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JSME PŘIPRAVENI NA POŽADAVKY 

MODERNÍ VOJENSKÉ MOBILITY? 

Tomáš Klvaňa 

Shrnutí 
Tento White Paper se zabývá připraveností České republiky dostát požadavkům vojenské 

mobility. Oficiální vojenské a strategické dokumenty státu se těmto požadavkům věnují velmi 

obecně a okrajově. Z nedávné studie CEPA přitom vyplývá několik konkrétních podmínek 

pro hladké přesuny vojsk, těžké a nebezpečné techniky, kterým by vláda, ministerstvo dopravy, 

ministerstvo obrany i Armáda České republiky měly věnovat systematickou pozornost. 
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Nová situace po ruské agresi 

Ruská vojenská intervence na jižní a východní Ukrajině otevřela téma bezpečnosti prostoru 

kontinentální Evropy, především členských států Evropské unie a Severoatlantické aliance. Spojenci 

zvýšili přípravu na odražení možného ruského vpádu do východní časti našeho aliančního prostoru. 

Podle nedávného odhadu Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA) by k odražení ruského útoku 

z jihu přes tzv. Focsanskou bránu (Focsani Gate) bylo zapotřebí asi 20 brigád, které by na počáteční 

bitvu potřebovaly 20 milionů litrů nafty a více než 12 000 tun munice. Tento scénář kriticky zdůraznil 

potřebu rozsáhlých podpůrných služeb pro boj, jako je údržba dopravy a mostní vybavení. Celkově bylo 

vyhodnoceno, že jakýkoli přesun sil by trval velmi dlouho a z tohoto důvodu by měla být jakákoliv 

vojenská mobilita pečlivě naplánována předem. 

Obrázek 1: Scénáře vojenské mobility (seminář CEPA) 

 

Zdroj: Center for European Policy Analysis, 2021. 

Je důležité si uvědomit, že ruský vojenský útok na členské země NATO není pravděpodobný, zároveň 

však není nemyslitelný. Geostrategická situace po stažení amerických vojsk z Afghánistánu a nárůst 

izolacionismu ve Spojených státech se za jistých okolností mohou stát důvodem k miskalkulaci 

a mispercepci Kremlu ohledně našeho spojeneckého odhodlání bránit svá východní území, 

a proto musí naše kontingentní scénáře počítat s útokem jako s jednou z variant.  

Nabízí se otázka, jak je Česká republika připravena na podobné scénáře z hlediska zajištění vojenské 

mobility. I jen letmý pohled na realitu a naše strategické vládní dokumenty napovídá, že máme 

co dohánět. Americký generál Ben Hodges (v.v.), bývalý velitel amerických pozemních sil v Evropě, 

nedávno v rozhovoru pro server iDNES.cz uvedl následující: 
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„Česká republika podnikla důležité kroky ke zlepšení svých schopností hostitelské země. Silniční 

a železniční infrastruktura je nicméně neadekvátní. České zákony navíc omezují dobu, po kterou mohou 

být ‚zahraniční jednotky‘ v České republice. Tímto se také musíme zabývat, protože může nastat situace, 

kdy se posilové jednotky z dalších zemí NATO budou muset shromáždit v České republice, než vyrazí dál. 

Nebo se může stát, že logistické jednotky budou muset pracovat z České republiky.“1 

Některé konkrétní úkoly dopravní mobility vojsk mezi sebou řeší ministerstva dopravy a obrany. 

Ministerstvo dopravy má ve spolupráci s MO zmapovány parametry určené dopravní infrastruktury 

na základě požadavků Armády České republiky v rámci plnění úkolů vycházejících z Plánu operační 

přípravy státního území, a to i pro potřeby armád NATO v systému podpory hostitelské země (Host 

Nation Support). Konkrétní trasy pro přepravu vojenské techniky neurčuje MO, ale plánuje je zejména 

Armáda České republiky. Každý případ pak MD řeší individuálně dle dodaných informací o specifických 

parametrech předmětu přepravy. MD tedy nestanovuje ani neupravuje navržené trasy, jen posuzuje, 

zda jsou či nejsou požadované přepravy proveditelné. Například při stanovení únosnosti dálnice D1 

po její modernizaci se vychází z platných technických norem.  

