik v odbornosti (V1). Dále pak bychom měli 

započítat náklady na udržovací výcvik (Vc), nutný pro udržení kvalifikace. Náklady na 

kontraktora (Nk) představují poměrnou část veškerých nákladů a zisků firmy. Až na položku 

základního a základního specializačního výcviku všechny proměnné narůstají (konstantně) 

s násobkem časových jednotek (t). V1 je však položkou jednorázovou, jež platí pouze armáda, 
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při vstupu vojáka do služebního poměru. Pro splnění finanční výhodnosti musí platit 

„substituční“ nerovnice: 

 

' × �( + *� + ' × *+ > , × ��  
 

Mělo by tedy platit pro cenu celkového výcviku (V1+Vc): 

*� + ' × *+ > , × �� + ' × �( 

 

Samozřejmě reálné situace jsou složitější, protože po odsloužení určitého počtu let 

získává voják nárok na vzdělávací granty a později i případně na výsluhu. Navíc každý 

dodatečný voják se kupuje za cenu o něco vyšší než voják předcházející57. Přesto výše 

uvedená triviální nerovnice může alespoň parciálně zhodnotit ekonomickou racionalitu 

substituce vojáka kontraktorem. 

 

3.2.3. Vojenská společnost, vnitro-politicky úsporná volba 

Války u západní společnosti povětšinou nejsou populární. Politici se tedy musí snažit 

buď nevést války, či omezit jejich medializaci. Vzhledem k tomu, že pouze vítězná válka 

může přinést politické body58 (a to jen na mimořádně krátké období) a faktu, že války je 

zřejmě nezbytné čas od času vést (přinejmenším v případě velmocí), nezbývá, než alespoň na 

části válek participovat pokud možno utajeně. Především operace na periferiích zájmů ZP tak 

představují možnost pro vojenské firmy. Obdobně i dílčí participace firem na probíhajících 

oficiálních konfliktech může pomoci. Ztráty soukromých kontraktorů nemusí být počítány do 

oficiálních armádních statistik, čímž se snižuje vnitropolitická cena války. Vojenské 

společnosti také mohou využít občanů třetích zemí a tím ještě více snížit dopady války na 

populaci mocnosti. Takovýto přístup by měl nalézat největší uplatnění tehdy, pokud se jedná o 

války „smyslové“. Naopak v případě válek „mýtických“, kde obyvatelstvo podporuje válku a je 

smířeno i se ztrátami, lze diskutovat přínos soukromých kontraktorů. 

 

                                                      
57 Přirozeně jen za předpokladu poptávání stejné kvality vojáka a při stejné situaci ekonomiky. 
58 Všimněme si příkladu prohraných voleb sira W. Churchilla, jakkoliv vítěze druhé světové války, či prohraných 
voleb vítěze ze zálivu G. Bushe seniora. Zde je evidentní, že mnohdy ani gloriola vítěze nemusí pomoci.  
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3.2.4. Vojenská společnost - nástroj stínové zahraniční politiky 

V současném světě dochází ke snaze omezit války skrze širší mezinárodní kontrolu 

aktérů. Často je na jednu i více stran konfliktu uvaleno embargo, jež znemožňuje dodávat 

zbraně, výcvik, či přímou vojenskou podporu. Tento převládající „idealismus“ však nemůže 

změnit realitu, ve které je pro řadu států důležité podpořit jednu z válčících stran. Samozřejmě 

tato podpora nemůže být otevřená, vyslání vlastních vojsk, či přinejmenším poradců by 

vyvolalo silný mezinárodní ohlas – skandál, jež by se mohl přenést i na domácí půdu. 

V extrémním případě by přímá vojenská angažovanost mohla vést až k eskalaci konfliktu na 

vyšší mezinárodní úroveň. V tomto okamžiku přicházejí v úvahu soukromé vojenské 

společnosti. Jakkoliv mohou být neformálně napojeny na vládu, přesto jsou vnímány jako 

soukromý subjekt. Pakliže se tyto společnosti proviní proti mezinárodním úmluvám, bude to 

jejich problém a pouze sekundárně problém jejich vlád. Soukromé vojenské společnosti 

podpoří konkrétní stranu konfliktu a zajistí kýžený výsledek. Teoreticky by bylo možné situaci 

ještě více zamlžit použitím společnosti ze třetího státu tak, aby jakékoliv přímé napojení bylo 

těžko prokazatelné. 

 

3.3. Základní podmínky racionálního využití vojenských společností 

 

Efektivní uplatnění výše uvedených modelů závisí na splnění několika základních 

podmínek, přičemž lze očekávat, že v opačném případě bude mít outsourcing spíše negativní 

dopady. Elementární předpoklad, který se dále nediskutuje, spočívá v tvrzení, že: Cílem 

outsourcingu je získat výhodu (ekonomickou, mediální, mezinárodně-právní) pro stát59.  

V prvé řadě by měla existovat širší koncepce použití vojenských firem. Taková 

koncepce si vyžaduje vypracování metodik výběru společností, operačních i taktických 

principů zasazení po boku armády (v současnosti má jen USA). Nelze opomíjet ani 

strategickou rovinu, která definuje především oblasti a typy krizí (událostí) dle možnosti 

použití klasické armády a PMC´s. Nakonec musí existovat i mechanismy evaluace již 

v průběhu zakázky. 

Geografický model tedy vyžaduje především určení klíčových oblastí, které jsou 

považovány za těžiště ZP, oblastí jejichž význam se liší v závislosti na konkrétní situaci a 

                                                      
59 Nemluvíme tedy o situaci, kdy rozhodnutí o outsourcingu vzešlo z korupčního jednání, či zcela nahodilého, 
náhodného rozhodnutí. 
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nakonec definování oblastí nejméně podstatných pro ZP státu. V návaznosti pak určení 

maximálního rozsahu zapojení soukromých kontraktorů a také typu služeb, jež poskytují. 

Představy o zapojení PMC´s by měly korespondovat s celkovou vojensko-politickou strategií 

a zdrojovými možnostmi. 

V rámci modelu ekonomické efektivity by mělo platit, že má-li sloužit kontraktor jako 

ekonomičtější náhrada profesionálního útvaru, musí existovat reálný kalkul ceny za 

poptávanou službu a musí existovat vhodný mechanismus výběru dodavatele. Tam kde 

neexistuje výběrové řízení, stěží lze mluvit o dlouhodobých nadějích na ekonomický přínos. 

Dále musí existovat konkurence, jinak nelze provádět skutečný výběr. Absence konkurence 

v dlouhodobém horizontu nutně sníží kvalitu služeb a naopak zvýší cenu. V prostředí 

monopolu navíc chybí pojistka pro případ nesplnění nakoupené služby, nebo ukončení 

činnosti firmy. Jedná-li se o outsourcing občasných činností, musí být vždy zajištěna jejich 

dostupnost v okamžiku potřeby, jinak se stává kupec závislým na momentální tržní situaci. 

Správný odhad frekvence některých periferních činností také představuje klíčovou, jakkoliv 

obtížně splnitelnou podmínku. 

 Na konkrétní operační úrovni považuje autor za významný požadavek na omezení 

počtu různých subjektů angažovaných v jedné operační zóně. V kapitole 2 jsme tvrdili, že 

společnosti postrádají sobě vlastní know-how a především mezi nimi chybí jakýkoliv svorník, 

jenž by sbližoval jejich operační postupy. Na základě toho lze tvrdit, že firmy ponechány samy 

sobě a tržnímu prostředí budou mít tendenci k postupnému zvyšování mezifiremních rozdílů 

v operačních postupech apod. Podobně díky absenci autochtonních kapacit zabývajících se 

„mobilizací“ bude docházet ke zhoršení výkonu při enormním nárůstu počtu zaměstnanců. A 

to zejména pokud dojde k překročení řídících schopností managementu.  Mělo by tedy platit, 

že s rostoucím počtem subjektů (a jejich vnitřní velikosti) v jedné operaci, se snižuje 

schopnost interoperability a kooperace, čímž klesá celková výkonnost.  

Státy by tedy měly využívat PMC´s spíše v situacích, které nevyžadují koordinaci 

velkého množství firem a zároveň by nemělo docházet k nadměrnému růstu vojenské firmy, 

jež by následně ztratila svou flexibilitu jakož i vnitřní kohezi60. Navíc spolu se zvětšením 

jednotlivých firem i počtu firem musí docházet k úměrnému zesílení dohledu, nemají-li se 

kontraktoři vyhnout kontrole. Taková kontrola však vyžaduje dodatečné prostředky lidské i 

finanční.  

                                                      
60 Firma bude optimálně sdružovat osoby, které mají nějaký společný background. Při nárůstu počtů zaměstnanců 
pravděpodobně dojde k porušení tohoto principu. 
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4. PROSTOROVÉ ASPEKTY EXISTENCE VOJENSKÝCH FIREM 

 

. V souvislosti se soukromými vojenskými společnostmi lze hovořit o geografických 

aspektech ve dvou ohledech. První, zcela zásadní představuje lokalizace sídel. Význam 

lokalizace spočívá v tom, že sídlo/umístění firem představuje jejich klíčový prvek a zároveň 

určité pojítko/kontakt k dalším segmentům trhu, ať jednotlivým zákazníkům, tak centrálním 

orgánům hostitelskému státu. Sídla firem soustřeďují moc (fakticky i symbolicky) a 

koncentrace takových sídel implikuje kumulaci moci ve smyslu vojenských kapacit a vojenské 

síly generelně. Proto je důležité studovat, zda jejich sídla korespondují s lokalitami 

koncentrace globální ekonomické a politické moci. 

Na druhé straně geografie pracovišť – působení SVS může naznačovat, nakolik 

jednotlivé společnosti představují geopolitický nástroj zahraniční politiky států, či zda je jejich 

podnikání spíše řízeno tržními silami (někdy se však se mohou zájmy vlád a tržních subjektů 

prolínat, doplňovat). V neposlední řadě pak lokalizace pracovišť indikuje jak konfliktní 

oblasti, tak regiony, které lze v rámci světového geopolitického systému považovat za 

periferní a tudíž pro velmoci nezajímavé či rizikové. 

 

4.1. Tendence a hlavní rysy v lokalizaci sídel 

. Lokalizace sídel soukromých vojenských společností lze posuzovat minimálně na 

základě dvou úrovní  výskytu:  

a) na úrovni globální (v rámci geopolitického systému), tedy podle států.   

b) v rámci jednotlivých států.  

Jak již bylo naznačeno v metodice, první úroveň můžeme zkoumat relativně snadno 

vzhledem k dostatečné četnosti PMC. V případě vnitrostátní úrovně je takové studium 

relevantní pouze v rámci USA,  a i tam je spojeno s velkými obtížemi.  

 

4.1.1. Internacionální úroveň: 

Hlavním cílem této části je prozkoumat lokalizaci sídel PMC na globální úrovni a 

odhalit změny, jež se udály mezi lety 1995 a 2005. Seznam relevantních firem (Příloha 1) v 

roce 1995 činil 44 a 75 firem v roku 2005. Za deset let došlo ke značnému rozvoji odvětví, 
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když přírůstek firem převýšil 70 %. Ve skutečnosti celý komplex rostl ještě rychleji, neboť 

počet pracovníků v některých firmách výrazně narostl (MPRI61, Blackwater etc.). Tento nárůst 

lze jednoznačně přidat na vrub GWOT a konkrétně pak především vývoji po invazi do  Iráku v 

r. 2003. 

Prvním krokem bylo zjištění, zda došlo mezi roky 1995 a 2005 k nějaké změně 

v lokalizaci sídel vojenských společností. Nulová hypotéza předpokládala, že mezi lety 1995 a 

2005 nedošlo k žádné změně v distribuci sídel PMC. Dalším cílem bylo zjistit, zda dochází ke 

koncentraci firem v USA, proto první test (viz tab. 3) rozděluje společnosti na americké a 

ostatní.   

Tab. 3: Lokace vojenských firem, predikované a obdržené hodnoty (USA, jiní) 
  USA Jiní 
O 28 47 

E 19,29 55,71 

chí 0,021392   

 

Vidíme, že hodnota chí testu je velmi blízká nule, tedy nulovou hypotézu zamítáme. 

Ve zkoumaném období došlo ke změně koncentrace PMC a to nárůstem podílu USA. Pro 

komplexnější posouzení otázky trendů lokalizace jsme provedli ještě jeden obdobný chí test. 

Tentokrát jsme rozdělili společnosti na ty usazené v USA, UK, JAR a ostatní. Metodika testu 

je stejná jako v předchozím případě. Výsledek testu je, jak ukazuje tab. 4. Četnosti a podíly 

společností (dle států) využité při kalkulacích  viz tab. 5.  

Tab. 4: Lokace sídel vojenských firem predikované a obdržené hodnoty 
  USA UK JAR Jiní 

O 28 22,5 7,5 17 

E 19,29 19,29 20,45 15,97 

chí 0,005249       

 

Tab. 5: Četnosti využité při kalkulací chí testu 
  1995 Podíl % 2005  Podíl % 
USA 9 20,45 28 37,3 
UK 9 20,45 22,5 30 
JAR 12 27,27 7,5 10 
jiní 14 31,8 17 22,7 
celkem  44 100 75 100 
Data: viz příloha 1 

                                                      
61 Například v současnosti má MPRI trojnásobek zaměstnanců než v období jugoslávské války (www.mpri.com).   
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I zde se výsledek blíží nule a můžeme tak nulovou hypotézu o neměnnosti lokací 

zamítnout. Vidíme tedy, že prostorové rozložení evidentně prošlo výraznými změnami. 

Nejvýznamnější změnu ve sledovaném období tedy reprezentuje velký rozvoj a 

koncentrace PMC v USA na jedné straně a naopak naopak  obrovský propad počtu firem 

působících v Jihoafrické republice. Za zmínku ještě stojí zvyšující se podíl Velké Británie. 

Tento nárůst je zajímavý zejména vzhledem k relativně malé velikosti UK. Tabulka 6 

zachycuje vývoj počtu společností a podíl jednotlivých států na trhu ve sledovaných letech. Na 

USA a Velkou Británii připadají více než 2/3 všech PMC. 

