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Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka
-------------------Živě teď míříme na velitelské shromáždění k prioritám armády v roce 2017.
arm. gen. Josef BEČVÁŘ, náčelník Generálního štábu Armády ČR
-------------------... společným jmenovatelem v dnešní době je nestabilita, ať již se jedná o krize v regionu Blízkého
východu a Afriky, situaci na východě Evropy nebo hrozby vznikající v kyberprostoru. Tato nestabilita
zvyšuje nároky na odpovídající zajištění bezpečnosti České republiky. Svět zcela reálně čelí
terorismu, nebývalé migrační krizi i válečným konfliktům různé podoby a intenzity. To vše vyvolává
zvýšenou poptávku po multifunkčních interoperabilních, technologicky vyspělých, rychle
dostupných, nasaditelných a udržitelných silách připravených působit v mezinárodním prostředí v
plném spektru operací proti symetrickým i asymetrickým hrozbám. Přímou reakcí České republiky na
vývoj bezpečnostního prostředí ve světě je aktivní zapojení armády v zahraničních operacích. V
roce 2016 jsme se soustředili na Afghánistán, Mali, a to nejen v rámci výcvikové mise Evropské
unie, ale rovněž vysláním speciálních sil do mise OSN MINUSMA, do oblasti Gao, dále na Sinaj,
region Balkánu a Irák. V Iráku zahájil činnost letecký poradní tým, jehož úkolem je podpora výcviku
personálu iráckých vzdušných sil na letounech L-159 Alka, které irácká strana aktivně užívá v boji
proti Daiš. Zabezpečovali jsme rovněž ochranu vzdušného prostoru Islandu a účastnili se dalších
pro armádu početně menších, ovšem neméně významných operací a pozorovatelských misí. Rád
bych zdůraznil schopnost armády rychle reagovat na potřeby řešení krizových situací po boku našich
aliančních partnerů. Je nezbytné si uvědomit plnou škálu úkolů, které plníme, i rozdílnost prostředí
jednotlivých operací. Ve všech těchto situacích naši vojáci dokázali čestně obstát a splnit zadané
úkoly. Prostřednictvím vás - velitelů jim za tuto práci děkuji. Pro rok 2017 zůstává naším úkolem
pokračování v zahraničních operacích v souladu s vládou a parlamentem schváleným mandátem.
Už na počátku letošního prosince zamíří příslušníci polního chirurgického týmu do Iráku. Ve druhé
fázi od poloviny příštího roku připravujeme možnost vyslání výcvikových expertů z řad ženijního
vojska. V roce 2017 plánujeme celkem nasadit do operací dle mandátů až 546 vojáků. Vedle misí
bych rád zdůraznil i význam hotovostních sil. Letos jsme působili v rámci sil NATO, do nich se jako
součást hrotového uskupení sil velmi rychlé reakce, takzvané VJTF zapojilo i úkolové uskupení
speciálních sil. Podíleli jsme se i na výstavbě Battlegroupy Evropské unie. V prvním pololetí se
zeměmi V4 a ve druhém pololetí uskupení vedeném Německem. V roce 2017 budeme opět součástí
hotovostních sil. Až 810 vojáků je určeno pro hotovostní síly NATO a dále bude 200 našich vojáků
připraveno plnit úkoly v rámci hotovostního systému mírových sil OSN. Je to nejen vyjádřením naše,
naší společné odpovědnost, ale i významným posílením schopností Armády České republiky pro
vnitřní připravenost, úroveň certifikace jednotek a štábů, i jejich působení v mezinárodním prostředí.
Úkolem pozemních sil bude realizace společných výcvikových aktivit zemí V4 v Pobaltí. Tento cyklus
v Litvě v lednu příštího roku zahájí naše jednotka cíle rotního úkolového uskupení. Rád bych
připomenul, že armáda je připravena také k podpoře našich partnerů pro případ opětovné eskalace
migrační krize. Navázat můžeme na zkušenost získané v letech 2015 až 2016 v Maďarsku a
Slovinsku. O možnostech takové podpory jsme jednali například s Makedonií či Bulharskem. Nemalé
síly a prostředky armáda vyčleňuje také pro asistenci, policii a integrovaného záchranného
systému. Na základě rozhodnutí vlády je armáda rovněž plně připravena zajistit od 1. ledna 2017
provoz letecké záchranné služby kromě stávajícího Plzeňského a Karlovarského kraje i pro
Jihočeský kraj. Osobně to považuji za velmi důležité, protože jsme především pro občany České
republiky. Splnění uvedeného úkolu máme zajištěno i díky probíhajícím generálním opravám
vrtulníku W3A Sokol. Vraťme se nyní zpět ke stavu našich ozbrojených sil. Jeho zlepšení je naším
hlavním úkolem nejen do roku 2017. Armáda je dnes motivována, zkušená, ale každý den se vojáci
střetávají s důsledky letitého podfinancování. Stojí před námi nemalý úkol tento stav narovnat. Přes
největší optimismus však nelze očekávat, že vše, co bylo léta odkládáno, půjde vyřešit z roku na rok.
