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Téma:

Příprava a vedení operací – zkušenosti z použití vojsk
Cíl:
Výměna názorů k rozšíření poznatků a získání
zkušeností v oblasti použití AČR v soudobých
operacích

Okruhy:
1. Současnost a perspektiva mnohonárodních
operací s účastí AČR v systému evropské a
globální bezpečnosti
2. Zkušenosti z operací na Středním východě
3. Zkušenosti z operací v Africe
4. Zkušenosti z operací v Kosovu
5. Lessons Learned – plány a realita

Souhrnná informace
Zkušenosti AČR ze soudobých operací je třeba efektivně zúročit
To byl jeden ze stěžejních závěrů pracovního semináře, který proběhl 29. dubna
2009 na síni vědecké rady Univerzity obrany s názvem „Příprava a vedení operací –
zkušenosti z použití vojsk“ s cílem vyměnit si názory k rozšíření poznatků a získání
zkušeností v oblasti použití AČR v soudobých operacích. Semináře se zúčastnili bývalí
velitelé kontingentů AČR, hosté z MO ČR, Velitelství výcviku–Vojenské akademie,
Fakulty ekonomiky a managementu a ÚSOS naší univerzity a firmy DELINFO, jakož i
příslušníci 22. kurzu Generálního štábu (KGŠ).
Úvodní tématika byla věnována současné situaci a hlavně perspektivě
mnohonárodních operací s účastí AČR v systému evropské a globální bezpečnosti.
Ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Ing. Jiří Halaška, Ph.D. v
zahajovacím projevu zdůraznil nové přístupy při řešení krizí s využitím vojenských sil,
kde rozhodující úlohu musí sehrát realizace Effects-Based Approach to Operationss
(EBAO), což z daleka není jen problém samotných vojáků, ale je to výzva směrovaná na
naše politiky a orgány národních a mezinárodních bezpečnostních organizaci.
Nové pohledy na perspektivu použití ozbrojených sil v budoucích operacích ve
svých vystoupeních vyjádřili příslušník 22. KGŠ pplk. prof. MUDr. Jan Österreicher,
Ph.D., velitel Velitelství výcviku–Vojenské akademie plk. Ing. Jaromír Zůna a dále
příslušníci Ústavu strategických a obranných studií (ÚSOS) - Mgr. Richard Stojar,
Ph.D., pplk.Ing. Ján Reis a doc.Ing. Milan Kubeša, CSc.
Hlavní část semináře se zabývala operacemi s účastí AČR na Středním východě,
v Africe a v Kosovu. Bývalí velitelé z misí (plk. gšt. Ing. Ivo Střecha, plk. gšt. Ing. Milan
Kovanda a pplk. Ing. Jiří Roček) referovali o zkušenostech z přípravy a vedení operací
ISAF PRT Logar, Enduring Freedom a Joint Enterprise. Zajímavé byly informace
prorektora UO plk. Ing. Jaroslava Průchy o místě a úloze operačního velitelství EUFOR
při řízení operace EU v Čadu, příslušníka Institutu doktrín pplk. Ing. Dušana Faltýnka z
práce v misi NTM-I v Bagdádu a pplk. Ing. Petra Koziela (ÚSOS) o přípravě CZE/SVK
BG EU se zaměřením na OHQ. Inspirující, resp. provokující vystoupení plk. Ing. Karla
Klínovského, pplk. Ing.Jaroslava Štrupla (oba 22. KGŠ) a Ing. Pavla Zony (ÚSOS), jakož
i následná diskuse potvrdila, že problematika misí s účastí AČR je složitá, pro stát
finančně náročná a je nutné vést debaty i na vědecké bázi, kde má Univerzita obrany
své nezastupitelné místo.
Závěrečná část semináře byla ve znamení Lessons Learned. Daří se nám navést
efektivní systém? Náčelník Institutu doktrín plk. gšt. Ing. Tomáš Rak v úvodu tohoto
panelu v hrubých rysech objasnil celý proces, Ing. Vlastimil Galatík, CSc. (ÚSOS)
nastínil nové pohledy při jeho prosazování a uvedl, kde a jak sehrává v tomto systému
svou úlohu ÚSOS. Praktické uplatňování systému při vytváření databáze zkušeností a
poznatků v oblasti výstavby a použití ženijního vojska AČR zpestřil svým vystoupením
plk. Ing. Ota Rolenec (22. KGŠ). V každém případě však zaznělo, že stále je co
zlepšovat.

Ve svém závěrečném slově shrnul moderátor pracovního semináře, zástupce
ředitele-vedoucí oddělení studií vojenského umění ÚSOS plk. gšt. Ing. Ján Spišák, že se
cíl podařilo naplnit. Zdůraznil nutnost rozvoje vojenské teorie, zvláště teorie vojenského
umění v podmínkách soudobého a budoucího operačního prostředí, ve kterém se
vojenské operace povedou.
Ukázalo se, že problematika použití vojsk s účastí AČR v soudobých operacích je
tak široká, že bychom potřebovali ne jeden, ale několik dní k tomu, abychom vše
potřebné probrali. V takovýchto zaměstnáních (na bázi výuky v KGŠ) budeme
pokračovat i v budoucnu. Naprostá většina účastníků semináře byla přesvědčena, že
čas strávený na něm patří k těm racionálnějším investicím. V nejbližších dnech lze
očekávat možnost stažení sborníku z tohoto semináře z elektronické verze časopisu
„Obrana a strategie“.
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……..cílem této prezentace je poskytnout Vám aktuální informaci o účasti AČR v
zahraničních operacích a misích ve světě.
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1. Charakter součastných operací
• Vysoká dynamika probíhajících změn a vzájemná
provázanost různých faktorů;
• není předpoklad rozsáhlého konvenčního útoku proti
územím členských zemí NATO a EU. Realita - hrozba
teroristických útoků;
• ozbrojené síly členských států NATO a EU budou
nasazovány v rámci mnohonárodních uskupení;
• AČR bude i nadále aktivně zapojena do operací mimo
území členských států NATO a EU;
• zvýšené úsilí rekonstrukce za aktivní účasti civilních
složek.
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•Bezpečnostní prostředí bude v horizontu příštích 20 let charakterizováno vysokou dynamikou probíhajících
změn, rostoucí komplexností, a vzájemnou provázaností různých faktorù. Jeho pozitivní i negativní projevy ve
formě příležitostí a ohrožení pro zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky jsou z dlouhodobé
perspektivy obtížně předvídatelné. Na základě současné úrovně znalostí je nicméně možné identifikovat níže
uvedené vývojové trendy a z nich vyplývající možné důsledky pro Českou republiku.
•Z předpokládaného bezpečnostního prostředí vyplývá, že rozsáhlý konvenční útok proti území členských zemí
NATO nebo EU, vyžadující masivní nasazení vojenské síly bude i v dlouhodobém horizontu nadále málo
pravděpodobný; případnou hrozbu tohoto typu bude možné identifikovat s dostatečným časovým předstihem, ve
kterém mohou být realizována příslušná opatření k posílení obranyschopnosti. Mezinárodní terorismus a
proliferace zbraní hromadného ničení a jejich nosičù zůstanou nejreálnější hrozbou a jejich projevy mohou
v krajním případě vyústit ve značné množství obětí a škod na národním hospodářství. V souvislosti s tím bude
nadále rozvíjena schopnost včasného zjišťování a identifikace hrozeb a vyhodnocování možných rizik pro zájmy
České republiky, včetně zájmů vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.
•Ozbrojené síly budou nasazovány v rámci širšího úsilí mezinárodního společenství, a to v souladu s principy
Charty OSN, v operacích vedených NATO, EU, OSN nebo ad hoc uskupeními. Vojenské operace budou
probíhat i ve značné vzdálenosti od České republiky a účast českých ozbrojených sil v principu není, vyjma
arktických oblastí, geograficky omezena.
•Nejpravděpodobnější formou nasazení ozbrojených sil České republiky v horizontu příštích dvaceti let bude
jejich aktivní účast v operacích mimo území členských státù NATO a EU, v nichž budou souběžně nebo
postupně plněny úkoly k vynucení míru, udržování míru i humanitární asistence civilnímu obyvatelstvu.
•V rámci stabilizačních operací s jejich přechodem do rekonstrukční fáze poroste podíl činnosti civilních složek,
přičemž činnost vojsk se zaměří zejména na zajištění bezpečného prostředí pro činnost nevojenských aktérù
s cílem co nejrychleji zajistit podmínky pro úspěšný přechod do normálního, mírového života. Zároveň se budou
zvyšovat požadavky na schopnost ozbrojených sil vést výcvik místních ozbrojených sil s cílem tyto co
nejrychleji připravit k převzetí odpovědnosti za zajišťování bezpečnosti.
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2. Comprehensive Approach – Effect Based
Approach to Operation
• Synergický přístup ke spolupráci všech aktérů
podílejících se na operacích v době vývoje a řešení
krizí;
• zkušenosti z operací NATO, EU a USA nutnost
zapracování do všech úrovní řízení (Summit v
Bukurešti);
• pochopení a realizace CA nejdříve na národní úrovni;
• ujednocení zájmů a přístupů, sjednocení názorů a
strategické plánování;
• komplexní analýza poznatků z operací (Leassons
Identified) a přijetí správných závěrů (Leassons
Learned).
4

•Zatím neexistuje ujednocená definice CA. Jedná se o filozofii přístupu, která vyjadřuje nezbytnost spolupráce všech aktérů
působících v operaci a jejím systémovém okolí po celou dobu vývoje a řešení krize.
•Přestože se problém jeví jako teoretický, jeho naléhavost vyplývá ze zkušeností získaných ve vojenských operacích
vedených NATO, USA, EU a mírových misí OSN, včetně Afganistánu. Ukazuje se, že jakákoliv nepředvídatelná akce
kteréhokoliv aktéra může mít hluboké důsledky na ostatní. To je i důvod, proč se představitelé zemí NATO na Bukurešťském
summitu zavázali implementovat CA na všech úrovních řízení.
•CA neobsahuje žádné zcela nové myšlenky. Snaha o jejich soustředěné zkoumání a řešení je odrazem problémů, které se
v současném globalizovaném světě stále naléhavěji objevují při řešení krizí v Afganistanu, Súdánu, Iráku, Čadu a jinde. CA
musí být pochopen a prakticky realizován nejprve na národní úrovni. Komunikace mezi ministerstvy zahraničí, obrany,
průmyslu, vnitra, nevládními humanitárními organizacemi a dalšími aktéry musí být základem pro implementaci národní
politiky na širší mezinárodní úrovni (např. při řízení PRT). CA nelze ztotožňovat s konkrétními institucemi nebo pevně
stanovenými procedurami. Jedná se o způsob myšlení, který ve své praxi musí uplatňovat všechny organizace a být součástí
všech procedur. Při seznamování s otázkami CA ve většině případů nastává problém, že všichni verbálně souhlasí s nutnosti
implementace CA, nejsou však jednotní v názoru, kdo má v tom sehrávat vedoucí roli (OSN, NATO nebo někdo další?).
•Největší výzvou při řešení CA je ujednocení zájmů a přístupů jednotlivých organizací a ostatních aktérů, které zatím ne vždy
mají potřebu spolupracovat. Základním problémem je sjednocení názorů na požadovaný stav (end-state) po ukončení operace
v krizové oblasti. Zatím je zřejmé, že požadovat jednotu v této oblasti je nerealistické. Nezájem o spolupráci (minimálně na
úrovni výměny názorů) často vyplývá ze snahy o nestrannost a nezávislost, která je principiálně správná, ale ve svém
důsledku může vést k nepředvídatelným následkům;
•Mimořádný význam má komplexní analýza poznatků z operace (Lessons Identified) a přijetí správných závěrů (Lessons
Learned) a to na všech úrovních řízení a velení. Základem pro CA je strategické plánování. To vytváří předpoklady pro
praktickou činnost všech aktérů v prostoru operace.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi lze vyvodit následující doporučení:
Vypracovat širší informační materiál jako článek do Vojenských rozhledu, jehož cílem by byla „propagace“ základních
principů CA.
V součinnosti s VV VA Vyškov a SRDS OS MO připravit zhodnocení poznatků a zkušeností (Lessons Learned) z působení
českého PRT v Logharu a porovnat je s principy CA.
Prosadit, aby problematika CA byla prezentována ve vzdělávacích aktivitách UO.
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3. Možnosti a podmínky nasazení AČR do operací
mnohonárodních sil a rozvoj schopností AČR
• Priorita AČR - zahraniční operace ;
• příprava jednotek:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

vysoce účinných a odolných;
plně nasaditelných;
interoperatibilních;
dlouhodobě udržitelných;
modulárně strukturovaných;
univerzálně využitelných;

• síly pozemního vojska :
¾ k dlouhodobému nasazení dosáhnou čtyřnásobku kapacit požadovaných
politicko-vojanských ambicí ČR;
¾ ostatní dosáhnou dvojnásobku kapacit požadovaných politickovojanských ambicí ČR;

• zaměření na budování „Úkolových bojových uskupení“.

5

•Všechny nasaditelné síly AČR jsou budovány pro použití v celém spektru operací. Z toho vyplývá, že všichni vojáci v činné
službě jsou připravováni pro nasazení do operací v zahraničí, k čemuž jsou a ještě budou přijata odpovídající organizační,
legislativní a personální opatření. U organizačních součástí, u kterých není jejich nasazení jako celku do operací v principu
pravděpodobné, budou k nasazení připravovány jejich účelové dílčí části s požadovanými schopnostmi. Síly budou schopny
vzdušné a námořní strategické přepravy.
•Česká republika bude v dohledné budoucnosti disponovat jedním souborem sil, vysoce účinných a odolných, plně
nasaditelných, interoperabilních, dlouhodobě udržitelných, modulárně strukturovaných, univerzálně využitelných v celém
spektru operací, s moderním velením a řízením, schopným účinně koordinovat své aktivity s vojenskými i nevojenskými
aktéry. Tento soubor nasaditelných sil bude společným základem pro příspěvky České republiky do operací vedených
NATO, EU, OSN či ad-hoc koalicemi. Do společného souboru schopností bude Česká republika přispívat i specifickými
operaèními schopnostmi, ve kterých dosahuje mezinárodního uznání. Tyto schopnosti budou dále rozvíjeny v závislosti na
potřebách NATO či EU, vývoji vojenství a dalších faktorech.
•Síly pozemního vojska, včetně prvků jejich bojové podpory a bojového zabezpečení, u nichž se předpokládá dlouhodobé
nasazení do operací na rotačním principu, budou budovány v rozsahu čtyřnásobku kapacit požadovaných politickovojenskými ambicemi České republiky. Ostatní síly, u nichž se nepředpokládá rotace a dlouhodobá udržitelnost v operacích,
budou budovány v rozsahu dvojnásobku kapacit požadovaných politicko-vojenskými ambicemi České republiky. Tímto
opatřením spolu s nezbytnými kapacitami pro udržení bojeschopnosti bude zajištěna udržitelnost sil na bojišti v rozsahu
předpokládaného operačního použití. Výzbroj bude unifikována podle ekonomických možností České republiky a podle
doporučení bezpečnostních organizací, kterých je České republika členem. Bude omezeno spektrum hlavních zbraňových
systémù a vojenské techniky.
•Struktura sil bude zabezpečovat vytváření požadovaných kolových bojových uskupení v souladu s politicko-vojenskými
ambicemi České republiky. Jednotky všech druhù vojsk a služeb různého stupně velení budou vyčleňovány pro potřeby
vytváření společných úkolových uskupení, jejichž schopnosti budou přizpůsobovány konkrétním potřebám operace. Všechny
druhy sil, druhy vojsk a služeb budou schopny postavit jádro rotního úkolového uskupení podle svého předurčení, jádro
praporního uskupení budou schopny postavit vševojskové útvary, útvary ženijního a chemického vojska, polní nemocnice a
útvar vojskového letectva. Postupně bude dosažena modularita na úrovni roty, u speciálních složek i nižší.
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4. Charakter současných zahraničních operací

• Operace na podporu míru:
¾ operace na udržování míru (Peace Keeping) – dle
VI. Kapitoly Charty OSN – UNPROFOR –
Jugoslávie, Bosna a Hercegovina, Makedonie,
Chorvatsko;
¾ operace na prosazování míru (Peace Enforcement) –
dle VII. Kapitoly Charty OSN – IFOR , KFOR a
ISAF – Kosovo, Afghánistán;

• Trend současné doby - Peace Enforcement
(KFOR, ISAF, MNF-I, EUFOR).
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•Zkušenosti z vedení operací velmi často ukazují, že mandáty pro operace na podporu míru
(PSO) budou pravděpodobně vyžadovat prvky zahrnující určitý stupeň prosazení míru.
•Operace na udržování míru (Peace Keeping - PK) jsou všeobecně prováděny v souladu
s principy VI. kapitoly Charty OSN pro sledování a usnadnění uskutečnění mírových dohod.
Ztráta souhlasu a neplnění závazků některou stranou mohou omezit volnost jednání PK sil a
dokonce ohrozit pokračování mise. Požadavek na zachování nestrannosti omezuje použití
síly pouze pro vlastní obranu, udržování a prosazování souhlasu je hlavním smyslem PK.
Typickým příkladem operace na udržení míru byl UNPROFOR (United Nation Protection
Force), která byla realizována podle VI. kapitoly Charty OSN na území bývalé Jugoslávie
v Bosně
a Hercegovině, Makedonii a Chorvatsku.
•Operace na prosazování míru (Peace Enforcement - PE) jsou obvykle prováděny v souladu
s principy VII. kapitoly Charty OSN. Operace mají donucovací charakter a jsou prováděny,
pokud nedošlo k souhlasu všech stran zúčastněných v konfliktu nebo by souhlas mohl být
nejistý. Jsou určeny k udržení nebo znovunastolení míru, případně k prosazení podmínek
stanovených v mandátu. Při provádění PE musí existovat velmi úzké spojení mezi vojenskými
a politickými cíli. Je velice důležité zdůraznit, že cílem PE není porazit nebo zničit protivníka,
ale spíše přimět, donutit a přesvědčit strany, aby se přizpůsobily průběhu jednotlivých aktivit.
Sestavení vojenských sil s adekvátními donucovacími bojovými možnostmi je důležité pro
každé rozhodnutí k rozvinutí sil Aliance v PSO.
•Dobrým příkladem PE operace byl IFOR (Implementation Forces) a v současné době KFOR
(Kosovo Forces) a ISAF vedené NATO v Kosovu a Afghánistánu.
Klasickým příkladem přechodu PK operace v operaci PE byla změna mise UNPROFOR na
misi IFOR. Po dobu působení mírových jednotek UNPROFOR v Bosně docházelo
k neustálému

narušování vzájemných dohod a menší vojenské operace byly běžnou realitou. V této situaci
nebylo možné, aby humanitární organizace vykonávaly svou činnost. Když Srbové porušili
statut ochranných enkláv (Srebrenica a Goražde) bylo zcela zřejmé, že operace podle VI.
kapitoly Charty OSN nemá v těchto podmínkách šanci na úspěch. Po provedených leteckých
úderech NATO na srbské pozice a následné ofenzívě bosensko-chorvatských sil byly
vytvořeny základní podmínky pro zpracování Daytonské mírové dohody. V souladu s touto
dohodou
byly do Bosny vyslány jednotky s těžkou výzbrojí a podstatnou leteckou podporou
k realizaci operace podle VII. kapitoly Charty OSN.
•V současné době je hlavním druhem PE operace podle VII. kapitoly Charty OSN (KFOR,
ISAF, MNF-I, EUFOR) do kterých je aplikován humanitární rozměr mise (CIMIC projekty,
proces odzbrojování, poskytování zdravotnické pomoci apod.).

Snímek 7

5. Příklad „Malé operace“
„Léčka na francouzské síly v afgánském údolí Uzbin“
v provincii Kábul, okrese Surobi dne 18. 8. 2008
prvky komplexních útoků se vymykala dosavadní strategii a taktice

Průběh:
• napadení čela rotního uskupení v prostoru uzavřeného údolí;
• palba ze tří směrů z předem připravených palebných postavení;
• dlouhý boj se ztrátami na obou stranách;
• ústup talibanských jednotek až ráno po zásahu letecké podpory.

Léčka prokázala:
• schopnost povstaleckých sil vést konvenční několikahodinový boj;
• kontrolovat prostor;
• být hrozbou mezinárodním silám mimo opevněné základny.
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Průběh:
V rámci úkolu postupovalo uskupení tvořené 2 četami Francouzů, dvěma četami Afgánské národní armády a
skupinou amerických speciálních sil (cca 100 bojovníků) k horskému sedlu ve výšce nad 1900 metrů s cílem
propátrat prostor a navázat kontakt s místním obyvatelstvem.
Těsně před horským sedlem byly čelní síly kolony napadeny palbou ze tří směrů. Útočníci pravděpodobně
používali předem připravená palebná stanoviště a průběžně doplňovali síly a materiál.
Léčka na francouzské síly byla zahájena v 15.45 palbou opozičních sil o počtu 120+ bojovníků. Následné boje
probíhaly až do následujícího rána na několika místech údolí Uzbin, v jejichž průběhu byly opoziční síly
posilovány až do cca 300 mužů. Obdobně i francouzské síly byly posilovány počtem asi 400 bojovníků.
Během boje byli 4 francouzští vojáci zajati, odvlečeni a popraveni.
Po 4 hodinách bojů činily ztráty na francouzské straně 9 mrtvých a 19 raněných vojáků. Do rána pak probíhaly
jen sporadické přestřelky, kdy byly talibanské síly nuceny tlakem letecké podpory ustoupit.
Při návratu navíc došlo k usmrcení dalšího francouzského vojáka a dvěma zraněním v důsledku utržení krajnice
pod jedním z OT.
Povstalci utrpěli asi 25% ztráty (odhadem 75 osob).
Hodnocení události:
Léčka prokázala schopnost povstaleckých sil vést konvenční boj po dobu několika hodin, kontrolovat prostor a
být hrozbou mezinárodním silám mimo opevněné základny

Snímek 8

Klíčové skutečnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oblast je známým centrem povstalců působících v členitém terénu;
překvapivý byl postup jednotky údolím bez zajištění okolních hřebenů a přehledu o
situaci;
absence prostředků vzdušného průzkumu před i v průběhu akce;
neposkytnutí leteckého doprovodu – podcenění ochrany vlastních sil;
nepřesné a zastaralé zpravodajské hodnocení;
sesednutí z vozidel znamenalo zbavení se ochrany vozidly;
užší kontakt s místním obyvatelstvem mohl signalizovat možné nebezpečí (stranění
se vojáků, starost o děti, menší výřečnost…);
stejný vzorec plnění úkolu – předvídatelnost chování a složení sil – umožnění
povstalcům krátké přípravy přepadu;
promíchání povstalců s francouzskými silami na počátku střetu znemožnilo
nasazení účinné vzdušné podpory;
nízký věk francouzů (kolem 20 let) a nízká připravenost a zkušenost;
časté telefonování tlumočníka během přesunu;
hned na počátku léčky byly zabity klíčové osoby;
horko a sucho a těžká výbava - brzké vyčerpání vojáků;
příslušníci Afgánské armády v sestavě jednotky brzy spotřebovali munici.
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Klíčové skutečnosti:
východní provincie je známým centrem povstalců působících v členitém horském terénu
překvapivý byl postup jednotky ISAF dnem údolí bez zajištění hřebenů okolních hor a
přehledu o situaci v prostoru
nepoužití prostředků vzdušného průzkumu ani před, ani v průběhu akce
neposkytnutí leteckého doprovodu – podcenění ochrany vlastních sil
nepřesné a neaktuální zpravodajské hodnocení
sesednutí z vozidel znamenalo zbavení se ochrany vozidly
těsnějším kontaktem s místním obyvatelstvem by mohlo být signalizováno možné nebezpečí
léčky (stranění se vojáků, starost o děti, menší výřečnost…)
stejný vzorec plnění úkolu – předvídatelnost chování a složení francouzské jednotky – faktory
umožňující povstalcům krátkou přípravu přepadu
vmísení povstalců do sestavy francouzských sil na počátku střetu ztížilo až znemožnilo
nasazení účinné letecké podpory
nízký věk francouzů (kolem 20 let) a nízká připravenost a bojová zkušenost
tlumočník během přesunu často telefonoval
hned na počátku léčky byly zabity klíčové osoby (velitel sesednuté jednotky, spojař a
tlumočník)
horko a sucho (30°C) a těžká výbava vedly k brzkému fyzickému vyčerpání vojáků
příslušníci Afgánské armády v sestavě jednotky brzy spotřebovali munici (zvyk ostřelovat
dlouhými dávkami prostory s nepotvrzenými cíli)

Snímek 9

Shrnutí
• Minimum informací o situaci v údolí
• Chyby v komunikaci – jen jedna radiostanice a slabá znalost angličtiny
• Nedostatečné utajení operace

Předpokládaný vývoj komplexních útoků a jejich vliv na
operační možnosti mezinárodních sil
• Používání prostředků povstalců k vedení asymetrického boje je osvědčeným
způsobem boje proti mezinárodním a afgánským bezpečnostním silám.
• V poslední době se stále významněji prosazují komplexní útoky vedené vždy
konvenčním způsobem.
• Jakákoli operace nebo činnost nemůže uspět bez zpravodajské podpory.
• Lze snížit hrozbu komplexních útoků změnou používané taktiky „Search&Destroy“
za efektivnější “Clear&Hold”.

To ovšem předpokládá navýšení počtu mezinárodních sil.
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SHRNUTÍ
Minimum informací o situaci v údolí
Chyby v komunikaci – jen jedna radiostanice a slabá znalost angličtiny
Nedostatečné utajení operace
Předpokládaný vývoj komplexních útoků a jejich vliv na operační možnosti
mezinárodních sil
Používání zbraňových systémů k vedení asymetrického boje (nástražné výbušné systémy IED,
sebevražedné útoky SIED, nepřímá palba z minometů a raketometů IDF, přímá střelba a
nastřelení, únosy, zastrašování) je osvědčeným způsobem boje proti mezinárodním a
afgánským bezpečnostním silám.
Stále významněji se v poslední době prosazují komplexní útoky vedené vždy konvenčním
způsobem.
Jakákoli operace nebo činnost nemůže uspět bez zpravodajské podpory.
Snížit hrozbu komplexních útoků lze změnou používané taktiky „Search&Destroy“ (najít a
zničit) za efektivnější “Clear&Hold” (vyčistit a držet).
To ovšem předpokládá navýšení počtu mezinárodních sil.