  

Tab. 6: Lokalizace společností k 1995 a 2005 

  1995 podíl % 2005  % podíl 
Variace 
95/05 

JAR 12 27,2 7,5 10 0,37 

USA 9 20,5 28 37,3 1,82 

UK 9 20,5 22,5 30 1,46 

FRANCE 3 6,8 3 4 0,59 

ISRAEL 5 11,4 3 4 0,35 

ANGOLA  2 4,6 3 4 0,87 

Kanada 0 0 3 4   
JINÍ 4 9 5 6,7 0,74 
celkem 44  100 75 100   
Data viz. Příloha 1 

 

 

Následující graf 3 ukazuje na variace jednotlivých zemí. Obrovský propad JAR62 lze 

připsat především „Anti-Mercenary Law“ z roku 1999, jež ukončil legální existenci většiny 

vojenských společností v JAR. Naopak boom USA Velké Británie je do značné míry dán 

afghánským a iráckým konfliktem, kde se angažuje bezpočet anglosaských firem. Jednoznčně 

je vidět, že nedochází k difuzi vojenských firem, popřípadě vojenských kapacit. Celkový trend 

je spíše opačný a jedná se o koncentraci podílu USA a UK. Tuto tendenci zachycují grafy 4 a 

5, prezentující podíl společností z jednotlivých států v letech 1995 a 2005. Je mimořádně 

zajímavé, že USA v prvním sledovaném období měly relativně malý počet společností, a tedy 

i podíl na celosvětovém trhu.  
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National Congress (ANC) došlo k hluboké transformaci armády (Rupia 2005). Ta se dotkla 

především elitních jednotek, jejichž členové pak po takřka jedno desetiletí představovali 

jádrovou složku pro řadu konfliktů zejména v Africe. 

Podobná situace, co se týče redukce armád, nastala i v západní Evropě, avšak zde se 

redukce počtů týkala především těžkých zbraní (tankové, dělostřelecké a mechanizované 

jednotky). V mnoha zemích se zkrátila zejména povinná vojenská služba, takže se nejednalo o 

tak zásadní změnu z pohledu vojáků profesionálů. Navíc přechod ex-vojáků do civilních 

sektorů ekonomiky nebyl natolik problematický jako v JAR. 

Případ východní Evropy je obdobný. Zde ovšem došlo k výraznější redukci armád. 

Opět však na úkor branců a především těžkých zbraní. Přesto mnohde krizová ekonomická 

situace dávala předpoklady ke vzniku soukromých vojenských institucí. Jak uvedeme v další 

kapitole, ex-sovětští vojáci sice sloužili v některých konfliktech, ale nelze mluvit o 

organizovaných službách. Je to dáno samozřejmě i tím, že zde nebyly podmínky pro volné 

podnikání, které naopak existovaly v JAR či USA. Na druhé straně je však pravda, že v Rusku 

se bývalí vojáci uplatnili ve vnitřním bezpečnostním prostředí jako zaměstnanci 

bezpečnostních agentur, či bezpečnostních oddělení velkých firem. 

Druhý faktor významný pro lokalizaci PMC´s je poloha (ke klientovi). Ovšem nemusí 

jít nezbytně o blízkost geografickou. Navíc vojenské firmy nabízejí své služby širokému 

spektru zákazníků. Je tedy logické, že jsou koncentrovány ve státech, které představují klíčové 

oblasti současného světa. Místa, kde se potkávají toky kapitálu a informací spolu 

s kvalifikovanou pracovní silou. Nemusí jít vždy nezbytně o vysloveně globální centra, jak 

ukazuje případ Jižní Afriky. 

Třetím faktorem pak je blízkost k silné vládě. PMC ze své podstaty non-teritoriálního 

aktéra musí spoléhat na toleranci, či lépe na podporu nějaké pokud možno silné vlády. Jelikož 

samotné vlády geopoliticky aktivních zemí mohou představovat zdroj zakázek, bylo by naivní 

je opomíjet. Navíc zakázky od vlád západních států lze pokládat za finančně bezrizikové. 

Blízkost k vládě je jednak do určité míry geografická, především však sociální – personální, 

proto některé firmy jako MPRI mají ve svém vedení řadu bývalých vysokých zaměstnanců 

státní správy či armády. Jak nám ukazují současné příklady participace amerických a britských 

společností na GWOT, mohou takové kontakty poskytnout cenné a dlouhodobé zakázky. 

Naopak absence dobrých vztahů s vládou může v konečném důsledku vést ke zničení 

společnosti tak, jak se tomu stalo v JAR, kdy s protižoldnéřským zákonem musela ukončit 

svou činnost EO.  
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4.1.2. Národní úroveň USA 

Pro examinaci problematiky lokalizace společností na národní úrovni, není dostatek 

vhodných dat. Jednak větší počet společností se nalézá pouze v USA (partikulárně i v UK). 

Navíc i zde platí, že výchozí počet devíti společností není příliš vysoký. Znamená to, že je 

takřka nemožné provést standardní statistickou analýzu, jak jsme ji provedli v předcházející 

subkapitole. 

Tabulka 7 uvádí počty společností působících v jednotlivých státech USA k roku 1995 

a 2005. V iniciálním roce působily v USA známé a můžeme říci vskutku globální společnosti 

jako MPRI, DynCorp etc. V současnosti je spektrum společností mnohem širší a stejně tak i 

jejich význam na globálním trhu. 

  

Tab. 7: Lokace vojenských firem v USA srovnání 1995 a 2005 
stát 1995  Podíl % 2005  Podíl % 

Virginia 3 33,3 6 21,4 

Florida 0 0 4 14,3 

California  0 0 4 14,3 

ostatní 5 55,6 10 35,7 

n/a 1 11,1 4 14,3 

celkem 9 100 28 100 
Data viz příloha 1 

 

Jak vidíme, společnosti v roce 1995 do značné míry naplňovaly náš předpoklad, že 

jejich vedení budou umístěna v blízkosti rozhodovacích center (vojenských, ekonomických i 

politických) a navíc v blízkosti oblastí, kde lze předpokládat superiorní pracovní sílu. 

Umístění ve Virginii a Washingtonu nás v tom jen utvrzuje. Připomeňme, že Virginie má 

blízko k Washingtonu DC – Pentagonu a Bílému domu, Vojenské Akademii West Point (New 

York) a v neposlední řadě též k základně speciálních vojsk ve Fort Brag (North Carolina). 

„Staré“ společnosti tak okupovaly území, jež přinášelo hned několik významných výhod. 

Samozřejmě nelze si myslet, že pouze geografická blízkost postačuje v tomto typu podnikání 

k úspěchu. Nesmíme opomenout, že tyto klasické firmy zaměstnávaly a zaměstnávají ve svém 

vedení bývalé vysoce postavené vojáky i státní zaměstnance. Vzhledem k rozsáhlým 

kontaktům těchto osob je možné zužitkovat onu geografickou výhodu a využít ji při získávání 

zakázek, personálu, informací atd. Je také nutné zdůraznit, že významnější firmy jsou často 

součástí větších koncernů, jež mohou některé činnosti v oblasti lobbingu a získávání informací 
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do určité míry přejímat. I zde platí, že se jedná především o otázku personálních kontaktů, kde 

geografická poloha hraje spíše druhotnou roli. 

Jak bylo již několikráte řečeno, GWOT znamenal pro vojenské firmy v USA nebývalé 

příležitosti, a i proto došlo k jejich rapidnímu nárůstu. Hned na první pohled vidíme, že 

současné společnosti již zdaleka ne tolik tendují k usazení v oné, dle teorie prémiové oblasti 

severovýchodu. Naopak došlo k určitému zvýraznění dvou dalších oblastí jako regionů, kde 

dochází ke koncentraci PMC´s. jedná se o Kalifornii a Floridu. Pokusíme-li se rozklíčovat, 

jaké faktory mohou stát za preferencí těchto států, musíme zmínit jejich ekonomický význam, 

s tím spojenou i populační velikost, jakož i blízkost některých vojenských základen a zařízení. 

Především se jedná o základnu-výcvikové centrum námořní pěchoty v Kalifornii, a základnu 

letectva a speciálních sil na Floridě. 

Nabízí se nám i otázka zda Florida a Kalifornie nepředstavují potenciální bránu 

k trhům Latinské Ameriky, popřípadě pacifického regionu. V současnosti toto lze vyslovit 

pouze jako hypotézu, neboť současné velké operace v Iráku a Afghánistánu představují 

jednoznačný atraktor pro všechny americké společnosti. Dochází tak k situaci, kdy 

potencionální regionální zaměření jednotlivých společností jsou přebita kontrakty v rámci 

GWOT. Stejně tak jako na nadnárodní úrovni došlo k významnému posílení „jiných“ lokací, 

mimo tři hlavní oblasti. V tomto případě by se skutečně mohlo jednat o proces difuze, ale je 

otázkou, zda tyto obvykle menší společnosti budou sto přežít i po snižování americké 

angažovanosti v Iráku. Je tedy dost dobře možné, že se jedná pouze o efemérní výskyt 

společností mimo jejich optimální niku daný současným hyper-boomem průmyslu. Ovšem na 

potvrzení této domněnky je třeba ještě počkat.  

Jak však vidíme i na národní úrovni není rozložení vojenských společností zcela 

náhodné. Nejsilnější a nejvýznamnější firmy do značné míry naplňují naše předpoklady. 

Blízkost k místům rozhodování a kvalitní pracovní síla představují faktory, jež bezesporu hrají 

svou nezanedbatelnou roli. Nicméně pro přesnější posouzení vlivu těchto selektivních faktorů 

bude nutné počkat do první krize tohoto odvětví ekonomiky. 

 

4.2. Lokalizace pracovišť- obecné charakteristiky, hlavní rozdíly 

Vzhledem k charakteru činnosti vojenských společností a zejména vzhledem 

mimořádně rozdílným aktivitám nelze v současné době provést statistické šetření zabývající se 

geografickým rozložením aktivit, na odpovídající kvalitativní úrovni. Především zde narážíme 
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na problém významu početních stavů. Je jasné, že například 45 zaměstnanců firmy MPRI 

sehrálo (jak ještě ukážeme v následující kapitole) významnou roli během Chorvatské operace 

Bouře a proto se nachází zmínka o tomto kontraktu v mnoha publikacích. U firem 

poskytujících nižší kvalitu jakož i odlišný typ služeb pravděpodobně nebude existovat pro 

podobně malé kontrakty odkaz v literatuře či jinde (obzvláště u starších kontraktů). Navíc 

během devadesátých let nebyly aktivity PMC´s příliš (pokud vůbec) regulovány. Zákonitě je 

tak velmi obtížné, neřkuli nemožné, vyhledat konkrétní informace o jednotlivých operacích. 

Zejména se to pak týká oblasti Subsaharské Afriky. Teprve v současnosti i díky mimořádnému 

zájmu akademiků dochází k lepšímu pokrytí aktivit PMC´s.  

 Pokus o zachycení aktivit PMC´s poskytuje například Singer (2003), ovšem k jeho 

pokusu (viz obr. 15) lze vznést několik námitek. Předně vůbec nedefinuje jaké firmy má na 

mysli (neposkytuje jejich seznam). Neuvádí také nic bližšího k údajným aktivitám, ani počty 

zainteresovaných zaměstnanců, ani délku trvání, nebo výši kontraktů.  Sekundárním problém 

lze spatřovat v určitých nepřesnostech. Tak například podle Foreign and Commonwealth 

Office (2001) firma EO operovala i v Botswaně a Zambii, jež však u Singera nejsou 

zaznamenány 

 

Obr. 15: Aktivity soukromých vojenských firem mezi lety 1991 až 2002 

 
Poznámka: šedá reprezentuje státy, kde firmy působily  Převzato z: Singer (2003, s. 10) 
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Společnosti tendují samozřejmě provádět své aktivity v konfliktních oblastech, takže 

například během devadesátých let velká většina operací pokrývala prostředí Subsaharské 

Afriky a samozřejmě i oblast Balkánu (Foreign and Commonwealth Office 2001). Naopak 

v současnosti většina aktivit je koncentrována do oblasti Iráku a Afghánistánu a to takovým 

způsobem, že jak z hlediska počtu kontraktorů, tak z hlediska sumy kontraktů tyto dva státy 

tvoří naprostou většinu všech aktivit PMC64. K roku 2007 působilo v Iráku samotném asi 60 

registrovaných firem a snad až 180 000 kontraktorů, z čehož 20 až 30 000 připadalo na přímé 

bezpečnostní služby (Elsa, Serafino 2007). Firemní specializace na určité regiony jde 

vysledovat především u jihoafrických firem (většina kontraktů v Africe). V případě 

amerických firem jako MPRI DynCorp, Vinnell jsou pak zákazníky tradičně spojenci USA.    

 

4.3. Pracovníci 

Soukromé vojenské společnosti, jak jsme již naznačili dříve, nemusí omezovat nábor 

své pracovní síly na jeden konkrétní stát. Naopak mohou využít potenciálu, jenž skrývají 

pracovní trhy jiných států. Teoreticky by PMC mohla najímat pracovníky na globálním trhu 

podle jejich ceny vztažené ke kvalitě. Nicméně situace je poněkud složitější. Jednak platí, že 

špičky pyramidy většiny těchto společností tvoří státní příslušníci domovského státu, ex-

příslušníci referenční armády (státní správy). Je jasné, že koordinace v rámci každé PMC bude 

kvalitnější, pokud její členové budou mít určitý společný „background“. Takovým 

backgroundem může být například zkušenost ze služby v jedné armádě, případně konkrétní 

jednotce. Pakliže by PMC angažovala velký podíl cizinců a obzvláště pokud by se jednalo o 

několik národností, pak by mohlo lehce dojít k poklesu kvality. Vnitřní koheze by mohla být 

výrazně omezena. Různé standardy práce, komunikace i celkový způsob života by mohl 

představovat problém. 

Teoreticky by se zdálo, že PMC bude na nižších pozicích nasycena pracovníky 

ekonomicky slabších zemí. Jejich cena práce je nesrovnatelně nižší v porovnání s cenou práce 

ex-vojáků rozvinutých zemí. Nicméně proti této úvaze stojí fakt, že nejlepší armády jsou 

převážně armády ekonomicky nejvyspělejších zemí. Kvalita zde je relativně prostorově 

omezená. Navíc zde platí, že pro některé národnosti by bylo nerozumné účastnit se aktivit 

v některých zemích. Příkladem budiž hypotetická situace, kdy izraelští zaměstnanci pracují 

                                                      
64 Hrubým odhadem se může jednat o 90 – 95 % všech zaměstnanců a podobné procento financí. 
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v muslimských zemích, Turci v Arménii apod. To mohou být potencionální ohrožení pro 

aktivitu firem. K výraznějšímu využití cizích zaměstnanců bude docházet především 

v situacích extrémního vypětí sil společností, kdy na domácím trhu již nebude možné najít 

kvalitativně vyhovující zaměstnance. Všeobecně zde však bude ještě výrazněji vystupovat 

problém právní odpovědnosti a legality. Pod jaké právo (práva) spadá chilský zaměstnanec 

americké PMC působící v Iráku, které právo je významnější, a jak to lze hodnotit z pohledu 

mezinárodního válečného práva? Jednoznačně se zde jedná o další komplikaci pro činnost 

PMC. Zaměstnanci navíc samotným působením v PMC mohou páchat trestný čin proti své 

vlasti, což by mohlo v extrémních případech narušit vztahy mezi vládou těchto zaměstnanců a 

vládou domovského státu PMC. 