Až nyní si můžeme plně uvědomit skutečnou hloubku vnitřního dluhu. Často slýcháme, že armáda
neví, co chce, to není pravda. Vláda přijala na konci loňského roku koncepci výstavby Armády České
republiky do roku 2025. V návaznosti na ní a se zohledněním aliančního dokumentu Capability

Targets 2017-2032 jsme během letošního roku dokončili stanovení priorit výstavby jednotlivých druhů
sil do roku 2025. Máme tedy zcela přesně rozpracovány do úrovně jednotlivých praporů a
ekvivalentních vojenských útvarů a zařízení požadavky na veškeré akviziční procesy tak, abychom
naplnili úkoly zajištění obranyschopnosti státu a naše mezinárodní závazky vůči Alianci, Evropské
unii a dalším organizacím. Dnes přesně víme, kdy, co a pro který útvar potřebujeme. Je to poprvé v
novodobé historii, kdy máme priority rozpracovány až do této hloubky, do této úrovně. Všechny naše
koncepční dokumenty vycházejí a musí vycházet z koaliční dohody o plynulém nárůstu výdajů na
obranu na úroveň 1,4 % HDP v roce 2020 a dalšího postupného růstu na úroveň Aliancí
doporučených 2 % HDP. Pro realizaci klíčových akvizičních procesů bude nezbytná i dlouhodobá
stabilita přidělování finančních prostředků. Generální štáb se ve své koncepční a rozvojové činnosti
musí striktně vyvarovat rychlých a dynamických rozhodnutí bez řádného uvážení, který jsme v
minulosti zažili pod tlakem okolností až moc a jež se nám nyní vracejí se všemi důsledky. Ano,
hovořím o rušení posádek, které přineslo nevyváženost dislokace v jednotlivých regionech,
personálních kolotočích, když jsme přijímali vojáky a hned po kurzu základní přípravy ve Vyškově je
propouštěli, i o nedotažených nebo naopak předimenzovaných akvizičních projektech. Armáda se
nemůže řídit na první pohled líbivými nápady, ale návrhy předloženými a projednanými na základě
pečlivě zpracovaných analýz směřujících k dosažení cílových schopností. Stojí před námi řada
akvizičních projektů a mohu vás ujistit, že ze strany armády nedochází k žádnému bezdůvodnému
zdržování. Rozhodnutí, která dnes činíme, však budou formovat naše schopnosti na několik desítek
dalších let dopředu. Základním parametrem tak musí být konzistentnost rozhodovacího procesu,
naplnění požadovaných parametrů, kredibilita dodavatelů a další rozvojový potenciál přijatých řešení.
Neobávejme se ani případného vyžádání dodatečných rozpočtových zdrojů. Rozhodování musí být
pevně v rukách příslušných pracovišť ministerstva obrany a pracovišť generálního štábu, která mají
odpovídající přehled, odbornou úroveň a odpovědnost. Dovolte, abych na tomto místě citoval slova
našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. "Člověk si musí najít svou cestu, jestli ji
opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí už ale musí držet, nebo zabloudí," toto pravidlo
rozhodně neplatí jen pro jedince, ale musíme se jím řídit jako celek. V tomto případě ozbrojené síly.
