
Teorie velení 

V článku se zaměl'fme na teorii velení, 
a to zejména z hlediska její klasifikace a 
určení jejího obsahu. 

Z úvah v našem článku, uveřejněném 
ve 2. čísle Vojenské mysli, vyplývá, že 
teor ie veleni je pomocnou vědnl discipli
nou vojenské vědy. 

Otázky veleni byly dříve spojovány 
s teorií výstavby ozbrojených sil nebo 
s vojenskou administrativou. 

Požadavek na rozpracováni ucelené 
teor ie veleni v CSLA prvně formuloval 
generálmajor Jan Knotek v r oce 1963. Své 
názory na teorii velení vyložil v člán
cích Sborníku VAAZ č. 2 a 4, řada A, rok 
1963. 

Bylo nutné nejprve dokázat, že veleni 
v ozbrojených silách není nic jiného, než 
řízeni ve specifick ých podmlnkách armád
ní soustavy, že veleni se řídí v podstatě 
stejnými obecnými zákonitostmi, jako řl
zení v jiných společenských systémech. 

Tak jako řízení v jiných společenských 
systémech (zejména ekonomických) do
sáhlo takového stupně složitosti, že je 
nebylo možné řešit tradičn!mi metodami 
zkoumání, tak I řešeni otázek veleni v ar
mádn! soustavě bylo nutně zkoumat ne
tradičními zpi'Jsoby, hlavně s využitrm me
tod kybernetiky - vědy, která se za
bývá s pecifikou řízení. 

Výzkum velení novými metodami umož
ní jeho automatizaci a tím přechod na 
novou kvalitu, která odstran! rozpory mezi 
možnos tmi vojsk a jejich realizací. 

Velení v ozbrojených silách (tak jako 
každé jiné zařízení) má s loužit k tomu, aby 
realizovalo program s ystému, v daném 
přfpadě systému ozbrojených sil se spe
cifickou kvalitativní určeností. 

Kvalitativní určenost ozbrojených sil 
jako celku je výs lednicí činnosti základ
ních systémů ozbrojených sil, vybavených 
nejrůznější bojovou a pomocnou techni
kou. 

Plukovnlk František B r á t k a , 
plukovnlk Josef K e p k a 

Bojová a pomocná technika jsou složité 
technické systémy, které produkuj! úče
lovou činnost ozbrojených sil. Clověk je 
uvádí v činnost podle určitého záměru, cí
levědomě. t{ízení v armádn! soustavě je 
tedy řízení lidí, kteří obsluhuji technické 
systémy. 

Technické systémy nejsou ř!zeny pl'f
mo, ale zprostředkovaně přes orgány ve
leni jednotlivých stupňů velení, které se 
v průběhu vývoje ozbrojených sil us tálily 
jako stupně taktické, operační a strate
gické. 

Až dosud není možné konstatovat zá
sadní odlišnost mezi předmětem veleni a 
řízením vůbec. 

To pravděpodobně bylo i důvodem, že 
někteří vojenští teoretikové v SSSR místo 
teorie veleni navrhovali konstituování vo
jenské kybernetiky. 

Zásadní rozdíl mezi řízením v jiných 
společenských systémech a systémem 
ozbrojených sil je ovšem řízení celého 
systému ozbrojených sil v pohybu na pro
storově r ozsáhlém válčišti, ryze soubojový 
charakter činnosti ozbrojených sil a z to
ho vyplývající speciální požadavky na 
organizaci, rozmístění, vybavení, přemís
ťování, ochranu a obranu mís t velení, spo
jení i na chování lidí v systému ozbroje
ných sil. 

Systém ozbrojených sil se stále mění 
vlivem činnosti nepřltele: jsou vyřazována 
místa velení i celé podsystémy, které v cí
lově činnosti armády měly plnit dHčí 
úkoly. Vojska armády vyvíjejí svoji cno
vou činnost v různém prostoru, který dále 
mění svoji tvářnost vlivem vlastní i ne
přátelské činnosti. Tyto změny jsou naho
dilé a lze je stěží předvídat. Obdobně 
i vliv počasí může svou nahodilost( ne
předvídaně ovlivnit cflovou činnost vojsk. 

To vše nutl k tomu, aby teorie veleni 
proti obecně teorii řízení rozšířila před
mět svého zkoumání. 
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Teorie velení, ostatně jako každé jiná 
teorie, musí mít 

- obecnou část - obsahuje nejobec
nějš( zákonitosti velen!, závazné pro vše
chny systémy, které ve svém souhrnu vy
tvářejí celkový sys tém ozbrojených sil, 

- s peciá lní část - řeší modifikaci 
těchto obecných zákonitosti v dilčich sy
stémech. 

