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1   Úvod

Armádní technický magazín je jedním ze dvou českých odborných časopisů, které se zabývají vojenskou technikou. V současné době prochází ATM přeměnou, která úzce souvisí s jeho přechodem pod vydavatelství Aeromedia. Obsahem této seminární práce je stručná historie ATM, jeho zařazení do spektra odborných časopisů na českém trhu, profil typického čísla ATM a především podrobnější popis dvou rubrik, které mají svým charakterem velice blízko k vědeckému oboru bezpečnostních a strategických studií, konkrétně rubrik Země, o které se mluví a Perspektivy. Kromě toho má práce ukázat, do jaké míry jsou některé články v ATM použitelné pro výuku předmětů v rámci oboru Bezpečnostní a strategická studia.

2   Stručná historie ATM

Historie ATM začíná v roce 1969, kdy nakladatelství Naše vojsko začalo ve spolupráci s tehdejším Ministerstvem národní obrany ČSSR vydávat časopis ATOM, Armádní technický obrázkový měsíčník, v němž se objevovaly především články o minulosti, současnosti a budoucnosti vojenské techniky. Komunistický režim samozřejmě způsoboval politicky silně tendenční vyznění většiny článků, ale i tak byl ATOM pokládán za vysoce kvalitní a odborně fundované periodikum a našel si široký okruh věrných čtenářů mezi vojáky z povolání, civilními odborníky i dalšími zájemci o problematiku vojenské techniky.
V roce 1990 byl časopis ATOM přejmenován na Armádní technický magazín (ATM) a jeho vydávání převzalo Ministerstvo obrany ve spolupráci s nakladatelstvím Magnet‑Press. V roce 2000 se ATM stal součástí divize vojenského tisku Ministerstva obrany ČR AVIS. Po celou dobu byl šéfredaktorem ATM Dr. Jiří Csermelyi. Na počátku roku 2003 koupila práva na vydávání ATM společnost 100+1 a šéfredaktorem časopisu se stal zkušený novinář David Šebek. Původní redakce ATM přestoupila pod vydavatelství Aeromedia, které patří slovenské společnosti Magnet‑Press Slovakia, a začala vydávat vlastní časopis se zkratkou ATM, tedy Armády, technika, militaria. Oba tituly pak po dva a půl roku vedly sice tvrdý, ale vždy velice korektní konkurenční boj, ve kterém Armádní technický magazín po většinu doby vítězil, alespoň pokud jde o počet čtenářů.
Od roku 2004 vydávala Armádní technický magazín firma StarPRESS. Avšak v polovině roku 2005 došlo k velmi překvapivé změně, protože Magnet‑Press Slovakia koupil i práva na Armádní technický magazín, který od července 2005 vychází v vydavatelství Aeromedia. Je tedy logické, že vedení společnosti se rozhodlo nastavit profily obou časopisů tak, aby si vzájemně příliš nekonkurovaly. „Malé ATM“ (Armádní technický magazín) bude přinášet zejména kratší články, novinky a komentáře k aktuálním událostem vojenského charakteru, zatímco ve „velkém ATM“ (Armády, technika, militaria) se budou objevovat především rozsáhlejší analytické stati z minulosti, současnosti i budoucnosti vojenství. Šéfredaktorem Armádního technického magazínu byl jmenován uznávaný odborník na pozemní a leteckou techniku Ing. Zdeněk Odehnal. Tiskové prohlášení představenstva Aeromedia, a.s., 20. 7. 2005, on‑line text.