Limitními místy pro zatížitelnost dálnic jsou mostní konstrukce, pro které jsou dle ČSN 73 6222 

stanoveny zatížitelnosti normální, výhradní a výjimečná. Normální je zatížitelnost mostů na D1 jízdní 

soupravou o hmotnosti 48 tun. Při plánovaném vyšším zatížení je vždy nezbytné předem získat zvláštní 

povolení, které v rámci příslušného správního řízení vydává Odbor pozemních komunikací Ministerstva 

dopravy. Maximální únosnost ČSN 73 6222 neřeší a ministerstvo únosnost určitého individuálního 

úseku posuzuje individuálně dle žádosti.  

Není přitom tajemství, že moderní těžká vojenská technika má dnes dvakrát až čtyřikrát vyšší hmotnost 

než sovětská technika, kterou AČR stále využívá. Za dveřmi je rozhodnutí vlády o nákupu dvou stovek 

bojových vozidel pěchoty a vládou zvažovaná vozidla mají v některých variantách hmotnost vyšší 

než 40 tun. Hmotnost moderních tanků je ještě výrazně vyšší.  

• Strategické dokumenty MO a AČR se vojenskou mobilitou zaobírají jen povšechně a okrajově.  

• Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu ČR do roku 2030 se tématem 

nezabývá vůbec. 

• Národní strategie pro čelení hybridnímu působení z letošního roku mobilitu také neřeší, 

ač by hybridní válka měla na mobilitu vojsk bezesporu vliv. 

• Koncepce výstavby Armády České republiky 2030 z roku 2019 rozpracovává závazky a doporučení 

z bezpečnostních a vojenských dokumentů Severoatlantické aliance, Evropské unie a cílů výstavby 

schopností přijatých v rámci procesů obranného plánování. K tématu vojenské mobility 

se vyjadřuje okrajově. Dokument zmiňuje alianční závazky a s tím spjaté výhledy a výzvy. Částečně 

zmiňuje potřebu České republiky zajistit rychlý přesun spojeneckých vojsk na/přes území ČR.  

• Dlouhodobý výhled pro obranu 2035 z roku 2019 se k tématu vojenské mobility vyjadřuje 

okrajově. Dokument zmiňuje alianční závazky a s nimi spjaté výhledy a výzvy. Částečně hovoří 

o nutnosti rychlé a flexibilní reakce AČR na neočekávané události. 

• Ani Obranná strategie ČR z roku 2017 se k tématu vojenské mobility nevyjadřuje.  

 
1 Prchlíková, E. (7. dubna 2021). Musíme být rychlí nebo rychlejší než ruská vojska, nabádá generál Hodges. 

iDNES.cz. https://www.idnes.cz/zpravy/nato/hodges-vojska-mobilita-presuny-

rusko.A210406_192033_zpr_nato_inc.  

https://www.idnes.cz/zpravy/nato/hodges-vojska-mobilita-presuny-rusko.A210406_192033_zpr_nato_inc
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/hodges-vojska-mobilita-presuny-rusko.A210406_192033_zpr_nato_inc
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Studie CEPA nabízí konkrétní zlepšení 

V této souvislosti se nabízí podrobnější pohled na nedávnou studii Centra pro analýzu evropské politiky 

(CEPA) o vojenské mobilitě.2 Projekt vojenské mobility CEPA má vést ke splnění potřebných opatření 

(právních a regulačních norem, požadavků na infrastrukturu a vojenské vybavení, řízení rizik 

pro bezpečnost přepravovaného materiálu), které jsou nezbytné pro umožnění, usnadnění a zlepšení 

vojenské mobility v Evropě. Zaměřil se na pět různých politicko-vojenských scénářů, z nichž každý byl 

zkoumán mezinárodní pracovní skupinou v rámci série workshopů o vojenské mobilitě, které se konaly 

od září do října 2020. Jejich cílem bylo vytvořit řadu zásadních doporučení, jejichž realizace by posunula 

vojenskou mobilitu v Evropě kupředu. 