Obecně platí, že nejvíce jsou poptáváni vojáci speciálních a elitních jednotek, obzvláště 

ti s bojovou zkušeností. Je jasné, že v současné době se jedná převážně o vojáky z USA, 

Británie, Kanady, Austrálie, případně Polska. Příznivá situace k získání kvalitních 

zaměstnanců generelně panuje tam, kde došlo k výrazné redukci ozbrojených sil a to i 

jednotek lehčího typu (tankisté a dělostřelci, zdá se, nejsou toliko poptávanou skupinou). 

Z toho pak logicky plyne, že většina zaměstnanců (v rámci řekněme vyšších stratů PMC) 

pochází z vyspělých zemí geopolitického a geoekonomického jádra. Absence výraznějšího 

zapojení Středoevropanů do aktivit PMC je několikerý. Jednak zdejší armády představovaly 

výrazně kontaktní typ, a tedy množství nejvhodnějších kandidátů pro současné konflikty je 

relativně malé. Dále pak většina těchto armád postrádala skutečné bojové zkušenosti, což jistě 

představuje handicap. Navíc armády bývalé sovětské VS fungovaly na jiných principech než 

ty západní. Samozřejmě i občané středoevropských zemí se zapojili například do války na 

Balkáně, nicméně spíše jako klasičtí žoldnéři, případně jako ideologičtí stoupenci jedné ze 

stran. Pokud bychom se bavili o bývalém SSSR, pak musíme konstatovat, že ex-příslušníci 

Rudé armády sloužili v celé řadě konfliktů. Nejvýrazněji pak asi jako piloti vrtulníků, 

bojových a transportních letadel. Na rozdíl od svých západních kolegů představovali výrazně 

ekonomickou volbu. 

Naopak poměrně výrazné zapojení můžeme sledovat v první půli devadesátých let u 

Ghurků, kde došlo k situaci, že počet ghurkských praporů byl v britské armádě redukován a 

následně tak došlo k přísunu kvalitní živé bojové síly na trh. Obdobná situace panovala v Jižní 

Africe při destrukci South African Defence Forces (SADF). Zde je však nutné uvědomit si, že 

redukce armády vytvoří významný počet potenciálních „žoldnéřů“ na 10, maximálně 15 let. 
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Po takovéto době dojde k tomu, že většina těchto potencionálních žoldnéřů zestárne nad 

použitelný věk, ztratí schopnosti, kontakt s vojenstvím etc. 

Bohužel u zaměstnanců nelze dost dobře podchytit jejich státní příslušnost tak, 

abychom mohli provádět statistické analýzy. Jelikož samotné firmy nezveřejňují národnost 

svých zaměstnanců a navíc pro některé z nich jde o trestný čin dle práva jejich země původu, 

lze v nejlepším odhadovat určité základní tendence, nikoliv však přesná čísla. V tomto smyslu 

tedy můžeme konstatovat, že vrchní patra struktur PMC jsou okupována pracovníky 

z geoekonomického jádra – USA, UK, Austrálie, Kanada, částečně i jiné evropské státy. Podíl 

Jihoafričanů zřejmě klesl (přinejmenším v případě oficiálních aktivit). Lze předpokládat, že i 

podíl Rusů spolu s lepší situací armády bude klesat. Zdá se tedy, že PMC nevyužívají naplno 

své teoretické možnosti globálního najímaní vojáků, naopak spíše dávají přednost svým 

vlastním pracovníkům. Je otázka, zda tento jev bude částečně eliminován zvýšenou snahou o 

interoperabilitu armád států NATO. Pak by totiž odpadly nepřímé výdaje vznikající 

z odlišného institucionálního backgroundu zaměstnanců. 

Na příkladu dnešního Iráku lze zjednodušeně říci, že s růstem kvalifikačních nároků 

roste podíl kontraktorů z USA či UK. Naopak čím méně kvalifikovaná práce, tím větší počet 

zejména lokálních pracovníků. Elsa, Serafino (2007) tak udává, že zatímco u firmy jako 

Blackwater většinu z téměř tisícovky zaměstnanců tvořili Američané, pak u firem zabývajících 

se pouze ochranou lokálních (strategicky nevýznamných objektů) byl poměr obrácený. 

Ostatně asi dvě třetiny z oněch 180 000 výše zmíněných kontraktorů v Iráku jsou právě 

Iráčané.  
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5. KONFRONTACE S REALITOU 

 

5.1. Příklady aktivit PMC´s 

Konkrétní příklady kontraktů jednotlivých firem nám na následujících řádcích 

poskytnou výbavu pro zhodnocení efektivity využívání společností. Výběr společností, jakož i 

kontraktů preferoval ty větší, známější, nebo jinak významné. Jistě by další příklady přispěly 

k přesnějšímu poznání, ale vzhledem k rozsahu práce  se počet případů omezil na ty s nejvyšší 

vypovídací hodnotou. 

5.1.1. Executive Outcome 

Tato společnost patřila k nejstarším moderním vojenským firmám. Vznikla v roce 1989 

v Jihoafrické republice, přičemž zakladatelem byl Eeben Barlow, bývalý pracovník Civil 

Cooperation Bureau65 a zástupce velitele 32. Praporu SADF66 (Singer 2003). Vedoucím 

rekrutace se stal Laffras Luitingh (dříve velitel pátého průzkumného komanda). Výkonný 

ředitel Nic van den Bergh byl pro změnu podplukovníkem u výsadkových jednotek. 

Zaměstnanci firmy byli převážně příslušníky elitních sil jihoafrické armády (zejména pak 32. 

praporu, průzkumných komand, výsadkových sil a speciální namibijské jednotky Koevoet). 

Zmíněné jednotky se výrazně angažovaly v boji proti South West Africa People's Organization 

(SWAPO) v Namibii a také zasahovaly ve prospěch UNITA v občanské válce v Angole. EO 

využívala seznam asi 2000 bývalých vojáků, z nichž vybírala pracovníky pro konkrétní 

zakázky (Howe 2001, s. 195 - 196). I díky kompozici zaměstnanců firmy, kdy její velkou část 

tvořili právě příslušníci bývalých elitních jednotek apartheidní JAR, existovaly velmi napjaté 

vztahy s vládou ANC. Nakonec situace dospěla až k přijetí protižoldnéřského zákona v JAR 

s platností k 1. 1. 1999, čímž také EO ukončila své aktivity. Zajímavé je, že dle Singera (2003, 

s. 103) asi 70 % zaměstnanců tvořili černí. 

Angola I 1993: První významná operace EO měla za cíl zpětné získání a udržení 

ropných měst Soyo a Kefekwena  na severním pobřeží Angoly. Mezinárodně uznaná vláda 

MPLA se s koncem studené války musela obejít v boji proti hnutí UNITA bez podpory 

                                                      
65 V roce 1990 vylo zjištěno, že CCB představoval organizaci ke krytí tajných zpravodajských operací. Barlow 
pracoval na oddělení západní Evropy, což mu zřejmě poskytlo užitečné informace strany soukromého sektoru. 
66 Mužstvo praporu bylo složeno převážně z černých ex-angolských vojáků, hlavním jazykem tak byla 
portugalština. Jednotka představovala elitní formaci, užívanou pro operace v hloubce nepřátelského území. 
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kubánských vojsk. Bojové schopnosti Forças Armadas de Angola (FAA) prudce klesly. UNITA 

dokázala brzo ovládnout osmdesát procent angolského území (Howe 2001). Vládnoucí MPLA 

a ropné společnosti s podílem na těžbě ropy samozřejmě hledaly pomoc. Nemožnost využít 

pomoci státní armády vedla k najmutí právě EO. Význam oblasti Soyo spočíval v přečerpávací 

stanici (většina angolských ropných plošin se nalézá „offshore“) v hodnotě asi 80 mil. USD. 

Tato oblast představovala jeden z mála napadnutelných ekonomických zdrojů MPLA. Lokální 

síly MPLA designované k obraně území tvořily dva slabší prapory. Samotný kontrakt pro EO 

uzavřený roku 1993 však nebyl sjednán jménem angolské vlády, nýbrž společností Branch 

Heritage vlastnící přečerpávací stanice a část ropných vrtů. Kontrakt počítal se zapojením asi 

80 zaměstnanců EO (Howe 2001, s. 199). Výkon EO byl přesvědčivý, město bylo získáno a 

uhájeno proti přesile jednotek UNITA. Jakmile se však Jihoafričané stáhli, město znovu 

ovládla UNITA, což ovšem pouze zvedlo hodnotu služeb EO (Singer 2003).  

Angola II srpen 93 – leden 95: Úspěch prvního kontraktu vedl záhy k uzavření 

dalšího, tentokrát již oficiálně sjednaného vládou MPLA. „Kontrakt ze srpna 1993 zněl na 40 

milionů USD, polovina byla vydána za nákup techniky, výstroje a zásob a druhá polovina šla 

přímo EO“ (Howe 2001, s. 199). Kontrakt zahrnoval především výcvik 16. speciální brigády 

FAA a bojovou podporu operací proti hnutí UNITA. Jihoafrická firma operovala v zemi 

s maximálně 550 zaměstnanci67 (Howe 2001). Pod vedením jihoafrických vojáků záhy 

dokázala 16. brigáda výrazně zvýšit svou bojeschopnost a následně došlo k několika operacím, 

jež vedly k pádu diamantových dolů v provincii Lunda Norte – hlavního zdroje ekonomických 

prostředků pro Jonase Savimbiho. UNITA přicházejíc o své zázemí byla nucena zasednout 

k jednacímu stolu a dohodnout podmínky míru. Je signifikantní, že jedním z článků Lusacké 

smlouvy byla i klauzule požadující odchod EO ze země
68 (Singer 2003). Všeobecně lze 

vystoupení EO v Angole hodnotit jako úspěch. Jak první proprivátní, tak druhé, prostátní kolo 

zajistilo zadavatelům, oč žádali. Neexistují důkazy o negativním vystupování EO vzhledem ke 

svým zákazníkům, přičemž do hry přímo nezasahovala ani třetí mocnost. Angola těžila z toho, 

že se nejedná o malou a chronicky slabou zemi, naopak Angolu díky surovinovým zdrojům 

bylo lze považovat za perspektivní zemi se značným ekonomickým (a tedy i vojensko-

politickým) potenciálem.    

                                                      
67 To odpovídá jednotce o velikosti praporu. 
68 Nepřekvapí, že mír dlouho nevydržel a boje se rozhořely naplno roku 1996, přičemž jejich definitivní ukončení 
přineslo až zabití J. Savimbiho roku 2002. 
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Sierra Leone březen 1995 - 31. 1. 1997: Představuje třetí významnou bojovou operaci 

jihoafrické firmy. Sierra Leone se v devadesátých letech zmítala v „občanské“ válce 

s Revolutionary United Front (RUF). Ekonomickou základnou RUF byla oblast Kano 

s diamantovými nalezišti. Stav vládních sil dospěl do bodu, kdy vznikl neologismus „SOBOL - 

soldier by day, rebel by night“ (Howe 2001). Sierra Leone se de facto nacházela v rozkladu, 

jehož řešení bylo nutno hledat v zahraničí. Kapitán Valentine Strasser (toho času diktátor) 

najal EO na výcvik vládních sil a bojovou asistenci, celkem šlo zhruba o 200 osob. Tento 

kontrakt se jeví být zajímavý především z toho důvodu, že se nezdá pravděpodobné, aby vláda 

SL byla sto uhradit celý kontrakt, jehož suma se vyšplhala asi na 35 mil. USD69. Mnozí tak 

poukazují na spojitost s firmou Branch Energy, jež chtěla získat licenci na těžbu diamantů 

v dříve vzbouřenecké oblasti. Udává se, že cirka polovina částky byla zaplacena právě Branch 

Energy výměnou za příslib těžební koncese (srovnej Howe 2001, s. 205 – 206, shodně Singer 

2003, s. 112). Samotná mise EO byla stejně jako v případě Angoly velmi efektivní. Firma pro 

své operace zajistila i jeden (později tři) Mi 24 a Mi 17 a ex-sovětské piloty70. Provedla údery 

na centra povstalců, vycvičila část vládních vojsk, stejně jako domorodé válečníky Kamajor 

(Cilliers, Mason 1999). RUF musela akceptovat mírové rozhovory, přičemž opět 

zakomponovala do mírové smlouvy požadavek na stažení vojenské firmy. Během této operace 

si vysloužila společnost mimořádný kredit i mezi místní populací (dáno samozřejmě také 

naprosto extrémním chováním povstalců z RUF). Především pak bývá činnost soukromé firmy 

komparována s mírovou misí ECOMOG, jež byla několikanásobně dražší (cena 47 mil. USD), 

probíhala pouze osm měsíců a především se ukázala naprosto neúčinnou (Cilliers Mason 

1999). V tomto případě však znovu musíme poukázat na nejasnosti ohledně zadavatele a 

plátce akce. Nelze totiž pominout význam těžební společnosti, jež navíc ve vztahu k EO 

vystupovala i v jiných případech a například Goodard (2001) ukazuje na obchodní, respektive 

vlastnické propojení EO s Branch Energy a dokonce i se Sandline Int (Příloha 3). 

Ostatní: Další působení EO probíhalo především ve spojitosti s ochranou zaměstnanců 

a majetku těžařských společností. Pro společnost De Beers (těžba diamantů) zajišťovala EO 

ochranu v Botswaně a Namibii. Firmě Branch Energy pak pomáhala během zakázek 

v Ugandě, Mali atd., kompletní výčet viz Foreign and Comonwealth Office (2001). Zde se 

však jednalo o relativně druhořadé operace, přinejmenším v porovnání s aktivitami v Angole a 

Sierra Leone. 

                                                      
69 Roční náklady EO byly necelých 20 mil. USD. To byl ekvivalent asi poloviny vojenského rozpočtu země. 
70 Létající personál zajišťovala firma IBIS AIR. 
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5.1.2. Military Professional Resources Incorporated 

Spolu s výše zmíněnou EO představuje jednu z několika málo PMC´s, jež vznikly ještě 

před koncem studené války, konkrétně v roce 1987. Tato americká společnost se zaměřuje na 

vysoce odbornou konzultační činnost. Jejími zaměstnanci jsou převážně ex-důstojníci armády 

USA. Firma disponovala k roku 2002 databází s 12 000 potencionálními zaměstnanci (Singer 

2003, s. 120). Management je tvořen bývalými vysoce postavenými důstojníky, popřípadě 

civilními zaměstnanci ministerstva obrany či zahraničí. Mezi nejznámější jména patří: Carl 

Vuono (bývalý generál, náčelník štábu armády během války v Zálivu 1991) a Ronald H. 

Griffith (bývalý generál). Společnost je součástí širší korporace L3 Comunication a v rámci 

trhu PMC představuje v mnohém specifikum. Dobré kontakty na administrativu, excelentní 

zaměstnanci a lze také říci bezproblémové (rozuměj legální) aktivity. 