3   Zařazení ATM

Charakteristika ATM je částečně zřejmá z jeho názvu, i když o vhodnosti slov „armádní“ i „technický“ je možné do určité míry polemizovat. V českém prostředí totiž částečně splývají slova „armáda“ a „ozbrojené síly“; koneckonců plný název ozbrojených sil České republiky je Armáda České republiky. To je ovšem konotace střední a východní Evropy, zatímco západní státy většinou chápou „armádu“ jako jednu ze složek ozbrojených sil, a to pozemní síly, jak ukazuje např. US Army. Ozbrojené síly obecně se označují jako „armed forces“. Zahraniční odborníci tak bývají někdy zmateni tím, proč se ATM zabývá i leteckou a námořní technikou, která podle jejich chápání slova „armáda“ do „armádního“ magazínu nepatří.
Slovo „technický“ už tolik sporné není. Je nepochybné, že hlavní část obsahu ATM tvoří články s tématikou technických věd. Technické vědy jsou definovány jako „vědy, jejichž přímým předmětem zkoumání je technika (chápaná jako množina technických objektů), její navrhování, výroba, užívání, údržba i likvidace“. Kropáč, J.: Technické vědy, on‑line text. ATM se samozřejmě zaměřuje na techniku vojenskou, tj. materiální vybavení ozbrojených sil (výzbroj a výstroj). Mareš, M.: Vymezení zbrojní politiky a zbrojení, přednáška v předmětu BSS 151.
Kromě věd technických však ATM zasahuje do mnoha dalších vědních oborů, protože vojenskou techniku nelze vnímat izolovaně od jejích společenských a dalších souvislostí. Např. články v rubrice Země, o které se mluví rozhodně nejsou články technickými ve smyslu výše uvedené definice, ale představují spíše aplikaci poznatků např. z vědy o mezinárodních vztazích a bezpečnostních a strategických studií, i když zpravidla se zřetelem na vojenskou techniku. Rubrika Perspektivy se pak dá zařadit do vojenské vědy, která zkoumá ozbrojené síly a ozbrojené konflikty (především války), včetně jejich přípravy a dopadů,  Mareš, M.: Příbuzné obory bezpečnostních a strategických studií, přednáška v předmětu BSS 101. ale zároveň by mohla sloužit i jako učebnicová ukázka taktické a strategické teorie. Řada článků v ATM se zabývá i historií vojenské techniky a vojenských konfliktů obecně.
Ještě je vhodné doplnit, že ATM se vždy považoval za časopis pro odborníky, nikoli za časopis populárně naučný. U čtenářů ATM se předpokládají základní technické znalosti, takže ATM se nebude zabývat např. vysvětlováním principu radiolokátoru nebo elektromotoru. Asi nejlépe vyjádřil zaměření časopisu bývalý šéfredaktor David Šebek, který v úvodníku čísla 3/2004 napsal, že ATM je jedinou správnou volbou „jak pro odborníky, tak pro ty, kteří jsou na nejlepší cestě se těmito odborníky stát“.