Nejprve pojednáme o klasifikaci obec
né části teorie veleni. 

Obecná část teor ie veleni musí obsa
hovat dilč í teorie, odvozené z obecné 
teorie řizení. 

Jsou to: 
teorie rozhodovaclch procesů, 

- teorie informačních procesů , 
- teorie struktury orgánů řízeni. 

Názvy těchto dílčích teorií samy udá
vaji, co je předmětem jejich řešeni a pro
to je nebudeme dále rozebírat. 

Teorie velení ve své obecné části tyto 
díli:i teorie přejímá a tematizuje je spe
cifikou zkoumaného systému, tj. vojen
skými aspekty. 

Dalš! dilčí teorie, které jsou vyvozeny 
ze specifiky řízen! v ozbrojených silách, 
jsou: 

teorie míst velení [jejich zřizová
ní, přemisťováni, vybaveni, ochrana a 
obrana). 

- teorie spojení a přenosu dat v ar
mádn(ch systémech. 

Speciální část teorie velení je v pod
statě aplikaci obecné části do dílčích sy
stémů, které vytvářejí celkový systém 
ozbrojených si l. 

S odvoláním se na matici, uvedenou 
v dříve jmenovaném článku, lze za spe
c iálnl část teorie veleni považovat: 

- teorii velení strategickým silám a 
prostředkům, 

- teorii velení svazům a vyšším sva
ziim, 

- teorii velení svazkům a vševojsko
vým útvariim a jednotkám v polním l v te
ritoriá ln!m systému ozbrojených sil. 

Taková klasifikace teor ie velen! nej
lépe odpovídá požadavkům kybernetiky, 
jej iž metody jsou hlavrr.m nástrojem po
znán! v procesech řízení. Kybernetika, 
jako obecná věda o řízeni, je spjata se 
systémy a jejich fungováním na základě 
informačních vazeb a podnětů. 

Každá teorie musí být svázána se sy
stémem, jako vymezenou částí ob jektlvní 
r eality, se systémem relativně uzavřeným. 
Nen í teorie bez systému. 

Při analýze struktury ozbrojených s il 
lze snadno odhalit, že vševojskové systé
m y všech stupňů jsou skladbou nejrůz-

nějšich vojskových systémů (systémů dru
hů vojsk a služeb J. které prolínají vše
vojskové systémy vert ikálně. Velení 
v ozbrojených silách pl'i vševojskové cen
tralizac i je velení paralelní po liniích voj
skových systémů. 

Proto další dílči teorie soeciálni části 
teorie velení je teorie veleiií vojskovým 
systémiim (veleni druhl'tm vojsk a slu
žeb). 

Protože vojskové systémy, odvozené od 
požadovaného účinu vřazené techniky do 
systému ozbrojených sil, jsou základní sy
stémy ozbrojených sil, měly by se v teorii 
veleni prvořadě řešit otázky veleni v těch
to systémech. To je důlezité zejména při 
praktickém řešení au tomatizace ve veleni, 
kdy je třeba pracovat s prvotními infor 
macemi. Praktické řešení automatizace jen 
na vyšších stupních vševojskového velení 
předpokládá odhad prvotních informací 
a lim celé řešení má jen vysoce hypote
tický základ. 

V teorii velení je treba míst stá le na 
paměti systémovou podstatu soustavy 
ozbrojených sil. Proto i v článku to často 
záměrně zdůrazňujeme. 

Ozbrojené síly jsou stupňovitě členě
n9 systém, v němž systémy nižšího ~ádu 
lze z vyšší úrovně považovat za regulač
ní systémy, i když samy o sobě jsou systé
my l'ld!c!mi. Uvědoměni si této skuteč
nosti je velmi závažné. Ve svých důsled
cích, zejména pak ve vztahu k charakteru 
soudobého boje, to vyžadu je, aby r egu
lačni funkce systéml't nižších řádů byla 
vymezována poměrně široce. Tim se vy
tvářej! podmínky k uplatnění iniciativy 
velitellt všech stupňů, která je nezbytnou 
podmínkou efekt ivnosti soudobého boje. 
Nižšl stupně velení, kter é správně pln! své 
funkčn! povinnosti, svou regulační funkc i, 
značně usnadňuj! celkové řizen! v ozbro
jených silách. 

Z dosavadních stručných názorů lze 
vyvodit tuto klasifikaci teorie velení: 

1. Teorie veleni má 
- obecnou část, 
- speciá lní část. 

2. Obecná část teorie velení obsahuje 
tyto dllčf teor ie: 

rozhodovacích procesů ve vojenství, 
informačních procesů ve vojenstv!, 
struktury orgánl't velení, 
m!st veleni, 
spojen! a přenosu dat. 