Snímek 10

Lze usuzovat:
• Variantami činnosti povstaleckých sil zřejmě zůstanou asymetrické útoky (IED, SIED,
IDF,...).
• Nejnebezpečnějšími aktivitami jsou komplexní útoky většího měřítka vedené
konvenčním způsobem.
• Lze očekávat kombinaci komplexních útoků s asymetrickými prvky (IED, SIED).
• Je nutné počítat s tendencí pronikání povstalců do sestavy napadené jednotky a tím
znemožnění palebné podpory mezinárodních sil.
• Léčky a přepady budou vedeny s požadavkem na vytváření dojmu aktivní činnosti
povstaleckých skupin a zhoršující se situace v zemi s následným propagandistickým
využitím.
• Komplexní útoky sledují jak ovládnutí situace, tak šíření paniky a strachu.
• Militanti získávají stále více zkušeností a schopností vést rozsáhlejší operace ve snaze
o operační iniciativu.
• Protivládní síly budou využívat znalost terénu a vysokou pohyblivost.
• Komplexní útoky v Afganistanu představují nebezpečný trend usnadněný na straně
mezinárodních uskupení malou iniciativou a neznalostí terénu a populace, neschopností
trvalé přítomnosti ozbrojených sil a kontroly v klíčových oblastech.
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Z toho lze usuzovat:
Nejpravděpodobnějšími variantami činnosti povstaleckých sil zůstanou asymetrické útoky (IED, SIED, IDF).
Nejnebezpečnějšími aktivitami jsou komplexní útoky většího měřítka vedené konvenčním způsobem.
Lze očekávat kombinování těchto komplexních útoků asymetrickými prvky (SIED, IED,...).
Je nutné počítat se snahou o pronikání povstalců do sestavy napadené jednotky a znemožnění palebné podpory
mezinárodních sil.
Komplexní útoky budou vedeny formou léček a přepadů s požadavkem na vytváření dojmu aktivní činnosti
povstaleckých skupin a zhoršující se situace v zemi s následnou medializací a propagandistickým využitím.
Komplexní útoky sledují jak vítězství a ovládnutí situace tak šíření paniky a strachu.
Militanti získávají stále více zkušeností a schopností vést rozsáhlejší operace ve snaze o získání operační
iniciativy.
Protivládní síly budou využívat velmi dobrou znalost terénu a vysokou pohyblivost.
Komplexní útoky v Afganistanu představují nebezpečný trend usnadněný navíc na straně mezinárodních
uskupení
malou iniciativou,
neznalostí terénu,
kultury,
populace,
neschopností trvalé přítomnosti ozbrojených sil a
kontroly v klíčových oblastech.
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6. Aktuální zapojení AČR do zahraničních operací
Mise

Znak

Pohotovostní
stav

Počty

Stupeň rizika

JOINT
ENTERPRISE

409

BRAVO C 3

Normální
situace

ISAF - KAIA

66

BRAVO

Zvýšené
riziko

ISAF - PRT

268

BRAVO

Zvýšené
riziko

NSE ISAF URUZGAN

2

BRAVO

Zvýšené
riziko

EF

95

BRAVO

Zvýšené
riziko

Celkem

13
civ

840

POZOROVATELÉ

10

ISAF HQ

2

11
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7. Stav připravenosti CZE/SVK BG EU
ke dni pohotovosti
- Struktury BG jsou finalizovány, TP OHQ – 100%, FHQ –
95% a jednotek 85%;
- dokončení certifikace v rámci cvičení 23. 4. – 4. 4. 2009;
- dnem 14. 4. 2009 vyslána skupina příslušníků MNPC do
ULMU (SRN);
- podepsány MOU a TA se SR;
- OU a TA se SRN – květen/červen;
- 13. 6. 2009 – hlášení velitele CZE/SVK BG EU o připravenosti
k fázi Stand – By u výboru EU.
12

Struktury BG jsou finalizovány a naplněnost TP je u OHQ 100%, FHQ 94% a jednotek 85%.
Bylo dokončeno certifikační cvičení ve dnech 23. 3. až 4.4. 2009. Probíhají další štábní
nácviky OHQ a FHQ. Dne 22. – 25. 6. 2009 proběhne závěrečné aktivační cvičení spolu se
závěrečnou kontrolou uskupení.
Příslušníci MNPC (mezinárodní skupina přípravy byla dnem 14. 4. vyslána do Ulmu.
Smlouvy se SR jsou podepsány (MOU i TA). Smlouvy se SRN o využití prostoru kasáren
v Postupimi pro OHQ jsou ve stádiu závěrečného doladění. MOU se předpokládá dokončit
začátkem května a následné TA bude dokončeno do konce června 2009.
Velitel CZE/SVK BG EU přednese vojenskému výboru EU hlášení o připravenosti k fázi
Stand-By dne 13. června 2009.

Snímek 13

8. AČR v roli vedoucího státu v BG/EU
- Politické rozhodnutí z roku 2005;
- závazek přináší značné požadavky na finanční a materiální
výdaje;
- nutná omezení pro použití vojsk (letecká podpora, zásoby
náhradních dílů…);
- průzkum trhu, zadávání veřejných zakázek – v případě
vyslání;
- financování mimo rozpočet resortu obrany (cca 6 mld Kč).
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Pro rok 2009 to bylo politické rozhodnutí z roku 2005 bez důkladného rozboru potřeb
a možností. Ze zkušenosti z přípravy je zřejmé, že malá země jako ČR je schopna zabezpečit
tento úkol ale se značnými problémy a za vynaložení značných nákladů. I když příprava BG
je ve své závěrečné fázi, lze říci, že bude nutné ohlásit určitá omezení pro použití (nedostatek
letecké podpory, nedostatek logistických zásob – DOS 30). Zatím není jasný stav strategické
přepravy v případě nasazení BG. Byl proveden průzkum trhu jsou vybrány případné firmy na
zabezpečení přepravy, ale není ukončena veřejná soutěž a podepsána smlouvy (s tím se počítá
až v případě realizace). Protože financování zasazení je mimo rozpočet resortu obrany
a předpokládá se vyčlenění finančních prostředků v rámci schvalování zasazení. V rozsahu
5 – 6 miliard Kč je to však úkol dost náročný a v době finanční krize bude problematické tyto
prostředky najít.

Snímek 14

Závěr - doporučení
- Rozvoj možností a schopností příslušníků AČR v
zahraničních operacích;
- zavedení nových technologií do výzbroje příslušníků AČR
(Voják 21. století, PANDUR, Bezpilotní vzdušné
prostředky);
- výcvik a přípravu příslušníků do misí zaměřit na reálné
podmínky nasazení – využití UVZ
- morální faktor.
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Možné alternativy řešení evropské a globální
bezpečnosti

pplk. prof. MUDr. Jan Österreicher, PhD.
Fakulta vojenského zdravotnictví UO
22 Kurz Generálního štábu ÚSOS UO
22.

Globální hrozby
y budoucnosti
z

Rostoucí počet lidstva

vzácnost surovin a energie

- přetrvání stereotypů o klidném stáří (+ biologický imperativ)

z

Proliferace zbraní hromadného ničení
- vyšší impakt faktor státu v diplomacii
- spektakulární útok nevládních organizací

z

Šíření smrtelných infekčních onemocnění
- podcenění prevence, narušení izolovaných biotopů lidmi

z

Náboženská nesnášenlivost

křesťanství, judaismus
vs. islám
i lá

Potenciální třecí plochy
y
z

Čína, Indie, nekteré africké země (nárůst populace)
- surovinové války přímé či prostřednictvím geril vůči
současným surovinovým odběratelům (země NATO/EU)
- možná aplikace náboženského náboje

z

Rusko vs. Kanada, USA, Norsko při surovinovém soutěžení v Arktidě

Zneužití
Z
žití konvenčních
k
č í h či CBRN út
útoků
ků vůči
ůči symbolickým
b li ký cílům
ílů ze
strany ideologicky až nábožensky orientovaných skupin
z

- možná eskalace izraelsko-arabského (člena Ligy arabských států,
např. Palestiny) konfliktu

Trendy tlumící konfliktní situace
Růst ekonomické úrovně celé lidské populace (nové technologie)
- „udělejte lidi blahobytnějšími, odkloní se od radikálních
myšlenek“
šl
k“
z Vyřešení energetické krize
- fúzní
fú í reaktory
kt
- vodíkové palivové články
z

Globalizace chování jednotlivých populací (při podpoře zvýšení
kvality sociální interakce a tlumení snah žít na úkor konkurenční
populace)
- napomáhá
p
sbližování vnímání a p
podporuje
p j spolupráci
p p
z

z

Akcentovat humanistické tendence v teologické
g
oblasti

Budoucí operační prostředí
z

S
Surovinové
i
é a ideologické
id l i ké (teologické)
(t l i ké) konflikty
k flikt

Nízká hustota koaličních vojsk (nízké rozpočty
vzhledem k surovinové krizi), převažující nízká
intenzita konfkliktu vyjma rozhodné eskalace
z

4 A : Asie, Afrika, Arktida, v případě významného
oteplení i Antarktida
z

Vedení operací ve třetích zemích

z

Možný náboženský náboj konfliktů

z

(imperativ na morálku vojáka)
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Budoucí použití ozbrojených sil
Ë Vychází z předpokládaného charakteru budoucích hrozeb,
jejich rizik a charakteru budoucích konfliktů








Ozbrojené konflikty se budou vyznačovat vnitrostátním či
regionálním omezením s proměnlivou dobou trvání, ale
s převažujícím dlouhodobým charakterem (několik let)
Konflikty se budou odehrávat zejména mimo prostor EU a
NATO v různých geografických i klimatických podmínkách a
kladoucích vysoké nároky na technologickou vybavenost a
dopravní a logistické kapacity.
kapacity.
Zapojení OS bude probíhat zpravidla formou plnění
určených
úkolů
v
rámci
mnohonárodních
operací
s mandátem mezinárodní bezpečnostní organizace
organizace..
Další
D lší potenciální
t
iál í varianty
i t
použití
žití OS budou
b d
vycházet
há t
z širšího pojetí konceptu bezpečnosti a zapojení armády do
řešení krizových situací vyskytujících se v globálním,
euroatlantickém či národním prostoru

Budoucí použití ozbrojených sil

Použití OS dle kvantitativního hlediska:
hlediska:
Ë vysoká pravděpodobnost, že nedojde k masivnímu použití
ozbrojených sil v rozsáhlém konvenčním ozbrojeném střetu
Ë Možnost příležitostného nasazení části OS (např.
(např. vzdušné
obrany) v rámci napadení spojeneckého státu a aktivace
mechanismu společné obrany
Ë Pravidelné (částečné) nasazení OS mimo území státu za
účelem pokrytí dlouhodobých mezinárodních operací
s mandátem zastřešující organizace (OSN,
(OSN NATO,
NATO EU)
Ë Krátkodobé nasazení OS i mimo území státu v rámci
j
charakteru
minimalizace hrozeb a rizik nevojenského

Nasazení OS v rámci mezinárodních operací

Cíl
Ë stabilizační, mírové, humanitární a postkonfliktní operace v
prostředí regionálních konfliktů a slabých a zhroucených
států
tátů
Ë pozorovatelské a inspekční mise v rizikových oblastech

Další možnosti nasazení OS
Terorismus
Ë role OS v jeho potírání pokrývá široké pole činností kladoucí
rozdílné požadavky na personální kapacity, technickou
vybavenost i logistiku
Ë Např.
N ř. preventivní
Např
ti í zásah
á h mimo
i
ú
území,
í obrana
b
vzdušného
d š éh
prostoru spojenců, likvidace následků teroristického útoku
(např.. v případě použití ZHN)
(např

Další možnosti nasazení OS
Hrozby nevojenského charakteru
Preventivní ochrana území před nekontrolovanou masivní
migrací, zajištění ochrany dopravních cest energetických
surovin,
asistence
při
likvidaci
přírodních
katastrof,
ekologických haváriích a epidemiích
Ë (krátkodobé) nasazení části OS na (v rámci IZS) i mimo
území státu v rámci záchranných a humanitárních
mnohonárodních operací
Ë Tento typ nasazení OS klade velké požadavky na jejich
připravenost, včetně schopnosti zasáhnout mimo vlastní
teritorium

DĚKUJI ZA POZORNOST

PODPORA REFOREM BEZPEČNOSTNÍCH SEKTORŮ
Jaromír Zůna

Anotace
EU přijala novou koncepci své angažovanosti v rámci prevence konfliktů, budování míru, zajišťování
udržitelného rozvoje a rozšiřování prostoru stability. Jde o koncepci misí zaměřených na reformu
bezpečnostních sektorů v partnerských zemích. EU v současné době realizuje projekty v této oblasti v 70 zemích
světa. Podpora reforem bezpečnostních sektorů patří z hlediska četnosti a geografického rozsahu mezi hlavní
způsoby angažovanosti EU a jejich členských zemí v krizových, nebo potenciálně krizových, oblastech. Článek
pojednává o cílech misí na reformu bezpečnostních sektorů, základech této nové koncepce i způsobech její
praktické aplikace. Rovněž jsou v článku nastíněny možné přístupy a doporučení pro Českou republiku při
aplikaci uvedené koncepce v našich podmínkách.

Úvod
Reforma bezpečnostního sektoru tvoří významnou část vojenských a civilních činností
zaměřených na prevenci konfliktů, budování míru, zajištění udržitelného rozvoje a rozšiřování
prostoru stability. V rámci opatření na prevenci konfliktů a budování míru je reforma
bezpečnostního sektoru považována za nástroj, který umožňuje řešit podstatu vnitrostátních
konfliktů a krizí a tím vytvořit základní podmínky pro udržitelný mír a stabilitu.
Reforma bezpečnostního sektoru je koncepcí, která byla vypracována OECD/DAC
v roce 2004 a zveřejněna v dokumentu „Security System Reform and Governance“.1 V roce
2005 EU uvedenou koncepci převzala a pod názvem „EU Concept for ESDP support to
Security Sector Reform (SSR)“2 ji začlenila jako součást Společné evropské zahraniční a
bezpečnostní politiky (CFSP – Common Foreign and Security Policy) a Evropské
bezpečnostní a obranné politiky (ESDP – European Security and Defence Policy).3 Reforma
bezpečnostního sektoru doplňuje stávající koncepce „Comprehensive EU concept for
missions in the field of Rule of Law in crisis management“4 a „EU concept for Crisis
management missions in the field of Civilian Administration“.5 Uvedeným krokem byl v EU
završen proces tvorby hlavních koncepcí, ve kterých jsou vzájemně provázány přístupy
k předcházení a řešení krizí v oblastech civilní správy, práva a zákonnosti a bezpečnostního
sektoru. Vypracování uvedených koncepcí bylo motivováno novou bezpečnostní strategií EU
(2003) ve které dochází k předefinování tradičního pojetí bezpečnosti, která již nezahrnuje
pouze stabilitu země a bezpečnost národa, ale soustřeďuje se na bezpečnost jejího
obyvatelstva.
1. Zaměření misí na reformu bezpečnostního sektoru
Nová koncepce je výslednicí řady iniciativ jednotlivých členských zemí EU v oblasti
reforem bezpečnostního sektoru. Bezpečnostní priority EU a reálné potřeby zemí, které se
nacházejí v různých fázích stabilizace po ukončení krize nebo transformačního procesu, vedly
k potřebě soustředit tyto iniciativy pod jeden program a formálně je završit vypracováním
ucelené koncepce, která by vycházela z bezpečnostních zájmů a potřeb členských zemí.
Reforma bezpečnostního sektoru tvoří ústřední komponent soudobých misí, jehož cílem je
vybudování efektivního bezpečnostního systému a funkčního právního řádu. V evropské
bezpečnostní strategii se v souvislosti s reformou bezpečnostního sektoru uvádí: „S

rozšiřováním našich schopností v různých oblastech bychom měli uvažovat i o širším spektru
misí. Tyto mohou zahrnovat společné operace k odzbrojování, podporu třetím zemím v boji
proti terorismu a reformu bezpečnostního sektoru.“6 EU si klade ambici sehrávat v budoucnu
rozhodující roli při realizaci reforem bezpečnostního sektoru v globálním měřítku.7
EU v současnosti realizuje projekty na reformu bezpečnostního sektoru v 70 zemích
světa.8 Podpora reforem bezpečnostního sektoru tím patří z hlediska četnosti a geografického
rozsahu mezi hlavní způsoby angažovanosti EU při zajišťování bezpečnosti a stability ve
světě. Současně je v rámci EU uvedená koncepce považována za nedílnou součást strategií
EU na její další rozšiřování, prostředek pro přípravu potenciálních nových členských zemí EU
a způsob podpory rozvojových programů pro země třetího světa. V rámci prosazování
koncepce efektivního multilateralismu se ze strany EU předpokládá při praktické realizaci
reforem bezpečnostního sektoru těsná spolupráce s OSN a dalšími regionálními a
mezinárodními organizacemi. Operace EULEX v Kosovu, která je dosud největší
samostatnou misí EU, má ve svém mandátu a úkolech obsaženu většinu činností zaměřených
na reformu bezpečnostního sektoru Kosova. K podpoře realizace nové koncepce EU od roku
2008 vytváří sbor specialistů pro oblast reforem bezpečnostního sektoru, jejichž příprava je
organizována na ESDC (European Security and Defence College) ve specializovaných
kurzech.
Bezpečnostní sektor je pro potřeby uvedené koncepce definován jako:
Systém zahrnující hlavní bezpečnostní složky a instituce – ozbrojené síly, policie, ozbrojená
policie, polovojenské síly, vojenské gardy, jednotky ochrany státních hranic a pobřeží, celní a
imigrační služba, zpravodajské služby (vojenské i civilní), bezpečnostní služby (vojenské i
civilní), vojenské zálohy a teritoriální síly, a další;
Instituce odpovídající za řízení a dohled nad bezpečnostním systémem – parlament, vláda,
parlamentní výbory, bezpečnostní rady, ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, ministerstvo
zahraničí, prvky řízení celní služby a ochrany státních hranic a pobřeží, složky realizující
financování bezpečnostního sektoru, úřad odpovídající za řešení stížností a požadavků
občanské veřejnosti, veřejné organizace mající vztah k bezpečnostnímu sektoru, a další;
Instituce zajišťující prosazování práva a zákonnosti – ministerstvo spravedlnosti, soudnictví,
vězeňská služba, státní zastupitelství, vyšetřovací orgány a služby, právní systém, výbor pro
lidská práva, úřad ombudsmana, a další;
Nestatutární bezpečnostní síly – osvobozenecká vojska, gerilová vojska, soukromé
bezpečnostní společnosti, vojenské síly znepřátelených frakcí, soukromé milice, a podobně.9
2. Cíle reforem bezpečnostního sektoru
Cílem reforem bezpečnostního sektoru je transformace bezpečnostního systému
způsobem, který zajistí funkční bezpečnostní rámec založený na normách a principech
dobrého vládnutí.10 Reforma bezpečnostního sektoru si klade za cíl zvýšit schopnosti státu
k pokrytí potřeb pro zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti v souladu s principy civilního řízení
ozbrojených sil, respektu k lidským právům, transparentnosti, práva a zákonnosti. Koncepce
řeší nejenom bezpečnost státu, ale především obyvatelstva. Reformy bezpečnostního sektoru
směřují k naplnění funkcí státu ve vztahu k obyvatelstvu v oblastech: zabezpečování
mírového stavu, obrany strategických bezpečnostních zájmů země a zajištění ochrany života,
majetku a politických, sociálních a občanských práv. K podpoře realizace bezpečnostní
strategie EU jsou mise na reformu bezpečnostního sektoru zaměřeny na slabé a nestabilní
státy a uskutečňují se zpravidla v následujících obdobích jejich vnitřního vývoje:

-

v období relativně stabilního bezpečnostního prostředí v zemích, které prochází
transformačním a dlouhodobým demokratizačním procesem;
v období ihned po ukončení konfliktu v zemích, které zahajují dlouhodobý proces
budování míru a rekonstrukce;
v období přípravy zemí na členství v mezinárodních organizacích jako součást
strategie EU na rozšiřování, prohlubování rozvojové spolupráce a poskytování široké
podpory zemím třetího světa.

Charakteristickým znakem slabých a nestabilních států je oslabování funkcí státu a
centrální moci. Tím se zvyšují rizika v oblasti vnější i vnitřní bezpečnosti státu s potenciálem
šíření nestability v regionálním měřítku. Reforma bezpečnostního sektoru proto směřuje za
rámec zvyšování schopností jednotlivých složek a institucí (armáda, policie, zpravodajské
služby atd.) a soustřeďuje se na funkčnost bezpečnostního systému jako celku. Existence
funkčního bezpečnostního systému je hlavní podmínkou pro rozvoj ostatních státních sektorů
a realizaci rozvojových programů. Bezpečnostní politika EU považuje chudobu, bezpečnost a
vnitřní ozbrojené konflikty za společné jmenovatele bezpečnosti členských zemí, které mohou
mít širokou škálu nepříznivých důsledků, a je svou podstatou politikou rozvojovou.
3. Základ koncepce reforem bezpečnostního sektoru
Základem koncepce reforem bezpečnostního sektoru jsou komplexní přístupy k řešení
krizí v systému OSN. Uvedený základ odlišuje tuto koncepci od jiných aktivit směřovaných
do bezpečnostních sektorů v krizových oblastech, které jsou realizovány národními státy,
nebo vojenskými aliancemi. EU při vedení těchto misí předpokládá těsnou mezinárodní
součinnost a realizaci jednotlivých úkolů prostřednictvím mezinárodních organizací, jakými
jsou OSN, OBSE, NATO, AU a mezinárodní nevládní a vládní organizace. Mise se
uskutečňují na základě požadavku hostitelské země, která musí deklarovat silný politický
závazek potvrzující její vůli reformovat bezpečnostní systém země. V případě vyhovění její
žádosti se stává partnerskou zemí a nese odpovědnost za realizaci reforem. Mise může být
realizována s mandátem OSN, EU, nebo jiné regionální organizace. Mise na provedení
reforem bezpečnostního sektoru mají mnohonárodní charakter a mohou být vedeny jako
civilní mise, vojenské mise, nebo kombinované. V případě AU a sub-regionálních organizací
v Africe, úsilí EU směřuje v rámci reforem bezpečnostního sektoru k posílení schopností AU
v oblasti krizového řízení a budování míru.
Hlavními globálními aktéry v oblasti reforem bezpečnostních sektorů jsou EU a OSN.
Nedělitelnost přístupů EU k řešení krizí od systému OSN tvoří základní princip bezpečnostní
strategie EU (2003). Ten je v praxi podpořen existencí společných prvků krizového řízení a
interoperabilitou koncepčních přístupů. OSN koordinuje krizové řízení s EU prostřednictvím
společné řídící komise EU – UN Steering Committee on Crisis Management. Na základě
pozitivních zkušeností EU z oblasti reforem bezpečnostních sektorů učinila UN Peacebuilding
Commission z reforem bezpečnostních systémů koncepční a obsahový základ pro své
činnosti.11 Obdobně OSN formulovalo v roce 2008 v dokumentu „Securing peace and
development: the role of the United Nations in supporting security sector reform“ své přístupy
k reformám bezpečnostních sektorů a zdůraznilo klíčový význam partnerského vztahu s EU a
regionálními organizacemi pro zajištění úspěchu při jejich realizaci.
NATO má významný potenciál, kterým může přispět k reformám bezpečnostních
sektorů. Příkladem iniciativy, která v sobě zahrnovala tyto prvky, byl ve svém počátku i
program Partnership for Peace. V současnosti se NATO v rámci programu Partnership Action

Plan on Defence Institution Building dílčím způsobem podílí na podpoře vojenských reforem
v partnerských zemích.12 Vojenské reformy se zaměřují na realizaci významných změn
v oblasti obranného plánování a výstavbu zpravidla menších, udržitelnějších a efektivnějších
sil, jejichž schopnosti jsou rozvíjeny směrem k posilování expedičních schopností. Vzhledem
k úzkému zaměření podpory vojenských reforem a jejich nízké integritě s bezpečnostními
procesy v partnerských zemích, vykazují programy NATO v řadě případů pouze omezenou
úspěšnost. NATO koncepčně nerozvíjí činnosti na podporu reforem bezpečnostních sektorů a
nevytváří za tímto účelem potřebné kapacity. V posledních letech se NATO soustřeďuje na
rozvoj schopností, které zesilují její profilaci jako výhradně vojenské organizace, preferující
aplikaci aliančních přístupů k řešení krizí. Určitý potenciál změn v přístupech NATO k této
oblasti by mohl vyplynout v rámci nové koncepce podpory komplexních přístupů k řešení
krizí. Při tvorbě uvedené koncepce NATO společně experimentuje s OSN, EU a dalšími
organizacemi.
4. Praktická realizace misí na reformu bezpečnostního sektoru
Praktická realizace koncepce podpory reforem bezpečnostního sektoru se zaměřuje na
strukturu bezpečnostního systému, kontrolní nástroje bezpečnostního systému, systém řízení a
způsob financování bezpečnostního systému a jeho zabezpečení potřebnými zdroji. (viz.
Příloha č. 1) Ke splnění uvedených cílů musí být v průběhu reformy bezpečnostního sektoru
splněny tři základní požadavky:
- musí být vypracována národní bezpečnostní koncepce, která je komplexně
zajišťována a budována na národní úrovni;
- je zabezpečeno řízení bezpečnostních institucí, které jsou odpovědné za formulaci,
řízení, kontrolu a realizaci bezpečnostních politik;
- jsou vytvořeny institucionální mechanismy a zajištěny požadované kapacity
v celém bezpečnostním systému, včetně civilní kontroly a kontrolních orgánů, za
účelem vyloučení možnosti koncentrace moci a separace armády od civilních
orgánů.
Realizace programů na podporu reforem bezpečnostního sektoru je založena na dvojici
vzájemně se podmiňujících principů, které jsou rozloženy mezi přijímající a podporující
stranou v reformním procesu. (viz. Tabulka č. 1)
Principy podpory reforem
Recipient (partnerská
Donor (EU)
bezpečnostních sektorů
země)
Vzájemně se podmiňující
Zajištění integrity reformních Podpora budování schopností
principy
procesů
a kapacit
Udržitelnost reformních
Respekt vlastnictví a
procesů a jejich výsledků
odpovědnosti partnerské
země za reformní proces
Vlastnictví a odpovědnost
Odpovídá, řídí a směřuje
Podporuje procesy
partnerské země
reformní procesy
Posiluje pozice místních
Definuje cíle
autorit
Stanovuje způsoby a
Konzultuje cíle
mechanismy
Doporučuje kontrolní
mechanismy
Tabulka č. 1 Principy podpory reforem bezpečnostních sektorů

Narozdíl od jiných koncepcí, jsou uvedené principy koncepce EU na podporu reformních
procesů považovány za neměnné. Úspěch reforem bezpečnostního sektoru je založen na
zajištění integrity reformních procesů, která předpokládá předání všech mocí reformovaným
ústavním a státním orgánům. Udržitelnost reformních procesů vyžaduje dlouhodobé vedení
mise. Například při realizaci mise EULEX v Kosovu EU předpokládá, že příprava personálu
pro výkon funkcí ve státní správě v oblasti justice, policie, pohraniční policie a celní správy si
vyžádá nejméně deset let.13 Podpora budování schopností a kapacit znamená vnější podporu
výkonu státní správy v bezpečnostním sektoru, který je sice zajišťován personálně a finančně
z místních zdrojů, ale není dlouhodobě udržitelný bez rozsáhlé podpory ze strany
mezinárodních institucí a organizací. EU přístup k řešení krizí v evropském zájmovém
prostoru je založen na integračních strategiích. Nemá tedy definovánu strategii vyvázání se
z krize a nepředpokládá ukončení své angažovanosti, pokud se zaváže na jejím řešení. Tento
přístup odlišuje EU od jiných organizací a je ve značné míře obsažen i v koncepci na podporu
reforem bezpečnostních sektorů. Respekt vlastnictví a odpovědnosti partnerské země za
reformní proces vyjadřuje pozici EU ve vztahu k partnerské zemi. V mandátu mise EU na
podporu reformy bezpečnostního sektoru Republiky Guinea – Bissau, která v současné době
probíhá, je například uvedeno: „V listopadu 2006 vláda Republiky Guinea – Bissau předložila
národní bezpečnostní strategii zdůrazňující její závazek provedení reformy bezpečnostního
sektoru.“14 Cílem mise EU SSR GUINEA – BISSAU je podpora realizace národní
bezpečnostní strategie země vypracováním prováděcích plánů pro jednotlivé sektory, asistencí
při snižování velikosti a reorganizaci bezpečnostních složek, realizací výcvikových,
vzdělávacích a modernizačních programů, a vyhodnotit potenciál pro angažovanost EU
prostřednictvím ESDP v zemi ve střednědobém horizontu.15 Dalším aktuálním příkladem je
mise OSN UNMIK v Kosovu, která měla komplexní mandát s funkcí přímé administrativní
správy země. Naproti tomu mandát mise EULEX neopravňuje EU k administraci země, ale
směřuje k podpoře reforem v oblasti justice, policie, pohraniční policie a celní správy.
Silné stránky EU při praktické realizaci podpory reforem bezpečnostních sektorů
spočívají:
- v nadnárodní struktuře EU a praktické zkušenosti při budování nových společností
a států;
- ve schopnosti realizovat činnosti a programy, které nejsou v možnostech jiných
mezinárodních organizací a jednotlivých států;
- v případě potřeby v globálním dosahu EU, prakticky bez geografického omezení,
se schopností reagovat na různé situace;
- ve schopnosti dlouhodobého působení na teritoriu a trvalé přítomnosti ve většině
regionů světa prostřednictvím delegací Evropské komise;
- v deklaraci závazku ucelené rozvojové politiky, především v rozvojových zemích;
provázanosti politik v oblasti bezpečnosti, rozvoje a budování státu; efektivním
využití finančních a dalších zdrojů EU a členských zemí;
- v existenci široké škály vnějších i vnitřních nástrojů k podpoře reforem
(diplomatických, ekonomických, vojenských, informačních), které umožňují řešit
podstatu krizí a současně zajistit koordinaci úsilí při řešení krizí v mezinárodním
měřítku;
- ve zkušenostech EU a členských zemí z oblasti podpory reforem bezpečnostních
sektorů a reforem vlastních ozbrojených sil; v široké škále institucí odpovědných
za přípravu teoretických východisek a praktických doporučení v oblasti krizového
řízení, prevence konfliktů a budování míru; v rozsahu expertních znalostí a
zkušeností personálu členských zemí EU;

-

vzhledem ke svému mezinárodnímu postavení ve schopnosti podporovat integraci
partnerských zemí do struktur mezinárodních organizací.16

Koncepce podpory reforem bezpečnostních sektorů je v praxi ověřenou a
propracovanou koncepcí s potenciálem stát se hlavním prostředkem EU při realizaci její
bezpečnostní strategie v oblasti prevence krizí, budování míru a rozvojové politiky. Vedle
pozitiv praxe také ukazuje na řadu slabin, které existují ve vnitřních mechanismech EU. EU
nemá vyřešena vnitřní pravidla a vytvořeny vnitřní nástroje k tomu, aby byla schopna
naplňovat své vnější funkce. EU se nedostává odborného personálu prakticky ve všech
hlavních oblastech, které jsou předmětem reforem bezpečnostních sektorů. Žádná z členských
zemí EU nemá například odpovídající legislativu pro vysílání příslušníků vězeňské služby do
zahraničních misí. Mimo vojenských schopností se rovněž EU nedostává schopností v civilní
oblasti. Členské státy EU například nedisponují organickými policejními jednotkami, které by
částečně měly schopnosti vojenských jednotek, byly by rozmístitelné a disponovaly by vlastní
logistikou. Zkušenosti z komplexních krizí přitom potvrzují, že ozbrojené policejní síly
mohou plnit v krizích v řadě případů obdobné úkoly, jako vojenské jednotky. Členské země
EU nemají dosud rovněž vytvořen jeden ze základních předpokladů pro efektivní působení
v komplexních krizích, kterým jsou meziresortní systémy participace státu na řešení krizí
mimo teritorium země. Implementace meziresortních přístupů k řešení krizí na úrovni
národních států se stává nezbytnou podmínkou pro dosažení vyšší úrovně využití existujícího
potenciálu EU.
Hlavní opatření k dalšímu posilování schopností EU v oblasti podpory reforem
bezpečnostních sektorů se budou soustřeďovat do následujících oblastí:
- zavedení mezinárodních standardů do činností na podporu reforem bezpečnostních
sektorů za účelem posílení interoperability mezi členskými zeměmi EU a
mezinárodními a nevládními organizacemi a zvyšování jejich kapacit v této
oblasti;
- rozpracování analýz o potřebnosti, rozsahu a úkolech v oblasti reforem
bezpečnostních sektorů ve strategických dokumentech EU a politických
směrnicích EU pro jednotlivé regiony a země s cílem zvýšit schopnosti EU rychle
reagovat na aktuální situaci v krizových oblastech;
- prohloubení koordinace při plánování budoucích misí a součinnosti při jejich
vedení v rámci EU;
- vypracování metodologie pro provádění komplexních analýz potřeb partnerské
země v oblasti reformy bezpečnostního sektoru a postupů pro implementaci
reformních plánů;
- prohloubení součinnosti mezi institucemi EU při přípravě expertů v oblasti
reforem bezpečnostních sektorů k zajištění standardizace jejich přípravy, vybavení
a mobilizace před vysláním do zahraničních misí;
- zařazení problematiky misí na podporu reforem bezpečnostních sektorů do
přípravy ve vzdělávacích a výcvikových institucích členských zemí s cílem
zvyšovat celkový lidský a odborný potenciál k plnění vnějších funkcí EU;
- posilování spolupráce s mezinárodními a nevládními organizacemi, především
OSN, OBSE a AU, v oblasti výcviku, sdílení informací a zkušeností z misí,
prohlubování součinnosti při plánování, přípravě a vedení společných misí na
podporu reforem bezpečnostního sektoru.