Chorvatsko 1995: Konflikt v bývalé Jugoslávii nejenom že rozdělil samotnou 

Jugoslávii, nýbrž rozdělil i t řetí země podle sympatií (geopolitických) zájmů k jednotlivým 

aktérům konfliktu. Vzhledem k vyhlášení embarga však nebylo dost dobře možné přímo 

podporovat konkrétní stranu. Mezi bojujícími stranami existovala značná disproporce 

v několika směrech. Po technické stránce věci měli Srbové k dispozici většinu těžké techniky 

zděděnou po JNA. Navíc naprostá většina důstojníků byla Srbů, tedy i know-how zůstávalo na 

srbské straně (Kaldor 2001). Dalším faktorem byla i zjevná ochota bělehradské vlády 

napomáhat svým soukmenovcům v Bosně a Chorvatsku (i přes embargo). Chorvaté 

samozřejmě postrádali jak techniku, tak především organizační a plánovací schopnosti. Přímá 

angažovanost USA (spolu s Německem hlavní spojenec Chorvatska) nebyla vzhledem 

k mezinárodní situaci možná, nicméně bojová výkonnost Chorvatů vyžadovala řešení. To bylo 

nalezeno právě v angažování 45 zaměstnanců firmy MPRI. Úkolem oficiálně bylo připravit 

přechod na demokratické normy řízení armády. Většina autorů se však shoduje v tom, že 

prudký nárůst bojeschopnosti chorvatské armády byl zapříčiněn právě působením 

zaměstnanců MPRI. Za vyvrcholení angažovanosti MPRI je považován plán operace Bouře, 

jež byla provedena v létě 1995. Chorvatská armáda dokázala kombinovanými útoky rozdrtit 

vojenskou sílu Srbské Krajiny a ukončila tak válku na svém území. Samotný plán je mnohými 

považován za excelentní, stejně tak jako jeho provedení (Singer 2003). Není asi překvapením, 

že po tomto úspěchu se MPRI dočkala ještě většího kontraktu také v Bosně. 
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Je naprosto logické položit otázku, zda mohli lidé jako generál Ante Gotovina71 a jemu 

podobní takovou operaci naplánovat a zrealizovat. Nepřímé indicie tak naznačují, že za 

operací stála právě MPRI. Tento případ jednoznačně ukazuje na to, jak může být PMC využita 

jako (stínový) geopolitický nástroj velmoci, jež se nechce, či nemůže otevřeně angažovat. 

USA: Společnost však má mnohem širší záběr, a tak jednou z jejích podstatných aktivit 

je i převzetí programu ROTC na amerických univerzitách. Tyto programy byly dříve 

zajišťovány armádou a jejími důstojníky. Tato „periferní“ aktivita však byla předána soukromé 

společnosti ve snaze zajistit úspornější využívání aktivních vojáků a tedy i ekonomických 

zdrojů. Význam kontraktu zde spočívá především v tom, že budoucí důstojníky (ať již 

aktivních, gardových či rezervních jednotek) školí PMC, bezpochyby to bude mít do budoucna 

vliv na percepci spolupráce privátních aktérů a armády USA. Svěření výchovy velitelských 

kádrů právě MPRI také jasně poukazuje na blízkost společnosti americké administrativě. 

Společnost se také podílí na zakázce zpracování Field Manual (FM 3-100.21 (100-21)), 

týkajícího se využití soukromých kontraktorů armádou Spojených států (Singer 2003). 

Ostatní: Mezi další kontrakty patří poradenská činnost pro Rovníkovou Guineu, 

Nigérii, četné aktivity v Iráku, mezi něž patří i kontrolování chodu iráckého ministerstva 

obrany a výcvik policistů. V Kosovu pak společnost zajišťovala výcvik peacekeepingových sil 

(probíhající mise lze najít na webu MPRI, stejně jako nabízené pracovní pozice).  Určitým 

fiaskem pro společnost byl kontrakt s kolumbijským ministerstvem obrany. Kontrakt nejenom 

že nebyl prodloužen, naopak některé jeho závěry unikly na veřejnost a vzbudily spíše 

roztrpčení… doporučení byla mlhavá, nekonkrétní a některé pasáže byly větami Heinze 

Guderiana. Tento kontrakt lze považovat podobně jako chorvatské angažmá za klasický 

příklad, kdy je vojenská společnost použita jako (ne)efektivní nástroj na místo klasické 

armády (Singer 2003, s. 133). 

 

5.1.3. Suchoj 

Ruská firma Suchoj nepředstavuje klasickou vojenskou společnost, neboť se v první 

řadě jedná o konstrukční firmu (dříve konstrukční kancelář) vyvíjející vojenská letadla72. Po 

rozpadu SSSR však došlo k omezení poptávky na domácím trhu a pro firmu se tak stalo 

                                                      
71 Kvalifikace generála Ante Gotoviny spočívala ve službě u Légion Étrangère a dále pak v několika trestných 
činech – jako krádeže, či loupežné přepadení. Z vojenského hlediska jej služba u legie nemohla připravit na více 
než velení četě. I pro člověka mimořádně talentovaného by bylo nesmírně obtížné s touto zkušeností a absencí 
vzdělání řídit rotu, či prapor, nemluvě o jednotkách vyšších. 
72 Zmiňme například bitevník SU 25, bombardér SU 24, či moderní stíhací SU 27. 
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nezbytné najít zákazníky i mimo vlastní Rusko. Nicméně možnosti dodání vyspělé techniky 

narážely na neschopnost řady, především afrických, států zaplatit a následně používat a 

udržovat tyto náročné zbraňové systémy. 

Etiopie: Etiopie se po pádu diktátora Mengistu ocitla ve válce, k čemuž se přidalo 

osamostatnění Eritrey. Díky občanské válce a odchodu ruských a kubánských poradců došlo 

k postupnému rozpadu etiopské vojenské infrastruktury. V druhé polovině devadesátých let 

byly obnoveny boje s Eritreou, hlavní úsilí Etiopie směřovalo k získání přístupu k moři (jenž 

ovšem držela Eritrea). K této snaze mělo napomoci nakoupení ruských bojových letadel SU 

27. Pro tato letadla však neexistovalo ani technické zázemí, ani piloti. Vyřešení takového 

nedostatku spočívalo v zakoupení služeb ruských pilotů a technického personálu, který 

postupně zaškoloval místní piloty a vojáky. Firma Suchoj tak zpočátku zajišťovala významnou 

část protivzdušné obrany státu, případně prováděla i útočné akce proti pozemním cílům. Jak 

letouny, tak ruský personál, představovaly značnou posilu pro etiopskou armádu73. 

Mimochodem opačná strana – Eritrea – si pořídila taktéž ex-sovětské letouny Mig 29. I 

v tomto případě musely být stroje létány cizími, pro tentokráte ukrajinskými piloty (Singer 

2003, s. 173). 

Zajímavá je zde především motivace ruské firmy k participaci na ozbrojeném 

konfliktu. Primárně se totiž nejednalo ani o zajištění těžebních polí (žádná významná 

v regionu nejsou), avšak nejednalo se ani o klasickou podporu zahraniční politiky domácího 

státu, který nepřímo podporuje jednu stranu konfliktu74. Primární motivací pro firmu byla 

prostá snaha ekonomicky přežít. Ono přežití se netýkalo jen firmy samotné, nýbrž i Ruska 

jako státu. Prodej zbraní (v tomto případě jak do Etiopie, tak do Eritrey) představoval zdroj 

nedostatkových financí. Zajímavě celou situaci charakterizoval Dyčka (2007)75, který tvrdí, 

že: „Jestliže v dobách SSSR byly dodávky zbraní a hospodářská pomoc způsobem, jak zajistit 

politický vliv, pak dnes je ruský přístup opačný. Politický vliv je prostředkem k zajištění odbytu 

výrobků ruského zbrojního průmyslu a zahraničně politická situace zemí jako Etiopie a 

Eritrea je Ruskem ovlivňována především s ohledem na vlastní ekonomické zájmy“. Lze 

dokonce tvrdit, že případné jednoznačné vítězství jedné, či druhé strany by ruské zájmy 

poškodilo ze všeho nejvíce, neboť by zmizel hlavní protivník, tedy i důvod pro nákup drahé 

vojenské techniky (Dyčka 2007). Zdůrazněme však, že společnost Suchoj nemůže být 

                                                      
73 Rusové však nepůsobili pouze skrze firmu Suchoj, plánování operací a chod štábů zajišťovali taktéž ex-sovětští 
důstojníci. 
74 Samozřejmě Etiopie byla ruským spojencem, ovšem nelze říci, že by Eritrea představovala nepřítele. 
75 Jedná se o citaci z html souboru: http://www.military.cz/accessories/Etiopie/default.htm 
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považována za klasického zástupce PMC´s už jen proto, že samotná cena osob (jedno jak 

kvalifikovaných) je v porovnání s cenou techniky velmi nízká76. V tomto smyslu jsou 

„žoldnéřské aktivity firmy“ vskutku z jejího vlastního pohledu pouze marginálií. 

5.1.4. Sandline International 

Britská firma, jejímž představitelem byl Tim Spicer, bývalý člen Special Air Service, 

představovala svého času spolu s EO klasickou „bojovou“ společnost, jak ji definuje Kinsey 

(2006). Činnost firma ukončila roku 2004, podle svých internetových stránek především 

z nedostatku politické podpory. Jak jsme již zmínili u EO, někteří autoři tvrdí, že existovalo 

napojení na Branch Energy a tím i na jihoafrickou EO. Samotný Tim Spicer proslul jako 

zastánce využití soukromých společností a jejich schopnosti autoregulace (viz Spicerovy 

články na webu Sandline Int.). 

Papua - Nová Guinea (PNG): Nejznámější a také mimořádně kontroverzní operace 

Sandline Int. je spojena s povstáním na Bouganville proti autoritám PNG. Místní armáda 

nebyla dostatečně silná, aby si i s poměrně slabým povstáním poradila, a tak padla volba na 

zajištění pomoci z vnějšku. Smlouva (vyčíslení osob a materiálu v příloze 4) zněla na 36 mil. 

USD. Počítala se zapojením asi 42 osob, 2 vrtulníků Mi 24 a 2 vrtulníků Mi 17 (s 12 osobami 

létajícího personálu). Vzhledem k rozpočtu PNG, se však jednalo o enormní částku, neboť 

vojenský rozpočet PNG činil v roce 1998 asi 42 mil. USD, což činilo zhruba 1 % HDP World 

Factbook (2000). Samotná mise skončila, když orgány PNG rozhodly vsadit Spicera a jeho 

muže do vězení.  

Mnohem úspěšnější akcí byl výcvik lokálních sil v Sierra Leone, které posléze sesadili 

vojenskou juntu. Adams (1999) udává, že samotnou akci iniciovaly USA a UK. V tomto 

případě by šlo o téměř dokonalé naplnění geografického modelu. Z dlouhodobého pohledu ale 

společnost krom napojení na Branch Energy neměla nikdy výrazného zastánce, jehož význam 

by povznesl i postavení samotné společnosti. Britská vláda neměla a nemá tak široké ambice 

(jako například vláda USA či Ruska), což samozřejmě muselo v konečném důsledku vést 

k zániku společnosti. Finální rána byla zasazena skandálem kolem dodávek zbraní pro 

embargovanou Libérii. Posléze firma sama ukončila svou činnost.  

 

                                                      
76 SU 27 stojí zhruba 20 mil. USD (Betzinger 2003).  
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5.1.5. Blackwater Worldwide 

Americkou firmu založenou bývalým příslušníkem speciálních námořních sil (SEAL) 

Erikem Prince v roce 1997, lze řadit mezi PMC´s jen s jistými pochybnostmi. Jedná se totiž 

dle definice jejích činností spíše o PSC, neboť se zaměřuje především na ochranu osob a 

částečně též majetku. V našem výčtu však figuruje především jako ukázka, jak může být PSC 

vlivem okolností přetvořena v regulérní PMC. Uvidíme, na příkladu Iráku, jak je rozlišování 

military – security velmi pochybné a přinejmenším nestálé. V takřka válečném prostředí 

současného Iráku dochází k posunu více méně strážních činností k aktivitám, jež silně 

konvergují ke klasickým vojenským činnostem. Firma vlastní výcvikový tábor o rozloze 6000 

ha v Severní Karolíně a od amerického ministerstva obrany získala mimo jiné zakázku na 

výcvik 10 000 osob ročně, především v technikách osobní ochrany (Isenberg 2004). Firma 

mimořádně expandovala v posledních několika letech, během irácké „války“. Především státní 

zakázky rostly zcela mimořádným tempem, jak dokládá tabulka 8. Dále během šetření 

v sněmovně reprezentantů bylo poukázáno na fakt, že „cena na jednoho kontraktora 

bezpečnostní ochranné služby firmy Blackwater je 445 881 USD ročně. Oproti tomu cena za 

příslušníka armády vykonávajícího stejnou činnost je 51 100 – 69 350 USD ročně v závislosti 

na odsloužených letech a hodnosti“77 (Waxman 2007, s. 3). Pokud bychom uvažovali horní 

mez, vychází nám poměr 1 : 6. Samozřejmě v případě regulerních OS by bylo nutno počítat 

ještě se základním a specializačním výcvikem vojáků jako položkou, již musí armáda uhradit. 

Nabízí se využití „substituční“ nerovnice. 

*� + ' × *+ > , × �� + ' × �( 

 

Dosazením známých hodnot - nižší poměr -  získáme: 

*� + - × *+ > 2,26 × �1- (2�3) 

 

Znamená to, že aby byly služby Blackwateru finančně výhodné, musela by průměrná 

cena výcviku na jeden rok činit 376 531 USD. Pokud by uvedená suma představovala 

průměrnou78 cenu výcviku vojáka USA, znamenalo by to, že ročně bude vydáno téměř 550 

mld. USD pouze na výcvik. Přitom celkové výdaje na obranu USA činí asi 580 mld. USD 

                                                      
77 Pravděpodobně by se jednalo o hodnost searganta.   
78 Příslušníci ochranné služby, z nichž někteří prošli jednotkami speciálních sil, jistě spotřebují během výcviku 
výrazně více prostředků než příslušníci řadové pěchoty, přesto náklady jejich výcviku zdaleka nebudou 
dosahovat částek běžných např. u bojových pilotů apod. 
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(The Military Balance 2008).  Evidentně neplatí racionální model ekonomické výhodnosti, 

přinejmenším pokud se uváží dlouhodobé trvání kontraktů. 