4   Typická skladba čísla ATM

V letech 2003‑2005 získal ATM určitou ustálenou podobu danou pravidelnými rubrikami. Jak už bylo uvedeno, v současné době prochází ATM podstatnými změnami, které by měly jakýmsi způsobem zúžit jeho zaměření, ačkoli základní podoba časopisu se pravděpodobně příliš nezmění. Současná čísla ATM lze považovat za jakési „prototypy“ či „zkušební vzorky“ a svou definitivní podobu má ATM získat od počátku roku 2006. Následující text se tedy bude vztahovat ke skladbě ATM od počátku roku 2003 do poloviny roku 2005.
Hlavní prostor v každém čísle zaujímalo několik rozsáhlých článků o vojenské technice, zpravidla každý na dvě až čtyři tiskové strany. Moderní typy techniky byly rozděleny do rubrik Pozemní technika, Letecká technika, Námořní technika a Ruční zbraně, zatímco typy z výzbroje už vyřazené spadaly do rubriky Historie. Ústředním článkem v každém čísle byla rubrika Profil zbraně, ve které byl detailně popsán jeden konkrétní typ vojenské techniky. Tento článek byl navíc doplněn středovou dvoustranou s velkými nákresy příslušné zbraně, obvykle i s popiskami, legendou a tabulkami takticko‑technických dat.
Další pravidelnou rubrikou byl Druh zbraně. V takové stati byla popsána určitá kategorie vojenské techniky, její minulost, současnost i budoucnost. Obecné znaky byly konkretizovány na stručných popisech nejvýznamnějších typů, případně i ve velké srovnávací tabulce údajů. V rubrice Druh zbraně tak byly popsány např. letouny pro vzdušné tankování, lehké tanky, ženijní vozidla, letouny s kolmým startem nebo protiraketová obrana plavidel. Kromě nich stojí za zmínku série článků o druzích zbraní hromadného ničení v ATM 9/2004 (chemické), 11/2004 (biologické), 1/2005 (jaderné 1. a 2. generace) a 6/2005 (jaderné 3. a 4. generace).
Na začátku každého čísla byla umístěna dvoustrana Krátkých zpráv a delší článek nazvaný Téma ATM, který se zabýval nějakým aktuálním tématem z Armády České republiky (např. Aktivní zálohy dobrovolné nebo systém Věra‑E), ze zahraničních armád (např. protiraketová obrana) nebo nějakým dlouhodobějším fenoménem (terorismus, ceny zbraní). Pravděpodobně světovým unikátem byla rubrika Realita, nebo fikce?, která vycházela od čísla 4/2004 do čísla 3/2005 a zabývala se fiktivní (nebo částečně fiktivní) vojenskou technikou, která existuje jen ve formě plastikových modelů (F‑19, MiG‑37) nebo se objevuje ve filmech (MiG‑31 Firefox, Blue Thunder) a románech (USS Cunningham, EB‑52 Megafortress). Samozřejmě nemohly chybět reportáže z nejrůznějších veletrhů, leteckých dnů, setkání milovníků vojenské historie, muzeí a památníků. Nyní si však podrobněji všimneme dvou rubrik, které mají blízký vztah k bezpečnostním a strategickým studím, a to rubrik Země, o které se mluví a Perspektivy.

5   Rubrika Země, o které se mluví

Nápad vytvořit rubriku, která by se zabývala geopolitickými faktory, jež ovlivňují vývoj vojenské techniky, vznikl na začátku roku 2003, a to hlavně v souvislosti se severokorejskou nukleární krizí a blížícím se 50. výročím konce korejské války (27. července 1953). V ATM 3/2003 se tak objevil článek o Korejském poloostrově a navíc historiografická stať o korejské válce (1950‑1953). Rubrika Země, o které se mluví se posléze stala nedílnou součástí profilu ATM a s výjimkou čísel 12/2004 a 6/2005 nechyběla až do července 2005 v žádném čísle. Po přechodu ATM pod společnost Aeromedia byla pozastavena, ale není zdaleka vyloučeno, že se na žádost čtenářů může znovu objevit, i když pravděpodobněji spíše ve „velkém ATM“ (Armády, technika, militaria).
Zpočátku se rubrika Země, o které se mluví skládala ze dvou článků; jeden z nich popisoval danou oblast spíše novinářsko‑politickou formou, zatímco druhý se soustředil na vysloveně vojenské aspekty. První článek zpravidla pocházel z pera externího spolupracovníka z redakce některého zpravodajského deníku (např. Lidových novin nebo Práva), zatímco druhý článek obvykle psal tehdejší šéfredaktor David Šebek. Od poloviny roku 2003 už rubriku tvořil jen jeden rozsáhlý článek, který psal David Šebek a který pokrýval jak politické, tak vojenské hledisko. U žádného článku ale nechyběl vystřihovací list s přehledem vojenských hodností ozbrojených sil zkoumaného státu, který byl dílem známého odborníka na vojenská označení Pavla Močocha. Tento zajímavý prvek se za celou dobu existence rubriky nezměnil. Od poloviny roku 2003 se do tvorby rubriky Země, o které se mluví stále více zapojoval i Lukáš Visingr. Přechod ATM pod vydavatelství StarPRESS měl za následek podstatně změněný rozsah povinností šéfredaktora, což pak nakonec způsobilo, že počínaje číslem 2/2004 rubriku Země, o které se mluví kompletně převzal právě Lukáš Visingr.
Pro celou tuto rubriku bylo už od počátku charakteristické, že na její tvorbě spolupracovali i uznávaní mezinárodně‑političtí a bezpečnostně‑strategičtí odborníci, nejčastěji z pražského Ústavu mezinárodních vztahů. Z tohoto hlediska byla snad nejlépe odborně fundovaná série tří článků o Balkánu, která vyšla v ATM 3/2005, 4/2005 a 5/2005. Podíleli se na ní totiž dva experti z Ústavu mezinárodních vztahů, a to Mgr. Radek Khol a Mgr. Filip Tesař, dále jeden z nejlepších českých odborníků na mezinárodní právo JUDr. Michal Pacovský a navíc bývalý děkan jedné z fakult Vojenské akademie Brno doc. Ing. Jaromír Novák. Kromě konzultací vlastního textu poskytli někteří experti i krátké rozhovory, které byly do článků včleněny.