Jako zásadní východisko projekt zvolil následující výzvy, které stojí před tranzitními zeměmi při přesunu 

vojáků a techniky: potřebu lepší infrastruktury; jasná a dohodnutá pravidla a předpisy pro přepravu 

nebezpečného zboží, cla a povolení k přeshraničnímu pohybu; velení a řízení (command and control – 

C2) v oblasti vojenské mobility; vytvoření nepřetržité sítě národních kontaktních míst v rámci NATO 

a Evropské unie (EU); zřízení orgánů územního velení tranzitními a hostitelskými zeměmi, 

které by usnadnily hladký pohyb po multimodálních koridorech, řádně podporovaných logistickými 

uzly; a v neposlední řadě také posilování digitální podpory a ochrany. Série workshopů s experty, 

mezi nimiž byl i zmíněný generál Hodges, doporučuje členským státům zaměřit se na zabezpečení 

následujících podmínek.  

Pravidla, předpisy a postupy. Je nezbytné, aby všechny evropské státy zavedly harmonizovaný proces 

schvalování přeshraničních přesunů pro všechny vojenské přesuny v Evropě a zrušily stávající omezení 

ve vnitrostátních právních předpisech. Je také důležité standardizovat předpisy pro přepravu 

nebezpečného zboží, standardizovat celní postupy a urychlit dobu odezvy na povolení 

k přeshraničnímu pohybu. NATO zavedlo právní rámec prostřednictvím technických dohod (TAs) 

se spojenci i partnery, kteří se účastní programu Partnerství pro mír (Partnership for Peace – PfP). 

Evropská obranná agentura (EDA) a 25 států EU rovněž pracují na dvou TA, jednom pro pozemní 

a druhém pro vzdušnou oblast, které by měly být dokončeny tento rok. 

Dopravní infrastruktura. Mělo by být provedeno komplexní posouzení infrastruktury, plně využita 

politika Evropské komise v oblasti transevropské dopravní sítě, vybudována infrastruktura pro těžší 

vojenskou techniku a standardizováno železniční rozhraní.  

Velení, řízení a koordinace. Je nutné standardizovat sítě národních kontaktních míst, zřídit národní 

teritoriální velitelství a plně využívat společné velitelství NATO.  

Financování. Rozpočty na financování vojenské mobility ze strany EU je potřeba zvýšit a zároveň je 

nutné rozšířit společné financování NATO.  

Speciální způsobilosti. Je nutné plně využívat katalogy schopností, posílit národní vojenské přepravní 

kapacity a zřídit logistická centra. 

Odolnost. Vlády musí podporovat kulturu kybernetické odolnosti včetně systematického boje 

v informační válce. 

 
2 Brauss, H., Hodges, B., & Lindley-French, J. (3. března 2021). The CEPA Military Mobility Project. Center for 

European Policy Analysis. https://cepa.org/the-cepa-military-mobility-project-moving-mountains-for-europes-

defense/.  

https://cepa.org/the-cepa-military-mobility-project-moving-mountains-for-europes-defense/
https://cepa.org/the-cepa-military-mobility-project-moving-mountains-for-europes-defense/
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Cvičení.  Je žádoucí zavést systematický a komplexní program civilně-vojenských cvičení EU-NATO, 

využívat je k podpoře společného civilně-vojenského porozumění, testovat a zlepšovat plánování NATO 

a jednotlivých států. 

Trvalá spolupráce NATO a EU v oblasti vojenské mobility. Je nutné posílit strukturovaný politický 

a veřejný dialog o vojenské mobilitě. Zásadní je zapojení politických špiček. 

Závěrem 

Případná obrana Evropy nebude záviset pouze na dostatku příslušných sil, ale na schopnosti těchto sil 

pohybovat se mnohem rychleji než dnes po Evropě a kolem jejích hranic. Tyto síly a jejich podpůrné 

prostředky budou muset být dostatečně manévrovatelné, aby mohly čelit všem výzvám, a dostatečně 

masivní, aby mohly čelit několika nepředvídaným událostem najednou. Rozhodujícími faktory budou 

vojenská mobilita relevantní pro danou misi a politická a právní povolení, jakož i dostatečně rozsáhlá 

a robustní síť silničních, leteckých, železničních, námořních a říčních dopravních systémů 

a infrastruktur. Vláda, armáda a zainteresovaná ministerstva by se měly podrobně zabývat požadavky 

obsaženými ve studii CEPA a měly by v krátké době po podzimních volbách 2021 zajistit hladké splnění 

zmíněných opatření.  
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Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