Mimochodem, dalším velkým otazníkem je celková cena kontraktů, neboť jak udává 

Waxman (2007, s. 14) dle auditu z ledna 2005 bylo zjištěno, že firma „dokázala “započítat 

svůj (poměrně rozdělený) zisk do ceny jednoho kontraktora“ – tedy do nákladů. Podobné 

praktiky však poměrně dobře vysvětlují mimořádný nárůst hodnot státních zakázek 

 

Tab. 8: Výše vládních kontraktů firmy Blackwater 2001 - 2006 
 

Zdroj: upraveno podle, Waxman (2007, s. 3) 

 

Irák :  Klíčovým úkolem svěřeným Blackwateru byla ochrana civilního správce Iráku 

Paula Bremera a dalších vysoce postavených diplomatů USA působících v postkonfliktním 

Iráku. Další kontrakty zahrnovaly ochranu několika objektů. Firma byla považována za velmi 

kvalitní, což vedlo k uzavření zmíněných kontraktů. Nicméně do této doby firma působila 

v dosti odlišném prostředí. Jelikož se záhy stal Irák de facto bojovou zónou, muselo dojít 

k nebývalému rozšíření jak počtu zaměstnanců i používaných operačních postupů. Příslušníci 

Blackwateru na sebe poprvé upozornili, když se jejich vozy dostaly do léčky Sunnitů na mostě 

ve Falluji. Jeden vůz byl zneškodněn a posádka zabita79. Při šetření této události vyplynul na 

povrch především nedostatečný management a koordinace akcí jednotlivých skupin 

zaměstnanců, jakož i podcenění bezpečnostních pravidel. Tato aféra byla vyšetřována 

parlamentní komisí v rámci širší diskuse o užívání kontraktorů v Iráku (Waxman 2007). 

Mimochodem, pokračující konflikt v Iráku si vyžádal, aby firma hledala zaměstnance i v Jižní 

Americe. Konkrétně najala bývalé příslušníky chilských speciálních sil. Negativní reakci 

                                                      
79 Záběry ostatků těchto kontraktorů, pověšených na mostě, se dostaly do televizního vysílání světových médií. 

Rok Výše kontraktu, 000 

USD 

2001 736,906 

2002 3 415,884 

2003 25 395,556 

2004 48 496,903 

2005 352 871,817 

2006 593 601,952 

Celkem 1 024 519,018 
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vyjadřovala především chilská ministryně obrany Michelle Bacheletová (The Guardian 

1/3/2005). 

Druhým významným momentem, jenž upozornil na firmu, bylo otevření „preventivní 

palby“ při průjezdu městem, kdy zaměstnanci Blackwateru zabili celkem 17 osob (včetně žen 

a dětí), přičemž 14 obětí bylo zcela nevinných (The New York Times 14/10/2007). Případ byl 

vyšetřován a také široce medializován. Irácká strana samozřejmě chtěla kontraktory soudit, 

nicméně ti opustili zemi a soudní stíhání se jich fakticky netýká. Americké soudy sice spor 

dále řeší, ale bylo by krajně nepravděpodobné, že by někdo byl odsouzen. V podstatě to 

znamená, že kontraktoři stojí, ne-li nad, tak přinejmenším mimo zákon, jak země kde pracují, 

tak zákon svého domovského státu. Jejich postavení je tak výrazně lepší než postavení vojáků 

regulérní armády. Celá tato situace vedla k velkému odporu irácké vlády k působení 

soukromých společností. Irácká vláda je nemůže přímo řídit a jen stěží omezovat, přičemž 

podobné platí i pro americkou stranu.  

Postup Blackwateru sice vede k poměrně účinné ochraně svěřených osob, na druhé 

straně však vede ke ztrátě sympatií ke koaličním vojákům. Taktický cíl je zde protichůdný 

s cílem strategickým, což samozřejmě v dlouhodobé perspektivě nelze akceptovat. Jakkoliv se 

při mnoha příležitostech zaměstnanci firmy ukázali jako kvalitní bojovníci, s čímž souhlasí i 

velitelé pravidelných jednotek, přesto jejich činnost působí značné kolaterální škody iráckým 

civilistům a tím pádem i americké image. 

 

5.1.6. Vinnell 

Americká společnost, jež je vlastněna konsorciem Northrop Grumann, se zabývá 

zejména vojenským výcvikem. Poskytuje služby ozbrojeným silám několika zemí, především 

pak OS spojenců USA. Firma na rozdíl od (již dříve zmíněného) Blackwateru neprovádí 

výcvik pouze některých specifických činností, nýbrž zabývá se školením v poměrně širokém 

spektru klasických vojenských činností. 

 Saúdská Arábie: Jedním z hlavních kontraktů firmy je zakázka na výcvik 

saúdskoarabské národní gardy. Vinnel v podstatě vede jak proces koncepční, tak přímý proces 

výcviku. Nejedná se o krátkodobou záležitost, neboť spolupráce probíhá od roku 1975 

(Kidwell 2005, s. 31). V království se nachází asi 1 400 zaměstnanců firmy, přičemž cena za 

služby činí údajně 800 mil. USD (Singer 2003, s. 13). 

Recentně se Vinnell podílela na výcviku nové irácké armády. Činnost spočívala ve 

výcviku prvních devíti praporů irácké armády, s opcí na výcvik dvaceti sedmi, pakliže by 
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prvotní zakázka byla považována za dobře splněnou. Za cenu 24 mil. USD (polovinu z celého 

kontraktu) a půl roku trvání kontraktu však byla činnost firmy hodnocena jako fatální 

neúspěch. Bylo rozhodnuto, že výcvik důstojníků převezme jordánská armáda a výcvik 

mužstva získají jiné PMC´s (Isenberg 2004, s. 38).  

Vzhledem k nepopulárnosti Američanů a zejména amerických vojáků mezi částí 

arabské populace lze považovat outsourcing výcvikových aktivit za poměrně logický krok. Na 

druhou stranu i samotní zaměstnanci firmy se staly v SA terčem útoku. Zajištění výcviku 

gardistů soukromou firmou samozřejmě má i dopad na disponibilní vojenskou sílu, jež by 

jinak byla zatěžována přespříliš podobnými „periferními“ aktivitami. Dodejme, že firma 

Vinnell vedla, či vede výcvik i v dalších zemích jako Egypt, Turecko apod. (Singer 2003). 

Převážně se tedy jedná o blízké spojence USA, což ukazuje na efektivní využití firmy jako 

nástroje zahraniční politiky Spojených států.  

 

5.1.7. DynCorp 

Počátky této americké společnosti spadají až ke konci čtyřicátých let, ke dvěma 

leteckým firmám California Eastern Airways a Land Air Inc. Po několika změnách se jméno 

společnosti ustálilo v roce 1987 na DynCorp. Od původního oboru, tedy letectví a technických 

služeb, se zaměření společnosti rozšířilo i na poskytování ochrany, výcvik atp. Firma se 

postupně stala jednou z nejznámějších svého druhu. Získala mnoho kontraktů, ovšem na rozdíl 

od firem jako MPRI nebyly její kontrakty vždy hodnoceny jako přínos. 

Bosna: Po ukončení občanské války v roce 1995 získala DynCorp kontrakt na výcvik 

bosenské armády. Bosenské angažmá však spíše než profesionální stránkou přitáhlo pozornost 

problematickým chováním zaměstnanců firmy. Ti byli obviněni z řady trestných činů, v prvé 

řadě ze znásilnění, kuplířství, únosu, pašování zbraní. Samotné chování firmy zasadilo vážnou 

trhlinu často propagovanému „snu“ o autoregulaci firem. Zaměstnanec, jenž upozornil na 

nepřijatelné chování některých svých kolegů, byl z firmy propuštěn, firma sama se snažila 

skandál ututlat. Zodpovědní pracovníci byli přesunuti do USA, aniž by bylo možno proti nim 

zahájit právní kroky. Všichni zůstali nepotrestaní a ani samotná firma se nemusela zodpovídat 

z jednání svých zaměstnanců (Bureš 2006). V rámci bosenského konfliktu se jistě děly 

obdobné, či ještě horší skutky, avšak pověsti firmy i celému odvětví takový skandál nepomohl. 



114 

 

Zajímavé je, že tento skandál neměl na firmu ani nepřímý dopad, neboť, jak ještě uvidíme, 

posléze získala i další velké kontrakty80. 

Kolumbie: V průběhu celých devadesátých let pokračoval boj vládních sil s povstalci 

z uskupení Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a Ejército de Liberación Nacionál. 

Ekonomickým zdrojem levicových povstalců (jakož i některých pravicových skupin) jsou 

samozřejmě plantáže koky. Vzhledem k tomu, že hlavním odbytištěm jsou USA, dostává se 

kolumbijským silám značné podpory ze strany Washingtonu. Tato podpora však není 

vyjádřena skrze přítomnost vojáků americké armády, nýbrž vojenskými společnostmi 

operujícími v Kolumbii ve prospěch vládních sil. DynCorp získal v této souvislosti od vlády 

USA jednu z největších zakázek. Hlavním úkolem bylo ničení plantáží koky pomocí 

defoliantů shazovaných z letadel. Nicméně jak udává Singer (2003) aktivity firmy jdou za tuto 

„nebojovou“ oblast činností a zaměstnanci se aktivně účastní bojů s povstalci. 

Afghánistán: Společnost získala po pádu Talibanu a ustavení nové afghánské vlády 

úkol zajistit osobní bezpečnost afghánskému prezidentu Hamídu Karzaímu. Další smlouvy 

obsahovaly podobné úkoly osobní ochrany především však amerických diplomatů a civilních 

zaměstnanců. Angažování soukromé firmy namísto amerických vojáků lze považovat za 

rozumný tah, neboť v opačném případě by mohlo být namítáno, že afghánský prezident jest 

pod kontrolou (spíše než pod ochranou) americké armády.  

 

5.1.8. Aegis 

Britská společnost, jež de facto nahradila Sandline Int. Tomuto tvrzení nahrává i fakt, 

že výkonné funkce ve vedení drží výše jmenovaný Tim Spicer. Společnost se snaží 

neopakovat chyby Sandline, v její dozorčí radě sedí několik bývalých vysoce postavených 

příslušníků armády, jeden bývalý poslanec za konzervativní stranu a několik obchodníků. 

Samotný Spicer však má dle vlastní prezentace firmy rozhodující vliv na strategické 

směřování společnosti a její aktivity (http://www.aegisworld.com/index.php/tim-spicer). 

Irák (od 2003): Hlavní současný operační prostor firmy Aegis musíme vidět v Iráku. 

Firma zdůrazňuje, že její tříletá zakázka a vytvoření sedmdesáti pěti osmičlenných týmů pro 

zajištění bezpečnosti iráckých vládních projektů v hodnotě 293 mil. USD představovala 

největší kontrakt do té doby udělený americkou stranou neamerické společnosti. Neúspěšní 

                                                      
80 Tím opět padá naivní představa o působení tržních sil jako všemocného regulátora. 
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soupeři o tuto zakázku zdůrazňovali, že Aegis nemá dostatek zkušeností na takto rozsáhlý 

projekt. Další kritika směřovala k osobě Tima Spicera81 (Isenberg 2004).   

5.1.9. Erinys 

Jihoafricko - britská společnost, v jejímž čele stojí Jihoafričan (narozen v Namibii) 

Sean Cleary. Ještě před vyhlášením nezávislosti Namibie tam zastával významné funkce. 

Později byl hlavním politickým poradcem Jonase Savimbiho. Zřejmě i díky tomu představoval 

jednoho z nejhlasitějších odpůrců aktivit EO. Management firmy byl převážně již angažován 

ve floridské Armor Holding (Isenberg 2004, s. 34).  

Irák : V současnosti primárním kontraktem pro tuto společnost je ochrana těžebních 

oblastí a ropovodů v Iráku. Celá tato operace si vyžaduje asi 14 500 osob a rozpočet o hodnotě 

39,2 mil. USD (Kidwell 2005, s. 31). Naprostá většina zaměstnanců ostrahy jsou Iráčané. Jak 

zmiňuje Isenberg (2004), jak pracovníci firmy, tak lokální partneři jsou stoupenci Ahmeda 

Chalabího a Faisala Daghistáního. Mimochodem, slabá výkonnost Erinys způsobila omezení 

kontraktu ze strany irácké prozatímní vlády necelý rok po uzavření prvotního kontraktu 

(Isenberg 2004). 

Takováto aktivita samozřejmě stojí na hranici mezi aktivitami prováděnými v zájmu 

soukromých hráčů (těžařské firmy) a států. Jakkoliv lze považovat ochranu ropných zařízení 

za podstatný úkol, přesto však primárním úkolem by mělo být zvýšit, respektive vytvořit, 

vojenské schopnosti armádních sil (Iráku) vykonávat ochranu strategicky významných částí 

státu. 

 

5.2. Příklady užití PMC´s jednotlivými aktéry 

Přístup k vojenským firmám je dosti odlišný v závislosti nejenom na ambicích a 

postavení konkrétního státu (případně nestátního aktéra), ale je také dán některými historicko-

kulturními determinanty. 

5.2.1. Spojené státy americké 

Jednoznačně nejširší a také mediálně nejpokrytější užívání soukromých vojenských 

společností nalézáme právě u současného hegemona globálního systému. Během posledních 

dvou desetiletí můžeme pozorovat značný nárůst rozsahu aktivit, jež jsou outsourcovány na 

                                                      
81 Paradoxně, snad ani nevadil neúspěch v PNG či skandál v Liberii, jako fakt, že během jeho služby v Severním 
Irsku Spicerovi podřízení zastřelili osmnáctiletého katolíka. 
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vojenské společnosti. Platí to jak pro aktivity vykonávané na území USA, tak pro aktivity 

vykonávané v zámoří v (post) konfliktních zónách. Válka v bývalé Jugoslávii představovala 

první období, kdy role kontraktorů výrazně přesáhla do té doby platné standardy. Jak jsme 

ukázali na příkladech MPRI v Chorvatsku, či DynCorp v Bosně, soukromé společnosti se staly 

prodlouženou rukou zahraniční politiky Spojených států. V tomto případě odpovídá pozice 

USA geografickému modelu využívání PMC´s, kdy relativně periferní konflikt nepředstavuje 

dostatečný důvod pro nasazení vlastních vojsk, ale v zájmu zahraniční politiky lze nasadit 

privátní společnost. 

Obdobné případy představuje Kolumbie a jiní američtí (ať již noví, či tradiční) 

spojenci. Jejich požadavky na posílení vojenských schopností samozřejmě nelze zcela 

pominout, zasazení hlavních sil by však znamenalo jejich nežádoucí štěpení pro okrajový cíl 

za nejisté podpory domácího publika. Nelze pochybovat, že takové nasazení PMC´s 

představuje racionální a v mnohém efektivní geopolitický nástroj. Zdůrazněme, že prim zde 

hrají zájmy státu a nikoliv jiných privátních těles. Vojenské společnosti jsou v takové situaci 

závislé na svém domovském státu, bez jehož přímé podpory by stěží mohly získávat 

kontrakty. Klienti poptávají americké společnosti právě proto, že jsou americké, že mají 

kontakty na administrativu, v druhé řadě i na soukromý sektor. V takovýchto případech se 

však jednalo o poměrně malá angažmá (řádově jen desítky maximálně stovky osob), kde 

obvykle bylo angažováno zároveň malé množství firem. Taková situace samozřejmě umožňuje 

firmám vybírat vhodné zaměstnance a stejně tak i management operací je poměrně 

jednoduchý. Otázka finanční přiměřenosti je problematická, nicméně se jednalo vždy 

z globálního pohledu o poměrně malé částky. O tom, jak moc je vztah mezi vládou a firmami 

jednostranný, by šlo ovšem spekulovat. Howe (2001, s. 233) udává příklad, kdy: „Bill Clinton 

naléhal na Dos Santose (v r. 1995), aby urychlil odchod EO… ...někteří pozorovatelé tvrdili, 

že prezident USA doufal v nahrazení EO, americkou MPRI.“  

Extrémní zvrat ve využití privátních firem znamenala globální válka proti terorismu. 