5. Přístupy České republiky
Přístup České republiky k misím na podporu reforem bezpečnostních sektorů bude
podmíněn průběhem integračních procesů v EU. Rozšiřování spektra nástrojů EU určených
k řešení a předcházení krizí značí vývoj, který je pro malé členské země s omezeným
zbrojním průmyslem, příznivý. Mimo bezpečnostních hledisek, která jsou primární, se tím
vytváří podmínky i pro jiné formy příspěvku jednotlivých zemí, než pouze vyčleňování
vojenských sil a prostředků. Jde tím o rozšíření možností jednotlivých členských zemí
naplňovat své mezinárodní závazky způsoby, které jsou pro ně z mnoha hledisek přijatelnější
a mají k nim objektivně vhodnější dispozice. Přitom expertní civilní schopnosti a schopnosti
dalších bezpečnostních složek jsou v současnosti požadovány ve stejné míře, jako kapacity
vojenské. Vojenských kapacit na řešení krizí je relativní dostatek a jejich dostupnost spočívá
v rozhodující míře na politickém rámci, který je k řešení krize zvolen. Civilní kapacity a
kapacity dalších bezpečnostních složek, které byly historicky vytvářeny k plnění vnitřních
funkcí státu, nejsou dosud strukturovány, vybaveny a připraveny k podpoře vnějších
bezpečnostních funkcí a ve své většině nejsou rozmístitelné jinak než na principu
dobrovolnosti. Rozšiřováním spektra schopností členských zemí pro participaci na řešení krizí
do celého bezpečnostního sektoru se rovněž zvyšuje potenciál EU pro působení v krizových
oblastech jako celku.
EU si již vytvořila poměrně vysoký stupeň vlastní bezpečnostní identity. Případné
schválení Smlouvy o Evropské unii dále posílí proces synchronizace bezpečnostní oblasti
v rámci EU. Proto lze předpokládat, že i ČR bude do budoucna při rozhodování o své
participaci na řešení krizí stále více ovlivňována evropskými potřebami. Ty mohou reálně
zahrnovat i požadavek na účast v misích na podporu reforem bezpečnostního sektoru, jako
jednoho z preferovaných způsobů prevence konfliktů, budování mírů a podpory rozvojové
politiky EU. Přesto, že se jedná o novou formu účasti země na mezinárodních mírových
aktivitách, měla by k ní ČR aktivně přistoupit. Diverzifikace forem zapojení do činností na
posílení míru a stability ve světě, vytváří pro ČR výhodnější pozici pro politickou diskusi se
spojenci o rozsahu případné angažovanosti a následně velikosti vojenských příspěvků do misí.
Jednou ze silných stránek EU je zkušenost členských zemí s reformami svých
bezpečnostních složek, které se od počátku 90. let přizpůsobují novým požadavkům
vyplývajícím ze změn v bezpečnostním prostředí. Rovněž ČR může v tomto směru
poskytnout naši individuální zkušenost z výstavby systému krizového řízení, civilní ochrany,
profesionalizace ozbrojených sil, výstavby a použití speciálních sil, realizace integračních
procesů do mezinárodních bezpečnostních struktur, transformace systému přípravy personálu
pro potřeby profesionálních ozbrojených sil, může nabídnout komplexní výcvikové a
vzdělávací programy, administrativní a technickou podporu, výcvikové technologie a podporu
v dalších oblastech. Účast ČR v misích na podporu reforem bezpečnostních sektorů bude
vyžadovat všestranné posouzení naší participace z hlediska národních zájmů, potřeb a cílů.
Většina těchto misí bude probíhat v kulturně cizím prostředí, se kterým nemá AČR výraznější
vojenskou zkušenost, kdy hlavním příjemcem asistence ze strany EU se předpokládají země
afrického kontinentu.
ČR od svého vzniku měla přijaty „Zásady pro poskytování zahraniční rozvojové
pomoci“, které tvořily institucionální rámec zahraniční rozvojové pomoci.17 Zahraniční
rozvojová pomoc je koordinována MZV ČR. Za přípravu, koordinaci a realizaci jednotlivých
rozvojových projektů dosud odpovídají sektorová ministerstva. Zahraniční rozvojová pomoc
ze strany ČR je převážně humanitární povahy, doplněná o dodávky některých investičních
celků. Zcela okrajově se v jejím rámci realizují opatření a projekty, které se dotýkají
bezpečnostních sektorů v krizových oblastech. Uvedené uspořádání ukazuje na vysoký stupeň

nezávislosti jednotlivých ministerstev při realizaci rozvojových projektů, kde projekty
směřující do bezpečnostního sektoru byly považovány za oblast v odpovědnosti rezortu MO
ČR. Je zde patrná odlišnost přístupů ČR ve srovnání s bezpečnostní politikou EU, která je
svou podstatou politikou rozvojovou. Teritoriální a sektorová roztříštěnost zahraniční
rozvojové pomoci byla dlouhodobě předmětem kritiky a motivací k provedení komplexních
reforem existujícího stavu: „Stávající institucionální nastavení brání ČR dodržovat vlastní
deklarované principy. Česká republika se hlásí k principu, že rozvojová spolupráce má
vycházet ze skutečných potřeb partnerských zemí. Rozhodujícím faktorem se ale často stávají
nikoli faktické potřeby partnerských zemí, ale ochota českých rezortních ministerstev se
v dané rozvojové zemi a v daném sektoru angažovat. Existující systém znemožňuje ČR plnění
mezinárodních závazků v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. V roce 2005 se ČR
přihlásila k tzv. Pařížské deklaraci o efektivnosti pomoci, mezi jejíž nejdůležitější body patří
důraz na harmonizaci poskytování pomoci dárcovskými zeměmi. Česká republika se ale se
svojí rozvojovou spoluprací nemůže efektivně harmonizovat s ostatními dárcovskými
zeměmi, když je pro ni vážným problémem harmonizace aktivit jednotlivých rezortních
ministerstev.“18 Výsledkem reformy bylo vytvoření České rozvojové agentury, řízené MZV
ČR, která do roku 2010 převezme od jednotlivých ministerstev probíhající rozvojové projekty
a bude tuto oblast v budoucnu centrálně řídit.19
Provedená reforma zahraniční rozvojové pomoci ČR je hodnocena jako velmi opatrná
a ve svém obsahu částečná. Dochází sice k centralizaci řídících procesů, ale struktura
zahraniční rozvojové pomoci je zachována v současné podobě a je tvořena programy v
oblastech: vzdělávání, zdravotnictví, obyvatelstva, ostatní sociální infrastruktury, ekonomické
infrastruktury, výrobního průmyslu, multisektorové pomoci, snižování dluhu, humanitární
pomoci, ostatní nespecifikované oblasti (administrativní náklady).20 Ve středu zájmu
rozvojové pomoci ČR jsou humanitární hlediska a eliminace dopadů krizí a humanitárních
katastrof na postižené obyvatelstvo. Je tedy zřejmé, že oblast reforem bezpečnostních sektorů
není součástí rozvojové politiky MZV ČR. Současně není koncepce EU na podporu reforem
bezpečnostních sektorů aplikována MO ČR. V případě obou rezortů převládají činnosti
zaměřené na řešení symptomů krizí, nikoliv prevence jejich vzniku. Trend postupného
propojování rozvojové politiky s bezpečnostní politikou směřuje ke změně orientace
uvedených politik na prevenci konfliktů a na bezpečnostní oblast, bez které rozvoj jiných
oblastí není realizovatelný. Vzhledem k tomu, že tento trend se stává v EU převládající, měly
by se mu postupně přizpůsobovat i vnitřní postupy ČR.
K zajištění funkční podpory participace ČR na reformách bezpečnostních sektorů ve
vojenské oblasti, bude ze strany rezortu MO ČR potřebné podporovat realizaci prováděcích
opatření v následujících oblastech:
- podpora výstavby systému založeného na meziresortních přístupech k řešení
komplexních krizí se schopností zajistit koordinované úsilí státu ve fázi plánování,
přípravy a vedení mise;
- podpora vypracování katalogu schopností a preferovaných oblastí pro participaci
ČR v misích na podporu reforem bezpečnostních sektorů a identifikace institucí,
které budou rozvoj jednotlivých schopností zabezpečovat;
- podpora vytvoření rekrutačního systému a pravidel pro vysílání osob do
zahraničních misí z ostatních bezpečnostních složek, civilních zaměstnanců státní
správy a soukromého sektoru;
- podpora meziresortní spolupráce při přípravě výcvikových modulů a kurzů pro
oblast reforem bezpečnostních sektorů za účelem přípravy specialistů pro
jednotlivé bezpečnostní sektory;

-

podpora rozvoji bilaterální a regionální spolupráce zaměřené ke sdílení schopností
a kapacit v oblasti reforem bezpečnostních sektorů;
zařazení problematiky podpory reforem bezpečnostních sektorů do obsahu
bezpečnostních dokumentů, institucionální úprava jejího poskytování a
strukturálního zařazení, zda bude politikou rozvojovou, nebo bezpečnostní.

Závěr
Koncepce EU na podporu reforem bezpečnostních sektorů se opírá o schopnosti
vytvořené jednotlivými členskými zeměmi. Převážná většina členských zemí EU a
partnerských zemí rozvíjí tyto schopnosti s velkou dynamikou, včetně výstavby
specializovaných institucí s globálním dosahem. Tyto přístupy jsou reakcí na vývoj
v bezpečnostním prostředí, kde rozvoj schopností na řešení komplexních krizí výlučně
orientovaný na vyčleňování vojenských sil a prostředků, není z hlediska perspektivního
vývoje vyvážený.
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HLAVNÍ OBLASTI ZAMĚŘENÍ PODPORY REFORMY BEZPEČNOSTNÍHO SEKTORU
Sektor obrany

Sektor policie

Sektor justice a
zákonnosti

- obranná a bezpečnostní politika, vymezení úkolů ozbrojených sil,
- organizační struktura rezortu obrany,
- politická a civilní kontrola ozbrojených sil,
- plánovací procesy v rezortu obrany,
- výcvik velitelů všech stupňů velení v oblasti výstavby moderních ozbrojených sil,
- reorganizace ozbrojených sil včetně řešení aspektů souvisejících s demobilizací, všeobecnou brannou povinností, integrace
etnických skupin, a podobně,
- řízení systému obrany,
- zařazení expertů do struktury rezortu obrany za účelem monitorování, poradenství a vedení místních představitelů v oblasti
obranné politiky a reformy bezpečnostního sektoru,
- vytvoření mechanismů pro řízení a kontrolu procesu vyzbrojování, financování a doplňování materiálem,
- další oblasti v závislosti na konkrétních podmínkách v partnerské zemi.
- definování potřeb policie,
- definování cílů komplexní politiky policejní ochrany plně integrované do systému zajišťování zákonnosti a pořádku,
- vypracování metodologie dosahování cílů, způsob měření a hodnocení výsledků,
- organizační struktura policejního sektoru,
- politická a civilní kontrola policejního sektoru, administrativní správa, transparentnost, odpovědnost,
- vzdělávání v policejním sektoru v oblasti výstavby moderních policejních sborů, respektu k lidským právům, mezinárodnímu právu,
rovnosti pohlaví,
- vedení policejního sboru při plnění denních úkolů v přechodném období,
- zařazení expertů do struktury ministerstva odpovědného za vnitřní záležitosti a činnost policie,
- zahájení informační kampaně k posílení důvěry u místního obyvatelstva a jeho spolupráce s policií,
- další oblasti v závislosti na konkrétních podmínkách v partnerské zemi.
- definování potřeb justice, prokuratury, vězeňské služby,
- rozpracování cílů komplexní strategie výstavby v této oblasti,
- revize legislativních potřeb a asistence při plánování a vypracování nové legislativy,
- organizace přijímacích řízení, posílení (vytvoření) vzdělávacích a výcvikových programů pro personál v celém sektoru,
- zařazení expertů do struktury ministerstva spravedlnosti za účelem monitorování, poradenství a vedení místních představitelů
v oblasti justice a reformy celého sektoru,
- součinnost s mezinárodními organizacemi, nevládními organizacemi, členskými zeměmi EU a třetími zeměmi při zajišťování
moderního vybavení a moderních zařízení pro potřeby justičního sektoru,
- vytvoření justičních institucí pro přechodné období, zvláštních tribunálů, smírčích komisí a opatření k zajištění zákonnosti a pořádku
pro případ vzniku krizových situací,

Sektor ochrany
hranic a pobřeží a
celní správy

Financování a
rozpočtování
v bezpečnostním
sektoru
Všeobecná podpora

Podpora
demobilizace,
odzbrojení a
reintegrace
kombatantů

- prosazování práv obětí prostřednictvím justičního systému a ochrana svědků,
- zahájení informační kampaně k posílení důvěry sektoru justice u místního obyvatelstva,
- další oblasti v závislosti na konkrétních podmínkách v partnerské zemi.
- definování potřeb sil a prostředků k ochraně hranic a pobřeží, vypracování odpovídajících politik, cílů a postupů vedoucích ke
zvýšení schopností, nebo výstavbě, celého sektoru,
- organizační struktura sektoru, příprava personálu, technické a materiálové vybavení, výcvik k prosazení respektu k mezinárodním
normám, zákonům, lidským právům a rovnosti pohlaví,
- vypracování komplexní strategie výstavby a činnosti pro oblast ochrany hranic, pobřeží a celní správy, včetně její implementace,
- zařazení expertů do struktury místních ministerstev a agentur za účelem monitorování, poradenství a vedení místních představitelů
v oblastech souvisejících s reformou daného sektoru,
- další oblasti v závislosti na konkrétních podmínkách v partnerské zemi.
- poradenství a podpora za současného prosazování principů transparentnosti, efektivity, odpovědnosti, demokratické kontroly
parlamentem,
- zařazení expertů do struktury ministerstva financí za účelem monitorování, poradenství a vedení místních představitelů v oblastech
souvisejících s financováním a rozpočtováním při implementaci reformy bezpečnostního sektoru,
- další oblasti v závislosti na konkrétních podmínkách v partnerské zemi.
- v rámci komplexních přístupů k operacím EU je schopno poskytnout podporu při vytváření vlády a podmínek nezbytných pro její
funkčnost,
- dále je EU schopno vydefinovat působnost pro všechna ministerstva, ústřední úřady a úřady státní správy na všech úrovních
veřejné správy,
- EU je připraveno zařadit experty do struktur státních úřadů na všech úrovních k podpoře jejich činnosti, poradenství a asistenci při
reorganizaci státní správy,
- další oblasti v závislosti na konkrétních podmínkách v partnerské zemi.
- komplexní podpora procesu demobilizace, odzbrojení a reintegrace bývalých kombatantů vysláním speciální mise, nebo
poskytnutím expertních kapacit, financováním rekvalifikačních programů a podobně podle koncepcí vypracovaných pro tuto
specifickou oblast.

K budoucnosti armád v integrované Evropě

Doc.Ing.Milan Kubeša, CSc.
Dámy a pánové,
vyslechl jsem spolu s Vámi a ještě společně vyslechneme množství informací o
zkušenostech z přípravy a použití vojsk v operacích s účastí AČR. Vaši pozornost bych chtěl
nasměrovat do budoucnosti.
Myslím si, že v době globalizace, v době prohlubující se integrace Evropy, pracujeme
při řešení krizí starými metodami, držíme se zastaralých a nemoderních postupů při použití
vojenské síly.
Na jedné straně si uvědomuji, že jde o přirozený vývoj, vše je otázkou času, ale nic
nám nebrání v tom, abychom přemýšleli s perspektivou. Zdá se mi, že to je naše největší
slabina, to neděláme a řešíme věci operativně, ve spěchu a bez hlubších analýz a vědeckého
přístupu.
I dnes jsme slyšeli a i v dalších vystoupeních zajisté uslyšíme dosti nářků z mnoha
oblastí. Stále dokola hovoříme o zvyšování schopností, respektive zvyšování operačních
schopností vojsk, o problémech v logistice, výzbroji, velení a řízení, výcviku a o mnoha
jiných oblastech. Dnes se tady bavíme o zkušenostech z operací, za půl roku nebo za rok,
resp. za 5 let znovu a znovu a nějaký posun dopředu bude stále v nedohlednu. Dnes jsme
slyšeli názor, že vojska v Afghánistánu mají práci na 30 let dopředu a možná i více. A to je
jen Afghánistán. Na Balkáně máme vojska již téměř 18 let a operace stále pokračují.
Otázka je nasnadě: neděláme něco špatně? Nejde to dělat nějak jinak? Vždyť
lidské, materiální a finanční zdroje nejsou neomezené. Tyto zdroje jsou navíc potřebné
k investování do jiných životně důležitých oblastí – počínaje nedostatkem potravin a pitné
vody a ubývajícími energetickými zdroji konče.
Myslím si, že budoucnost je v prosazování komplexního přístupu při řešení krizí. O
EBAO není možné jen mluvit, ale tento koncept je nutné skutečně prosadit. Začít se musí u
politiků v OSN, OBSE, NATO a EU. Vojáci by měli být jen jedním z mnoha činitelů
s úkolem zajistit stabilní bezpečné prostředí v krizové oblasti a poskytnout pomoc v přípravě
národních armád – nic víc. Bohužel, situace je taková, že vojáci úkol ve velké většině plní a
dále se nic zvláštního neděje. Komplexní řešení znamená i komplexní řídící štáby, které tyto
operace připraví a povedou. V tomto směru vidím koncept EU BG jako naprosto
nekoncepční, nesmyslný a mrtvý. A to nejen z hlediska výše uvedeného požadovaného
komplexního (a ne jen vojenského) přístupu, ale i z hlediska systému generování vojenských
sil. Koncept NATO PRT je jen slabým odvarem předpokládaného a požadovaného stavu.
Zatímco v prosazení komplexního přístupu při řešení krizí musí plnit svou úlohu
především politici (vojáci je musí permanentně o této potřebě přesvědčovat), existuje oblast,
kde politici sice vytvoří zadání, podmínky, ale kde vojáci mohou realizovat koncept, který by
mohl být svým způsobem revoluční. A to je druhá myšlenka, kterou bych Vám chtěl na tomto
místě sdělit.
Myslím si, že stále více integrující se Evropa by mohla postupně budovat integrované
(společné) vojenské síly. Vojáci vědí a uměli by vybudovat tyto síly, které by byly využívány
při řešení krizí. Nemyslím tím rušit národní armády. Ty by v omezeném rozsahu (byla by to
záležitost každého státu–člena EU) nadále existovaly, ale byly by určeny k vnitrostátním
účelům na svém teritoriu. Prostě, mnohonárodní slepence (síly), složené z jednotlivých
národních příspěvků, by byly nahrazeny integrovanými (společnými) silami EU.
Integrované (společné) síly EU by mohly být budovány postupně – od pilotního
projektu společné brigády, až po konečnou společnou armádu EU, která by mohla být

budována k prioritnímu úkolu – podílet se (v rámci uplatňování komplexního přístupu) na
řešení krizí. Rozhodnutí k nasazení vojsk EU by na základě mandátu OSN vzniklo
v centrálních orgánech EU a po projednání v parlamentu EU. Nebyla by to záležitost
národních států. Jednotky, útvary a svazky by neměly národní charakter. Byly by naplněny
dobrovolníky – Evropany. Výzbroj a vybavení vojsk by bylo na špičkové technické úrovni.
Integrované (společné) síly EU by byly financované z evropských fondů. Tedy každý členský
stát EU by do těchto fondů finančně přispíval určitým procentem HDP.
Co by to znamenalo z vojenského hlediska? Zjednodušilo by se mnoho věcí:
• Toto vojsko by bylo vycvičeno podle jednotných norem a zásad, což by mohlo
znamenat skutečný skok v nárůstu operačních schopností;
• Byly by jednou provždy vyřešeny problémy s generováním sil, strategickými
přepravami, velením a logistickou podporou;
• Rozhodovací procesy by se urychlily (odpadly by národní rozhodovací procedury),
čímž by se dosáhlo zkrácení potřebného času k zasazení vojenských sil do
krizových oblastí;
• Atd.
A co říci na adresu (vojenských) vztahů NATO-EU? Nejjednodušším řešením by
mohlo být členství EU v NATO. EU, jako jeden ze členů NATO, by národní státy osvobodil
od zmatků, které vznikly s dvojí rolí mnohých jednotek, útvarů a svazků armád národních
států.
Dámy a pánové,
vojáci by skutečně věděli jak na to. Vše záleží na mnoha jiných okolnostech,
vycházejících z politických, ekonomických, sociálních a jiných podmínek. To je věcí politiků,
ekonomů, politologů, filosofů, společenských lídrů a jiných. Vojáci však mohou ukazovat
cestu, kam by se mělo ubírat celé dění v řešení krizí. Proto je třeba publikovat, vystupovat
na konferencích, produkovat vědecké studie a přednášet studentům o těchto záležitostech.
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K teorii stabilizačních operací
pplk. Ing. Ján REIS
Vzhledem k zaměření pracovního semináře „Příprava a vedení operací – zkušenosti
z použití vojsk“, je žádoucí si teoreticky rozebrat typy operací, ve kterých AČR působí.
V podstatě jsou to všechno stabilizační operace, v jednotlivých svých podkategoriích.
Co jsou to vlastně stabilizační operace? Pokusím se v krátkosti objasnit pohled na
problematiku stabilizačních operací.
Stabilizační operace můžeme definovat jako vojenské a civilní aktivity vedené
v celém spektru vojenských konfliktů k nastolení nebo udržení pořádku ve státě nebo
regionu. Na jednom konci tohoto spektra je trvalý mír, stav bez nebo jen s malým omezeným
násilím. Na opačném konci tohoto spektra je opravdová všeobecná válka, kde je hlavní
vojenskou akcí boj.
Podle doktríny NATO popsané v publikaci AJP-3.2 je pohled na kategorizaci
vojenských operací ( činností ) následující.
Spektrum vojenských konfliktů je pozadím pro všechny typy operace, popisující
prostředí, ve kterém k nim dochází. Základním rozlišením je úroveň násilí pohybující se od
mírového vzájemného působení mezi mezinárodními činiteli (státy, korporace, nevládní
organizace apod.) přes konflikty nízké úrovně až k všeobecné válce. Vojenské síly operují v
celém tomto spektru.
Úrovně násilí nejsou vždy jasně rozlišeny. Ne vždy prochází vojenské operace
vývojem v obou směrech. Mohou být různé úrovně konfliktů v rozdílných částech prostoru
operace, nebo dokonce ve společném prostoru operací. Co je pohlíženo jednou frakcí jako
všeobecná válka, může být vnímáno druhou stranou jako něco jiného. Všeobecně neexistuje
žádná přesně stanovená operace v rámci tohoto spektra.
Protože se intenzita konfliktu mění v průběhu času a mezi rozdílnými místy, je těžké
přesně definovat charakter kampaně, který se navíc může vyvíjet. Charakter kampaně se liší v
závislosti na jejím zaměření – válka se poznatelně liší od operací proti-povstaleckých a obojí
se zase liší od podpory míru. Rozdílná zaměření obvykle vyžadují rozdílné přístupy a rozdílné
složení sil.
AJP rozlišuje čtyři hlavní zaměření kampaní.(obr.č.1)
•

Vojenské mírové angažování (Peacetime Military Engagement (PME).

•

Podpora míru (Peace Support (PS).

•

Protipovstalecké operace (Counter-insurgency (COIN).

•

Válka (Major Combat).

Každé zaměření kampaně má odlišná pravidla pro vedení bojových činností, principy
pro použití síly a žádoucí konečný stav.

Obrázek č. 1
Rozsah vojenských činností popisuje širokou škálu vojenských činností pro přípravu
plánování a vedení operací. Jsou rozděleny do čtyř kategorií (Obr.č.2):
•

útočné (offensive),

•

obranné (defensive),

•

stabilizační (stability) a

•

přípravné (umožňující - enabling)

Offensive
Attack
Raid
Exploitation
Pursuit
Feint
Demonstration
Reconnaissance in Force Ambush
Breakout

Defensive
Defence
Delay

Stability
Security and Control
Support to Security Sector Reform
Initial Restoration of Services
Interim Governance Tasks

Enabling
Reconnaissance, Link-Up , Retirement Security, Relief of Encircled Force March Advance to Contact Relief of
Troops in Combat Obstacle Breaching/Crossing

Obrázek č. 2

Všechny typy vojenských činností mohou být vedeny souběžně nebo postupně,
v závislosti na konkrétní situaci.
Stabilizační činnosti jsou činnosti, které vytvářejí bezpečnost a kontrolu nad určitým
územím nasazením vojenských sil k obnově služeb a podpoře civilních organizací,
k vytvoření odpovědných organizací a vládních mechanismů. Stabilizační činnosti zahrnují
jak donucovací akce, tak akce založené na spolupráci. Může k nim dojít před, během nebo po
ofenzivních a defenzivních operacích, nebo jako primární zaměření kampaně. Stabilizační
činnosti poskytují prostředí, ve kterém jiné nástroje moci – diplomatické, informační a
ekonomické – mohou dominovat, ve spolupráci s legitimní vládou. Stabilizační činnosti
mohou zahrnovat i boj jako součást celkové stabilizace.
Na obrázku č.3 je znázorněno možné spektrum stabilizačních operací. Je zřejmé, že
v závislosti na každém jednotlivém typu operací, budou vojenské síly plnit specifické úkoly.