Neméně důležitou oblastí je nábor personálu a především zajištění podmínek pro působení nových
vojáků v armádě. V letošním roce jsme přijali 2148 občanů České republiky do služebního poměru
vojáka z povolání a ve stejném tempu budeme nadále pokračovat. Musím zdůraznit, že nábor
nesměřuje jen přímo do armády, ale zajišťuje i potřeby ostatních složek resortu ministerstva
obrany, Hradní stráže, Vojenského zpravodajství, vojenské policie a zahrnuje také pochopitelně
nové posluchače přijaté ke studiu na Univerzitě obrany. Doplnění personálu není jen o náborech
vojáků na základní funkce. Nezbytně nutné je znovu posílit štáby, které se v důsledku drastických
redukcí dostaly leckdy až na samou hranici schopnosti řízení sil. Kroky k nápravě jsme již zahájili. V
letošním roce došlo k navýšení schopností dvou komponentních velitelství pozemních a vzdušných
sil. Je legitimní otevřít diskusi i o možném navýšení počtu nad 24 vojáků z povolání stanovenou v
koncepci výstavby armády. Optimálně hovoříme o přijetí dalších 5 tisíc vojáků z povolání, které
bychom směřovali převážně do pozemních sil, ale i k posílení jednotlivých stupňů velení a také
dalších součástí resortu ministerstva obrany, včetně Hradní stráže a vojenské policie. Za úspěšný
lze letošní rok označit i v oblasti zálohy. Podařilo se nám implementovat novelizovanou brannou
legislativu. Roste zájem občanů o službu v aktivní záloze. V letošním roce se po dlouhém období
stagnace podařilo její celkový stav navýšit o 200 na 1450 záložníků. Na vyšší kvalitativních úroveň
jsme posunuli i jejich výcvik, a to komplexním cvičením Hradba 2016 či první účastí jednotek aktivní
zálohy na mezinárodní cvičení Ample Strike. V tomto trendu budeme pokračovat. Výcvik aktivní
zálohy musí být maximálně propojen s výcvikem profesionálních útvarů. Velmi pozitivně hodnotím i
první modelové běhy takzvaných dobrovolných vojenských cvičení. Chci rovněž poděkovat
prezidentu republiky za nedávné přijetí velitelů jednotek záloh na Pražském hradě. Jsem si jist,
vážený pane prezidente, že vaše podpora významnou měrou přispívá k dosažení našich cílů. Na
závěr mi ještě dovolte se krátce zastavit u výcviku jako takového. Důraz musíme položit na reálné
scénáře ve smyslu principu - cvič, jak bojuješ. Prohlubování interoperability s našimi aliančními
partnery, výcvik práce štábů na vyšších stupních velení a znovu se vrátit ke kořenům schopností
ozbrojených sil, prověřování mobilizační tematiky tak, jak jsme ji nastartovali v letošním roce. Pro
rok 2017 tak stanovuji 5 základních priorit, doplňování vojáků z povolání a posílení aktivní zálohy,
zajištění komplexní přípravy, plnění závazků kolektivní obrany, modernizaci pozemních sil,
zpracování koncepcí, zejména koncepce použití ozbrojených sil České republiky. Všechny tyto
priority jsou provázané a společným úsilím nás všech je musíme realizovat v každodenní praxi. Děkuji
vám za pozornost.
osoba

-------------------Pane prezidente, první zástupce náčelníka generálního štábu, generál Baloun. Pane prezidente,
žádám vás o vaše vystoupení.
Miloš ZEMAN, prezident České republiky
-------------------Vážený pane premiére, vážený pane ministře, vážený pane náčelníka generálního štábu, vojáci
Armády České republiky. Při těchto našich pravidelných setkáních se vždy zamýšlím nad třemi
vzájemně souvisejícími okruhy problémů, za prvé, jakého máme nepřítele, za druhé, jakým způsobem
tento nepřítel bojuje a za třetí, jaké zbraňové systémy, tedy investice k tomuto boji potřebujeme. A i
když časový horizont jednoho roku je příliš krátký k tomu, aby docházelo k radikálnímu a razantním
změnám u těchto tří okruhů problémů, přesto můžeme pozorovat určité výrazné tendence. Co se týče
nepřátelství, znáte dobře přísloví, které vám tak trochu křivdí a které zní - generálové se vždy
připravují na minulou válku. Nicméně uznejme, že na tomto přísloví alespoň něco je. A já bych si
opravdu nepřál, abychom se vraceli k období studené války a věřím, že nedávné změny v americké
administrativě tento problém posunout od východu na jih, kde vidím největšího a nejnebezpečnějšího