Články v této rubrice lze zjednodušeně rozdělit do tří kategorií. Do první spadají ty, které nejlépe naplňují původní ideu rubriky, tedy týkají se země, která je v příslušné době častým tématem zpráv, komentářů a diskusí. Kromě už zmíněného Korejského poloostrova to bylo např. Japonsko, o jehož rostoucích vojenských kapacitách se hovořilo v souvislosti s vysláním kontingentu vojáků do Iráku, nebo Ukrajina, kterou na konci roku 2004 sledoval celý svět kvůli prezidentským volbám. Do jisté míry sem lze zařadit i sérií článků o Balkánu, která vyšla u příležitosti šesti let od operace Allied Force (bombardování Srbska v roce 1999). 
Druhou skupinu tvoří články o státech, o nichž se v dané době hovořilo jen v odborných vojenských kruzích, obvykle v souvislosti s nějakou zbrojní zakázkou. Příkladem je Malajsie, která v roce 2003 zakoupila špičkové ruské bojové letouny Su‑30MKM za sumu 900 milionů dolarů. A konečně do třetí skupiny spadají země, jejichž popis nebyl motivován nějakou konkrétní událostí, ale dlouhodobějším trendem. Příkladem je Afghánistán, jehož stabilita a bezpečnost zůstávají i po osvobození země stálým problémem, nebo Brazílie, jejíž politické a vojenské ambice začaly po nástupu levicového prezidenta Silvy v roce 2003 prudce narůstat. Přehled všech článků této rubriky se nachází v příloze.
Od poloviny roku 2003 měla většina článků v rubrice Země, o které se mluví obdobnou strukturu. Nejprve byla stručně popsána historie a současný stav země, dále konflikty, kterými prošla, a posléze její zahraničně‑politická orientace. Pak následovala analýza ozbrojených sil, jejich doktríny, organizace a technického vybavení. Článek zpravidla doplňovala i tabulka základních geografických údajů o dané zemi a tabulka s počty vojáků a nejdůležitějších zbraní v ozbrojených silách. Některé články byly kromě toho doplněny kratšími texty o konkrétních typech vojenské techniky se vztahem k popisovanému státu; např. článek o Ukrajině v ATM 2/2005 doprovázelo pojednání o tancích ukrajinské výroby.