The Stability Operations Spectrum
Humanitarian Assistance
State Capacity Building
Conflict Prevention
Non-combatant Evacuation
Peacekeeping Operations
Peace Enforcement Operations
Post Conflict Stabilization
Irregular warfare/Counterinsurgency

Obrázek č. 3
Základem pro dosažení úspěchu ve stabilizačních operacích je komplexní přístup
(Comprehensive Approach) vedení těchto operací.
Můžeme říci, že komplexní přístup je založen na čtyřech pilířích:
• Bezpečnost ( poskytnutí kolektivní, individuální bezpečnosti a budování
bezpečnostních struktur)
• Prosazení práva, pořádku a spravedlnosti (budování spravedlivého legálního právního
systému)

• Ekonomický rozvoj (rekonstrukce) a společenský prospěch ( poskytnutí pomoci,
obnova základních služeb, zahájení programu udržitelného rozvoje)
• Vládnutí a spoluúčast
Nedá se jednoznačně určit pořadí důležitosti jednotlivých opatření k dosažení úspěchu.
Je to závislé na tom, ve které fázi konfliktu se nacházíme. Je zřejmé, že vojáci se největší
měrou podílejí na poskytnutí bezpečnosti a vytváření prostředí pro činnost civilních aktivit.
V říjnu 2008 byl v USA vydán předpis FM 3-07 „ Stability Operations“
V jeho úvodu je deklarováno, že stabilizační operace nejsou druhořadými operacemi,
ale jsou postaveny na stejnou úroveň jako operace útočné a obranné. V předpisu je detailně
rozebírán komplexní přístup k plánování a vedení stabilizačních operací.
Pro názornost uvedu členění vojenských operací USA podle FM 3-07.
Pozemní síly USA provádějí vojenské operace v celém jejich spektru, které je
charakterizováno jako:
•

Ofenzivní vojenské operace

•

Defenzivní vojenské operace

•

Stabilizační operace

Jak je patrné z obrázku, stabilizační činnosti mají své místo v celém spektru operací,
záleží jen na míře jejich uplatnění v daném typu operace.
Na následujícím obrázku jsou zobrazeny základní úkoly v stabilizačních operacích.

Závěrem bych chtěl říci, že problematika stabilizačních operací je dnes v centru
pozornosti jak v oblasti teorie vojenského umění, tak praxe.

Použitá literatura:
AJP – 3.2
FM 3-07
Písemná práce k státní doktorské zkoušce.
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COIN Výstupy z OPP
COIN,Výstupy

COIN

COIN Ops jsou kombinací útočných
útočných,
obraných a stabilizačních operaci s cílem
dosáhnou stabilního a bezpečného
prostředí potřebného
p
p
pro
p efektivní
vládnutí, základní služby a alespoň
minimální ekonomický rozvoj

Bezpečnost
• Bezpečnost obyvatelstva
• Rozvoj ANSF
• Zefektivnění kooperace s Pákistánem

Rozvoj

Bezpečnost

Vládnutí

• Zlepšení životních podmínek
• Posílení ekonomiky

Rozvoj

INFORMAČNÍ AKTIVITY
komunikace

Vládnutí
• Podpora lokální vlády
• Schopnost
p
vynucení
y
dodržování
práva

Informační aktivity
• Komunikace s obyvatelstvem
• Komunikace s vlastním národem
• Komunikace s mezinárodním společenstvím

TF Currahee COIN
Současnost Nástroje
j

Cesty
y

Požadovaný
ý stav
Teroristé

Operační linie LOO

Teroristé
Koaliční síly

Povstalci
spolupracující:

Protivník Afghánského
lidu eliminován
(likvidace,
zajetí,emigrace,změna
postoje)

Povstalci

Lidé „na
na plotě“

ANSF

Pakistánské BS
Lidé „na plotě“
Meziresortní
spolupráce

Oddělit
Spojit
Transformovat

Bezpečné prostředí
pro obyvatelstvo
b
t l t

PRT
X 10
X1
X1
Lidé
podporující

X1

Afgánskou vládu

$$$

Provinční vláda je
schopna bránit sebe
sama, je funkční a
naplňuje základní
potřeby obyvatelstva
Oddělit protivníka od populace
Spojit obyvatelstvo s vládou
Transformovat do stabilnější podoby
Afghánistánu

Lidé
podporující
Afgánskou vládu

PRT - ZÁMYSL VELITELE
Úkol:
PRT asistovat IRoA, jenž je reprezentována vládou provincie, při šíření její autority s cílem
usnadnit rozvoj stabilního a bezpečného prostředí v provincii LOGAR, podpořit reformu
bezpečnostního sektoru, rekonstrukci a rozvoj.
Zámysl
1.Kontingent PRT plnit stanovené úkoly napříč třemi pilíři Bezpečnost, vládnutí a
rekonstrukce v těsné spolupráci všech vládních
vládních, nevládních a ozbrojených složek v provincii
Logar a tím vytvoit podmínky pro plnohodnotné zasazení kapacit poskytnutých vládou ČR k
naplnění očekávání Afghánského lidu a mezinárodního společenství.
Konečný
K
č ý stav:
t
1.kontingent PRT je identifikován obyvatelstvem provincie Logar, projekty a působení PRT
jsou rozvíjeny v klíčových prostorech provincie a oblastech školství, zdravotnictví zemědělství
a bezpečnosti, jsou navázány efektivní vztah se všemi aktéry rekonstrukčního a rozvojového
úsilí.
Klíčové pilíře:
•Vzdělání
•Zdravotnictví
Zd
t i t í
•Zemědělství
•Bezpečnostní sektor
•IO
IO

CENTER OF GRAVITY

COIN
strategie

COG
Populace

DP

DP
Jednotné úsilí –
de-konklikce a
koordinace

DP

Efektivní
IRoA

Všeobecná
důvěra a respekt

DP
Funkční
bezpečnostní
sektor

DP
Udržitelnýý
rozvoj

DP
PRT
akceptace

Protivník

Hlavní hrozby a slabé stránky
♠ Místní vláda
p
♠ ANSF… neschopnost
♠ Korupce
♠ Nedůvěra
♠ Taliban, HIG, Al QAEDA, Foreign fighters
♠ Mnoho aktérů..koordinace
ů
♠ Interakce UN x ISAF x IRoA
♠ Afghan x Pakistan vztahy

Hrozby
♠ IED
o
o
o
o
o

RCIED
PPIED
CWIED
VBIED
Sebevražední atentátníci

o
o
♠
♠

Jednoduché
Komplexní
Raketové útoky
Únosy

♠ Léčky

Hrozby

♠Cíle
Cí
o Měkké cíle
o ANSF
o CF
o Funkcionáři lokální vlády
y
o NGO
o Firmy
o Místní populace podporující IRoA

IED

IED

IED

Rocket attacks

Protivníkovy výhody
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

Zpravodajské informace
Znalost místních podmínek
Těžce prostupný terén [safe havens]
Znalost obyvatelstva
Těžká identifikace
Volnost pohybu
Dostupné zdroje [minulost]
Rekrutace
Guerillová taktika
30 let bojových zkušeností
Slabiny GIRoA a mezinárodního společenství
Efektivní psyops a infoops

Nástroje koaličních sil
♠ Intel – neefektivní
♠ Palebná síla
♠ CIS
♠ Nadvláda ve vzduchu
♠ SF
♠ Ochrana sil
♠ Hi-tech

A co CZ PRT?
♠ První v prostoru
♠ Mandát
♠ Spolupráce s manévrovou jednotkou u
[ týmový koncept ]
♠ Kooperace s ANSF,
ANSF
GIRoA, NGO, UN,…
♠ Nástroj pro efektivní COIN

CZ PRT výzvy
♠ M
Mandát,
dát závislost
á i l t
♠ Interoperabilit
Interoperabilita
a, standardiza
standardizace
ce
[ NATO problém ]
♠ Svoboda pohybu
♠ Mnoho organizací ke spolupráci
♠ Sdílení Intel informací
♠ Manévrové prvky
♠ UAV
♠ CAS
♠ Infoops/Psyops

PRT výzbroj,schopnosti
výzbroj schopnosti
♠ LAVs HMMWV 1114,
1114 DINGO II ….hlavní
hlavní druh techniky
♠ BVP…FOB ochrana
♠ LOS,SOM…R/S …FOB ochrana
♠ Kulomety - 12,7 DŠK, 40 mm AGS,7,62 PKB…..lafetované
♠ Odstřelovací pušky, Brokovnice, 7.62 UKL,
♠ CIS …
♠ EOD IEDD tým
♠ TACP
♠ Zdravotnické týmy

Budoucnost
B
do cnost ?
otázky

Snímek 1

Pánové plukovníci, dámy a pánové. Jsem podplukovník Faltýnek příslušník Ido
Velitelství výcviku – Vojenské akademie a od května do prosince loňského roku jsem
se zúčastnil výcvikové mise v Iráku. Dnes si dovolím se s Vámi podělit o
nejvýraznější zkušenosti z působení v této nestabilní oblasti.
Snímek 2

Ve svém vystoupení, na které mám bohužel vyčleněno pouhých 15 minut, budu
krátce hovořit zejména o situaci v Bagdádu, přiblížím misi NATO v Iráku z pohledu
Evropana – poradce na místním Ministerstvu vnitra. Pro zájemce jsem ochoten po
prezentaci předat Vám krátký film natočený při jednom z přesunů v blízkosti SADR

CITY a následně centrem Bagdádu. V závěru prezentace budu připraven reagovat
na Vaše případné dotazy a připomínky.
Snímek 3

V průběhu mé mise jsem působil zejména v Bagdádu. V rámci svých služebních
povinností jsem sice navštívil inspekčně policejní operační střediska v Kirkuku a
Basrah, ale trvale dislokován jsem byl na severovýchodě Bagdádu a poměrně často
/jednou týdně/ jsem se služebně z různých důvodů přesouval „divokým“ centrem
Bagdádu. Zejména z těchto důvodů si dovolím hovořit pouze o iráckém hlavním
městě a to jak obecně tak i o svých konkrétních poznatcích a pozorováních. Jako
zdroj informací pro dnešní prezentaci jsem použil americké a britské zpravodajské
informace a vlastní zkušenosti. Bagdád je stát ve státě, a ne všechno co platí pro
Irák obecně je možno aplikovat i na Bagdád.
PRVNÍ OSOBNÍ ZKUŠENOST Z BAGDÁDU: Bagdád je město kontrastů, na jedné
straně nádherné paláce, pěstěné zahrady, luxusní automobily, na straně druhé
zdevastované budovy, obrovská špína, odpadky, šedé betonové zdi obklopující každý
palác, zónu, dětská hřiště, bazary a obchůdky, osobní automobily v hrozném
technickém stavu, zápach a chudoba.

Snímek 4

Pro potvrzení kontrastů Bagdádu jsem do své prezentace vložil dvě fotografie. Na
této fotografii vidíte výstavní vodní palác v Bagdádu obklopený umělou nádrží
hemžící se rybami.
Snímek 5

A na snímku druhém pro kontrast uvádím snímek typické Bagdádské ulice poměrně
ještě výstavní a zdaleka ne nejhorší.

Snímek 6

No tomto sleidu prezentuji pouze několik málo bodů z historie konfliktu, a jelikož
předpokládám že z médií toto znáte, přejdu k osobnímu pozorování.
OSOBNÍ POZOROVÁNÍ: Posílení přítomnosti iráckých bezpečnostních sil v ulicích
města, jejich výcvik a lepší výzbroj a výstroj zcela jistě přispěly ke zlepšení
bezpečnostní situace ve městě. Lidé tráví v centru města stále více času, otevírají se
dříve zavřené bazary, staví se dětská hřiště, opravují budovy a každodenní pokrok je
stále více hmatatelný i viditelný. Na druhou stranu k teroristickým útokům docházelo
stále, ale stále více a více sporadicky. Obrovská přítomnost iráckých vojáků i policistů
v ulicích města má zcela jistě své opodstatnění, a postupný úbytek koaličních vojsk z
centra města má vliv na zvyšující se důvěru obyvatel Bagdádu ve schopnosti
vlastních ozbrojených sil. Tato jejich přítomnost má zcela jistě i určitý odstrašující
dopad na potenciální teroristické útočníky. Významnou úlohu ve zklidnění
bezpečnostní situace sehrály zcela jistě i tři úspěšné bezpečnostních akce
amerických, koaličních a iráckých bezpečnostních sil jak v Bagdádu tak i na východní
irácko-iránské hranici, při kterých bylo zabaveno obrovské množství zbraní, munice,
min a zejména raket. Toto značně oslabilo možnosti teroristických aktivit. Teroristické
útoky jsou obyvateli Bagdádu ve většině přičítány mimoiráckým teroristům
přicházejícím zejména z Iránu. Jejich podíl na terorismu ve většině NEPŘIPOUŠTÍ.

Snímek 7

Klimatické podmínky v Bagdádu jsou dány jeho polohou v subtropickém až tropickém
pásmu obklopené polopouští až pouští. Teploty v létě dosahují 50°C a více, v prosinci
se pohybují okolo 9°C. Vanou zde suché a velmi horké větry, území je srážkově
chudé. Léto je zcela suché.
OSOBNÍ ZKUŠENOST: Od května do října žádný déšť, v říjnu jeden mírný déšť, v
listopadu jeden silný přívalový déšť, v prosinci tropický liják doprovázený krupobitím.
Nejvyšší týmem naměřená teplota – +55°C v červenci, nejnižší teplota 6°C v prosinci
v noci. Okolí Bagdádu pouštní, prašné a neobydlené. Sporadické osídlení v okolí
řeky Tigris, která činící podnebí snesitelnějším. Místní využívají v rámci možností
klimatizace, v případě nedostatku elektrické energie je klimatizace poháněna
dieslovými agregáty. Život v létě v hranatých betonových příbytcích bez klimatizace je
pro Evropana nemyslitelný, a dnes nemyslitelný i pro místní zejména mladou a
střední generaci.

Snímek 8

Zde můžete vidět typickou prašnou bouři na základně v místě mé dislokace v měsíci
červenci. Podobné bouře doprovázené výrazně sníženou viditelností a drobným
prachem a pískem jsme zažívali i několikrát týdně. Písečné bouře byly využívány
„teroristy“ k odpalování raket a kladení improvizovaných výbušných nástrah, neboť
bouře maskovali jejich aktivity. Procento útoků proti koaličním vojákům bylo v době
bouří třikrát vyšší než v jiných dnech.
Snímek 9

Na leteckém snímku části Bagdádu vídíte zelenou čarou ohraničenou Zelenou zónu.
Uvnitř zelené zóny jsou umístěna silová ministerstva, úřad premiéra, americká
ambasáda, velitelství NATO a bydlí zde iráčtí VIP. Jak je z obrázku zřejmé, mimo tuto

zónu v blízkosti nejnebezpečnějšího místa na světě SADR CITY je umístěno i irácké
ministerstvo vnitra. V současné době je tvar této zóny stále více deformován a zóna
má mnohem menší rozlohu. Zónou se stává zejména nejbližší okolí nové americké
ambasády. Stále více objektů a památek je předáváno irácké vládě a jsou střeženy
iráckými bezpečnostními složkami. Tvar této zóny tak jak je znázorněn na tomto
obrázku je ze října roku 2008. Ze snímku také není zřejmé, že zelená zóna je pouze
oázou v jinak rozlehlém Bagdádu.
OSOBNÍ ZKUŠENOST: Při diskusích s místními policisty a zaměstnanci MV jsem
zjistil že tzv. Zelená zóna je i pro vysoce postavené policisty zónou opravdu
zakázanou, neboť 98% zaměstnanců vnitra nedisponovalo povolením pro vstup do
této zóny. Tato zóna byla pro ně opředena mnoha fámami jako byla například
možnost nakoupit extrémně levné zboží včetně zbraní, nahých blonďatých děvčat
okolo bazénů a nikdy nekončících koaličních párty. Skutečnost byla samozřejmě
zcela jiná. Existence této zóny v centru jejich hlavního města byla samozřejmě
většině obyčejných obyvatel Bagdádu TRNEM v OKU. Na konci roku se situace
začala měnit a postupné předávání historicky významných budov v zelené zóně
irácké vládě všichni místní obyvatelé vítali a tato skutečnost vzala zbraň z rukou i
příslušníkům poloteroristické tzv, Mahdího armády pro něž okupace centra Bagdádu
byla jedním z důvodů pro jejich existenci a vyzbrojování.
Snímek 10

Na tomto snímku pořízeném v průběhu jednoho z letů se snažím dokumentovat
alespoň částečně rozlehlost Bagdádu a s tím spojené problémy s prosazováním
PRÁVA A POŘÁDKU .

Snímek 11

V samotném Bagdádu se počet obyvatel neoficiálně odhaduje na 6-8 miliónů
obyvatel. Přesný počet obyvatel neexistuje, neboť v roce 2004 v průběhu
náboženských nepokojů a čistek mnoho obyvatel Bagdád opustilo a v poslední době
se navrací. Do Bagdádu putuje i hodně obyvatel ze severních a východních oblastí
Iráku za vidinou snazší obživy a vyššího výdělku. Sčítání obyvatel v současné době
není možné. Na sleidu můžete vidět národnostní složení obyvatel Iráku obecně. V
Bagdádu je však dle odhadů 85% obyvatel Arabů, procento Kurdů je zde nižší, neboť
ti obývají zejména severní oblasti Iráku. V Bagdádu jsou zastoupeny vyšším
procentem i menšiny Turků, Turkmenů, Iránců, Arménů a dalších národností.
Úředním jazykem je arabština, stále více obyvatel je schopno se domluvit anglicky.
Na druhé straně negramotnost činí dnes až 40%.
OSOBNÍ ZKUŠENOST: Iráčané arabského původu obecně přezírají ostatní
národnosti obývající Irák, které považují přinejmenším za jim nerovné. Obecně
panuje názor že Turek má žít v Turecku, Turkmen v Turkmenistánu. Sčítání obyvatel
Iráku není možné jak z důvodů bezpečnostních tak i administrativních. Lidé mají
dosud obavy poskytovat informaci státním institucím o svém bydlišti, zaměstnání a
další ve strachu ze zneužití těchto informací. I tlumočníci a místní občané najímáni
pro práci na koaličních základnách neříkali svým rodinám kde za kolik a pro koho
pracují. Sčítání není možné ani z hlediska administrativních kapacit a možností státu.

Snímek 12

Na tomto snímku je obecně procentuálně znázorněno náboženské vyznání obyvatel
Iráku. V Bagdádu samotném samozřejmě také převažuje muslimské obyvatelstvo s
majoritními Šíty a minoritními Sunity. V Bagdádu bylo v minulosti postaveno pět
křesťanských kostelů a jedna křesťanská nemocnice. Existují zde i dvě střední
křesťanské školy řízené řádovými sestrami. Tyto skutečnosti zřejmě ovlivnily i
skutečnost, že počet křesťanského obyvatelstva Bagdádu je podle některých zdrojů
odhadován až na 5%.
OSOBNÍ ZKUŠENOST: V Bagdádu existuje stále větší tolerance mezi Šíty a Sunity.
Čtvrtě Bagdádu už nejsou pouze Šítské nebo Sunitské, jsou stále více smíšené, lidé
žijí mezi sebou, vzájemně se obecně akceptují a výjimkou není ani uzavíraní i
smíšených manželství. Obecně jsou místní muslimové ochotni akceptovat i jiná
náboženství, zejména pak křesťanství, nejsou však ochotni akceptovat ateismus
neboť nerozumí životu bez víry bez boha, ať už v jakéhokoliv. Stále více zejména
mladých a vzdělaných lidí je tzv. „vlažnými muslimy“. Obecně panuje neochota
diskutovat o náboženských tématech a koránu s „nemuslimy“. Výrazná je i zde určitá
„podlézavost“ obyvatelům západních zemí ve snaze získat jakýkoliv profit, postavení
či výhodu.
Židovské náboženství je často zesměšňováno a je námětem mnoha karikatur.
Existuje nízké procento ortodoxní muslimů v ozbrojených složkách.

Snímek 13

Jelikož jsem byl členem poradního týmu NATO iráckého ministerstva vnitra budu se
věnovat pouze místní policii a ne armádním složkám. Irácké MV řídí složky jako
volněji přeloženo tajnou službu NIIA, národní policii (NP), náboženskou policii (BDP),
útvar rychlého nasazení (ERU), dopravní policii (HP), kriminální službu (IPS),
ochrannou službu (FPS) a speciální policii (SP). Všechny tyto policejní útvary jsou
průměrně vyzbrojeny a průměrně vycvičeny a ne příliš honorovány. Nadprůměrně
vyzbrojeni jsou jednotky ERU (jedná se o mezi Iráčany velice obávanou vlčí brigádu)
a některé jednotky SP. Úroveň vycvičenosti a výzbroje se neustále zlepšuje. Úroveň
vycvičenosti se snižuje s rostoucí vzdáleností dislokace policejních jednotek od
Bagdádu, ale toto není vždy pravidlem. Jádro důstojnického a generálského sboru
nové irácké policie tvoří bývalí armádní důstojníci zejména letectva a speciálních
jednotek, kteří byli reaktivováni do služby po jejich nuceném odchodu do civilu po
válce. Všichni prošli prověrkami loajálnosti a bezpečnostními prověrkami.
OSOBNÍ POZOROVÁNÍ: Byl jsem příjemně překvapen úrovní vzdělání a obecným
rozhledem většiny důstojníků a generálů, se kterými jsem spolupracoval. U starší
generace přetrvává určitá počítačová a technologická negramotnost. U starší
generace důstojnického a generálského sboru existuje nízká úroveň znalosti cizích
jazyků. Mladí důstojníci do třiceti let věku – absolventi policejní akademie nemají
žádný problém s využíváním nových technologií ani s angličtinou. Není výjimkou, že
tito důstojníci studují při zaměstnání některou z civilních vysokých škol. V policii se
podařilo přetrhat rodinné, náboženské a klanové vazby. Probíhá zde velice silný
mocenský boj a panuje zde až nezdravá konkurence a nevraživost. V praxi to
znamená obecnou nechuť přijímat jakákoliv rozhodnutí, odpovědnost a vyšší
důstojníci a generálové mají strach jeden z druhého. Výsledkem tohoto mocenského
boje je obrovská a rychlá rotace důstojníků na funkcích ve vertikálním i horizontálním
směru, praktická nemožnost prosazovat změny a obrovská byrokracie.

Snímek 14

Jak jsem již předeslal, velitelství výcvikové mise NATO je dislokováno v zelené zóně
Bagdádu v těsné blízkosti známého a ikonického HANDS oblouku vítězství a tribuny
odkud Saddam Hussein řídil svoje megalomanské vojenské přehlídky. Jedná se o
pro NATO typické mnohonárodní velitelství, jehož příslušníky nebyli pouze vojáci ze
členských zemí NATO ale i vojáci ze zemí „Partnerství pro mír“ v době mého
působení to byli zejména ukrajinští důstojníci. Velitelství se skládalo z typických sekcí
J1-J8 a zvláštního prvku nazvaného TESC odpovídajícího za dotační politiku a
organizaci zahraničních kurzů pro příslušníky irácké armády a policie. Velitelem
velitelství NATO jako součásti koaličního velitelství MNSTC bylo podřízeno jednomu
ze zástupců velitele MNSTC v mém případě to byl italský generál. Náčelníky sekcí
byli důstojníci v hodnostech plukovníků a podplukovníků. Já osobně jsem patřil do
sekce výcviku a mým nadřízeným byl holandský plukovník. Sekce výcviku (J7)
sestávala mimo administrativní části ze tří poradních týmů – vojenského poradního
týmu ministerstva obrany, ministerstva vnitra a národního operačního centra
podléhajícímu ministerskému předsedovi. Poradní týmy MO a národního operačního
centra byli dislokovány a pracovali uvnitř zelené zóny, poradní tým ministerstva vnitra
jehož jsem byl členem byl dislokován a plnil úkoly v zóně červené. Všechny tři týmy
pracovali koordinovaně a na základě plánů rozvoje jednotlivých ministerstev.
Všechny týmy byly složeny z pěti až šesti důstojníků, kteří neodpovídali za
strategický rozvoj celých ministerstev ale zejména za rozvoj jejich operačních
středisek a center velení. Já osobně jsem byl na MV odpovědný za organizaci a
koordinaci cvičení, přípravu nových poradců mise NATO a organizaci kurzů mimo
Irák. Podařilo se mi zpracovat i SOP pro příslušníky národního střediska velení a
handbook pro nové příslušníky mise.
OSOBNÍ ZKUŠENOST: Vysoké pracovní nasazení, výborné vztahy a slušná
efektivita práce. Poměrně problematická z mého pohledu byla spolupráce s
ukrajinskými kolegy. Tito, přes slušnou jazykovou vybavenost některých z nich, často
nerozuměli problematice organizace výcviku, norem a plánování výcviku podle
standardů NATO vzhledem k jejich odlišnému systému a obsahu vzdělávání. Tento
určitý nesoulad vedl někdy k nedorozuměním, jejich jimi neakceptované kritice a

jejich následné určité laxnosti v přístupu k plnění úkolů. Navíc mnozí z ukrajinských
kolegů zcela otevřeně plnili v uvozovkách národní úkoly zcela nesouvisející s
výcvikem iráckých ozbrojených sil.
Snímek 15

Na tomto zjednodušeném diagramu si dovolím demonstrovat nejen strukturu
velitelství, ale zejména pozice českých vojáků v této struktuře. V době mého
působení se pozice českých vojáků měnily, a z tohoto důvodu zmíním situaci platnou
v prosinci 2008, kdy jsem svou misi končil. Jeden český důstojník v hodnosti
podplukovníka působil na již zmíněné sekci TESC a zodpovídal zejména za přijímání
a distribuci darů pro irácké ozbrojené síly. Další dva důstojníci v hodnostech
podplukovník a plukovník pracovali na sekci výcviku v poradních týmech ministerstva
vnitra a ministerstva obrany s obdobnými odpovědnostmi. Čtvrtým českým vojákem
byl český praporčík pracujícím na poměrně prestižní pozici asistenta náčelníka štábu.

Snímek 16

Život a služba v Bagdádu byly provázeny mnoha riziky. V zelené zóně hrozily
zejména raketové útoky, v červené zóně existovalo permanentní nebezpečí nepřímé
a nemířené střelby, přímé střelby, improvizovaných výbušných nástrah instalovaných
podél cest nebo ve vozidlech, vysoké riziko aktivit ostřelovačů, sebevražedných
útočníků a zejména na ministerstvu vnitru existovala reálná hrozba únosu a omezeně
i vražd. Za dobu mého působení bylo na místním ministerstvu vnitra a základně FOB
SHIELD spácháno:
Šest raketové útoky (1x přímo na budovu NCC, 2x na sousední policejní akademii a
vězení, 3x přímo na základnu FOB SHIELD), 29xIED, 16x VBIED, 60 případů
potvrzené nepřímé palby, 69 případů přímé palby, 22x vražd, 1x žhářství, 17 únosů a
2x pokus o otravu (1x vysoký důstojník NCC a 1x pokus o otravu vodního zdroje).
Bohužel, ne všechny incidenty byly evidovány zejména Iráčany a následně
předávány jak Američanům tak i nám.
V průběhu mé mise tyto rizika ve stupnici od jedna do deset se snižovali ze stupně 8
na stupeň tři.
Kromě již zmíněných rizik na ministerstvu vnitra se za dobu mého působení objevila
cholera, tyfus a střevní onemocnění a onemocnění horních cest dýchacích byla
téměř samozřejmostí.

Snímek 17

Na tomto snímku vidíte ulici v blízkosti naší základny po útoku sebevražedného
útočníka před náborovým střediskem irácké policie v blízkosti policejní akademie v
severovýchodní části Bagdádu dne 16.6. 2008.
Snímek 18

Poradní týmy mise NTM-I působil a působí na strategicko operační úrovni. Poradní
týmy NATO na jednotlivých ministerstvech úzce spolupracují s výcvikovými týmy
americké armády, které působí na irácké protějšky zejména v taktické oblasti jejich
výcviku. Členové poradních týmů NATO byly většinou vyšší důstojníci NATO a
členové výcvikových týmů – američtí kolegové byly v hodnostech poručíků. Tito
poručíci se snažily prosazovat i na vyšších úrovních, což bylo Iráckými vysokými

důstojníky přijímáno se značnou nelibostí (ve služebním styku nejsou nižší hodnosti
respektovány) a zejména z tohoto důvodu nedosahovaly americké výcvikové týmy
takových výsledků jako mnohonárodní týmy NATO což vedlo často k nevraživosti
Američanů a určitému omezování našich aktivit nebo k neposkytování adekvátní a
předem nasmlouvané podpory. Osobně jsem tyto problémy řešil poměrně efektivně
typicky českou cestou, přesvědčováním, navázáním řady přátelství, nevyvyšováním
se a nezdůrazňováním vlastní důležitosti (na rozdíl od některých britských, dánských
a holandských kolegů) a neposíláním kritických hlášení na americké kolegy. Toto
jednání přispělo zřejmě ke skutečnosti, že vztahy mezi týmy na naší základně byly
normalizovány a tento fakt nám otevřel dveře i tam, kde pro jiné týmy byly zavřeny.