3. Speciáln! část teorie velení obsahuje 
tyto d!lč! teorie: 

- velen! strategickým silám a pro
s tředk l\m, 

- ve len! svazům a vyšším svazům, 



- velení svazkům a vševojskovým 
útvarům a jednotkám, 

- velení vojskovým systémí1m ( dru
hům vojsk a služeb. ). 

Každá z těchto d!lčích teorií je modi-
fikována na polní teritoriální systém 
ozbrojených sil. 

Vzniká otázka, kam do takto klasifi
kované teorie velení zařadit činnosti, kte
ré někteří autoři pokládajf za obecné 
nebo dílčí teorie velenr, jako např. plá
nování, metodika práce velite!O a štábů, 
mechanizace a automatizace ve velení atd. 

Domníváme se, že tyto činnosti jsou 
nezbytným atributem jakéhokoliv řízeni. 
Plánování je součástí řízení, řídí se stej
nými zákonitostmi jako vlastni operativní 
řízení, jenže celý informační proces je 
suponován, je položen clo abstraktní ro
viny. V plánování se však promítají jal< 
informační, tak i rozhodovací procesy; 
plánování vždy předchází jakémukoliv 
operativnímu řízeni. Metodika práce štá
bů je součástí metodiky jak informačních, 
tak i rozhodovacfch procesťt . Jejím cílem 
je produkce štábních dokumentť'1 jako gra
ficky znázorněných informačních podkla
dů v procesu řízení. 

Automatizace ve velení je jen zvlášt
ním případem metodiky práce v procesu 
velení s využitím kybernetické a jiné 
techniky. 

Požadavky na techniku, včleněnou do 
systému velení v ozbro1ených silách, vy
plynou jak z obecné, tak i ze speciální 
části teorie veleni. 

Teorie velení, má-li být metodologií 
vlastní praxe velení, musí při zkoumání 
podstaty vlastních systémťt (orgánů J vele
n! využívat všech těch vědních oborťt, 
které mohou tyto systémy nebo jejich 
složky parametrizovat. ~ekli jsme, že 
velení je v podstatě řízení lidí v sou
stavě ozbrojených sil. Proto hlavní vědní 
obory, které se podílejí na této parametri
zaci, jsou: 

- sociologie - zkoumá vznik a vývoj 
podmínek vztahů mezi pracovníky uvni tl' 

orgáníl velení jednotlivých stupňíl veleni 
a mezi pracovníky orgánů velení rílzných 
stupňů veleni s cllem odhalit objektivní 
zákonitosti těchto vztahíl; 

- psychologie - zkoumá subjektivní 
i kolektivní psychologické aspekty ve ve
lení s cílem rozpracovat metodologii typo
logie lidí a lidských kolektivíl v orgánech 
velení a v úzké spolupráci se sociologií 
podílet se na stanovení principii efektiv
ního procesu výchovy a učení příslušníkíl 
orgánů velení; 

- fyziologie - zkoumá vztahy mezi 
lidmi jako komunikačními kanály a vztahy 
mezi lidmi a stroji včleněnými do orgáníl 
veleni s cílem konkretizovat jejich mož
nosti a dát z těchto hledisek návod na 
jejich počty v orgánech velení a na kon
strukci technických zařízen! v systémech 
velení; 

- hygiena práce - zkoumá podmínky 
pracovního prostředí lidí v orgánech ve
lení; 

- vojenská jazykověda - zabývá se 
racionalizací velitelského jazyka a v plné 
míře využlvt1 sémiotiky; 

- historiografie velení - zkoumá po
hyb procesu velení v závislosti na změ
nách charakteru ozbrojeného zápasu. 

Hlavní metody, kterých teorie velení 
pi"i zkoumání svého předmětu využívá, 
jsou: 

- materialistická dialektika, jako zá-
kladní metoda výzkumu; 

- metody kybernetiky; 
- metody operačního výzkumu; 
- jiné metody, které umožňují exakti-

zaci procesů velení. 
Teorie velen! svými závěry musí ovliv

nil celou metodiku práce v orgánech ve
lenf, jejich strukturu , klást požadavky 
na začl eňování automatizační a mechani
zační techniky do orgáníl velen!, klást 
požadavky na situování a vybavení míst 
velení, na spojení a přenos dat v systému 
ozbrojených sil. Dále musí uplatňovat po· 
žadavky na výcvik a výchovu a organi
zační výstavbu ozbrojených sil. 
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