6   Rubrika Perspektivy

Rubrika Perspektivy je v českém vojensko‑technickém tisku pozoruhodnou inovací, ačkoli v zahraničních periodikách tohoto druhu se podobné články objevují poměrně často. Jedná se o články, které se netýkají konkrétních typů vojenské techniky nebo konkrétních konfliktů, ale popisují obecné zákonitosti této problematiky a spadají spíše do oblasti vojenské vědy, popřípadě konstrukční, logistické, strategické a taktické teorie. Poprvé se tato rubrika objevila v ATM 12/2004, a to v podobě článku Tanky na rozcestí. Až překvapivě silné pozitivní reakce čtenářů pak vedly k jejímu pokračování a rozšíření na dva seriály, které se střídavě objevují v každém čísle ATM. O oblibě této rubriky mezi čtenáři ATM svědčí také skutečnost, že vydavatelství Aeromedia hodlá v jejím vydávání pokračovat i po probíhajícím přerodu ATM. Rubrika Perspektivy je dílem Ing. Tomáše Foldyny, který je zároveň špičkovým ilustrátorem, takže každý článek může být doplněn také výstižnou infografikou.
V lichých číslech ATM vychází v rubrice Perspektivy seriál Tanky na rozcestí, který se snaží analyzovat minulost, současnost a budoucnost konstrukce tanků a jejich nasazení v boji. Nezabývá se přitom konkrétními typy tanků, ale spíše trendy a všeobecně platnými tezemi. Tyto články je možné s trochou nadsázky vnímat jako svého druhu návody pro konstruktéry perspektivních tanků a pro vojenské velitele, kteří budou jednotkám s těmito tanky velet. Ing. Tomáš Foldyna postupně nastínil možnosti evoluce hlavních bojových tanků a lehkých tanků, dále pak prohloubil již existující modulární koncepci tanků a podrobně popsal tři speciální modifikace vycházející z modulární koncepce, a to pěchotní tank, tank pro boj v zastavěných oblastech („městský tank“) a víceúčelový („expediční“) tank.
Druhý seriál Perspektiv se objevuje v sudých číslech ATM a má název Asymetrická válka. Tento pojem se zpravidla spojuje s partyzánskou válkou, ale ve skutečnosti znamená prostě použití jiných metod, prostředků a způsobů boje, než jaké používá protivník. Jde o značně nekonvenční a neortodoxní způsob vojenského myšlení. Jako „asymetrická“ se může označit nejen strategie, ale i taktika. Hned první článek seriálu se věnoval asymetrické strategii, jejíž zákonitosti demonstroval na chybách symetrického vyzbrojování německé Kriegsmarine ve 30. a 40. letech. Další díly seriálu už kombinují strategii a taktiku, protože detailně popisují zcela konkrétní metody „asymetrického boje“. Druhý díl se týká nalezení a využití slabin nepřátelských zbraní, třetí klade důraz na využití vzdálenosti, terénu a počasí, čtvrtý se soustřeďuje na armádu jako komplexní systém, pátý na zasažení vojensko‑ekonomických kapacit protivníka a šestý se má zabývat narušením celkového válečného úsilí protivníka.

7   Závěr

Armádní technický magazín se považuje za přímého pokračovatele časopisu ATOM, takže má za sebou již 37 let existence. Za tuto dobu se ATM stal úspěšným periodikem, které čtou odborníci z vojenského i civilního sektoru a jehož odborná technická úroveň je vysoce ceněna i v zahraničí. To je jistě i důsledkem skutečnosti, že v redakci a autorském kolektivu ATM působili nebo stále působí nejlepší čeští odborníci na vojenskou techniku. To samé lze ostatně říci i o časopisu Armády, technika, militaria. Jestliže oba tituly si vedly tak úspěšně jako konkurenti, lze předpokládat, že jako partnerům se jim bude dařit ještě lépe.
Pokud jde o zaměření ATM, tak rubriky Země, o které se mluví a Perspektivy potvrzují, že vojenskou techniku není možné vnímat bez souvislostí se společenskými vědami, především vojenskou vědou, vědou o mezinárodních vztazích a bezpečnostními a strategickými studii. Nepochybně i proto si ATM postupně získal tak široký okruh čtenářů, kteří mají zájem získat komplexní náhled na celou problematiku vojenské techniky.
Je také zřejmé, že většina článků v těchto dvou rubrikách může být velmi dobře použitelná i pro účely výuky některých předmětů v rámci oboru Bezpečnostní a strategická studia. Např. stati o asymetrické válce lze využít pro předmět Dějiny strategie a strategického myšlení, články věnované vyzbrojování některých států jsou vhodné pro kurs Zbrojní politika a články o chemických, biologických a nukleárních zbraních se mohou uplatnit v předmětu Proliferace zbraní hromadného ničení. Některé další články z jiných rubrik ATM je možné použít také v rámci kursů Bezpečnostní politika ČR, Informační válka, Partyzáni a guerilla a dalších.