Velitelský rozhodovací proces a zkušenosti Armády České
republiky z misí v operaci ISAF
Ing. Pavel Zůna, MSS.1
Rozhodovací proces velitelů nespočívá jen v tom, že velitel se musí v určité situaci
rozhodnout, ať už v reakci na činnost nepřítele nebo ve snaze vůči nepříteli něčeho dosáhnout.
Velitel se nachází ve stavu rozhodování trvale, počínaje přijetím úkolu, jeho analýzou,
přípravou plánu a vydáním úkolů pro podřízené jednotky, přes řízení vlastní bojové činnosti
a konče vyhodnocením splnění úkolů a zapracováním zkušeností do následné přípravy
jednotky a vedení další bojové činnosti.
Teorie říká, že vlastní rozhodovací proces velitelů probíhá ve dvou myšlenkových
rovinách (často odkazovaných při psychologické typologii osobností) a to formou intuitivního
rozhodování1, založeného na vyhodnocování informací a rozhodování pocitově a na základě
zkušeností, a formou racionálního rozhodování, kdy získávání informací a jejich
vyhodnocování je založeno na příčinném a důsledkovém vyhodnocení v relativně dlouhém
myšlenkovém procesu. Žádný z velitelů se ovšem nerozhoduje pouze intuitivně nebo pouze
racionálně. Míra intuitivního a racionálního rozhodování závisí na osobnosti velitele a celé
řadě dalších faktorů, z nich nejvýznamnější jsou osobní zkušenosti a dostupnost informací.
Poměr mezi intuitivním a racionálním rozhodováním je v případě vojenských operací
umocněn (ovlivněn) i skupinovým rozhodováním v rámci štábu, kdy vzájemně na sebe působí
individuální zkušenosti, expertní znalosti a osobnosti jednotlivých příslušníků štábu.
Není to vojenské uskupení, byť sebelépe vycvičené, vyzbrojené a zabezpečené, které
řídí chod věcí, ovlivňuje nebo využívá stávající podmínky v prostoru odpovědnosti. Jsou to
velitelé, kteří svými rozhodnutími a svojí iniciativou určují cíle, způsoby jejich dosažení
a prostředky, které k tomu použijí.
Složitost rozhodování a neúspěchy při vedení soudobých konfliktů, uskutečňovaných
s cílem stabilizovat bezpečnostní prostředí, pomoci při budování státní administrativy a řešení
etnických a náboženských konfliktů apod., vedly v posledních desetiletích k rozvoji řady
teoretických a praktických přístupů, jakými jsou například koncept mírových operací, krizový
management Evropské unie, využívající civilní a vojenské nástroje řešení krizí, americký
koncept plánování operací, založený na vytváření efektů (EBAO)2, koncept vedení operací
jiných než válka MOOTW)3, vedení stabilizačních operací (Stability Operations)4, zavedení
prvku civilně-vojenské spolupráce do činnosti vojenských úkolových uskupení (CIMIC),
koncept komplexního přístupu k operacím (Comprehensive Planning)5 apod.
Ve své podstatě mají všechny tyto koncepty a praktické přístupy jeden společný cíl,
kterým je posílit racionální rovinu rozhodovacích procesů velitelů a štábů v současném
bezpečnostním a operačním prostředí, nabídnout společně sdílený a ujednocený přístup ke
kognitivnímu, racionálnímu řešení problémů současných operací.
O těchto konceptech a přístupech již bylo napsáno a řečeno mnoho, podrobně jsou
zapracovány do operačních postupů plánovacích procesů štábů, méně toho je již známo,
pokud jde o samotné řízení operací na operačním stupni a boje na taktickém stupni.
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V každém případě se tyto přístupy a koncepty uplatňují především v procesu
rozhodování velitele (MDMP6) v tzv. OODA7 cyklu. Operační plánovací proces a tzv. Battle
Rhythm jsou pouze nástroje, které mají rozhodovacím procesům velitelů a štábů napomoci,
jinými slovy jejich smyslem je shromáždit, analyzovat a interpretovat dostupné informace
a navrhnout varianty činnosti a jednotlivé akce.
Jaké jsou ale naše národní zkušenosti z použití těchto přístupů ze soudobých operací?

Kontingenty AČR v operaci ISAF a nové přístupy k vedení operací
Velmi často je slyšet, že naši velitelé a štáby mají dostatek zkušeností z vedení operací.
Od vzniku samostatné České republiky jsou naše jednotky trvale nasazeny v různých
mnohonárodních operacích v různých částech světa. Pokud se na příklad podíváme na
Afghánistán, pak naše jednotky jsou zde od samého počátku operace International Security
Assistance Force (ISAF).
Ve skutečnosti ale naše kontingenty, s výjimkou kontingentů speciálních sil,
představovaly vždy velmi nízký taktický stupeň, především zabezpečovací nebo podpůrné
jednotky. Nechci tím říci, že se jednalo o nedůležité úkoly, ale z pohledu výše uvedených
konceptů komplexního přístupu k plánování nebo operačního plánování, založeného na
vytváření efektů, tyto měly velmi malý dopad na rozsah a náročnost řešených rozhodovacích
problémů. Žádná z těchto misí ve skutečnosti nevyžadovala komplexní operační plánování
a řízení z pohledu Comprehensive Planning8, koordinaci a sladění použití civilních
a vojenských nástrojů k dosažení cílového stavu v prostoru operace (stabilita a rekonstrukce9).
Naši velitelé a štáby byli nuceni poprvé začít uvažovat v intencích Comprehensive
Planning v roce 2005, kdy jsme vyslali první kontingent do německého PRT10 ve Feyzabadu.
Plně aplikovat uvedený přístup musel začít používat až čistě národní kontingent PRT
v Logaru počátkem roku 2008.
V čem je rozdíl? Operační velitelství ISAF je první velitelství mnohonárodního
uskupení, které přibližně v roce 2005 začalo uplatňovat nejdříve americký koncept Effect
Based Approach to Operations (EBAO) a později přístup Comprehensive Planning.
Regionální velitelství a manévrové prvky (zpravidla brigády a prapory amerických sil,
odpovědné za vojenské operace v regionech a provinciích) jsou řízeny ze stupně operačního
velitelství ISAF pomocí operačního plánu (OPLAN) a společného koaličního rozkazu
k vytváření efektů (Coalition Joint Effect Tasking Order - CJETO). Filozofie a obsah těchto
plánů a rozkazů se zcela vymyká tomu, na co jsou naši velitelé a štáby připravováni. Pokud se
naši důstojníci s tímto typem plánů a rozkazů nesetkali v průběhu svého působení ve
vojenských strukturách NATO nebo na amerických válečných školách, neměli žádnou jinou
možnost se na plnění úkolů připravit.
Uskupení typu PRT jsou v řetězci velení a řízení poměrně nízko na taktickém stupni
svojí velikostí a typem úkolů, které plní vojáci. Na druhé straně velitel a štáb jsou poměrně
vysoko na operační úrovni, pokud jde o působení a vliv na prostor odpovědnosti, který je
velký a množství aktérů v něm pokrývá celou škálu vládních, nevládních, lokálních a státních
institucí, ekonomických a politických mocenských skupin apod. Je tedy poměrně vysoko,
pokud jde o koordinaci a sladění činnosti civilních a vojenských nástrojů.
S tím je spojen další problém. Protože rozhodovací proces je postaven poměrně vysoko
a taktická činnost jednotek nízko ve stupni velení a řízení, pak OPLAN a CJETO nadřízených
velitelství se nedá na taktické úrovni použít přímo ve smyslu „mám stanoven úkol, přesně
vymezený svým rozsahem CO, KDY, KDE, JAK a PROČ“. Ve skutečnosti je možné OPLAN
a CJETO použít pouze jako koncept a metodologii pro plánování vlastních cílů a úkolů

a jejich provedení. Štáb PRT musí promýšlet, koncipovat a projednávat systém a způsob
koordinace a sladění civilních a vojenských nástrojů v prostoru odpovědnosti, přičemž řada
z těchto nástrojů podléhá například přímo velitelství ISAF nebo vůbec nepodléhají
vojenskému velení.
Jednou z příčin, proč nelze tyto dokumenty použít přímo, je skutečnost, že metodologie
a filozofie ISAF OPLAN a CJETO předpokládají systémovou analýzu operačního prostředí,
ale uskupení afghánských etnických a mocenských uskupení se liší provincie od provincie,
vesnice od vesnice. Nelze použít jeden model na celý Afghánistán11.

Velitelé a štáby kontingentů AČR v operaci ISAF a schopnost
dlouhodobého racionálního rozhodování
Pokud žádáme po veliteli na taktickém stupni, aby provedl komplexní systémovou
analýzu situace a plánování činnosti ve svém prostoru odpovědnosti, pak musíme pochopit, že
k tomu má zcela jiné podmínky než velitelství na operačním stupni. Prostor operace je velmi
rozsáhlý a diverzifikace etnických a mocenských skupin ho činí ještě větším.
Velitelé na taktickém stupni nemají k dispozici stejné (potřebné) množství dostupného
času a hlavně nemají odpovídající množství a kvalitu informací pro provedení systémové
situační analýzy pro svůj rozhodovací proces, založený na racionálním uvažování. Nemají
stejné nástroje a personál pro sběr a analýzu informací a jejich bojový rytmus je rychlejší než
na operační úrovni.
Pokud se podíváme na informační procesy uvnitř štábu standardního praporu, pak
vidíme, že jsou velmi úzké a jsou zaměřeny hlavně na nepřítele, jsou prakticky zvládány
velmi malou skupinou lidí a velmi často je zde pouze jeden důstojník, někdy pouze praporčík,
vyčleněný (co by specialista/odborník) na jednu analyzovanou oblast, často také jen jeden
člověk na provedení expertízy několika oblastí.
Rozhodovací role velitelů na taktickém stupni v Afghánistánu, provádění situační
analýzy a plánování, jsou navíc umocněny faktem, že vzhledem k odlišnosti provincií je
proces plánování a hlavně hodnocení situace uvnitř ISAF tlačen zdola nahoru. Shora dolů je
předkládán koncept přístupu k vedení operace a zdola nahoru je prováděno hodnocení
a plánování konkrétní činnosti.12
Protože hodnocení a plánování je tlačeno zdola nahoru, pak se na rozhodovacích
procesech velitelů a štábů ve vztahu k potřebě dlouhodobého operačního plánování
podepisuje systém a perioda rotací kontingentů.
Ve skutečnosti není operační velitelství ISAF odpovědné za rotace kontingentů,
v našem případě uskupení PRT, a ve skutečnosti má jen omezený vliv na přípravu a výcvik
národních jednotek. Na druhé straně přispívající státy mají tendenci nechat dlouhodobé
operační plánování na velitelství ISAF. To vytváří rozpor ve vztahu k potřebě provádět
situační analýzu a plánování konkrétní činnosti zdola nahoru. Obecně se v operaci ISAF
velmi často stává, že není mezi střídajícími jednotkami provedeno efektivní předání prostoru
odpovědnosti a protože období střídání často nepřesahuje více jak 14 dní, tak s odcházejícími
příslušníky štábu a velitelem odchází také znalost prostředí a hlavně porozumění nuancím
situace a vztahů mezi jednotlivými aktéry. Nový velitel a jeho štáb se nachází v situaci, kdy je
nucen se rozhodovat ve větší míře intuitivně než racionálně.
Pro efektivní provádění situační analýzy a zajištění kontinuity dlouhodobého plánování
co by nástrojů, podporujících rozhodovací proces velitele, je třeba zřídit na úrovni každé
provincie skupinu dlouhodobého hodnocení a plánování, která by měla zcela jiný systém
rotace, například po jedné třetině s celkovou dobou působení nejméně 12 měsíců a více, nebo

bude potřeba posílit provinční orgány, jakými jsou Provinční bezpečnostní rada13
a Koordinační a Bezpečnostní výbor14. Tyto v současnosti nehrají tu roli, která by se od nich
očekávala z pohledu systémové analýzy prostředí a dlouhodobého plánování.

Velitelé a štáby a jejich schopnost provádět situační analýzu
Provádění situační analýzy a efektivní naplnění vojenského (racionálního)
rozhodovacího procesu jsou podle mne dvě nejdůležitější činnosti, které musí naši velitelé
a štáby zvládat.
Situační analýza vyžaduje účelové vstřebání velkého množství informací a schopnost
s těmito informacemi dále pracovat. Pokud se ovšem podíváme na dokumenty ISAF OPLAN,
ISAF CJETO, ISAF PRT Handbook a další, které pokrývají oblast pravidel nasazení
a standardních operačních postupů, pak zjistíme, že se jedná o více jak tisíc stran anglického
textu. Po několika měsících se naučí velitelé a štáby rozumět a používat všechny hlavní
procedury, ale i přesto jsou nuceni konzultovat denně řídící dokumentaci. Jednoduše řečeno,
je to vše příliš komplikované a důstojníci na štábu praporu jsou připravováni a cvičeni na jiný
systém a jiný způsob taktického plánování a řízení boje. Velitelé a štáby jsou si vědomi, že je
třeba neustále provádět situační analýzu, ale z důvodu složitosti řídící dokumentace
a omezených expertních schopností mají problém informace účelově shromažďovat
a interpretovat.
„Comprehensive Planning“ přístup k vedení operací je založen na Kepner-Tregově
teoretickému modelu rozhodování15, ale zdůrazněna je induktivní metoda, tedy nejdříve
určení výsledného stavu (jak chceme, aby se systém choval) a na základě definování příčin,
které k tomuto stavu povedou, jsou určeny vlastní akce, které tyto příčiny (efekty) vytvoří.
Teoreticky se tato metoda zdá složitá, ale prakticky jde o přirozenou činnost člověka kdy,
v dobrém smyslu slova, člověk manipuluje svým okolím tak, aby mu umožnilo jednat tak, jak
potřebuje.
Jestliže ale chceme, aby náš plán byl založen na induktivní analýze budoucí situace, tzn.
stavu, který chceme dosáhnout16, pak potřebujeme provést systémovou analýzu stávající
situace, stavu, který chceme změnit. Tato systémová analýza by měla pokrýt všechny oblasti:
politickou, vojenskou, ekonomickou, sociální, informační, infrastrukturu a bezpečnost17. Už
z tohoto je zřejmé, že k tomu potřebujeme mnoho informací, informací, které pokrývají
oblasti, pro které štáby na taktické úrovni nebudou mít nikdy dostatečné expertní znalosti. Už
jen získání těchto informací vyžaduje dostatek zdrojů pro jejich sběr, dostatek hlídek pro
sledování prostoru odpovědnosti, množství jednání s místními formálními a neformálními
strukturami a na to vše je potřeba mít čas, hodně času, mít dostatečnou expertní znalost pro
správnou interpretaci získaných informací v rámci situační analýzy. Toto se nedá zvládnout
v období jedné rotace kontingentu, ale je nutné zajistit kontinuitu. Otázka je, zda je to vůbec
možné, jsou-li střídány celé jednotky najednou ve velmi krátkém časovém úseku.
Se současnou velikostí koaličních sil a distribucí odpovědnosti mezi několik lokálních,
vládních a koaličních entit, navíc podle složitých řídících dokumentů OPLAN a CJETO, je na
provinční úrovni nereálné, aby štáb na úrovni praporu byl schopen provádět odpovídajícím
způsobem systémovou situační analýzu.

Velitelé a štáby a jejich rozhodovací proces
Protože štáby na stupni prapor nemají dostatečnou expertní úroveň pro posouzení všech
oblastí PMESII-S, pak také nemohou zcela správně určit, o jaký typ informace by se měly
zajímat. Bez znalosti typu požadované informace, účelu a způsobu jejího získání velitelé
a jejich štáby nemohou efektivně využívat koncept „Comprehensive Planning“ přístupu

k plánování a plnění úkolů, ovlivnění vývoje situace jak vojenskými, tak i civilními nástroji,
například účelovým zaměřením rozvojových projektů k rozšiřování vlivu centrální vlády
a získávání podpory místního obyvatelstva pro úsilí mezinárodního společenství.
Operační dokumentace kontingentů ukazuje, že zpravodajské procesy a prioritní
požadavky velitele na zpravodajské informace jsou převážně zaměřeny na bezpečnostní
situaci, sílu, výzbroj a taktické postupy nepřátelských sil. V úkolování a ve výstupních
hlášeních se neobjevuje nic, co by nasvědčovalo úsilí o provedení systémové situační analýzy
ve všech oblastech PMESII-S. Většina zpravodajského úkolování pokrývala bezpečnost
hlídkování a rekonstrukčních projektů. To samozřejmě vede další rozhodovací proces velitele
a štábu už předem určitým směrem, protože velitel má následně tendenci rozhodovat o tom,
o čem informace má.
To není jen problém kontingentů AČR. Jedná se o obecný problém všech koaličních
jednotek, kdy budování znalostní báze o situaci probíhá především uvnitř funkčních oblastí
a v zájmových skupinách, ale není vytvářena znalostní báze o vývoji situace, podporující
rozhodovací proces velitele18.
Obdobnou zkušenost jsme získali při štábních nácvicích operačního velitelství
CZE/SVK EU BG19. Při prvním nácviku jsme postupovali tak, že analýzu úkolu a definici
klíčových faktorů provedli jednotlivé sekce (J-1 až 9 a specialisté) samostatně. Při dalších
nácvicích již byl vytvořen společný plánovací tým a výsledek byl kvalitativně o několik řádů
výše než při pouhé kompilaci samostatně připravených příspěvků jednotlivých sekcí.
V prvním případě bylo výsledkem, že rozhodovací proces se týkal těch problémů, které se
v konkrétní oblasti zdály nejdůležitější a ke kterým bylo nejvíce informací. Ve druhém
případě už bylo rozhodování výrazně ovlivněno koordinací jednotlivých oblastí a řešením
těch vazeb v systému prostředí, které byly hodnoceny jako klíčové20.
Na rozdíl od operačního velitelství štáb praporu nemá takové personální zdroje, aby
mohl využívat stejný rozsah operačního plánování dle konceptu „Comprehensive Planning“.
Jako zcela nezbytné se jeví už na taktické úrovni učit důstojnický sbor provádět systémovou
situační analýzu z pohledu použití civilních i vojenských nástrojů a posouzení, jaké informace
potřebují, které mohou využít a jakým způsobem je mohou získávat.
Rozhodovací proces, pracující s omezenými nebo úzce zaměřenými informacemi, bude
zákonitě úzce směrován a bude ve velké míře založen na intuici místo toho, aby byl založen
na racionálním kauzálním zdůvodnění.

Závěr
Úvahy a závěry mého příspěvku vychází z rozhovorů s účastníky misí ať už příslušníků
AČR nebo jiných aliančních zemí. Obecně je z jejich pohledu operace ISAF vnímána jako
příklad operace plánované a řízené ve smyslu konceptu komplexního plánování, založeného
na vytváření požadovaných efektů (Comprehensive Planning). Ve skutečnosti je reálné
plánování podle tohoto konceptu požadováno již na stupni PRT, které má prvky velení
a řízení odpovídající stupni praporu, tzn. s prvky velení a řízení, které jsou uzpůsobeny
podporovat rozhodovací proces taktického velitele, s prvky velení a řízení, které nemají
expertní schopnosti řešit špatně strukturované komplexní problémy, jakými je systémová
situační analýza prostředí, ve kterém působí vládní, nevládní, civilní, vojenské, ekonomické,
náboženské, sociální, etnické a další faktory.
Ve svém příspěvku jsem se snažil dotknout některých problémů, které jsou
s rozhodovacím procesem velitelů a štábů kontingentů spojeny. Myslím si, že většina těchto

problémů již byla na mezinárodní úrovni popsána a je pravděpodobné, že již existují jejich
řešení. Problém je, že tato řešení zůstávají v hlavách těch, kteří na ně přišli.
Je to o zkušenostech a schopnosti tyto zkušenosti sdílet s ostatními. Je to o kultuře
organizace, ve které není místo na osobní prospěch na úkor jiných, ve které není místo na
pocit vlastní výjimečnosti a nadřazenosti nad jinými.
Schopnost efektivně a správně se rozhodovat ve smyslu konceptu “Comprehensive
Planning” není dar. Tuto schopnost lze získat správným zaměřením vzdělání a přípravy, která
není v současné době v rámci AČR k dispozici, a osobními zkušenostmi velitelů a štábů. Oba
prvky mají stejný význam pro dosažení této schopnosti. Procesy Lessons Learned mohou
napomoci druhému z těchto prvků. Zahraničních misí, ve kterých se požadované osobní
zkušenosti dají získat, není mnoho a ne všichni velitelé a příslušníci štábů tuto možnost budou
mít. Proto je nutné, aby ti, kteří tyto mise absolvovali, se o své zkušenosti podělili s ostatními,
aby otevřeně řekli, jak je nutno správně postupovat a kterým chybám a jak je nutno se
vyhnout. Proces Lessons Learned v armádě již existuje dlouho, doposud byl ale založen spíše
na osobních vazbách a individuálním přístupu. Od roku 2006 se Institut doktrín, dříve Správa
doktrín, ujal tohoto problému a snaží se postupně tento proces zavést do AČR. Příkladem jsou
publikace „zkušenosti z operací“, nový obsah závěrečných zpráv kontingentů po návratu
z operací a další.
--------------------------------
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Mise EU v Africe skončila úspěchem
plk.Ing. Jaroslav Průcha
V tomto vystoupení chci poskytnout rámcový přehled o doposud největší vojenské
operaci Evropské unie na území Afriky, jejíž spuštění bylo oficiálně schváleno dne 28.1.2008.
Řada dílčích detailů o této operaci stále podléhá určitému stupni utajení, proto se zaměříme
spíše na obecné informace. I přes toto omezení se domnívám, že článek přispěje k hlubšímu
pochopení aktuální situace a složitosti této mise.
Ještě bych upozornil, že se nejednalo o typickou operaci dle konceptu EU Battlegroup
(EU BG) i když některé znaky k tomuto závěru svádí. Pouze se využívaly některé podobné
prvky (vyslání předurčených osob, financování systémem ATHENA, využití prostor
předurčených pro operační velitelství Evropské unie (EU OHQ) na francouzském území,
podobná komunikace s EU apod.). V podstatě se ale jednalo o jednorázovou humanitární
operaci v rámci „koalice dobré vůle“. Ozbrojené síly států, které jsou zahrnuty
v harmonogramu pohotovosti pro EU BG nebyly aktivovány, zůstaly i nadále připraveny pro
případné akutní nasazení.
Historie konfliktu v Čadu.
Čad se nachází uprostřed Afriky – jde o pátý největší stát kontinentu, rozloha celého
Čadu je asi 2,5 x větší než rozloha Francie. Nachází se v těžce dostupném (žádné železnice,
špatné silnice), vzdáleném (cca 4400 km vzdušnou čarou z Bruselu do hlavního města Čadu
Ndjameny) a izolovaném regionu, daleko od rozvinutějších částí Afriky. Čad bývá často
nazýván „Zapomenuté srdce Afriky“. Má necelých 10 milionů obyvatel, z nichž polovina je
mladší 15 let. Je to bývalá francouzská kolonie, která získala samostatnost v roce 1960. Od té
doby jde o velmi nestabilní, nepokoji zmítanou zemi, údajně s největší korupcí na světě.
Nedávno tu byla objevena bohatá ložiska ropy, zlata a diamantů, což podstatně zvýšilo
atraktivitu regionu a zájem určitých skupin získat zde vládu. Celková rozloha oblasti
plánované operace má rozměry asi 250km x 850 km, přibližně 215 000 km2, což je
trojnásobek rozlohy České republiky.
Konflikt v této části Afriky se začal rozvíjet přibližně v roce 2003 v západní části
Súdánu zvané Darfur. Postupně se situace zhoršovala, často docházelo k ozbrojeným střetům
o ovládnutí této oblasti mezi vládními jednotkami, různými skupinami rebelů a rodovými
kmeny. Většina obyvatel Darfuru uprchla do jiných oblastí, řada z nich překročila hranice do
relativně klidnějšího a bezpečného Čadu. Celkový počet uprchlíků z Darfuru za celou dobu
konfliktu se odhaduje na cca 2 miliony.
K dnešnímu dni je na území Čadu asi 250 000 uprchlíků (refugees) ze sudánského
Darfuru a asi 190 000 čadských běženců (internally displaced persons), kteří opustili
příhraniční území Čadu a stáhli se z míst bojů hlouběji do vnitrozemí. Někteří se nastěhovali
ke svým příbuzným, jiní si vybudovali nové domovy, ale většina těchto lidí, uprchlíků i
běženců, je soustředěna ve 12 velkých uprchlických táborech z nichž největší, poblíž města
Bredjing, poskytuje azyl pro více než 40 000 osob. Situace podél hranice mezi Čadem,
Súdánem a SAR (Středo Africkou Republikou) se stala neúnosná, čadské vládě činilo
obrovské problémy zabezpečit dodávky potravin, vody a léků pro tak obrovské množství lidí.
Proto se OSN rozhodlo řešit situaci vysláním speciální mise do této oblasti.