Základní důvod enormního využívání soukromých vojenských společností nevidíme v chování 

ani dle ekonomického, ani dle geografického modelu. Primární příčina zde tkví v omezené 

schopnosti profesionálního systému americké armády (jakož i armád Velké Británie, Austrálie 

či Kanady) flexibilní reakce na nastalou situaci. Současná situace představuje pro armádu 

mimořádné vypětí a krátkodobým řešením pak je samozřejmě nákup soukromých kapacit. 

Nejedná se ani tak o zvolenou alternativu, jako spíše o nutnost. Zatímco branecká armáda 

může na zhoršení bezpečnostní situace zareagovat prodloužením délky služby (čímž úměrně 
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zvýší podíl vojáků), pak profesionální armáda musí zakoupit více vojáků. Nákup nových 

vojáků za zhoršené bezpečnostní situace je cenově nákladný, případně dochází k poklesu 

kvality rekrutů. Snahy o zvýšení retence mají za následek jednak zestárnutí armády, jednak 

obvykle vedou ke zvýšení následných výdajů za výsluhy apod. Dočasný nákup soukromníků 

je řešením, pouze pokud daná krize trvá krátce. Čím delší bude krize, tím je pravděpodobnější, 

že náklady na soukromé síly budou vyrovnávat a později převyšovat náklady na ekvivalentní 

jednotky regulérní armády. 

Velký počet angažovaných firem, a vzhledem k minulosti i mimořádná velikost firem, 

vede k několika negativním jevům. Předně je pro firmy dosti obtížné sehnat kvalifikované 

zaměstnance (to se projevuje osobními selháními), a pak málokterá firma měla zkušenosti 

s tak velkými kontrakty před iráckou (afghánskou) zkušeností. Navíc se jedná o de facto 

válečnou oblast, což pro mnohé především logistické firmy, jakož i pro firmy poskytující 

technické služby představuje určité novum. Velký počet firem samozřejmě způsobuje určitý 

chaos. Již dříve jsme diskutovali problematické právní postavení kontraktorů, navíc tato 

mlhavost právního postavení vede k zneužívání síly. Strategický cíl armády a taktický cíl 

společnosti jsou teoreticky komplementární, jenže v praxi dochází k situacím, kdy chování 

firmy vede sice k naplnění taktického cíle, avšak za cenu ohrožení cíle strategického. 

Zásadním problémem se zde stává evaluace nákladů a následně i efektivity činnosti. Několik 

posledních kauz tuto kritickou oblast outsourcingu silně rozvířilo. Problém byl nakonec řešen i 

vyšetřovacím výborem amerického kongresu (Waxman 2007). Je však velkou otázkou nakolik 

je možné v chaotickém prostředí, jakým je Irák, či Afghánistán udržet kontrolu nad výkony, 

jakož i nad využíváním finančních prostředků. Roste-li neschopnost kontroly výkonů a 

nákladů, nelze pak mluvit o ekonomické výhodnosti, ba dokonce ani o výhodnosti vojenské či 

jiné. Nakonec i v samotné americké armádě již začínají padat návrhy na omezení soukromých 

kontraktorů (Towery 2006). 

Celá problematika využití vojenských společností má ještě jeden faktor, který leží pod 

současným zájmem o nasazení těchto společností v konfliktních oblastech. Uvědomme si, že 

USA patřily k průkopníkům využívání kontraktorů ve snaze outsourcovat periferní vojenské 

aktivity (viz MPRI a program ROTC), jedná se tedy o klasický ekonomický model využití. 

Spadá sem samozřejmě i řada kontraktů se soukromými bezpečnostními službami (ostraha 

objektů v USA apod.). Částečně lze k takovému modelu jednání přiřadit i nákup analýz od 

soukromých firem. Zde však následně vyvstává otázka, nakolik je takové jednání moudré 

z dlouhodobější perspektivy. Nabízí se otázka, zda by, koncepční dokumenty a analýzy 
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nemělo být sto ministerstvo obrany zpracovat samo. Při přílišné důvěře v privátní firmy by 

mohlo dojít k situaci, kdy samotné ministerstvo již pozbude schopnosti tvořit a následně 

evaluovat koncepční a strategické dokumenty. Americký přístup k PMC´s má své hluboké 

historické kořeny. Jistě zde můžeme vidět historií se táhnoucí příklon k minimálnímu státu a 

značné spoléhání se na trh a jeho schopnosti. Silný vliv má i dlouhodobá tradice profesionální 

armády. Jestliže masové branecké armády díky nízkým nákladům mohly používat vojáky VZS 

k jakýmkoliv úkonům (Pernica 2007), pak drahé profesionální armády si nemohou takové 

plýtvání dovolit. Musí pečlivě vážit, jaké aktivity mají ještě obstarávat vojáci a jaké civilní 

kontraktor (schopný nabídnout nižší cenu). 

   

5.2.2. Anglie a Francie 

Anglie a Francie v mnohém představují opositum ve vztahu k privátním (vojenským) 

firmám. Anglické firmy bezesporu patřily v devadesátých letech k evropským průkopníkům, 

přičemž pokrývaly takřka celou škálu činností, jež mohou PMC´s nabízet. Jak jsme však 

ukázali na příkladu Sandline, rozsah britské zahraniční politiky nedosahoval takové úrovně, 

aby firmy nemusely získávat většinu svých kontraktů u privátních klientů. V současné době 

britské firmy využívají možností nabízených v Iráku a Afghánistánu. Z pohledu samotné 

Británie se jedná o pragmatické využití externích zdrojů, neboť obdobně jako armáda USA, 

jsou OS Británie limitovány ve flexibilní reakci početních stavů. I v případě Británie a jejího 

vstřícného přístupu k PMC´s hraje svou roli širší historicko-kulturní rámec. Británie podobně 

jako USA držela tradičně profesionální armádu, což jistě představuje moment, který si 

vynucuje jistou šetrnost ve využívání armády – ekonomiku sil. Podobně i převládající pro-

tržní orientace silně přispěla k vyššímu stupni využívání kontraktorů. 

V případě UK bývá vyzdvihováno jedno vážné nebezpečí pramenící z nadměrného 

využívání kontraktorů. Soukromé firmy, nezatížené náklady na výcvik a penze, nabízejí 

několikanásobek platů běžných v armádě. Logický důsledek se dostavil už od roku 2004. 

Zhruba jedna šestina příslušníků SAS a Special Boat Service (SBS) ukončovala svou službu 

předčasně (Isenberg 2004). Armáda tím ztrácí nejenom velmi kvalitní personál, ale také 

prostředky věnované na výcvik. Jako řešení Britská armáda umožňuje vojákům SAS a SBS po 

sedmi letech služby opustit útvar na dobu jednoho roku (během něhož může být zaměstnán u 

soukromé společnosti) a pokud se vrátí, získá své místo u útvaru zpět (Isenberg 2004). 

Obzvláště pro menší armády představuje odliv specialistů vážnou hrozbu, neboť celkové 
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početní stavy jejich speciálních jednotek jsou natolik malé, že nárazový odchod několika 

desítek osob může způsobit výrazné ohrožení bojeschopnosti útvarů. 

Naopak Francie je spíše zdrženlivá k využívání soukromých firem. Tento fakt nakonec 

vyplynul i z lokace sídel vojenských firem analyzovaných v předchozí kapitole. Francouzský 

náhled na problematiku může být dán dvěma základními faktory. Za prvé: hlavní silový 

nástroj francouzské zahraniční politiky představuje Légion étrangère. Toto uskupení 

francouzské armády rekrutující cizí státní příslušníky nahrazuje v mnohém soukromé 

kontraktory, přinejmenším jde-li o snahu odvrátit pozornost veřejnosti od ztrát armády. Smrt 

Ukrajinců apod. nebude zřejmě pro francouzské voliče tak podstatná jako smrt Francouzů. 

Blíže o vývoji legie a její roli jako nástroje zahraniční politiky Koehler (2005). Legie 

představuje relativně levný zdroj bojové síly, neboť platy na kontinentu nejsou příliš velké i 

vzhledem k převaze netechnických jednotek a tedy i nižším hodnostem legionářů. Navíc 

mužstvo setrvává během své (pětileté) služby v kasárnách, a je tedy takřka permanentně 

disponibilní. Druhým významným faktorem je dlouhotrvající spoléhání na braneckou armádu. 

Koncept občana-vojáka zavedla již Revoluční Francie a opustila jej až Francie na konci 

devadesátých let dvacátého století. Branci samozřejmě jako laciná pracovní síla nenutili tolik 

k ekonomicky efektivnímu využití jako drazí profesionálové. Spolu s principem branné služby 

souvisí i jistý etatismus vlastní francouzské společnosti, který omezuje „nadšení“ pro 

soukromé firmy. 

I další státy v Evropě jsou v určitém opoždění vzhledem k rozmachu využívání 

kontraktorů. Na rozdíl od jmenované Francie však u ostatních států absentuje skutečně 

globální politická agenda (agenda zajišťovaná či podporovaná vojenskou silou). Tento fakt 

samozřejmě výrazně přispívá k malému rozšíření PMC´s. Podobně i charakter hrozeb, jež byly 

donedávna aktuální, vedl k vytváření především braneckých, těžkou technikou nasycených 

armád. Logicky tedy nelze očekávat tak masivní nasazení PMC´s jako v případě zemí 

s geograficky rozlehlejší oblastí zájmů.  

 

5.2.3 Rusko a Čína 

Obě tyto země představují jisté specifikum. Rusko jako bývalá globální velmoc snažící 

se postupně obnovit alespoň část svého velmocenského postavení a Čína jako pravděpodobně 

nastupující velmoc s rozrůstajícími se globálními, především ekonomickými zájmy. Obě tyto 

země jsou vojensky dosti silné, přinejmenším početně, a v případě Ruska i bezesporu 

technicky. Vzhledem k dřívějšímu komunistickému vedení nebylo myslitelné, aby část úkolů 
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armády přebíraly soukromé firmy. Situace se však v posledních letech začala poměrně 

dramaticky měnit a to v případě obou zemí. 

Pakliže mluvíme o Rusku, musíme především zmínit jeho rozklad v letech 

devadesátých a následnou stabilizaci během Putinovy éry. Většina ruského zájmu se 

v uplynulých letech soustředila jednak na vlastní území (Čečensko, Ingušsko, Dagestán), které 

primárně brání regulérní armáda a popřípadě rozmanité milice. A dále pak na území bývalého 

Sovětského svazu. Rusko díky svým angažmá v Zakavkazí, střední Asii a v Podněstří nemělo 

příliš možností využívat služeb soukromých firem. Navíc i jejich vznik byl omezen chybějící 

institucionální základnou, jakož i absencí schopných manažerů-vojáků. Ruští žoldnéři se sice 

angažovali například v bývalé Jugoslávii, nicméně jednalo se převážně o aktivity typu ad hoc 

žoldnéřů. Výraznou výjimku tak představoval námi uvedený příklad firmy Suchoj v Etiopii. 

Jak jsme uvedli, motivace zde byla poněkud specifická. Hlavním zájmem Ruska (jakož i firmy 

Suchoj) byl zájem ekonomicky profitovat na napětí v regionu. Spolu s tím, jak Rusko sílí, je 

možné očekávat, že i v budoucnu dojde na rozšířené využívání (ruských) vojenských firem. Z 

ustrnulé profesionalizace OS lze usuzovat, že i do budoucna bude Rusko směřovat svou hlavní 

pozornost k bývalým státům SSSR, případně státům Varšavské smlouvy, lze předpokládat, že 

vliv soukromých kontraktorů nedosáhne anglosaské úrovně.  

Případ Číny je ještě o něco složitější než případ Ruska. Tento dynamický obr se 

v minulosti tradičně prezentoval zahraniční politikou zaměřenou v prvé řadě na své nejbližší 

okolí (Taiwan, Kašmír, Jihočínské moře). Ve svém bezprostředním okolí samozřejmě Čína 

byla sto vystupovat i dosti agresivně, ale s rostoucí vzdáleností od svých hranic byla politika 

Číny dosti opatrná a jak říká Huntington (2003) dosti introvertní. Spolu s ekonomickou 

modernizací rostou energetické potřeby a taktéž potřeby exportu vyrobeného zboží. Čína si 

tedy v poslední době snaží vydobýt výhodnější pozici na světových trzích. Především boj o 

suroviny představuje jednu z potenciálně významných rolí pro čínské PMC´s. Čínská vláda 

navázala blízké kontakty s režimy v Angole, či Súdánu. Podle Mbaye (2006)82: „Navíc  4 000 

příslušníků lidově osvobozenecké armády bylo umístěno v jižním Súdánu aby střežili 

ropovody.“ Obvykle bylo médii referováno o přítomnosti čínských vojáků. Avšak Hammes 

(2007, s. 19) přišel s tvrzením (aniž by však uvedl zdroj), že v Africe již působí čínské privátní 

vojenské firmy. K tomuto zatím neověřenému sdělení musíme být opatrní. Přesto lze očekávat, 

že spolu s modernizací a byť částečnou demokratizací, poroste tlak veřejnosti na omezení 

čínské vojenské angažovanosti mimo hlavní oblasti čínské zahraniční politiky. Řešením 

                                                      
82 Internetový (html)  zdroj: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2006/10/10/2003331193 
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takové situace právě mohou být soukromí kontraktoři. Faktem je, že energetická situace 

expandující čínské ekonomiky si vynucuje stále sílící přísun ropy, jejíž dodávky nelze často 

zajistit jinak než vojenskou angažovaností ve zdrojových oblastech.  

 

5.2.4. Mezinárodní organizace 

Soukromé vojenské společnosti z teoretického úhlu pohledu představují zajímavou 

alternativu pro mezinárodní společnosti, jež nedisponují vlastními vojenskými silami. 

Především pro OSN se tak otevírá možnost získat do značné míry nezávislou vojenskou sílu. 

OSN na rozdíl od vlád států může vybírat mnohem svobodněji, nemusí se omezovat na domácí 

firmy, může si stanovit svá vlastní kritéria, mohla by tak dát průchod tržním silám. Jenže to je 

čistě teorie. V praxi se z „etických“ důvodů OSN neodváží využít služeb soukromého sektoru. 