nepřítele euro-americké civilizace, a to v podobě islámského terorismu. Nezapomeňme, že i kdyby byl
poražen Islámský stát, hrozí například nebezpečí, že Taliban opět ovládne Afghánistán, hrozí
nebezpečí, že se islámské extremistické organizace zmocní i dalších zemí. Tolik tedy, pokud jde o
definici nepřítele. Pokud jde o způsob jeho boje modus operandi islámského terorismu, je notoricky
známý, jde o teroristické útoky v současné době prováděné například takzvanými osamělými vlky
nebo aktivovanými spícími buňkami. Jde ale také o organizovanou migrační vlnu, v níž jsou účastni i
džihádisté. A cílem těchto útoků je zabít co nejvíce nevinných civilních osob. Proto jedním z úkolů
armády včetně již jmenovaných aktivních záloh je chránit významná místa v České republice, ale
nejlepší prevence vůči teroristickým útokům spočívá v tom bojovat proti teroristům tisíce kilometrů
od našich hranic, ať už v Afghánistánu, v Mali a v poslední době například také v Iráku. Nu, a třetí a
poslední část mého vystoupení bude zcela určitě nejkontroverznější. Připomínám, že i když velmi
často mluvíme o potřeba zvýšit postupně výdaje na obranu na 2 % hrubého domácího produktu a já
tuto tendenci plně podporuji. Často zapomínáme, že součástí tohoto závazku je také, aby minimálně
20 % výdajů na obranu šlo na investice. A je potřeba se zamyslet, jaký dlouhodobý charakter tyto
investice budou mít. V této oblasti, v oblasti akvizic jsme zažili celou řadu, troufám si říci, tragédií.
Bohužel musím připomenout kalouskovské řádění na ministerstvu obrany, jehož důsledkem byly
desetimiliardové ztráty například v bitevnících L-159, repacích tanku T-72 a celé řady dalších
neúspěšných projektů. Vzpomeňme, že otazníky se vznášely i nad nákupem letounů CASA, že
pokud jde o nákup obrněných transportérů, byl jeden z bývalých ministrů obrany, který nákup
podepsal před svým odchodem z vlády, což samo o sobě vyvolává jisté podezření, a tak bych mohl
pokračovat dál a dál. A samozřejmě, když jsem citoval ono nevlídné přísloví, je pochopitelné, že
armáda je zvyklá na určitý typ techniky a že je obtížné seznamovat se s technikou kvalitativně a
generačně odlišnou. Dostal jsem asi před dvěma lety návrh na vybudování či obnovení dvou
tankových brigád. A tak jsem přemýšlel, kdy dostanu návrh na obnovení jezdectva. Tento návrh dosud
nepadl a doufám, že ani nepadne, ale když přemýšlím o oněch 20 % a právě o tom, jaké zbraňové
systémy se osvědčují v době a v boji proti mezinárodnímu terorismu, tak bych chtěl upozornit na to,
co jistě zejména odborníci na leteckou techniku dobře znají, na bezpilotní bojové prostředky, tedy
na drony. Byl jsem v Izraeli, kde je továrna na výrobu dronů od malých až po drony velikosti Boeingu
737, bojové drony, které se, jak víte, dokáží pohybovat ve výšce 20 kilometrů, vydržet tam 48 hodin a
vypalovat rakety na vzdálenost 150 kilometrů. A já se domnívám, že při úvahách o nové technice,
která, jak jsem již řekl, se osvědčila v boji proti teroristickým skupinám, v ničení jejich velitelských
stanovišť, ale i výcvikových táborů, logistických center a zásobovacích stanovišť, že bychom v
akvizicích této nové techniky neměli příliš váhat, že bychom v prvním vlně měli pořídit pozorovací
drony nehledě na to, že už nám některé dodali Američané. No, a až si osvojíme tuto techniku, v druhé
vlně se nebát pořídit i bitevní drony, protože armáda bez této techniky v budoucnosti nebude zcela
plnohodnotná podobně jako kdysi nebyla plnohodnotná armáda, která neměla tanky. Vím, že to
znamená překročení hranic od konvenční techniky směrem k bojové technice 21. století, ale byl
bych velmi rád, kdyby armáda měla odvahu vykročit v oblasti akvizic právě touto cestou. Závěrem mi
dovolte, abych vám všem popřál mnoho úspěchů ve vaší práci. Vaše profese je zásadně odlišná od
většiny profesí v naší společnosti, a to tím, že jste ochotni v případě potřeby nasadit i svůj život pro
obranu naší země a pro bezpečnost našich občanů. A za to bych vám chtěl ze srdce poděkovat.
Děkuji za vaši pozornost.
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