Situace v Čadu se vyznačovala těmito skutečnostmi:
-

-

Nestabilní politická situace – přestože prezident Idriss Deby vládne Čadu již 18 let,
má on a jeho vláda jen velmi malou podporu obyvatelstva. Navíc nedávno pobouřil
veřejnost změnou ústavy tak, aby mohl vládnout ještě další období. Poslední volby
byly vyhodnoceny mezinárodními pozorovateli jako zmanipulované a nefér. Přesto má
prezident Deby stále politickou podporu Francie, Africké unie i OSN, protože
poskytuje alespoň určitou záruku stability a bezpečnosti. V dubnu 2006 byl Deby
málem svržen po silném útoku povstalců, ale nakonec svou pozici ubránil.
Neustálé boje mezi čadskou armádou a rebely, kteří jsou výrazně podporováni
znepřátelenou súdánskou stranou.
Kmenové boje mezi „Arabskými“ a „Africkými“ kmeny
Boje mezi různými čadskými kmeny, mezi nomády a sedentáry
Sociální nerovnováha a nestabilita díky uprchlíkům
Časté ozbrojené střety přes státní hranici se Súdánem
Šíření infekčních nemocí v Čadu a SAR díky špatné hygieně a nízké lékařské péči
Vysoká zločinnost včetně pašeráctví díky humanitární krizi

Počet lidí žijících dnes v táborech:
250 000
uprchlíků - Sudánců na území Čadu
180 000
běženců - domácích obyvatel na území Čadu
15 000
uprchlíků - Sudánců na území SAR
Cíl operace
Cílem několika schválených operací OSN ve střední Africe je především zabránit
prohlubování krize v Darfuru a tím i rozšiřování nestability do ostatních sousedních regionů.
EU chce, v úzké spolupráci s ostatními organizacemi (především s OSN a Africkou unií),
přispět k vyřešení krize za použití politických, humanitárních a bezpečnostních nástrojů.
Úkolem jednotek EUFOR, které působily ve východním Čadu a severovýchodní části
SAR podél hranice se Súdánem bylo především:
- Ochrana civilních osob v nebezpečí
- Zabezpečení plynulosti dodávek humanitární pomoci (především potravin a léků) do
uprchlických táborů
- Zabezpečení volného pohybu osob z humanitárních organizací v prostoru
- Usnadnění návratu násilně vysídlených osob do původních domovů
- V SAR svou přítomností odrazovat ozbrojené skupiny od tranzitních přechodů ze
Súdánu do Čadu a zpět
Jednotky EUFOR nebyly využity k ostraze státní hranice, při místních konfliktech se
chovaly vojensky neutrálně, zbraně mohly použít jen v případě vlastního napadení nebo na
ochranu bezbranných civilistů.
Konečným cílem bylo vytvoření takového stabilního a bezpečného prostředí, které
bude i nadále udržitelné bez podpory mezinárodní vojenské přítomnosti. Předpokládaná doba
působení mise EUFOR byla 12 měsíců od dosažení počátečních operačních schopností.
Situace se bude v průběhu mise vyhodnocovala a bylo rozhodnuto, že, humanitární operace

bude pokračovat i po oplynutí ročního mandátu EUFOR, který vypršel dne 15.3.2009, ale již
pod přímým mandátem OSN.
Hlavní problémy mise:
a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)

j)

Personální a materiální naplnění – klíčovým problémem bylo především naplnit
misi prostředky strategické dopravy, vrtulníky, logistickou podporou a
zdravotnickým zabezpečením. Většinu prostředků poskytne Francie, vojenskou
polní nemocnici Itálie.
Doprava do prostoru operace - vzhledem k velké vzdálenosti z Evropy se musel
transport řešit kombinovaným způsobem: lodí do přístavu Benghazi v Libyi nebo
do přístavu Douala v Kamerunu. Z těchto přístavů pak pokračoval nákladními
vozidly dalších cca 2000 km do Abeche. Doba přepravy z Evropy se pohybuje
kolem 20-30 dnů přes Libyi, 35-45 dnů přes Kamerun. Letecky je možné,
vzhledem k limitované kapacitě čadských letišť, přepravit pouze 20 % materiálu
Logistická podpora hostitelské země – v podstatě neexistuje, téměř všechen
potřebný materiál se musí dovézt z Evropy (od cementu, přes ubytovací materiál,
PHM, až po proviant a balenou pitnou vodu)
Finanční nároky – předpokládané náklady za celou dobu mise byly cca 500
miliónu Euro, což je významná částka i pro bohatou Evropu. Největší část
rozpočtu šla na dopravu do místa nasazení, vybudování nutné infrastruktury,
proviant a PHM.
Obrovská rozloha prostoru operace versus nízký počet vojáků – při ploše 215 000
km2 (trojnásobná rozloha ČR) a počtu 3700 osob je hustota pokrytí méně než 0,02
vojáka na km2. Tento poměr byl vyhodnocen jako nedostatečný a byly zde tlaky
na navýšení počtů osob v operaci.
Neexistující podrobné mapové podklady pro oblast střední Afriky. Všechny mapy
silnic a terénních nerovností se vyráběly narychlo s využitím satelitní techniky a
rekognoskací geografických týmů přímo v terénu.
Téměř neexistující infrastruktura – žádná železnice, velmi špatný stav
nezpevněných silnic umožňuje počítat s průměrnou rychlostí přesunu cca 40-50
km/hod. Všechny přesuny po silnici tak byly vždy několikahodinovou záležitostí.
Například cesta autem z hlavního města Ndjameny do FHQ v Abeche (850 km)
trvala minimálně 15 hodin. V období dešťů byly silnice téměř nepoužitelné.
Z tohoto hlediska byla nejrychlejší a nejspolehlivější doprava pomocí vrtulníků,
které se tak staly klíčovým taktickým prvkem přepravy, zejména z hlediska rychlé
zdravotní pomoci (MEDEVAC) a sil rychlé reakce (QRF).
Potřeba koordinace s jinými operacemi – v oblasti působila další operace OSN:
UNAMID (nejdůležitější operace OSN na světě, 25 000 osob v Darfuru) a UNMIS
(cca 11 000 osob v jižním Súdánu)
Ochrana vlastních vojsk (Force protection) – Jako projev nepřátelství rebelů vůči
EUFOR bylo třeba brát v úvahu i možné napadení menších jednotek EUFOR, ať
už za účelem symbolického zastrašení nebo ukořistění různého materiálu, vozidel,
zbraní, PHM, potravin.
Národní omezení – v důsledku multinárodního složení jednotek EUFOR bylo třeba
respektovat různorodá národní omezení (national caveats) v činnosti vojsk.
Některé státy umožňovaly plné využití schopností svých jednotek a techniky, jiné
státy měly stanoveny až příliš svazující limity.

k)

l)

Krátká doba k rozmístění – plných operačních schopností bylo potřeba dosáhnout
před obdobím dešťů, které obvykle začíná na přelomu května/června. Přímý dopad
tohoto období na činnost vojsk byl významný – prakticky ustal veškerý pohyb
v oblasti, silnice se rozmočily, řeky rozvodnily a přesuny s technikou byly
nemožné.
Tropické podnebí – v létě denní teploty 35-50 stupňů, v noci 15-25, vlhkost až
95%. V zimě denní teploty 25-35 st., noční teploty 5-15 st, vlhkost 45-60 %

Celkový souhrn těchto faktorů znamenal, že jenom udržení vlastní životaschopnosti a
akceschopnosti denně vyžadovalo od jednotek EUFOR obrovské množství úsilí, času a
financí. Tím došlo nevyhnutelně k dílčímu omezení vlastních vojenských ambicí a
k částečnému narušení plnění hlavních cílů humanitární operace.
Závěr
Evropská unie se pustila do historicky největší vojenské operace mimo území Evropy,
která byla unikátní svým rozsahem, náročností a rizikem. Statisíce strádajících lidí
v nouzových příbytcích podél súdánské hranice si určitě zaslouží bezpečné a klidné domovy.
Je určitě správné, že EU přešla od dlouhého období hezkých řečí a planých slibů ke konkrétní
akci.
Afrika je dnes považována za nejproblémovější kontinent, za skrytou časovanou nálož.
Dosavadní zkušenosti naznačují, že obecné povědomí místních obyvatel ještě zdaleka
nedozrálo k mírovému a stabilnímu řešení místních sporů. Vždyť i na Balkáně, který se
nachází na území „vyspělé“ Evropy, je situace i po několika letech vojenské přítomnosti stále
neutěšená.
Dne lze konstatovat, že navzdory všem problémům EU byla schopna tuto operaci
úspěšně vést po dobu jednoho roku. Otázkou zůstává, jakým směrem se bude bezpečnostní
stav v Čadu vyvíjet nyní, po uplynutí 12-měsíčního mandátu. Bezpečnostní situace v regionu
bude velmi pravděpodobně i nadále křehká až kritická a bez viditelné přítomnosti vojenských
jednotek zřejmě neudržitelná. Tuto operaci nyní OSN převzala plně pod svůj mandát, ale není
vyloučeno, že EU se bude muset vojensky angažovat v této oblasti i v budoucnosti, s cílem
vojensky pomoci OSN ve stabilizaci regionu.
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GEOGRAPHIC SUPPORT

GEO MAPPING SUPPORT

CJ3/GEO

MAP PRODUCTION PLAN
• AIM: FILL IN THE GAP / TACTICAL MAPS EUFOR RELEASABLE PRODUCTS
Step 1 / Before IOC:
-Medium-scale maps over the main AOO: 55 x 1:100,000 maps
(FRA MoD)
- Maps over urban areas and vicinities: 17+9 x 1:10,000 maps
(SATCEN) ACHIEVED IN DIGITAL VERSION
VERSION, UNDER PRINTING
Step 2 / Spring 2008:
- Land maps over the main AOO : 220 x 1:50,000 maps (FRA MoD)
DIGITAL VERSION UNDER PRODUCTION
Step 3 / During the mission
On call / med and/or high
g scale maps
p over key
y areas ((FRA MoD or
SATCEN or volunteer TCNs)
EUFOR Tchad/RCA AOO
i E Ch
in
Chad
d and
d NE CAR

And Autumn 2008: land maps over the rest of the AOO
Because they have been generated from satellite imagery
extraction only, the Step 1 & 2 products should be ASAP field
checked and complemented by deployed Geo specialists.

GEOGRAPHIC SUPPORT

GEO UPDATE

some exemples
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GEOGRAPHIC SUPPORT

CJ3/GEO

GEO SUPPORT
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MINURCAT
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Will be deployed in Abeche to meet
MINURCAT Geo requirement

EU
SATCEN
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Support at the strategic level
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scale maps over
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Rapid mapping
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mapping cell)

Co-ordination of:
- home based map production
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(as Geo Supporting Nation)
Ongoing Geo
p
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program
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over Chad and CAR

Deployable Mil. Geo
capabilities

2007-2009
Enhance the tactical mapping over
the whole AOO

- In-theatre supply
- Management of a geo database
- Decision aids production
- Field data collection

GEOGRAPHIC SUPPORT

GEO UPDATE
100 K

some exemples

CJ3/GEO

Velitel operace Genpor. Patrick Nash

Možnosti dopravy

BIRAO

Doprava do AOO
Celková doba dopravy touto cestou

30 - 45 dnů

Plavba
Pl
b
15 - 20 dnů

5 - 10 dnů
10 - 15 dnů

Doprava přes Lybii
5 - 10 dnů

15 - 20 dnů

H
Celková doba3dopravy
20 - 30 dnů
Zřejmě nejrychlejší způsob dopravy zásob (s
využitím lokálního outsourcingu)
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FORCE STRENGTH IN AOO
CJ1
3866

~ 78%

~ 90%

according to the last updated deployment calendar

Estimated Strength (Week 26 - 35)
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Předpokládaný časový harmonogram

Rozhodnutí
Rady EU
spustit
p
operaci

Rozhodnutí
o akci

IOC
Příprava
FHQ +
Příprava
ří
nasazení
dokumentů Initial
Entry
Forces

12.10.2007

28.1.2008

Vyhodnocení v
půlce operace

Ukončení
mise

FOC

Vyslání
praporu
EUFOR
do
prostoru
operace

15.3.2008

1.5.2008

IOC - Počáteční operační schopnosti
FOC - Plné operační schopnosti

Operace

S e ssil
Stažení
do Evropy

14.3.2009

červen 2009 ?

Vliv sezóny na sjízdnost silnic

Období dešťů:

Období sucha:

Wet season
floods

Sand storms
during the dry
season 36

37

Silnice v období dešťů

Silnice v období dešťů

Silniční přeprava v Kamerunu

42

Problémy s měkkým terénem

Švédská technika

Vnitřek stanů

Jídelna

Rebelové

Výzbroj:
Samopaly SA-7/HN-5
Minomety: 60 a 82 mm
Pušky : 12,7mm, 14,5mm (ZPU-1, ZU2, ZPU-4, Typ 56, Typ 48)
Male zbrane (AK47/FAL)
(AK47/FAL), mece a dyky
pušky 106 SR
Odpalovače raket 107 mm
Vozidla - Pick up (Toyota) vyzbrojené
kulomety 12.7 / 14.5 / 23 mm
Koně, velbloudi.

Rebelové - těžce se rozeznají od armády

MARAONE’S HILLS

Příslušníci čadské armády

EU OHQ

Francouzská základna Goz Beida

EU OHQ

Základna Iriba
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MAIN OBJECTIVE : LOCAL PROMOTION OF EUFOR TCHAD/RCA

RESTREINT UE

CJ3

Deployment of Main Manoeuvre and
Logistical Elements

Ná ř í přeprava
Námořní
ř

Přijezd
7 XII
7.XII
20.I
1 III
1.III
13.III
13.IV
14.IV
16.IV
18.V
Celkem

Země
FR
FR
FR
SW
IE
FR
BE
PO

Počet kontejnerů
79
153
250
270
329
300
170
490

2041

EUFOR ROAD CONVOYS FROM DOUALA

AIRLIFT - To Mission AO.
AO
Capacity
Heavy Lift
TAT
PAX

No.
240
124
30

394

Type
AN 124/ IL76
C130/ C160
C
Commercial
i l

EUROPA CAMP - NDJ

EUROPA CAMP - NDJ

EUFOR STARS CAMP - ABC
PRE WORKS

STARS CAMP

STARS CAMP MAY 05

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

MNBn C -FARCHANA

MNBn C - FORCHANA

GOZ BEIDA SITE Works Apr 05

Goz Beida MNBn S

IRIBA April 08-MNBn N

IRIBA 25 May 08

SDS Apr
11-12

MNB-C Patrolled

WDG
Apr 8-13

Areas as at MAY 13th
MNBN
MNBC

CLR
Apr 15
15-20
20

GLT
12-17 May
SGD Apr
1-7

SGY 23-24
APR
CLR 25 APR

RNL
Apr 22-27
RNL/SGY
Mar 31- Apr15
SDS/MCA
Apr15- Apr27
Apr15
SGD/CLR
Apr27-May 11

MNBC
MNB-WDG
S Apr 30- May 4

SDS Mar
11

MGA
May 6 – May 12

SDS/WDG
May 11- 24

01.05 Raid
against village

07.05 Raid
7 wounded

06.05 Raid
2 inhabitants killed

End.04 Raid
against village

18.05 2killed
1wounded Cattle’s
robery

End.04 Raid
2 inhabitants killed

30.05 road cutter’s
attack:
1killed,1wounded

06.05 Raid
1 iinhabitant
h bit t wounded
d d
08.05 Racket against
population 1man
killed
25.05 1 man killed
by villagers

05.05 Civilian
truck attacked by
road cutters

01.05 1 French NGO
killed by highjaker
02.05 Cattle’s
robery

27.05 Several
explosions
heard
19.05 4UFDD
rebels met

16.05 Cattle’s
robery

MNB- C INCIDENTS RECORD
25TH APR-05TH JUNE

01.06 Cattle’s robery 2
wounded

MNB-S UXO DISPOSAL
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Return of the IDPs

COMMENTS /QUESTIONS

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

Ústav strategických a obranných studií

ZKUŠENOSTI Z OPERACÍ V
AFRICE

pplk. Ing. ŠTRUPL Jaroslav
1

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

OSNOVA
1 Afrika
1.
Af ik a EU
EU.
2 Výsledky
2.
Vý l dk operací.
í
3 Pohled
3.
P hl d Francie.
F
i
4 Východiska
4.
Vý h di k ze situace.
it

2

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

AFRIKA a EU
EU – snaha prosadit se nejen jako ekonomický,
ale i bezpečnostní aktér ve světě.

AFRIKA - koloniální minulost,
minulost
- boj proti terorismu(nárůst radikálního islámu),
- zamezit vojenským konfliktům,
- zdroje nerostných surovin,
- hlad, bída, nemoce,
- zvýšit
ýšit svůj
ůj ekonomický
k
i ký vliv
li a omezit
it
asijský, hlavně čínský.
3

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

VÝSLEDKY OPERACÍ
HODNOCENÍ – úspěšně provedené operace
- úspěch EU – schopnost nasazení jednotek
NEDOSTATKY:
• zdlouhavý

rozhodovací a schvalovací proces na
politické úrovni,
úrovni

• složitý

proces plánování,

• krátkodobost

misí (neřešen post-konfliktní stav, po odchodu
vojsk zhoršení situace)
4

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

VÝSLEDKY OPERACÍ
NEDOSTATKY:
• schopnost
h
t
• logistika,
logistika

strategického
t t i kéh transportu,
t
t

zdravotnictví (nutno využívat mnohonárodní
princip)

• nutnost
t
t

ř šit konflikt
řešit
k flikt komplexněji
k
l
ěji – nejen vojensky, ale
i politicky, ekonomicky a diplomaticky.

• zvýšit

interoperabilitu – využitím projektů agentury EDA

5

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

POHLED FRANCIE
Prohlášení francouzských velitelů :

„Operace v Africe jsou akcemi poručíků,
nadporučíků, kapitánů a praporčíků.
Úkoly plní malé jednotky rozmístěné na
velkých prostorech, kdy velitelé těchto malých
jednotek musejí být připraveni na velkou
vlastní rozhodovací odpovědnost.“
odpovědnost.

6

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

VÝCHODISKA ZE SITUACE
Existuje několik názorů
názorů.
1 Africe nepomůže nikdo a nic.
1.
nic
2. Afrika jje přesycena
p y
charitou – lidé žebrajíj a nevede je
j
to k samostatnosti a snažení.

3 Afrika není schopna se sama dostat z této
3.
situace – nutnost pomoci států G8 a EU.
4.

Tento názor nepodporuje humanitární pomoc, ale
podporuje poradenství, expertní a technickou
pomoc
pomoc.
7

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

DOTAZY ??

8

Příprava CZE/SVK BG EU se zaměřením na OHQ
pplk. Ing. Petr KOZIEL

Pánové,

ve svém vystoupení bych se chtěl zmínit o přípravě CZE/SVK BG EU se zaměřením na
OHQ. Možná se vám zdá, že tento příspěvek nepatří do tohoto pracovního semináře, ale
tématem jsou nejen zkušenosti ale i příprava. To, že je tento příspěvek v části „Zkušenosti
z operací v Africe“ nic nepredikuje.
Slide 2. V druhém poletí roku 2009 je Česká a Slovenská republika v hotovosti EU
Battle Groups. Jak se stalo, že tak malé státy jsou v hotovosti, nezkoumejme, je to realita
z které jsme se ovšem poučili a v roce 2012 jsme již v hotovosti s větším partnerem. Důležité
je se na tento úkol připravit se vší vážností a nepolemizovat zda BG bude nasazen, či ne.
Slide 3. V rámci ŠN OHQ se příslušníci AČR a OSSR předurčení na pozice v OHQ
Postupim připravují na výkon svých funkcí. V měsíci listopadu v roce 2008 proběhl ŠN OHQ.
Při tomto zaměstnání byla zjištěna nízká sladěnost, nízká úroveň znalosti AJ, nedostatečné
zkušenosti z procesu operačního plánování a vedení operací.
Slide 4. Pro potřeby sladění štábu byl vytvořen cyklus ŠN OHQ v roce 2009.
19. – 23. 1.
16. - 20. 2.
14. – 17. 4.
1. – 5. 6.

ŠN 1 OHQ „Plánování operace“
ŠN 2 „Plánování operace“
ŠN 3 „Vedení operace“
ŠN „Plánování a vedení operace“

V rámci odborných kurzů proběhly dvě části kurzu operačního plánování (Postupim,
Ulm) obojí pod patronací německé strany. Každé části tohoto kurzu se zúčastnilo 13 osob z
AČR předurčených do OHQ i FHQ. Tento kurz výraznou měrou přispěl k zvýšení znalostí o
operačním plánování na operačním a strategickém stupni během ŠN.
Jako vyvrcholení národní přípravy CZE/SVK BG EU se uskutečnilo ve dnech 23. 3. 3. 4. 2009 velitelsko – štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk COLLECTIVE SHIELD
2009 s cílem provést národní certifikaci zbylých prvků CZE/SVK BG EU a tím deklarovat
připravenost tohoto mezinárodního uskupení k nasazení dle vojensko – politických požadavků
EU. Cvičení proběhlo ve výcvikových prostorech Hradiště, Boletice a Lešť (SR).
Jako součást přípravy osob předurčených do struktur OHQ Postupim německá strana
nabídla možnost účasti na Cvičení European Endeavor 2009 ve dnech 4. – 15. 5. 2009.
Cvičení EE09 (Plánování operace EU na operační úrovni) je zaměřeno na operaci středního
rozsahu (do 30 tis. vojáků), zahrnuje zapojení všech komponentů a pro všechny účastníky z
AČR to bude neocenitelná zkušenost.
Další etapou přípravy bojového uskupení je prověrka systému aktivace SHARP
RESPONSE 2009, která se uskuteční v měsíci červnu a má za úkol prověřit celý systém
aktivace BG EU včetně jednotlivých štábů OHQ a FHQ. Aktivační cvičení bude mít 2 roviny:
národní a mezinárodní.

V rámci národní části cvičení bude prověřen systém vyrozumění osob do jednotlivce vto,
bude prověřen způsob uložení materiálu a sladěnost aktivační dokumentace jak u jednotek
BG, tak u podporujících jednotek v rámci celé AČR.
V mezinárodní části cvičení bude provedeno seznámení osob předurčených do OHQ
Postupim s jejich pracovištěm, prověření systému spojení a v neposlední řadě bude proveden
seminář se všemi klíčovými funkcemi na tomto velitelství, včetně mezinárodních
(Familiarization Training a Key Leader Seminar). Účast do 50 osob a maximálně bude
omezena účast osob z J1, J4 a J6.
Slide 5. Jak už bylo řečeno, na prvním ŠN byla zjištěna zejména nízká sladěnost štábu
OHQ nízká úroveň znalosti AJ, nedostatečné zkušenosti z procesu operačního plánování a
vedení operací. Některé složky štábu byly přetíženy, některé nevytíženy, což vyplývalo
z procesu, který právě probíhal. Do současné doby se podařilo dosáhnout sladění štábu ovšem
za předpokladu stabilizace personálu.
Slide 6. Zde vidíte úroveň zvládnutí činnosti OHQ při vedení OPS. Zbývá zdokonalit
plánování/revize plánu (Branch/Sequel) a na dalším ŠN zvládnout zabezpečení „Joint
Targeting Process“.
Slide 7. Osoby předurčené do OHQ na prvních klíčových pozicích splňují požadavky
jazykové připravenosti na 76%. Ze 122 předurčených osob (na 1 a 2. pozici) splňuje
požadovanou znalost jazyka na 50 %.
Slide 8. V současné době lze říci, že většina rozhodujících procesů byla pochopena a
zvládnuta, byly zpracovány podpůrné dokumenty jak pro plánovací proces, tak pro vedení
operace. Zbývá doladit SOP II-III úrovně, zdokonalit plávání/revize plánu (Branch/Sequel) a
zvládnout zabezpečení „Joint Targeting Process“. Otázku jazykové připravenosti ponechávám
bez komentáře.
V případě zasazení BG bude velitel a štáb OHQ pracovat pod politickým a mediálním tlakem.
Velitel bude zaneprázdněn tiskovými konferencemi, brífinky, VTC aj. Velký důraz bude
zejména kladen na práci PIO, POLAD, LEGAD a skupinu velitele. Mimo znalost anglického
jazyka bude omezený počet osob v AOO muset znát místní jazyk. V případě afrického
kontinentu se jedná o francouzštinu a Svahily.

Příprava CZE/SVK BG EU
se zaměřením
ěř
na OHQ

pplk. Ing Petr KOZIEL 29. 4. 2009

Rok

Pololetí

2009

I

2009

II

2010
2010
2011
2011
2012

I
II
I
II
I

Složení EU Battle Groups v hotovosti
Itálie,, Španělsko, Portugalsko, Řecko
Itálie
Ř
Řecko,
Řecko
, Bulharsko, Rumunsko, Kypr
Česko, Slovensko
Belgie,, Francie
Belgie
Polsko,, Německo, Lotyško, Litva, Slovensko
Polsko
Velká Británie,
Británie, Nizozemí
Itálie,, Rumunsko, Turecko
Itálie
bez nabídky
Nizozemí,, Německo, Finsko, Rakousko
Nizozemí
Švédsko,, Finsko, Estonsko, Norsko, Irsko
Švédsko
Řecko,, Bulharsko, Rumunsko, Kypr ? (bude upřesněno)
Řecko
bez nabídky
bez nabídky
bez nabídky
Itálie,, Maďarsko, Slovinsko
Itálie

2012
2013

II

Německo
Německo,
ě
k , Rakousko,
k
k Česko
Č k , Chorvatsko,
Česko,
Ch
k Makedonie,
k d i
Irsko

I

Polsko, Německo, Francie ? (bude upřesněno)

II

bez nabídky
í

1. ŠN

N d t tk
Nedostatky:


nízká sladěnost



nízká úroveň znalosti AJ



nedostatečné zkušenosti z procesu
operačního plánování a vedení operací

Aktualizovaný program přípravy

Plán přípravy CZE/SVK EU BG 2009
OHQ

FHQ

Bn

Operační plánovací kurz část II 26.-30.1., SRN

1. Q. 09

1
1.

2.

ŠN 1 Plánování operace 19. - 23.1., ŽK

ŠN FHQ 19. - 23. 1., Žatec

ŠN 2 Plánování operace 16. - 20.2., ŽK

3.

VŠC s ČVV 23.3.-3.4., VVP Hradiště, VVP Boletice, VVP Lešť, ŽK Olomouc
-

4
4.

2. Q. 0
09

5.

ŠN 3 Řízení operace 14. - 17.4., ŽK

European Edeavor 09 SRN 4. - 15. 5. 2009
SRN
ŠN 4 Plánování a řízení operace 1.- 5.6., ŽK

Familiarization Training 22.-26.6.., SRN
6.

Key Leader Seminar 22.-26.6.., SRN
Akti č í cvičení
Aktivační
ič í CZE/SVK BG EU 22.-26.6.,
22 26 6 SRN
SRN, ČR

ŠN CCHQ 2. - 6. 2., Chrudim

Rozhodující procesy
Před zahájením operace: Plánování

Po zahájení operace: Vedení operace

CJ9

CJ9

CJ2

CJ2
JOPG

CJOC

JOPG

CJ3

(SITCEN)

CJ6
CJ4

SITCEN
JOC

CJ3

JOPG

CJ6
CJ4

Zvládnutí činnosti OHQ při vedení OPS
 Monitorovaní strategického prostredí
 Monitorovaní probíhajících OPS
 Přijímání zpráv „zdola“
 Odesílání rozkazů a zpráv „dolů“
dolů“
 Zpracování a odesílání zpráv „nahoru“
 Analýza operační situace
 Vytváření operačních podmínek pro FHQ
 Zabezpečení „Joint Targeting Process“
 Reakce na krizové situace
 Plánování/revize plánu (Branch/Sequel)

Jazyková připravenost OHQ

100%

50%

0%

18

61

122
57

Předurčeno

Splňuje na 1. pozici

61
Splňuje na 1. a 2. pozici

Závěr

V současné době lze říci, že většina rozhodujících procesů
byla pochopena a zvládnuta, byly zpracovány podpůrné
dokumenty jak pro plánovací proces,
proces tak pro vedení
operace.

Děkuji za pozornost

13. kontingent AČR
v silách KFOR

ZKUŠENOSTI
z operace
vKOSOVU
podplukovník Jiří ROČEK

OSNOVA

13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

1.

Úvod.

2.

Příprava štábu a jednotek na misi.

3.

Plnění operačního úkolu v místě nasazení.

4.

Změny v plnění operačního úkolu v průběhu mise.

5.

Vyhodnocení úkolů mise a předání doporučení následujícímu
kontingentu.

6.

Závěr.

13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

1. Úvod – rámec operace
p

13. kontingent
13
k ti
t AČR KFOR byl
b l vyslán
lá do
d operace „JOINT
JOINT ENTERPRISE“
na území Kosova v souladu :
s usnesením vlády ČR č. 1114 ze dne 4. října 2006;
s usnesením Poslanecké sněmovny PČR č. 1179 ze dne 22. října 2007;
s „Nařízením NGŠ AČR“ čj. 3219/2007-1160 ze dne 13. prosince 2007.
Mandát jednotek KFOR (Kosovo Forces) je stanoven rezolucí Rady bezpečnosti
OSN č.
č 1244 ze dne
d 10.
10 června
č
1999 a následnými
á l d ý i rezolucemi.
l
i
Ú o ssil KFOR
Úkol
O by
byl sstanoven
ove ope
operačním
č
pplánem
e (OPLAN)
(O
) vvrchního
c
o velitele
ve e e
Spojeneckých sil v Evropě (SACEUR) č. 10501 (verze3).
Cílem operace bylo zastavení mezietnických násilností a vytvoření bezpečného
prostředí pro činnost mezinárodních organizací.

1. Úvod – rámec operace
p

13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

13 k ti
t AČR l il úk l souladu
l d se „Směrnicí
S ě i í pro či
činnostt kontingentu
k ti
t
AČR působícího v rámci zahraniční operace „JOINT ENTERPRISE“
čj.1471/2008 1160.
čj.1471/2008-1160.
Základním úkolem bylo udržování klidného a bezpečného prostředí (SASE) a
svobody volného pohybu (FOM) na území Kosova pro všechna etnika směřující
k vytvoření podmínek pro budování klidné a demokratické společnosti.
Společným operačním prostorem bylo území Chorvatska, Bosny a Hercegoviny,
R blik Srbska,
Republiky
Sbk K
Kosova, Černé
Č é Hory,
H
Albá
Albánie
i a Makedonie.
M k d i
Prostorem nasazení bylo území Republiky Kosova.
Prostorem
os o e odpověd
odpovědnosti
os by
bylo
o geog
geograficky
c y vymezená
vy e e část
č s úúzemí
e Kosova,
osov ,
stanovená velitelem KFOR pro plnění operačního úkolu mnohonárodního
úkolového uskupení střed – MNTF (C).
1 3 . k o n t i n g e n t A

Č

R

p l n i l

ú k o l y

v

13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

1. Úvod – rámec operace
p

Místem
Mí
t
nasazeníí 13.
13 kkontingentu
ti
t AČR byla
b l :
základna velitelství KFOR (CAMP FILM CITY);
základna velitelství MNTF (C) (CAMP VILLE);
základna švédského kontingentu (CAMP VICTORIA);
základna českého kontingentu (CAMP ŠAJKOVAC).
Pro činnost 13. kontingentu AČR velitel kontingentu vydal „Rozkaz velitele
kontingentu č.1“.
P plnění
Pro
l ě í operačního
č íh úk
úkolu
l mechanizovanou
h i
rotou
t (D-Coy)
(D C ) v operacii
„DECISIVE ENTERPRISE“ byl velitelem MNTF (C) vydán operační plán
AGRICOLA
G CO
XVII
V (pos
(poslední
ed aktualizace
u
ce 6.6.2008)
. .
) a dále
d e krizový
ový plán
p CAESAR
C S
AUGUSTUS III (poslední aktualizace 1. 12. 2007) pro řešení možných
bezpečnostních rizik v operačním prostoru MNTF (C). Na základě těchto
dokumentů velitel D-Coy zpracoval vlastní operační rozkaz.