Souvisí to samozřejmě s otázkou legality vojenských společností a jejich nepříliš 

přesvědčivého vymezení od klasických žoldnéřů (Bureš 2006). Lze souhlasit s tím, že řada 

soukromých firem by mohla zvýšit schopnosti vojsk OSN. Jistě to platí v případě poměrně 

malých operací o stovkách či tisících participantů, jak ale můžeme pozorovat v Iráku, 

s rostoucí velikostí operace (počtu vojáků i počtu firem) by pravděpodobně docházelo ke 

zmenšování výhody. Elementární problém misí OSN, však spíše než v nízké bojové 

výkonnosti, tkví v mandátu, jenž modré přílby mají. Slabý mandát by omezil možnosti 

kontraktorů, stejně tak jako omezuje jednotky národních armád.  

Avšak již v nedávné minulosti došlo k partikulárnímu užití vojenských firem 

v souvislosti s misemi OSN. Zákazníkem zde však nebyla samotná OSN, nýbrž konkrétní 

ozbrojené síly. Zakázky se obvykle týkaly logistiky, technických služeb apod. Vidíme tedy, že 

i přes oficiální odmítání ze strany Spojených národů, dochází k proliferaci privátních aktérů do 

mírových operací. 

Druhým uživatelem soukromých společností by mohla být EU. Ačkoliv dochází 

k budování European Security and Defense Policy, neexistují v současnosti samostatné 

vojenské síly EU. Momentálně jsou (nepočetné, jakož i technicky inferiorní) síly Unie tvořeny 

jednotkami národních států a tyto státy nakonec rozhodují o participaci svých jednotek na 

konkrétní akci. Znamená to, že neexistuje záruka dostupnosti vojenských jednotek. Navíc 

současné evropské armády jen pomalu zacelují propast mezi geografickými ambicemi Battle 

Groups (BG´s), jež mají působit až na vzdálenost 6000 km - a strategickými transportními 

kapacitami Lindstrom (2007). V takové situaci pak představuje využití soukromých především 

transportních kapacit racionální volbu. Současný postoj významných evropských států 
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k vojenským společnostem je však přinejlepším rezervovaný. Lze tedy tvrdit, že ani objektivní 

nedostatky ESDP (a jeho nástroje BG´s) nepovedou k většímu angažování PMC´s. Výjimkou 

je logistický sektor, jehož nepostradatelnost je pro jakoukoliv geograficky vzdálenější operaci 

zásadní. Dokud nebude mít EU dostatečné transportní kapacity, nelze než spoléhat na 

logistické služby soukromých firem.    

 

5.2.5. Soukromé společnosti 

Vliv soukromých těžařských společností obvykle nedosahuje takové úrovně, která by 

dokázala zajistit využití armády pro ostrahu jejich majetku. Objektivní potřeba ochránit 

majetek v zemích s nefunkčními OS vede k využívání soukromých firem. Takové příklady 

můžeme vidět poměrně běžně, velmi často jsou však kontraktovány spíše soukromé 

bezpečnostní společnosti. Kinsey (2006) udává, že pro ostrahu těžařských zařízení začaly 

těžařské společnosti najímat spíše menší firmy. Tím se vyhnou publicitě, kterou by naopak 

přinesl kontrakt se známou společností. Otázkou je, zda najímané firmy lze považovat za 

vojenské či jen bezpečnostní. Například společnosti působící v Angole by šlo momentálně 

označit spíše za bezpečnostní (vzhledem k poměrně klidné situaci). 

Na základě již uvedených příkladů aktivit PMC´s můžeme vidět, že ty společnosti, 

které by se orientovaly pouze na soukromý sektor (což byl primárně příklad EO a Sandline), 

aniž by měly za sebou podporu vlády silného státu, mají jen omezené naděje na přežití. 

Samozřejmě odlišná situace existuje v případě logistických firem a jiná v případě firem 

„bojových“. Soukromé vojenské společnosti by teoreticky mohly být i nástroji pro udržování, 

či naopak svržení vlád v zájmu zvýšení zisků těžařských společností. Pakliže by participace na 

udržení vlády u moci byla ještě pro firmu akceptovatelná, pak účast na pokusu o svržení by 

měla mnohem negativnější dopad pro renomé firmy. Tomu také odpovídá, že zatímco pro 

udržení vlády svého času bojovala EO v Angole a Sierra Leone, Sandline v Papui - Nové 

Guinei, DynCorp v Kolumbii (ačkoliv zde z popudu USA), pak v případě pokusů o převrat jde 

mnohem častěji o žoldnéře klasického ad hoc formátu. Z poslední doby lze uvést například 

pokus Simona Manna a jeho mužů v Rovníkové Guinei. Obdobný příklad představuje převrat 

na São Tomé z léta 2003. Podle Siebert (2003) i zde hlavní motivace spočívala v 

(potencionálních) ropných zásobách a samotný převrat prováděla skupina bývalých vojáků 32. 

Praporu SADF. Za povšimnutí stojí, že v obou případech se jednalo o malé a izolované státy, 

s velmi slabou armádou. Pro vojenské společnosti nejsou takové akce příliš lákavé, neboť jim 

bezpochyby nepřidávají prestiž. Přímý podíl na státním převratu by významně ohrožoval 
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dlouhodobou existenci firmy. Přitom právě permanentnost představuje zásadní rozdíl mezi 

„firmami“ a ad hoc žoldnéři. 

Vliv t ěžařských a jiných korporací jistě není malý, mohou do značné míry ovlivňovat 

politické dění a vůbec samotný fakt, že si mohou vymoci přítomnost externí těžce ozbrojené 

síly na území hostitelského státu, o lecčems svědčí. Vliv těchto společností však je limitován 

případným přímým angažováním mocností. Při akceptování teze, že ropa se stává skutečně 

strategickým zájmem všech států, lze očekávat novou vlnu přímé angažovanosti jednotlivých 

států v oblastech, kde v minulých letech dominovaly právě různé privátní firmy. Nabízí se zde 

paralely se studenou válkou, ačkoliv výchozí podmínky jsou odlišné a hlavními hráči se 

stanou zřejmě USA a Čína. 
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ZÁVĚR 

 

V předcházejících kapitolách byly diskutovány a analyzovány jednotlivé aspekty 

soukromých vojenských firem ve snaze o naplnění cílů práce a konkrétně o zodpovězení 

otázek definovaných v úvodu. Práce vzhledem k omezenému rozsahu přirozeně mohla dát 

odpovědi pouze na vybrané otázky, jež však byly považovány za významné.  

1) Mohou být soukromé vojenské společnosti efektivním geopolitickým 

nástrojem? 

Podle zjištění v kapitolách 2 a 3 lze konstatovat ANO, mohou takovým nástrojem být a 

jak se ukázalo v kapitole 5, často jsou efektivním geopolitickým nástrojem i ve skutečnosti. 

Zejména pro státy, jež spoléhají na systémy profesionálního vojska, tedy poměrně drahého a 

neelastického modelu personálního doplňování, představují soukromé vojenské firmy 

významnou alternativu (USA, UK, Austrálie etc.). Vojenské firmy jednak umožňují zajistit 

periferní aktivity armády při nižší ceně a tím uspořit vojáky (či celé útvary) pro plnění 

klíčových úkolů. Za druhé mohou poskytnout vojenskou sílu pro nenadálé konflikty, či 

jakékoliv jiné hrozby a dočasně tak substituovat hlavní OS. 

Pro geopoliticky aktivní státy představují PMC´s také možnost skrýt své aktivity jak 

před zraky mezinárodně politické scény tak scény domácí. V době, kdy každá ztráta života 

váží třeba i několik procent veřejné podpory, možnost skrýt část „nákladů“ válek a konfliktů 

znamená jistě značnou výhodu. Na druhou stranu, snaha opticky snižovat ztráty vede 

k určitému způsobu politiky, jejíž veřejná kontrola je omezena. Na mezinárodním poli pak 

možnosti „stínových“ akcí rozšiřují obálku možných řešení nastalých krizí.  

Nicméně vzhledem k tomu, že cena soukromých kontraktorů obvykle převyšuje cenu 

regulérních vojáků, každá dlouhodobější substituce regulérních jednotek musí být velmi 

pečlivě zvážena. S rostoucí délkou nasazení soukromých kontraktorů rostou i náklady na ně 

vydávané a v určitém momentu tyto náklady převýší potencionální náklady na klasické 

ozbrojené síly. Podmínkou efektivního využití soukromých firem tedy musí být zejména 

racionální zvážení rizik a hrozeb směrodatných pro OS. Nezbytnou podmínkou je i schopnost 

odhadnout náklady konkrétní outsourcované aktivity.  
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2) Je to právě nová geopolitická realita, jež vytvořila prostor pro soukromé 

vojenské společnosti? 

Zde jednoznačně platí ANO. Nová geopolitická realita přinesla řadu změn, které 

umožnily rozšíření privátních aktérů v oblasti vojenství. Zejména se jedná o tyto faktory: 

a) Se skončením studené války došlo k uvolnění značného množství vojáků na pracovní 

trh. Demilitarizace se dotkla i příslušníků elitních lehkých útvarů. Spolu s vytvořením 

dostupné pracovní síly se vytvořila i zásoba levné (poměrně moderní) techniky s tím 

jak byla vyřazována ze zrušených útvarů. Druhým efektem snížení vojenské síly 

většiny států světa byla omezená možnost reakce na případné krize (především ty 

vzdálené). 

b) Konec bipolárního soupeření také znamenal ztrátu důvodů pro přímou angažovanost 

mocností v periferních oblastech, jako Subsaharská Afrika. Spolu s omezenými 

vojenskými možnostmi to znamenalo, že řada slabých států musela najít jiné cesty 

zajištění stability. Logickým krokem pak bylo angažování privátních firem. 

c) Generelně došlo k výraznému otevření trhů, neboť tam, kde dříve působily výlučně 

společnosti, či instituce jedné strany studené války, mohl rázem působit kdokoli, kdo 

měl schopnosti poskytnout požadované služby. 

Jako druhou (poněkud menší) geopolitickou revoluci lze označit počátek války proti 

terorismu. Teroristické útoky podnítily USA k zásahům v Afghánistánu a později i ke 

kontroverznímu útoku na Irák. Podstatné rozšíření vojenských aktivit bez výrazné pomoci 

spojenců (především v Iráku) nutně vedlo k tlaku na armádu USA. V tomto období také došlo 

k posílení pozice Ruska, které těžilo jednak z rostoucích cen ropy, ale také z pozice spojence 

v boji proti terorismu. Spolu s růstem vlivu Číny tak nastala určitá renesance významu států 

oproti konci století.  

3) Jak vypadá prostorové rozložení sídel, tedy rozhodovacích center PMC´s? - 

Kopíruje rozložení sídel společností rozložení vojensko-ekonomické moci ve 

světě? 

Rozložení sídel soukromých vojenských společností převážně kopíruje současná centra 

geopolitické a geoekonomické moci. Samozřejmě existovala a existují určitá časově omezená 

regionální specifika. Pro začátek devadesátých let musíme vidět takové specifikum 

v dominantním postavení Jižní Afriky. Jihoafrické specifikum, jak již bylo vysvětleno, 
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souviselo s pádem Apartheidu a konstituováním určitého res nulus v oblasti Subsaharské 

Afriky. Africký prostor v devadesátých letech umožňoval jihoafrickým firmám expanzi, aniž 

by potřebovaly přímou podporu geopoliticky aktivního státu. V tomto případě dostačovaly 

vazby na silný jihoafrický i cizí soukromý sektor (těžařské firmy apod.). 

Momentální výjimečná dominance firem z USA musí být spojována s probíhající 

válkou proti terorismu. Obdobné platí i pro neočekávaně silnou (avšak stabilní) pozici Velké 

Británie. Především válka v Iráku zde má za následek značný nárůst poptávky po 

bezpečnostních – vojenských službách, sycených přednostně firmami z USA a Británie. 

S ukončením zejména iráckého konfliktu pravděpodobně částečně poklesne i počet 

amerických i britských firem. Podle změněné poptávky bude docházet k sektorovým 

přesunům jednotlivých společností, tedy momentálně vojenské firmy budou konvergovat spíše 

k bezpečnostním úkolům apod. 

Současná absence významnějšího počtu ruských a především čínských firem má své 

kořeny v dřívějším socioekonomickém uspořádání, jež preferovalo etatismus. Navíc obě dvě 

zmíněné země se v devadesátých letech koncentrovaly v oblasti bezpečnosti na regiony při 

svých hranicích. Především v případě Číny lze očekávat, že s rostoucími ekonomickými zájmy 

(míněno jak sektorově tak především geograficky) nastanou podmínky vhodné pro zrod 

čínských PMC´s.   

4) Existují odchylky mezi teoreticky předpovídaným způsobem užití PMC´s, 

jejich teoretického způsobu chování a realitou, jak ji můžeme vypozorovat 

z jednotlivých operací těchto firem? 

V páté kapitole jsme jasně identifikovali několik případů, kdy privátní vojenské firmy 

nebyly využity ve shodě s racionálními předpoklady jejich využití. Nejmarkantnějším 

příkladem je Irák. Rozpuštění irácké armády a nedostatečné početní stavy koaličních vojsk 

musely zákonitě vést k nutnosti najmout soukromé kontraktory. Již kolem roku 2004 se 

mluvilo o více jak 20 000 osob různých privátních firem, což představovalo do té doby 

nevídané zapojení soukromých aktérů do probíhající kampaně. V Iráku se pohybuje několik 

desítek soukromých (bezpečnostní a vojenských) společností. Jejich činnosti v zásadě nejsou 

koordinovány. Doposud se jejich zaměstnanci pohybovali v právním vakuu, jež jim umožnilo 

takřka libovolné chování, čímž mnohdy poškodili úsilí koaličních sil. Samotná kvalita 

personálu s narůstajícími počty zaměstnanců firem taktéž nutně musela klesat. 
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Asi nejvážnější výtka však musí směřovat k ekonomické efektivnosti. Jak se ukázalo 

na příkladu firmy Blackwater, ceny za jejich služby jsou přemrštěné. Navíc dochází k  

nekorektnímu účtování nákladů. Omezená schopnost kontroly privátních aktérů determinuje 

taková selhání. Kontrakty bez výběrového řízení nelze považovat za záruku ani kvality ani 

odpovídající ceny. Dlouhodobé využívání privátních firem, při jejich nedostatečné kontrole 

(finanční, kvalitativní, managerské) musí vést k negativním ekonomickým dopadům. 