Příloha

Přehled článků v rubrice Země, o které se mluví
Název
Autor
Číslo ATM
Korea: Půl století bez vyhlídky na mír
Pavel Máša (Lidové noviny)
3/2003
Zvraty v čečenské válce
Petra Procházková
4/2003
Ruská armáda: Transformace pokračuje
Luděk Toman
4/2003
Izrael a Palestina: Řešení v nedohlednu
Břetislav Tureček (Právo)
5/2003
Izraelci udržují vojenskou nadvládu
David Šebek
5/2003
Sýrie: Další terč USA?
David Šebek
6/2003
Íránské rakety Šaháb
David Šebek
7/2003
Irán: Vycházející hvězda leteckého průmyslu?
Lukáš Visingr
7/2003
Turecko: Země v centru dění
David Šebek
8/2003
Afghánistán: Ke stabilitě daleko
David Šebek
9/2003
Čína vs. USA: Hrozí střet civilizací?
David Šebek
10/2003
Korea: Sever proti Jihu
Lukáš Visingr
10/2003
Filipíny: Válka s terorem pokračuje
David Šebek
11/2003
Malajsie: Brousí si tygr zuby?
David Šebek
12/2003
Indonésie: Kde se rodí teroristé
David Šebek
1/2004
Tchaj‑wan: Ostrov na stráži
Lukáš Visingr
2/2004
Japonsko: Vojenská velmoc s mírovou ústavou
Lukáš Visingr
3/2004
Japonsko (2): Asijská námořní velmoc
Ivan Zajac
4/2004
Singapur: Nejmenší vojenská velmoc
Lukáš Visingr
5/2004
Irák buduje novou armádu
Lukáš Visingr
6/2004
Saúdská Arábie: Kontroverzní spojenec USA
Lukáš Visingr
6/2004
Egypt: Centrum arabského světa
Lukáš Visingr
7/2004
Střední Asie: Tichý boj o Kaspické moře
Lukáš Visingr
8/2004
Libye: Od nepřátelství ke spolupráci
Lukáš Visingr
9/2004
Kavkaz: Ruská válka proti terorismu
Lukáš Visingr
10/2004
Irák: Země s nejistou budoucností
Lukáš Visingr
11/2004
Indie: Supervelmoc budoucnosti?
Lukáš Visingr
1/2005
Ukrajina: Budoucí člen NATO?
Lukáš Visingr
2/2005
Výbušný Balkán (1.): Poloostrov válek
Lukáš Visingr
3/2005
Výbušný Balkán (2.): Rozpad Jugoslávie
Lukáš Visingr
4/2005
Výbušný Balkán (3.): Kosovská krize
Lukáš Visingr
5/2005
Brazílie: Zelený obr se probouzí
Lukáš Visingr
7/2005


Přehled článků v rubrice Perspektivy
Název
Číslo ATM
Tanky na rozcestí (1.) [hlavní bojové tanky]
12/2004
Tanky na rozcestí (2.) [lehké tanky]
1/2005
Asymetrická válka (1.): Krach jedné symetrické strategie
2/2005
Tanky na rozcestí (3.): Cesta k modulární koncepci
3/2005
Asymetrická válka (2.): Zbraně a fáze nasazení
4/2005
Tanky na rozcestí (4.): Pěchotní tank znovu na scéně?
5/2005
Asymetrická válka (3.): Vzdálenost, terén a počasí
6/2005
Tanky na rozcestí (5.): Městský bojovník
7/2005
Asymetrická válka (4.): Armáda jako systém
8/2005
Tanky na rozcestí (6.): Víceúčelový tank – rozporuplné naděje
9/2005
Asymetrická válka (5.): Hledání Achillovy paty
10/2005
Tanky na rozcestí (7.): Předzvěst technologické revoluce
11/2005
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