2. Příprava štábu a jednotek na misi
13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

Velitel kontingentu
Operační/Taktické
p
řízení
Národní velení
ZVK – Velitel Základny

Zastoupení na HQ KFOR

Zastoupení na HQ MNTF(C)
MNTF(C)

Zpravodajské
orgány

Velitelství

NSE

Rota
zabezpečení

Zastoupení v MNLogCoy
VHJ
Zastoupení v MNMPMNMP-E

mr DD-Coy

záložní mr FF-Coy

13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

2. Příprava
p
štábu a jjednotek na misi

À
À
À
À
À
À
À

příslušníci HQ KFOR;
příslušníci HQ MNTF (C);
zpravodajské orgány;
příslušníci VP (výjezdová skupina a
MNMP-E);
D-Coy a F-Coy;
velitelství a štáb kontingentu (NSE);
rota zabezpečení a VHJ

3. Plnění operačního
p
úkolu

13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

LNOs

KFOR HQ, EULEX/KP

MNTF(C)
( ) TG ’CHARLIE’
2hrs NTM
FCP

CO

DCOM

A COY

ISR COY

HQ
MNTF (C)

MNHQLOG C

RLMT

JIC RMIT
JIC,

MNMP E

B COY

C COY

LMT
Pristina

LMT
Lipljan

LMT
Kosovo Polje

LMT
Glogovac

LMT
Obilic

LMT
Stimlje

LMT
Podujevo

D COY
RES COY (F(F
COY)
E COY

MNTF (C)

~ 1 200

MNTF (C) incl. NSEs ~ 1 400

3. Plnění operačního
p
úkolu
13. kontingent AČR
v silách KFOR

MNTF (C)
ČR
Finsko
Irsko
Lotyšsko
y
Slovensko
Švédsko

3. Plnění operačního
p
úkolu

13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

COM
MNTF (C)
DCOM
MNTF(C)
COM GROUP

LIASON
GROUP

COS

DCOS
SUPPORT

DCOS OPS

G2
((INT))

G3
((OPS))

G5
((PLANS))

G6
((CIS))

G1/4
((PERS-LOG))
JIC

G7
((ENG))

G9
((CIMIC))
RMIT

3. Plnění operačního
p
úkolu

13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

Přehled operací a dokumentace:
P ř e h l e d

-

o p e r a c í

a

d o k u m

e n t a c e :

OP FALLEN KNIGHT
OP IN ROCK IV (záložní rota – F-Coy)
OP CENTRE BRAVE KNIGHT (15.12. 2008)
OP MEAN MASCHINE (CRC
(
- 5x))
SOP TG CHARLIE (velení a řízení, plnění úkolů v prostoru
operace)
p
)
Zpracování jednotného modelu pro CRC pro MNTF (C)

OPP PHASES
INITIATION

OPP STEPS
RECEIPT OF MISSION
MISSION ANALYSIS

ORIENTATION
MISSION ANALYSIS BRIEFING
COA DEVELOPMENT
CONCEPT
DEVELOPMENT

COA ANALYSIS/WAR GAME
COA COMPARISON
COA APPROVAL
DECISION BRIEFING

PLAN
DEVELOPMENT

ORDERS PRODUCTION
TASKING BRIEFING

PLAN REVIEW

BACKBRIEF

D COY AOR
13. kontingent AČR
v silách KFOR

OP on the bridge

GATE 3
ABL - 85 km

Observer

D COY AOR
13. kontingent AČR
v silách KFOR

700

2
km

130 000 obyvatel
(nejvíce

KOA)

13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

4. Změny v plnění operačního úkolu
v průběhu mise

-

GATE 3 – postupná unfixace (02/09);

-

monitorovat ABL (75%) – nelegální činnost;

-

focused operation (25%) – provádění operací zaměřených na ohniska
vyplývající ze zpravodajských informací v prostoru odpovědnosti
a
spolupráce s LMT, PSYOPS, INFOOPS, CIMIC;

-

VCP a SEARCH OPERACE;

-

rota vybavena a vycvičena k CRC pro TG C;

-

podpora a spolupráce s EULEX, KP, BBP, SAF.

13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

5.Vyhodnocení úkolů mise a předání doporučení
následujícímu kontingentu.

-

nedošlo k žádnému vážnějšímu zranění;

-

nedošlo k žádnému závažnému incidentu v prostoru AOR;

-

získání cenných zkušeností v mezinárodním prostředí (plánování, velení, řízení,
jazyk);

-

dobrá spolupráce s místními správou a organizacemi;

-

navázání kontaktů a spolupráce s velvyslanectvím v Kosovu, Makedonii a
Srbsku;

-

humanitární akce a výuka na místních školách;

-

předání všech informací a zkušeností následujíícmu kontingentu
kontingentu, jak po linii
plnění operačního úkolu, tak i národních záležitostí.

Děkuji za pozornost !
13. kontingent
g
AČR
v silách KFOR

KOSOVO
„ŠPINAVÉ OTAZNÍKY“
OTAZNÍKY

Nejkřiklavější „nejasnosti
nejasnosti“
•
•
•
•

Role UCK
Drogy jako odvětví průmyslu čč.1
1
Obchod s „bílým masem“
Carla del Ponte - Lov: já a váleční zločinci
(obchod
(obc
od s lidskými
ds ý o
orgány)
gá y)

Od Kosova po Machiavelliho
Ing. Pavel Zona

1 Současné zahraniční operace NATO na územích, kde chybí funkční civilní
instituce nebo infrastruktura, představují složitý problém. Specifika prostředí, ve
kterých může NATO potenciálně operovat, vedou k přehodnocení, co je vojenská a
co je již nevojenská činnost. Co a jak ovlivní budoucí nebo ovlivňuje současnou
činnost aliančních vojsk v prostoru operace. Poslední operace (Kosovo, Irák,
Afghánistán) ukázaly potřebu hlubších znalostí prostředí, do kterého vojska vstupují.
2 Silová řešení nejsou vždy tak efektivní jak bychom předpokládali a jak jsme
byli zvyklí. Mnohdy jsou naopak kontraproduktivní. Naopak kombinované působení
na obyvatelstvo vedené se znalostí jeho problémů, možností a potřeb může přinést
kýžený dlouhodobý efekt. Základní je myšlenka:
„Dřív než vykopneš dveře, zkus zaklepat“.
3 Jedná se především o pochopení celého komplexu informací, které se týkají
především:
-

Základní orientace v regionu – ne pouze v zemi kde budu působit nebo

působím, ale jde o pochopení situace v regionu celém. O jeho historii, vazby mezi
zeměmi a národy v něm. Historické souvislosti vedoucí k současné konfliktní situaci
atd. Pochopit o co jde.
-

Základní znalosti a myšlenky náboženství převládajícího v regionu.

Jeho specifika a vývoj v regionu, vazby a vztahy s ostatními menšinovými
náboženskými skupinami, Tendence a vlivy skupin v náboženských komunitách. Na
to navazující kulturní tradice a zvyky obyvatel, včetně jednotlivých pohlaví, kast,
skupin atd. Základní pravidla jednání a chování v komunitě. Pochopit jak se chovat.
-

Orientace v politické situaci v regionu – znát zájmy a vazby a vztahy

země s řídícími státy v oblasti, se světovými velmocemi a organizacemi.
S nadnárodními zájmovými skupinami. Možný vývoj těchto vztahů a vazeb v
budoucnosti Pochopit postavení země.
-

Mít základní soubor znalostí o ekonomice dané země. O možnostech

obyvatel uživit se, o nerostných surovinách, zemědělství a průmyslu v zájmovém

prostoru. O komunální infrastruktuře (školství, zdravotnictví, zásobování vodou atd),
o schopnostech, problémech při naplňování základních potřeb. Pochopit potřeby
lidí.
-

Znát přírodní a další podmínky v regionu (země) ve které budu působit

nebo působím a to především z hlediska obyvatel žijících v této zemi. Předvídat vliv
přírody na lidi.
4 Současné operace kladou na velitele, jejich štáby a mužstvo celou řadu
nových požadavků v řadě aspektů diametrálně odlišných od požadavků operací
minulých. Mnohé z nich jsou vnímány jako základní, jiné jako méně důležité či
vedlejší. Především požadavky, které nejsou přímo spojeny s bojem jako takovým,
jsou mnohdy podceňovány či zcela opomíjeny. Jedním z takovýchto, skutečně
moderních požadavků, je dosažení účinné civilně vojenské spolupráce ve všech
fázích operace, včetně její přípravy a ukončení. Po velitelích se čím dál více žádá,
aby při plánování a řízení vojenských akcí brali v potaz sociální, politické, kulturní,
náboženské, ekonomické, místní a humanitární faktory. Bez jejich znalosti je
působení jeho jednotky v jakékoli operaci pouze souborem plněných rutinních úkolů.
Nelze hovořit o schopnosti řešit skutečné problémy v souladu s cílem této operace.
V současných operacích vedených společnými silami nejde v převážné většině o
vojenskou porážku protivníka, ale o nastolení nového prostředí, což je spojeno
s nutností akceptace, spolupráce a koordinace celé řady subjektů.
V prvé řadě velitelé musí brát v úvahu přítomnost velkého počtu zkušených
mezinárodních, vládních i nevládních či humanitárních organizací. Zkušenosti naučily
velitele vnímat tyto organizace především jako zdroj potenciálních třenic a problémů.
Ze strany vojáků je mnohdy zcela zásadně opomíjen informační potenciál civilních
organizací, které se pohybují v daném prostoru dlouho před příchodem prvních
vojenských jednotek. Jejich znalost prostředí a především vztahů a mechanismů,
které zde probíhají, jsou nedoceněny. Další z podceňovaných schopností těchto
organizací jsou jejich zkušenosti, vztahy, kontakty a možnosti pomáhat. Vzhledem k
úkolu maximalizovat podíl výše uvedených organizací a snížit soupeřivost mezi nimi
nebo mezi nimi a armádou, je nezbytné propracovat se k vzájemnému efektivnímu
vztahu mezi vojenskými a zúčastněnými civilními organizacemi v daném regionu. To
však nelze bez důkladně založených, postupně pěstovaných a průběžně
udržovaných vztahů mezi armádou a různými civilními institucemi či organizacemi.

K tomu, aby armáda a její velitelé mohli tyto úkoly splnit, je nezbytné přijmout
soubor pravidel, jehož cílem je výrazným způsobem přispět k naplnění současných,
ale i budoucích úkolů CIMC v operacích.
Pro pochopení úkolu CIMIC ve všech fázích přípravy vojáka profesionála,
vojáka velitele, je nutno vzít v úvahu, že kdokoli, kdo nosí uniformu příslušníka
AČR a současně plní alespoň malou část svých úkolů mimo vyhrazený prostor
vojenského objektu, plní úkoly spojené s CIMIC. A to i v případě, že se
zúčastňuje výcviku v mírové posádce nebo pomáhá při řešení krizí na vlastním
území v rámci asistenčních operací. Absolutně nezbytné je pochopení této zásady při
nasazení AČR v rámci společných operací mimo území České republiky. K tomu
může napomoci naplnění základního souboru znalostí, které by měl každý voják
pojmout.
Základní soubor znalostí vojáka (velitele) v oblasti CIMIC
Základním požadavkem je změna chápání postavení vojáka – velitele ve
vojenské operaci. K tomu aby této reflexe byli schopni, je nezbytné, aby se ztotožnili
se základním souborem znalostí nutných pro plnohodnotnou civilně vojenskou
spolupráci. Jsou to:
-

Pochopení úkolu – základní předpoklad. Především se týká prostředí, ve
kterém problém vznikl. Co mu předcházelo, jaký lze předpokládat další vývoj.
Co bude tvořit základní linii úkolu.

-

Znalost regionu, ve kterém bude AČR (její část) úkoly plnit. Nejen z hlediska
jeho fyzikálních vlastností, ale především z hlediska sociálního. Znalost
historie, obyvatelstva, jeho národnostního složení, vzdělání atd.

-

Znalost, pochopení a respektování kultury, tradic, náboženství a zvyků lidí,
kterým jdeme pomáhat. Tímto způsobem lze předejít celé řadě nedorozumění
a konfliktů mezi obyvatelstvem, civilními organizacemi a armádou. Tato
znalost může zvýšit bezpečnost vojáků pohybujících se v daném prostoru.

-

Využívání schopností a umu místního obyvatelstva – spoluzodpovědnost.
Respekt a poznání schopností a znalostí místního obyvatelstva (ale i civilních
organizací) umožňuje armádě zapojit je do rekonstrukce a obnovy, ale také
nabízí možnost využít místních zdrojů k zabezpečení potřeb armády.

-

Znalost a pochopení mentality místního obyvatelstva (týká se také civilních
organizací). Důležitá je také ochota a schopnost dát jim to najevo. Lze tak
získat rozhodující výhodu při jednání spojeném s řešením krizových situací
nebo při naplňování skutečných potřeb obyvatelstva.

-

Rozpoznání a chápání reality. V cizím prostředí lze na základě jeho neúplné
znalosti a pochopení pro každý nový prvek hledat jednoduchá – schematická řešení a přístupy. Ty jsou často kontraproduktivní. Mohou vést k mrhání úsilí a
zcela chybným rozhodnutím.

-

Schopnost stanovit si reálné cíle a na to navazující umění dávat reálné sliby.
Znalost aktuální situace v regionu, možností vlastních vojsk a spolupracujících
složek umožňuje veliteli stanovit pro sebe a pro svou jednotku reálné cíle a ve
vztahu k vnějšímu okolí také dávat reálné sliby a závazky, kterým je schopen
dostát.

-

Předcházení vedlejším škodám. Nelze chápat jen jako předcházení škodám
způsobených vojenskou činností, ale především škodám způsobeným
neznalostí místního prostředí, nepochopení reálné potřeby, zvyků nebo
respektovaného práva.

-

Chápání skutečných potřeb místního obyvatelstva a jeho systému priorit.
Nelze aplikovat náš systém hodnot do prostředí, které se od našeho zažitého
liší nábožensky, kulturně, sociálně. Přenášením našich pravidel do tohoto
prostředí se zcela mine účinkem a v konečném efektu může znemožnit
naplnění dílčích úkolů a oddálit splnění úkolu celkového.

-

Respekt k majetku a k majiteli. Celou řadu úkolů spojených s činností armády
na teritoriu lze naplnit klidnou, nenásilnou cestou. Při zachování všech zásad
spojených s ochranou vojáka je ve většině případů výhodnější respektovat
majetek obyvatelstva a práva jejich majitelů.

-

Znalost civilních organizací v prostoru operace. Jedná se o celou škálu
místních i zahraničních organizací s různým mandátem, statutem, zaměřením,
možnostmi a zdroji. Při spolupráci s nimi je nutné vycházet z určitých schémat,
která se liší v závislosti na fázi operace a na prostředí, ve kterém tato operace
probíhá.

-

Maximální využití informací od civilních organizací.

Tyto organizace se

pohybují v krizovém regionu od samého počátku. Proto je nanejvýš výhodné
využít jejich znalosti prostředí především v přípravné fázi operace. Vzájemná
výměna informací mezi vojenskými a civilními subjekty je jednou ze
základních podmínek spolupráce.
5 Tyto požadavky nejsou nic nového – jsou pouze shrnutím toho, co každý
velitel v podstatě ví. Problémem je ale vyčlenit čas na studium všech dostupných
informací o regionu a pochopení toho, že styk s civilním prostředím mají na starosti
pouze příslušníci CIMIC. Problémy, které s sebou nese působení vojsk na území
cizích státu znal už renesanční myslitel Niccolo Machiavelli, která ve svém díle
Vladař z roku 1506 říká: „Lidé rádi mění vládu v domnění, že si tím polepší, a teprve
zkušenosti je poučí, že si vlastně pohoršili. Bouře a vzpoury jsou nevyhnutelným
průvodním jevem každé nové vlády a vznikají z toho, že každý vládce za takové
situace vždycky poddaným ubližuje – jak samotným pobytem vojska v zemi, tak jinými
příkořími, provázejícími jeho vládu. Postupně se stanou jeho nepřáteli všichni ti, jimž
ublížil při dobývání země, ale i ti, kteří mu původně pomáhali, pakliže jim nemůže
nabídnout to, co si od něj slibovali… .“

Od Kosova
po Machiavelliho
Ing. Pavel ZONA

„Dřív
Dřív než vykopneš dveře
dveře, zkus
zaklepat“

Každý nový region má svá specifika,
své problémy, své limity

Komplikované prostředí vyžaduje připraveného vojáka
Historie národů, regionu, vztahů;
Náboženství, tradice, kultura;
Vliv okolních zemí a zájmy velmocí a skupin;
Ekonomika, zdroje;
Přírodní podmínky;

Velet nestačí
Úkol – proč tam jsem
Orientace v celkovém
prostředí
Civilní organizace
Zájmy
j yp
představitelů
Zájmy dalších vnějších
subjektů
j

Region – vývoj, význam
Kultura, tradice, náboženství
Schopnosti obyvatelstva
Mentalita lidíí
Rozpoznání reality
Chápání potřeb
Respekt k majetku a majiteli

Machiavelli
•

„ Lidé rádi mění vládu v
domnění, že si tím polepší, a
teprve zkušenosti je poučí, že
pohoršili. Bouře a
si vlastně p
vzpoury jsou nevyhnutelným
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jak samotným pobytem vojska
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Postupně se stanou jeho
nepřáteli všichni ti, jimž ublížil
při dobývání země
země, ale i ti,
ti kteří
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Velitelství výcviku – Vojenská akademie
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Pracovní seminář
Příprava a vedení operací –
zkušenosti z použití vojsk
Získávání poznatků a využívání zkušeností
Lessons Learned

Náčelník Institutu doktrín

plk.gšt.Ing Tomáš RAK
V Brně dne 29. dubna 2009
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1 Co to je Lessons Learned?
2 Poslání a filozofie LL
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3 Institut doktrín - úkol a poslání

4 Dotazy

Snímek 3

“Lidská bytost, která je výjimečná svojí schopností učit se ze
zkušeností druhých, je také výjimečná svým zřetelně silným
sklonem takto nečinit.”
Douglas Adams

Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost.
U vesmíru si tím ale nejsem zcela jist.
Albert Einstein

Co to je LL obecně?
-LL je schopnost člověka ponaučit se z vlastní činnosti a z činnosti jiných – učit se
-Ačkoliv mohou být všechny činnosti resortu Ministerstva obrany potenciálním zdrojem zobecněných zkušeností, využívání
zkušeností je zaměřeno na oblast operačního použití sil a hlavních cvičení velitelů, štábů a vojsk AČR.
- Cílem procesu získávání poznatků a využívání zkušeností v AČR je zvýšení úrovně operační použitelnosti ozbrojených sil a
dosažení vyšších předpokladů a schopností k vedení operací vyčleňovanými silami AČR.

Snímek 4

Poslání a filozofie LL

Proces získávání poznatků a využívání zkušeností (dále jen ZPVZ)
je jedním z DŮLEŽITÝch NÁSTROJů PODPORY VELITELŮ v jejich
ROZHODOVÁNÍ při NÁPRAVĚ a ODSTRAŇOVÁNÍ NEDOSTATKŮ
a při zaznamenávání, posilování a SDÍLENÍ OSVĚDČENÝCH
POSTUPŮ.
Directiva NATO Bi-Sc 80-6 Lessons Learned

Co to je LL obecně?
„Lessons Learned“ = poučení se ze zkušenosti
Potvrzené a ověřené znalosti a zkušenosti vyvozené z pozorování a dlouhodobého studia vojenského výcviku, cvičení
a vojenských operací
Zkušenosti:
pozitivní =
přijatý postup a způsob plnění úkolu, provedení určité činnosti se ukázal správný, aby podobné
akce byly v budoucnu provedeny stejným nebo podobným způsobem;
=
aby se konkrétní funkce připravily nato, co je v misi prakticky čeká, aby se
nemusely učit vše až na místě;
negativní
=
je nutno zamezit opakování.
Ne každou zkušenost lze zobecnit, je nutné je objektivizovat a ověřit
Inflace informací – ne každá zkušenost má obecnou platnost – nutno hledat trendy a tendence
Jsou nedílnou součástí přípravy, průběhu operací nebo cvičení, s cílem zdokonalení operačních schopností a zvýšení
efektivnosti operačního působení vojsk a štábů

Snímek 5

Poslání a filozofie LL
Co to je LL?
Poučení se z reálných situací
Sdělení o existenci nových situací
Doporučení pro změnu chování
Sdělení osobních postřehů

JAK VĚCI
DĚLAT, NE JEN
OZNÁMENÍ CO
JE ŠPATNÉ

Co LL není?
Další typ kontroly
(IMO, CREVAL, TACEVAL, KOPO atd.)
Konstatování neplnění úkolů
Nástroj vyjádření osobních nesympatií

Co to je LL obecně?
-Vysvětlit co to je a co není LL
-Je nutno pochopit, že LL je pozitivní sdělení informace
-Negativní sdělení informací a stížnosti nejsou obsahem LL, tyto informace patří velitelům a je v jejich rozhodovací
pravomoci a odpovědnosti je řešit

Snímek 6

Poslání a filozofie LL
Operační
Informace …

Příprava na misi
Informace z výcviku…

Poziční
informace

Kulturní
Informace …

Jak se chovat
v daném
prostředí

Historické
Informace …

Doktrinální
Informace …

Jiné informace
potřebné k přežití
a úspěchu

Jak úkoly plnit
Jak postupovat
v konkrétních situacích
Jak používat materiál

CO potřebuje ZNÁT?

Oddělit od sebe obecné informace, které musí poskytovat nadřízený stupeň, nebo je lze získat běžnou cestou od příslušných
odborných orgánů.
LL se týkají konkrétních praktických způsobů plnění úkolů, tzv. taktických, technických a metodických postupů jejich plnění
(TTPs) a to především pro:
Přípravu následujícího kontingentu:
•jaké je operační zadání
•Jaké konkrétní úkoly jednotlivé součásti a jednotlivci plní a jak by se měli připravit, konkrétní postupy, SOPs, Battle Rhytme
atd.
•doporučení pro přípravu ve všech oblastech (příprava hlavních funkcionářů, příprava štábu, štábní příprava, odborná funkční
příprava, taktická příprava, jazyková příprava, MTZ, logistika, personalistika, administrativa, atd.)
Jak se chovat v daném prostředí:
•veškeré informace k životu vojáka v prostředí. Přirovnal bych to k situaci, kdy se s rodinou přestěhujete do nové posádky.
Nevíte nic, kde je pošta, nemocnice, jak se vyřizují záležitosti, kde je dobré nakupovat, kde je bezpečno a kde není atd.

Snímek 7

Poslání a filozofie LL
Kontingent A
Předání informací a znalostí

Kontingent B
Kontingent
rotace

t
Křivka operační pohotovosti

Standardní vysvětlení problému a proč potřebujeme LL.

t∆
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Institut doktrín - úkol a poslání

1. Poskytuje podporu všem stupňům velení tím, že:
Shromažďuje, analyzuje, šíří, integruje, archivuje
OPERAČNÍ A TAKTICKÉ POSTUPY A ZPŮSOBY
PLNĚNÍ BOJOVÝCH ÚKOLŮ
2. Vyhodnocuje a analyzuje relevantní data z misí nebo
cvičení za účelem SEPARACE POZNATKŮ TÝKAJÍCÍCH
SE TAKTICKÝCH POSTUPŮ A ZPŮSOBŮ PLNĚNÍ
BOJOVÝCH ÚKOLŮ pro cílenou distribuci jednotkám

Oddělení koncepcí, analýz a zevšeobecňování zkušeností poskytuje
podporu všem stupňům velení a řízení při přípravě a výcviku jednotek na jejich
operační předurčení.
Tato podpora je spočívá ve shromažďování, analýze, třídění a distribuci
zkušeností z operačního nasazení vlastních a spojeneckých vojsk a z hlavních
cvičení se zaměřením na taktické a technické způsoby plnění úkolů a jejich dopad
do oblastí doktrín, organizace sil, výcvik, výzbroj a výstroj, velení a řízení,
personální zabezpečení, infrastrukturu a interoperabilitu. uvedeným oblastem
pro přípravu kontingentů.

Snímek 9

Praktická realizace poslání IDo
IIR, AAR
Abstrakce nedostatků a návrhů pro úpravu forem a obsahu
přípravy kontingentů

Publikační činnost
„Zkušenosti z operací“, časopis „Doktríny“

Školení a podpora kontingentům AČR
Přednášková činnost a příprava Battle Box

Databáze Lessons Learned
Požadavky na informace (RFI)
Konference a semináře

•

•

•

•

•

•

Oddělení bylo iniciátorem změny obsahu a forem zpráv zpracovávaných kontingenty. Nyní kontingenty zpracovávají tzv.
„Zprávu o prvotních poznatcích“ po měsíci nasazení v misi a tzv. „Závěrečnou zprávu“ po skončení mise.
Z těchto zpráv oddělení abstrahuje:
Nedostatky a návrhy pro úpravu forem a obsahu přípravy kontingentů zabezpečované ze strany VeV – VA.
Náměty pro zpracování osvědčených postupů (TTPs) pro následující kontingenty a pro tvorbu publikací
„zkušenosti z operací“.
Náměty pro výběr témat a obsahu školení kontingentů v rámci přípravy hlavních funkcionářů a štábu.
Oddělení vydává tématickou řadu vojenské publikace „Zkušenosti z operací“, která pokrývá hlavní úkoly plněné
kontingenty v současných operacích. Výběr témat je založen na studiu operační dokumentace misí a zpráv kontingentů.
Publikace slouží jako podklad pro velitele a štáby při zpracování vlastních SOPs a STPs. Jsou využívány při zpracování
vojenských publikací doktrinálního charakteru.
Oddělení se přímo podílí na přípravě hlavních funkcionářů a štábů kontingentů přednáškovou činností s tím, že témata
jsou zvlášť připravována podle operačního zadání pro kontingent. Jako součást jsou připravovány tzv. „Battle Box“ což je
výběr nejdůležitějších doktrinálních materiálů a zkušeností od spojenců týkající se konkrétní mise kontingentu.
Samostatnou oblastí je databáze Lessons Learned
•
Na databázi Lessons Learned je potřeba se dívat ze dvou úhlů. Za prvé jde o zpřístupnění vlastních zkušeností,
různých zpráv a hodnocení, což je již realizováno na šisových stránkách Institutu doktrín VeV – VA, kde je ke
stažení několik stovek materiálů pokrývajících celé spektrum operačních úkolů, včetně amerických FM.
•
Za druhé jde o databázi Lessons Learned jak ji vnímá NATO – tedy zaznamenané nedostatky a jejich způsob
řešení. V tomto druhém případě oddělení poskytuje pouze podporu velitelům a náčelníkům s odbornou
odpovědností v tom, že tuto databázi do konce roku 2009 zřídí a bude provozovat. Ukládání a správa nedostatků
je odpovědností velitelů a jejich štábů v rámci jejich odpovědnosti a pravomoci, tak jak o tom hovoří platné
předpisy, především Vševojsk 1-1, Všeob P-35, Zákl – 1, Všeob Ř-1 a další.
•
Databáze bude sloužit k dlouhodobé evidenci zaznamenaných nedostatků a způsobů jejich řešení, bude
podporovat řídící procesy organizačních celků a bude také sloužit jako databáze podkladů pro rozesílání
cílených informací.
Oddělení v neposlední řadě poskytuje službu „požadavků na informace“ z oblasti operačního použití sil. Průběžně
vyřizujeme desítky požadavků na informace doktrinálního charakteru a zkušeností z operací. Dotazy, které dostáváme jsou
zpravidla určeny pro výcvik a odbornou přípravu jednotek, pro zpracování studentských prací, koncepčních a řídících
dokumentů v rámci celého resortu obrany.
Protože máme kontakty na zahraniční partnery, organizujeme konference a semináře, které slouží k předání zahraničních
zkušeností ze soudobých operací. Příkladem jsou zkušenosti amerického velitele praporu z Afghánistánu v červnu 2008,
zkušenosti Francie z operací v Africe v listopadu 2008, předání zkušeností z Afghánistánů francouzským důstojníkem u 4.
brn v září 2008 atd.
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JINAK SDĚLENÝ
POZNATEK

KOHO,
CO ŽÁDAT?