V případě Iráku odpadá i model stínové zahraniční politiky, jelikož útok byl proveden zcela 

nezakrytě. Dle autora neplatí ani model úsporné vnitropolitické volby, neboť po jedenáctém 

září by americká veřejnost do značné míry akceptovala nevyhnutelné ztráty mezi svými 

vojáky. Obdobně zde padá i geografický model, protože Irák jako významná část Blízkého 

východu (a soused Íránu) představuje jeden z nejdůležitějších prostorů americké zahraniční 

politiky. A právě pro operace v takových regionech existují profesionální ozbrojené síly. Jen 

stěží je uvěřitelné, že Američané nepredikovali možnost dlouhodobého konfliktu. Přitom 

zkušenosti z Vietnamu, Afghánistánu, Kolumbie, Palestiny, Kavkazu a jinde ukazují, jak 

dlouhé bývají nízko-intenzitní války. Přičemž situace v Iráku rozhodně nesla zárodky 

budoucího násilného vývoje. V tomto smyslu zřejmě mělo být preferováno určité zvětšení 

regulérní armády před nadměrným využíváním kontraktorů. 

Recentní irácké problémy však můžeme (snad ve zmírněné podobě) očekávat i 

v budoucnu. Profesionální systém vojenského doplňování není dostatečně flexibilní, aby 

dokázal v krátkých časových lhůtách reagovat na celé spektrum hrozeb a krizí. Otázka 

iracionálního a neefektivního využívání PMC´s nepřímo vede k problematice korupce 

v decisní sféře. Takovému jednání nelze zabránit v situaci, kdy neexistuje trvalý dohled nad 

PMC´s a kdy řadě kontraktů nepředchází výběrové řízení. 

5) Dochází k úpadku významu státu na úkor korporací? 

Z parciálního pohledu naší práce nikoli. V předešlých kapitolách bylo evidentní, že 

firmy samy o sobě potřebují silný stát. Firmy, jež poskytovaly na státu nezávislé služby (EO 

apod.) byly a jsou velmi zranitelné. Navíc jejich pozice při vyjednávání kontraktů může být 

zhoršená. Vojenská firma (například MPRI) může být vnímána jako zástupce ZP USA. Vznik 

vojenských firem nepřinesl difuzi vojenských inovačních schopností do světové periferie. Jistě 

lze namítnout, že současný stát není stejný jako státy počátku dvacátého století. Ano, to je 

pravda, došlo k restrukturalizaci moci státu. Výsledkem však není stát slabší, jen jinak 

uspořádaný. V souznění se současným nadšením pro „networking“ můžeme tvrdit, že moc 
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současného státu se právě opírá o síť domácích firem, velkých korporací, státních institucí, 

neziskových organizací a jistě také vojenských firem. Samozřejmě vládnutí takové síťové 

struktuře je jistě obtížnější, zároveň však nabízí i nové možnosti, čehož jsou PMC´s důkazem. 

Pro silné státy tak různé korporace, firmy, ale i nevládní neziskové organizace mohou 

představovat nový zdroj moci státu. Jiná situace přirozeně panuje u slabých či rozpadajících se 

států, které nejsou sto zvládnout působení firem, korporací a nevládních organizací.  

Generelně platí, že čím geopoliticky slabší stát, tím více musí vojenská firma spoléhat 

na trh. Stává se tak nástrojem tržních zájmů. Naopak čím geopoliticky aktivnější a silnější stát, 

tím spíše bude vojenská firma kooperovat se státem a stává se tak nástrojem geopolitických 

zájmů (státu). Obdobně lze tvrdit, čím silnější – geopoliticky významější stát, tím větší 

potencionální užitek z PMC´s. U velkých států se silnou a komplexní armádou jsou rizika 

využití kontraktorů relativně nízká. Naopak významná riziko představují PMC´s pro státy 

méně významné a státy disponující pouze slabou armádou. Případná nedostupnost služby, 

nebo její selhání může vést k závažným důsledkům, které by silnější armáda byla sto vyrovnat 

z vlastních zdrojů. 

 Soukromé vojenské firmy nejsou samozřejmě statickým subjektem, nýbrž vyvíjejí se 

stejně jako jejich zákazníci spolu s geopolitickou realitou. Existenci odvětví lze tak rozdělit na 

několik různých fází, jež se pokusíme schematicky vystihnout na následujícím schématu (Tab. 

9.). První fáze probíhající až do konce osmdesátých let, do konce studené války, nedávala 

velké příležitosti soukromým vojenským firmám. Na jedné straně existovaly silné armády, jež 

byly angažovány i v periferních oblastech. Služby PMC´s využívaly převážně jen státy, 

přesněji řečeno USA. Spolupráce se omezovala na technické služby a vědecké analýzy. 

Výjimku představoval kontrakt firmy Vinnell na výcvik Saudsko-arabské národní gardy. 

 Během druhé fáze se široce rozšířili privátní aktéři a díky geopolitické situaci získali 

nevídaný prostor pro více méně volné působení. Hlavními klienty byly často těžařské 

společnosti, případně i jiní privátní aktéři. Obdobně i státy využívaly PMC´s jako nástroj pro 

své geopolitické záměry. Míra využití však byla poměrně nízká, přinejmenším v komparaci 

s třetí (současnou fází). Tato fáze je typická širokým využíváním soukromých kontraktorů 

především ze strany států a méně pak i privátních aktérů. Jak jsme již uvedli, dochází občas až 

k nadužívání PMC´s, což začíná vést k zavádění regulačních opatření. Otázkou je, jak se celý 

sektor bude vyvíjet do budoucna. Zda další fáze vývoje bude charakteristická například 

soupeřením národních PMC´s jakožto zástupců geoekonomických zájmů silných států. 
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  1960  1975   1990         2000   2005 
 
 
 

 
 

 Studená válka, bipolární soupeření  Limitovaná unipolarita    Válka proti terorismu  
         
  Období velké militarizace   Demilitarizace     Re-militarizace silných hráčů  

  
      Rozpad VS   Rozšiřování NATO Posilování Ruska    

     

NATO – profesionální a smíšené systémy 
 
 
VS – masové branecké systémy 

Západ – profesionální 
 
Východní Evropa – smíšené a 
profesionalizující se systémy 

Fáze preiniciační 

Omezené použití, především technické 
služby, výjimečně výcvik a analýzy. 

 
Státy 
 
 
 
RAND – USA 

Vinnell – Saúdská Arábie (DoD) 

Pan American World Airwaays – USA 

Ram Woolbrige Corporation - USA 

 
Chybí 

 Ranná fáze 

Zrod mnoha vojenských firem, bojové, 
strážní, výcvikové, poradenské, technické 
a logistické služby – široké spektrum. 

Využíváno slabými státy, těžařskými 
korporacemi, ale i jako nástroj USA 
 

 EO – Angola, Sierra Leone, Botswana, 
Namibie, Uganda etc. 

MPRI  – Chorvatsko, Bosna, Kosovo 

DynCorp – Bosna, Kolumbie 

 

Zcela neregulováno 

NATO – profesionální, profesionalizující 
se síly 
 
Východní Evropa – smíšené systémy 

? 

Fáze instrumentální 

Zánik protržně orientovaných firem bez 
podpory státu, vznik dalších firem 
především v USA 

Využíváno především v zájmu GP 
aktivních států, částečně též těžařské 
společnosti  

Blackwater – Irák 

DynCorp – Afghánistán 

Aegis – Irák 

Erynis – Irák 

 
Počátek regulace 

F
áze 

soupeření 
národních 

P
M

C
´s, 

jako 
zástupců 

národního státu??? 

Fáze 

Služby 

 

Uživatelé 

 

Příklady 

 

 

 

 

Regulace 

Období 

Převládající 
Typy OS 

 

 
GP období 
 
Militarizace 
 
Poznámka 

Tab. 9: Tři fáze využívání vojenských firem 
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Příloha 1 a: Seznam soukromých vojenských společností aktivních k 1995 a 2005 

stát 
spole čnosti aktivní k 1995 
(včetně let 93 a 94) 

Společnosti aktivní k 2005 
(včetně let 03 a 04) zkratka 

USA 
Aviation Development 
Corporation   ADC 

UK   Aegis Aegis 
Francie   Atlantic Intelligence AI 
USA AirScan, Inc. AirScan, Inc. AirScan 
Angola Alerta   Alerta 
Angola Alpha 5   Alpha  
Angola Alpha 4 Alpha 5 Alpha 5 
UK   AMA Associates Limited AMA 
USA   ArmorGroup ArmorGroup 
Kanada   ATCO Frontec Corporation ATCO Frontec  
Zimbabwe  Avient (Pvt) Ltd.   Avient 
Izrael   Beni Tal Beni Tal 
USA Betac Corporation   Betac 
USA   Blackwater Blackwater 
USA Booz Allen Hamilton, Inc. Booz Allen Hamilton, Inc. Booz Allen 

JAR Bridge Resources International   
BR 
International 

Francie 
Compagnie Internationale 
d´Assistance Spécialisée   CAIS 

JAR Capricorn   capricorn 
USA   Cormly International Cormly 
UK   Control Risks Group, Ltd. CRG 
JAR Corporate Trading International   CTI 
USA   Cubic Corporation Cubic 
UK Defence Systems Limited Defence Systems Limited DSL 
USA DynCorp, Inc DynCorp, Inc DynCorp 

USA   
Eagle Aviation Services & 
Technology, Inc. EAST 

JAR Executive Outcomes   EO 

Francie 
Euro Risques International 
Consultant SA   Eric SA 

JAR/UK   Erinys Erinys 

USA   Executive Outcome, Inc. 
Executive 
Outcome 

JAR Falconer Systems   Falconer 
UK Frontline Security Solutions   FSS 
UK   Global Development Four, Ltd. GD4 

UK   
Global Contingency Projects 
Group Global CPG 

Kanada   Global Impact Global Impact 

UK   
Global Risk Managament (UK) 
Ltd. 

Global Risk 
(UK) 

USA   GlobalOptions, LLC GlobalOptions  
Kanada   Globe Risk Holdings, Inc. Globe Risk 
UK   Global Marine Security Systems GMSS 
Izrael   The Golan Group Golan Group 
USA   Global Studies Group, Inc GSG 
UK Gurkha Security Guards, Ltd. Gurkha Security Guards, Ltd. Gurkhas 
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UK   Hart Group, Ltd. Hart Group 
UK Ibis Air   Ibis 

USA   
International Charter 
Incorporated of Oregon ICI 

Belgie   
International Defence and 
Security Resources NV IDAS 

Australie 
International Port Services 
Training Group, Ltd.   IPSTG 

Izrael 
International Security 
Consultants   ISC 

UK   J & F Security, Ltd. J & F 
USA   Kellogg Brown & Root, Inc. KBR 
UK Kulinda Security Ltd.   Kulinda 
Izrael Levdan, Ltd.   Levdan 
JAR   LifeGuard Management LifeGuard 
USA   Logicon, Inc. Logicon 
JAR Longreach (Pty) Ltd.   Longreach 

Izrael   
Long Range Avionics 
Technologies, Ltd. LR Avionics 

Angola   Mamboji Lda. Mamboji 

USA 
Military Professional Resources 
Incorporated 

Military Professional Resources 
Incorporated MPRI 

JAR   
Meteoric Technical 
Services/Solutions MTS 

JAR   
Nicholas Frederick and Duncan, 
Ltd. NFD 

UK   
Northbridge Services Group, 
Ltd. NSG 

UK   Olive Security Limited Olive Security  
JAR Omega Support, Ltd.   Omega 

USA   
Pacific Architects & Engineers, 
Inc. PAE 

JAR Panasec Corporate Dynamics   Panasec 

Francie PHL Consultants   
PHL 
Consultants 

USA   Pistris, Inc. Pistris 

UK   
Rapport Research & Analysis, 
Ltd. Rapport 

Rusko   Russian Military Brotherhood RMB 
USA RONCO RONCO RONCO 

UK   
Rubicon International Services, 
Ltd. Rubicon 

Francie   Service and Security S&S 
UK Sakina Security Services, Ltd.   Sakina  
UK   Saladin Security, Ltd. Saladin 
UK Sandline International   Sandline  
JAR Saracen International, Ltd. Saracen International, Ltd. Saracen 
JAR Saracen   Saracen 

Uganda   Saracen  Uganda, Ltd. 
Saracen 
Uganda 

USA   Sayeret Group, Inc. 
Sayeret 
Group 

Izrael Strategic Consulting Group   SCG 
UK   Strategic Consulting SCI 
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International 
Sierra 
Leone   Southern Cross Security SCS 
Francie   Secrets Secrets 
JAR Shibata   Shibata 

Izrael 
Silver Shadow Advanced 
Security Systems   Silver Shadow  

USA   Special Ops Associates SOA 
Izrael Spearhead Ltd.   Spearhead 

UK Special Projects Services Ltd.   
Special 
Projects 

Nizozemí Saatellite Protection Services   SPS 
JAR Stability Control Agencies   Stabilco 
NA *   Stanwest Establishment Stanwest 

UK   The Surveillance Group 
Surveillance 
Group 

UK   TASK International, Ltd. 
TASK 
International 

USA   Triple Canopy TC 
Angola   Teleservices Teleservices 

UK   
THULE Global Security 
International THULE  

USA   Titan Corporation Titan 

UK   Trident Maritime Trident 

USA   Trojan Securities International 
Trojan 
Securities 

USA   U.S. Defense Systems USDS 

USA Vinnell Corporation Vinnell Corporation Vinnell 

USA   Wackenhut Corporation Wackenhut 

UK Watchguard International Ltd.   Watchguard 
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Příloha 1b: Seznam soukromých vojenských společností působících v USA (podle 

federálních států) k 1995 a 2005 

 

firma stát 

ADC Alabama 
AirScane Florida 
Blackwater North Carolina 
Booz Allen Virginia 
Cubic California 
Dyncorp Virginia 
EAST Florida 
EO inc. Michigan 
GOG New York 
Gormly California 
GSG Inc. N/A 
ICO Inc. Oregon 
Logicon California 
MPRI Virginia 
Pacific Architecture California 
Pistris Massachusetts 
Ronco Washington DC. 
Sayeret Group Nevada 
SOA Florida 
Titan Corp Virginia 
Triple Canopy Virginia 
Trojan Arkansas 
Vinnell Virginia 
Wackenhat Florida 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2: Největší n

(2000) 

-Údaje v miliardách dolar

 

Zdroj: Krej

ětší nadnárodní korporace a státy OECD, komparace tržeb a HDP

miliardách dolarů 

Zdroj: Krejčí (2001, s. 227) 
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Zdroj: Převzato z Goodard (2001) 

Příloha 3: Propojení PMC´s a těžařských firem 



 

Příloha 4: Vybavení a personál
Novou Guineou, část I. 

Převzato z: Singer (2003, s. 253) 

: Vybavení a personál společnosti Sandline Int.: kontrakt

: Singer (2003, s. 253)  
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Příloha 4: Vybavení a personál společnosti Sandline Int. Podle kontraktu s Papuou – 
Novou Guineou část II. 

Převzato z: Singer (2003, s. 254)  
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