IIR / AAR
PRO INFORMACI
A K ANALÝZE OIL

SOC MO

IDo

VeSpS

VeSPod

jiné

Vyřešení
nedostatků
ve všech
oblastech
DOTMLPF
bez zásahu
IDo

 Požadavek na zkušenosti –
vyhledání balíčku informací pro
následující K
 Téma možných zkušeností –
interview (vyžádání) od
stávajícího nebo předchozího K
 Evidence (přehled) OIL k
dlouhodobému vyhodnocování

HANDBOOKY
BOJOVÁ
PŘÍPRAVA
MONO
TÉMATICKÉ
INFORMACE

Ta tomto snímku je znázorněn způsob práce se zprávami kontingentů z pohledu IDo.
Pokud jde o uvedené nedostatky a návrhy opatření, je to především velitelská a odborná odpovědnost různých stupňů velení a
řízení se nimi zabývat.
OdKAZZ tyto zprávy analyzuje a abstrahuje z nich ty nedostatky a doporučení, které se týkají VeV – VA a navrhují další kroky
veliteli pro jejich nápravu a realizaci. Dále je oddělení využívá pro přípravu Battle Box pro následující kontingenty, pro
výběr možných témat publikací, rozhovorů s účastníky misí atd. Všechny zprávy jsou ukládány a zpřístupňovány na
šisových stránkách Institutu doktrín a po zřízení databáze Lessons Learned budou jednotlivé nedostatky a doporučení
roztřízeny do této databáze.
Oddělení tedy nevybírá uvedené nedostatky a nerozesílá je odpovědným orgánům protože by znamenalo nahrazování jejich
řídícího procesu. Oddělení nedostatky neanalyzuje a nenavrhuje nápravná opatření protože by to znamenalo vytvořit
pracovní týmy z odborníků, kteří by tak jako tak pocházeli z organizačních celků, v jejich odborné odpovědnosti a
pravomoci je dané nedostatky řešit.
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Jak získáváme
a shromažďujeme LL
Řídící orgán
 SRDS-OS MO
Výkonný orgán
 Institut doktrín – Oddělení koncepcí, analýz a
zevšeobecňování zkušeností Vyškov (OdKAZZ)
 6 osob
 od 1.1.2009 – (2x voják, 4x o.z.)
Provádí všechny stupně velení a řízení

Standardní vysvětlení organizace LL v rámci AČR.
• koncepce, hlavní směry a oblasti působení … odpovědnost SRDS
•
analýza a zevšeobecňování zkušenosti, zpracovávání pomůcek a publikací
•
lektorská činnost, překladatelská činnost,
•
práce v mezinárodních strukturách,
•
součinnost jak s JALLC tak i s Americkým, Centrem LL ………………činnost
výkonného orgánu OdKAZZ/IDo
•
sběr a předávání zkušeností a návrhů,
•
aplikace návrhů apod…
…….. všechny štáby,
jednotky a zařízení
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Jak získáváme
a shromažďujeme LL
METODA
 Nepřímý sběr
• vyžádaný
• nevyžádaný

 Přímý sběr
• Pozorovací a analytický tým (PAT)

 Analýza poznatků
• Tým vytvořený z odborníků na danou oblast
• IDo v součinnosti s účastníky mise

Obecné vysvětlení jak probíhá sběr a zpracování poznatků:
Existují standardně nastavené metody provádění LL. Tyto metody jsou obecně stejné jak v rámci NATO, tak v jednotlivých
zemích, civilních i vojenských organizacích.
Poznatky, které se vyhodnocují a zpracovávají, se získávají nepřímým a přímým sběrem. Nepřímý sběr může být vyžádaný
nebo nevyžádaný.
Prakticky, nepřímý sběr je založen na zprávách a hlášeních zpracovaných kontingenty a cvičícími jednotkami. Obsah zpráv je
zpravidla předem stanoven a jsou stanoveny oblasti, které mají být ve zprávách popsány. Pokud je stanoven konkrétní obsah
zpráv nebo je zaslán požadavek na popsání konkrétního procesu nebo situace. Jde o přímý vyžádaný sběr. V rámci AČR je
každoročně zpracováván návrh oblastí a priorit pro ZPVZ na kalendářní rok. Tyto oblasti a priority jsou poté příslušnou směrnicí
stanoveny jako obsah zpráv.
Samozřejmě obsah zpráv není omezen jen na to, co je vyžádáno. Každý velitel i každý profesionální voják by měl mít zájem na
informování ostatních o dobrých a špatných zkušenostech. Tyto mohou být uvedeny ve zprávách, nebo muže být zaslán
samostatný poznatek přímo na Správu doktrín.
Přímý sběr bude výjimečná záležitost a vždy bude rozhodnut a nařízen z úrovně GŠ AČR. Podstata spočívá v tom, že je
vytvořen analytický tým a tým odborných expertů, kteří na základě plánu činnosti, zpravidla na období jednoho roku, provedou
cílený sběr poznatků v místě, jejich vyhodnocení, zpracování a předloží příslušné výstupy s návrhy opatření atd.
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Co děláme a co chceme dělat
After Action Report, Initial Impression Report
(závěrečné zprávy a závěrečná vyhodnocení
misí)
 Promyšlenější, strukturované informace
 Nedostatky, upozornění na možné best practices
 Separace poznatků a identifikovaných zkušeností
• Pro zlepšení činnosti VeV – VA
• Do databáze LL
• Výběr témat pro přípravu kontingentů
Konverze individuálních znalostí na dostupné
Propojení lidí se znalostmi

Konverze dat na znalosti

Propojení různých znalostí

Konverze textové informace na znalosti

Propojenost znalostí s konkrétními lidmi

Vzájemné propojení lidí

LEGENDA
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Co děláme a co chceme dělat
Školení a podpora kontingentům
 Balíčky informací k misi dle operačního zadání
 Školení k poslání a zpracování AAR, IIR

Rozhovory s účastníky misí, sbírání,
vyhodnocení, třídění a zpřístupnění
dokumentace
 Rozšíření poznatků a identifikovaných zkušeností z
AAR a IIR, doplnění databáze LL
 Zaznamenání tacitních znalostí
 Výstup do časopisu Doktríny a použití při školení
kontingentů
Konverze individuálních znalostí na dostupné
Propojení lidí se znalostmi

Konverze dat na znalosti

Propojení různých znalostí

Konverze textové informace na znalosti

Propojenost znalostí s konkrétními lidmi

Vzájemné propojení lidí

LEGENDA
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Co děláme a co chceme dělat
Databáze Lessons Learned
 Dlouhodobá evidence zaznamenaných poznatků a
identifikovaných zkušeností
 Podpora řídících procesů organizačních celků
 Využití pro zlepšení práce VeV – VA
 Rozesílání cílených informací

Request for Information (RFI)
 Okamžitá reakce na požadavek
 Pomoc při přípravě a výcviku
Konverze individuálních znalostí na dostupné
Propojení lidí se znalostmi

Konverze dat na znalosti

Propojení různých znalostí

Konverze textové informace na znalosti

Propojenost znalostí s konkrétními lidmi

Vzájemné propojení lidí

LEGENDA
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Co děláme a co chceme dělat
Konference, semináře a školení
 Distribuce informací pro hlavní úkoly AČR
 Rozvoj procesu LL v AČR

Konverze individuálních znalostí na dostupné
Propojení lidí se znalostmi

Konverze dat na znalosti

Propojení různých znalostí

Konverze textové informace na znalosti

Propojenost znalostí s konkrétními lidmi

Vzájemné propojení lidí

LEGENDA
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Praktické řešení – pracovní
organizační diagram
Úkol
Zadání

AARep

IIR

ARL

OPLAN

LLDb

Analýza
úkolu

RFI

AARew

Publikace
Článek

Záměr

Formát

Témata a dílčí úkoly

Battle Box
Plán

e-Learning

Kdo, co, kdy

PPT
Zpracování

Distribuce

LLDb

Doktríny

InfoDb

ZZOps

IZ, spisy

e-Learning

Konference

Školení
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Co dělá IDo pro AČR

Informace z JALLC a CALL

Vyhledává a zpřístupňuje na stránkách ŠIS aktuální informace ze současných operací zejména z
JALLC, CALL a dalších aliančních armád.
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Co dělá IDo pro AČR
Publikace
„Zkušenosti z operací“

Vydává „Zkušeností z operací“ v knižní i elektronické podobě.
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Uložení poznatků a informací na ŠIS

-Jak se k informacím ukládaným oddělením dostanete:
-Pod hlavním nadpisem ((SIS) na liště odkliknout Intranetové odkazy a následně Správa doktrín
anebo použít adresu na obrazovce
http://10.40.8.247/ReVD-SIS/spd/index.htm
Přehled materiálu ke stažení
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Jak se k informacím dostanete
http://10.40.8.247/ReVD-SIS/spd/index.htm

-Co se vyžaduje od kontingentů aby uváděly do zpráv.
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Jak se k informacím dostanete

-Co se vyžaduje od kontingentů aby uváděly do zpráv.
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Požadavky na informace
www.doctrine.cz

-Co se vyžaduje od kontingentů aby uváděly do zpráv.
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Požadavky na informace

-Co se vyžaduje od kontingentů aby uváděly do zpráv.
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Úvod, vysvětlení proč mají přípravu k LL.

Lessons learned, Reach Back
Použitelnost nasaditelných pozemních sil AČR v aliančních nebo koaličních operacích
sil závisí na jejich bojové síle, tedy schopnosti účinně řešit krizové situace v celém spektru
společných operací. Tato schopnost do velké míry závisí na pružnosti a přizpůsobivosti
jednotlivých stupňů velení a řízení, jednotek, specialistů, výzbroje a výstroje, na měnících se
podmínkách v operačním prostředí, typu operací a nové technice a technologií zaváděných do
AČR. Různorodost konfliktů, operací a operačního prostředí neumožňuje navržení a zavedení
jednotného a univerzálně použitelného modelu všech činností. Je nutné se neustále učit
a přebírat osvědčené taktické, technické a metodické postupy z probíhajících operací a jejich
jednotlivých fází, které vedou ke splnění úkolů s co nejmenším úsilím vynaloženým do
přípravy, výcviku, vyzbrojování atd. Identifikace zkušeností z nasazení sil bude obtížná
zejména v situaci, kdy některé operace budou národní záležitostí a jiné budou řešeny a řízeny
Aliancí nebo ad hoc koalicí. Od počátku operace bude třeba učinit opatření k monitorování
a zaznamenávání způsobů působení sil pro následné analýzy a kritické posuzování.
Účelem procesu získávaní poznatků a zobecnění zkušeností (Lessons Learned) je
účinně se poučit ze získaných zkušeností, analyzovat, navrhnout a aplikovat změny
v doktrínách, organizaci sil, přípravě a výcviku, výzbroji a výstroji, velení a řízení, personální
oblasti, vojenských zařízeních a interoperabilitě. To vyžaduje, aby byly zobecněné zkušenosti
smysluplné a aby byly předávány k posouzení orgánu, který je schopen je řešit a je za danou
oblast odpovědný. Rovněž to vyžaduje, aby v celé linii řízení bylo jasné, jak stanovit priority
získaných poznatků a jak je v jednotlivých štábech posuzovat.1
Vlastní proces získávání poznatků a využívání zkušeností (ZPVZ) musí v AČR
probíhat v 6 základních krocích – sběr poznatků a zkušeností, jejich verifikace, ukládání
poznatků a zkušeností, jejich rozšiřování, opětovného využití a jejich využití k organizačním
inovacím.2

1

Doktrína AČR v mnohonárodnostních operacích, 1. vydání, Správa doktrín ŘeVD, Vyškov 2008, str 117- 118
COWLES, Thomas, Criteria for Lessons Learned, The 4th Annual CMMI Technology Conference and User
Group, November 15-18, 2004, str. 11
2

Rozšiřování

Pozorování poznatků
a zkušeností
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Opětovné použití
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poznat. a zkušeností
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Využití & org. inovace

Využití
poznatků

Přezkoumání
využitelnosti

Sběr poznatků
a zkušeností

Ověření

Získávání poznatků a využívání zkušeností (ZPVZ) v podmínkách AČR musí být
organizováno v souladu s procesem Lessons Learned NATO. ZPVZ by měla být v budoucnu
s ohledem na omezené zdroje AČR zaměřena zejména na zkoumání oblastí podporujících
připravenost a vycvičenost (dostupnost) nasaditelných pozemních sil a jejich účinné zasazení
v operacích. Zájmovými oblastmi ZPVZ by měly být:
¾ doktríny a vojenské publikace a jejich platnost pro operační nasazení sil;
¾ metody a formy výcviku a jejich vhodnost pro konkrétní operační předurčení;
¾ operační a bojové prostředí a bojové činnosti;
¾ složení a organizace sil pro plnění konkrétních bojových misí a úkolů;
¾ velení a řízení v konkrétních druzích bojové činnosti;
¾ zabezpečení přípravy jednotek před nasazením do operací;
¾ výstroj a výzbroj a jejich použitelnost v konkrétních typech operací;
Faktorem, který v budoucnu může významně ovlivnit účinné zasazení sil je
vybudování systému Reach Back pro podporu nasazených sil. Nasazené síly získávají
potřebné informace různými způsoby, např. z kolektivního vědomí svých příslušníků (velitele,

příslušníků štábu, podřízených velitelů a vojáků), které získali studiem ve školách, v průběhu
výcviku a nasazení na misí. Tyto informace, ale nemusí být vždy dostatečné k rozhodování
velitelů a pro práci štábů. Získávání potřebných informací od vyšších štábů s tradičně větším
počet příslušníků a tím i s větší zásobou vědomostí, zkušeností a informací není novým
konceptem. Novou je ale schopnost, získávat pomocí Reach Back, tyto informace v reálném
nebo téměř reálnem čase. Zdrojem informací pro nasazené jednotky nemusí být pouze
nadřízené štáby, ale zkušenosti a informace lze získat od vojenského školství, výcvikových
zařízení, nenasazených jednotek na domácím teritoriu, z databází dostupných pomocí
počítačových sítí atd.3 Získání požadovaných informací v téměř reálném čase pro nasazená
vojska kdekoliv na světe je podmíněno vybudováním účinných přenosových tras s využitím
komunikačních a informačních systémů, které zabezpečí přenos požadavků od vojsk ke
zpracovateli (databázi) a zpět. Další podmínkou je vytvoření potřebných databází jednotlivých
druhů vojsk a služeb využitelných nasazenými vojsky a dostupnými v rámci počítačových sítí.
Nezbytné je i vytvoření malého organizačního prvku v organizační struktuře VV – VA
Vyškov (případně SOC MO), který by zabezpečoval vazbu: požadavek od vojsk –
zpracovatel(e) v rámci AČR (resortu MO) a zpět.
Nejcennější informace je ta, která je doručena včas, na správné místo, je pravdivá,
má obsah (nic navíc, nic nechybí).
Koncept Reach Back je využitelný i jako možná varianta v rámci velení a řízení. Tato
varianta může být využita veliteli úkolových uskupení. Velení a řízení na dálku (Reach Back)
je v současné době rozvíjeno v rámci NATO jako nástroj použitelný ve všech operacích
zahrnujících použití nasaditelných sil v případech kdy vyvstává potřeba snížit přítomnost
předsunutých nasazených sil. Velení a řízení na dálku (Reach Back) je definováno jako proces včasného získání výsledných produktů, služeb a aplikací velení a řízení použitím
technologií komunikačních a informačních systémů mezi nezasazenými (nerozvinutými)
a předsunutými zasazenými (rozvinutými) prvky, z kterých se skládá příslušné velitelství, za
účelem dosažení operační účinnosti. S ohledem na vojenské ambice ČR se nedá předpokládat,
že by tento způsob použití Reach Backu byl hlavním trendem jeho budoucího použití, i když
ani tento způsob využití Reach Backu při zasazování BÚU do operace mimo uzemí státu
nelze jednoznačně vyloučit.
3

CHUTER, A., U.K. Chops Forces (Toops, Tanks,Warships, Jets To Be Dumped). Defence Logistics
Transformation Program, Defence News, Vol. 19, No. 29, July 26, 2004, str. 2-7

Rozšiřování

Pozorování poznatků
a zkušeností

Sběr

Opětovné použití

„Skladování“
poznat. a zkušeností

Ukládání
á á í
Využití & org. inovace

Využití poznatků
a zkušeností

Přezkoumání
využitelnosti

Proces ZPVZ

Sběr poznatků
a zkušeností

O ěř í
Ověření

Zájmové oblasti ZPVZ
¾ doktríny a vojenské publikace a jejich platnost pro
operační nasazení sil;
¾ metody a formy výcviku a jejich vhodnost pro konkrétní
operační předurčení;
¾ operační
č í a bojové
b j é prostředí
tř dí a b
bojové
j é či
činnosti;
ti
¾ složení a organizace sil pro plnění konkrétních bojových
misí a úkolů;
¾ velení a řízení v konkrétních druzích bojové činnosti;
¾ zabezpečení přípravy jednotek před nasazením do operací;
¾ výstroj a výzbroj a jejich použitelnost v konkrétních typech
operací;

Reach Back
Nejcennější informace je ta, která je
doručena včas,na
včas,na správné místo
místo,je
,je
pravdivá,, má obsah
pravdivá
obsah(nic
(nic navíc, nic nechybí).
Zdrojem informací pro nasa
nasazené
ené jednotk
jednotky nem
nemusí
sí
být pouze nadřízené štáby,
štáby, ale zkušenosti a
informace lze získat od vojenského školství
školství,,
výcvikových zařízení,
zařízení, nenasazených jednotek na
domácím teritoriu,
teritoriu, z databází dostupných pomocí
počítačových sítí atd.

Reach Back
Podmínky vybudování systému Reach Back v AČR
AČR::
• vybudování účinných přenosových tras s využitím
komunikačních a informačních systémů,
systémů které zabezpečí
přenos požadavků od vojsk ke zpracovateli (databázi) a zpět
•vytvoření
y
ppotřebných
ý databází jjednotlivých
ý druhů vojsk
j a
služeb využitelných nasazenými vojsky a dostupnými
v rámci počítačových sítí
• vytvoření
ř í malého
léh organizačního
i č íh prvku
k v organizační
i č í
struktuře VeV – VA Vyškov (případně SOC MO), který by
zabezpečoval vazbu
vazbu:: požadavek od vojsk – zpracovatel(e)
v rámci AČR (resortu MO) a zpět
•vytvoření
y
seznamu „zpracovatelů“
p
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Hlavním cílem portálu je uchování
a rozvíjení ženijního „Know-How“
především v technických nebo
stavebně-technických
stavebně
technických oblastech
a podpora konceptu Reach-Back.
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VGHMÚř
Koncept Reach-Back
KFOR
Koncept Reach-Back
ISAF
Závěr

Portál
Základem je Lotus DOMINO server
Lotus Sametime – konferenční systém
Lotus Quickr – aplikace pro pracovní týmy
iProject – sdílení návrhových dat
(CAD systémy)
Brno, 6. ledna 2009
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Motto: Největší
j
bohatství každé organizace
g
je v hlavách lidí.
Problém je, jak to z těch hlav dostat.

Od ženisty se očekává, že ho žádná
situace nepřekvapí, vždy nalezne
technicky správné a v reálném
čase proveditelné řešení.

 Informační portál
Nejcennější informace je ta,
která jje doručena včas,,
na správné místo,
je pravdivá,
má obsah
(nic navíc, nic nechybí).
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Původní idea z NATO
Efektivnější a účinnější využití plánovací kapacity velitelství
ve stacionárních posádkách pro podporu zasazených jednotek,
místo vysílání příslušníků štábů do zahraničních misí.
misí
Pro potřeby ženijního vojska AČR
Díky nasazení moderních
IT mohou odborníci
na Univerzitě obrany
ř šit ttechnické
h i ké problémy
blé
řešit
ženijního charakteru
na svém pracovišti
a výsledky
předávat
ýsledk předá
at
nasazeným jednotkám
kdekoliv na světě.
(Prakticky vyzkoušeno s VGHMÚř v Dobrušce,
do KFOR – Šajkovac a ISAF – FOB SHANK)
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Vize
STRENGHTS

Úvod
Informační portál
ženijního vojska

OPPORTUNITIES

•Soustředění ženijního
Know-How na jednom
místě
•Bezproblémová
spolupráce s civilním
kt
sektorem

•Obsah – pravidelné
doplňování, relevantnost
•Financování z projektu
specifického výzkumu
•Pokusit se o POV
•Financování
•Administrace serveru

THREATS

•Riziko zneužití informací
je možné výrazně snížit
zabezpečeným
přístupem do systému
a k iinformacím
f
í

St kt
IInformačního
f
č íh
Struktura
portálu ženijního vojska
Koncept Reach-Back
VGHMÚř

WEAKNESSES

Koncept Reach-Back
KFOR

Spolupráce
p
p
s VGHMÚř

Koncept Reach-Back
ISAF

2008 – 2012: POV,
Technická podpora navrhování,
výstavby, údržby a rušení základen
AČR v zahraničních misích
s využitím konceptu REACH-BACK

KFOR, ISAF

2008 – KFOR,
Všechny funkce portálu
v testovacím provozu

Závěr

2006 –„Krizové situace – obnova objektů dopravní infrastruktury“
článek: Informační portál ženijního vojska
CAD data

2002 – První idea o potřebnosti tohoto projektu (nasazení ženistů při povodních)
Brno, 6. ledna 2009
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Vzdělávání

Vzdálená správa

Server
IBM xSeries236, Intel XEON 3.2GHz, 4GB RAM,
300GB Raid diskové pole
Windows 2003 Server + Lotus DOMINO
Brno, 6. ledna 2009
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 Pro podporu rozhodování;
 Dostupnost a rychlá orientace
 Využitelnost v celém spektru
úkolů ŽV a uživatelů;
 Pokrytí informačních potřeb
uživatelů;
 Distribuovaná odpovědnost;

(Ženijní)
zpravodajst
ví, …
Knihovna,
…

Nebude-li mít systém
potřebné informace,,
p
nemůže dojít k
rozhodnutí.
(Rozhodování bez
i f
informací
í nelze
l
považovat za
rozhodování, ale za
náhodnou volbu).
)

Koncept Reach-Back
ISAF
Závěr
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Operace,
nasazení,
výcvik
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 Ženijní Know-How
Know How uložené v portálu je nejlepším
zdrojem informací pro studenty všech ženijních
oborů.
 V současné době jsou na portálu uloženy
e-learningové studijní materiály především
pro bakalářský obor „ženijní technologie“.

Koncept Reach-Back
KFOR
Koncept Reach-Back
ISAF
Závěr

Nikdo není schopen si pamatovat vše co ve škole
za dobu studia slyšel, ale je schopen to najít ve
svých poznámkách nebo sešitech. Pokud je má.
Tento portál je sešit, který nikdo nikdy nevyhodí
nebo neztratí.
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 Jednotky nasazené k plnění určitého úkolu
jsou podporovány odborníky na daný problém
z jejich domovského pracoviště, kde mají
k dispozici veškeré zázemí.
(je to levnější a bezpečnější)
Prakticky je to vyzkoušeno při stavbě provizorních mostů,
dále p
při konzultacích v KFOR – Šajkovac
j
a ISAF – FOB SHANK

Koncept Reach-Back
ISAF

Lotus Quickr poskytuje bezpečné úložiště dat
pracovního týmu přístupné přes internet.

Závěr

Lotus Sametime poskytuje prostředky pro video,
hlasovou nebo textovou komunikaci v reálném čase.
Je možné konzultovat odborné problémy nad
fotografiemi, technickými výkresy nebo třeba
prezentacemi v PowerPointu.
Systém je bezpečný pro použití ve vojenském
prostředí
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 Současné možnosti:
- Příprava mapových
a informačních podkladů
- Příprava
p
georeferencovaných
g
ý
satelitních a leteckých snímků
- Geodetické zaměření terénu
 Spolupráce probíhá podle
schválené
h ál é „Metodiky“
M t dik “
 Důsledné využívání konceptu
Reach-Back

Závěr

Brno, 6. ledna 2009

Informační portál ženijního vojska. Reach-Back koncept.

Univerzita obrany
Katedra ženijních
technologií
http://ipzv.unob.cz

Koncept Reach-Back
KFOR – Šajkovac
Š k

Úvod
Informační portál
ženijního vojska
St kt
Struktura
IInformačního
f
č íh
portálu ženijního vojska
Koncept Reach-Back
VGHMÚř
Koncept Reach-Back
KFOR
Koncept Reach-Back
ISAF
Závěr

Brno, 6. ledna 2009

 Současné možnosti:
Návrhy na ochranné stavby
Pomoc při rozšiřování základny
Pomoc při rušení základen
TZB
Výstavba nových komunikací
Požární bezpečnost staveb
Řízení prací při výstavbě a technologie
Řešení problematiky právní oblasti
výstavby (zákony
(zákony, vyhlášky
vyhlášky, normy)
 Prakticky byl realizován návrh na úpravu
dřevěné konstrukce pro garážování požárních
vozidel.
Riziko havárie konstrukce
bylo díky vyztužení výrazně
sníženo při zachování
„rozumných“
ý “ nákladů.
á
ů
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 N
Na základnu
ákl d FOB SHANK byli
b li vysláni
lá i d
dva
příslušníci katedry aby posoudili zabezpečení
základny a navrhli opatření ke zvýšení ochrany
 Bylo navrženo použití betonových „t-wallů“,
simulace na domácím pracovišti s využitím
k
konceptu
R
Reach-Back
h B k prokázaly
ká l odolnost
d l
protii střepinám,
ř i á
nikoliv proti přímému zásahu raketou 107mm.
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Odborníci z Katedry ženijních
technologií jsou schopni díky
konceptu Reach-Back a jeho
implementaci v „Informačním
portálu ženijního vojska“
poskytovat odborné informace
z oblasti vojenských
j
ý staveb na
kterékoliv místo na světě,
kde existuje připojení
k internetu.

Závěr

Brno, 6. ledna 2009

Informační portál ženijního vojska. Reach-Back koncept.

Ústav strategických a obranných studií
Univerzita obrany
Kounicova 65, 612 00 Brno

Lessons Learned
aby se přání stalo realitou
Ing. Vlastimil GALATÍK, CSc.
Vedoucí skupiny obranných analýz studií konfliktu
+420 973 442 683, +420 973 443 371 (fax)
vlastimil.galatik@unob.cz, www.isds.cz

Lessons Learned – plány a realita

SHOPNOST ÚSPĚŠNĚ VÉST OPERACE A VYUŽÍVAT POZNATKY

SCHOPNOST
Hodnocení a zpětné
využití zkušeností
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PŘEDPOKLADY PRO VYTVOŘENÍ ÚČINNÉHO SYSTÉMU LL:
• institucionalizace – odpovědnost za řízení LL (formální x reálná)
• povinnosti a odpovědnost výkonných prvků k hodnocení vlastních zkušeností a
poznatků (systém !!!!)
• systém třídění informací, ukládání a zobecňování poznatků , objektivizace
(správa databáze)
• řízený přístup k informacím (přístup do databáze LL)
• (ši
(širší
ší škál
škála poznatků,
tků nejen
j záležitosti
ál žit ti čistě
či tě operační
č í – vliv
li a poznatky
tk z
operačního/bezpečnostního prostředí, média…..)
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MOŽNÉ ČLENĚNÍ DATABÁZE LL (systematizace poznatků)
Mise/oper. prostor

opera
ační prosttředí

Bezpe
ečnostní/
/

Protistrany / protivník
Sociální struktura
Politická organizace
Náboženství

Islám (odkaz)

Mezinárodní a nevládní organizace

Pozorovatelé OSN
Mandáty

Opera
ační zkušenosti

Jednotlivec
Družstvo

Prapor
Podpora

Spojenci
Mimořádné události

15.3. – 4 zranění
(odkaz)

Atd.
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Mise/oper. prostor

AKTIVITY ÚSOS A ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTNÍCH A OBRANNÝCH
STUDIÍ VE VZTAHU K LL:
Mimo institucionální řešení problematiky se oddělení uchází o projekty
„Systém vyhodnocování účasti ozbrojených sil České republiky v zahraničních
misích“
i í h“ (POV)
„Účast
Ú
OS Č
ČR na řešení konfliktů v rámci operací mezinárodních organizací“
(GAČR)
Pracovní seminář „Lessons
Lessons Learned v OS ČR“ – 19. 11. 2009 (ÚSOS)
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