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Anotace:
Článek shrnuje současné teoretické přístupy k operačnímu plánování, které vycházejí ze základních doktrinálních dokumentů ozbrojených sil ČR a NATO (Doktrína
AČR, Doktrína pro operační plánování a Směrnice pro operační plánování – GOP).
Na základě osobních zkušeností z realizace operačního plánování v operaci ALTHEA,
která je vojenskou misí Evropské unie na území Bosny a Hercegoviny, kde zastával
autor článku funkci vedoucího skupiny operačního plánování plánovacího oddělení při
velitelství EUFOR v Sarajevu, předkládá specika reálné praxe při plánování operací
na podporu boje proti organizovanému zločinu.
¬¬¬

1. Teoretické přístupy k plánování
Plánování je myšlenková anticipace cílově směrovaného jednání, tedy myšlenkový
proces v rámci kterého se vytvářejí představy o budoucnosti. Může se jednat o budoucnost určité organizace, jevu, činnosti. Plánování je vždy orientováno na nějaký cíl, účel,
smysl. Plánování je komplexní a na kvalitu jeho aktérů náročný proces, který se může
obsahově týkat různých oblastí lidské činnosti a zahrnovat různé časové horizonty.
Výstupem z tohoto procesu je plán. Podle obsahu rozlišujeme plány komplexní, dílčí,
zdrojové, personální, územní, vojenské, krizové a další. Podle časového horizontu hovoříme o plánech dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých. Plánování je výsledkem
komplexní rozhodovací činnosti, v jejímž průběhu dochází ke koniktu cílů. Pravděpodobnost těchto koniktů se zvyšuje s rozsahem předmětů plánování (komplexností),
složitostí a zdrojovou náročností cílů, kterých má být dosaženo. Nejobtížnější je stanovení plnění cílů v závislosti na prioritách a zdrojových možnostech, kdy je nutno hledat
kompromisy.
Vedle denování cílů a priorit jejich naplnění jsou rozpracovávány úkoly, které
vedou k dosažení cílového stavu. Jsou vytvářeny varianty možných řešení, kdy jsou
úkolům přiřazovány potřebné zdroje (lidé, technika, nanční prostředky, suroviny, čas,
informace). Varianty možných řešení jsou hodnoceny na základě kritérií a vzájemně
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porovnávány. Jsou zvažovány jejich výhody a nevýhody v závislosti jejich důsledků na
všechny aktéry a prostředí, ve kterém jsou realizovány.
V rámci plánování je nutné provést výběr (volbu) mezi variantami – přijmout
rozhodnutí na základě nejlepší nebo uspokojivé varianty řešení (děje se tak v rámci
rozhodovacího procesu). Rozhodovací proces musí být maximálně objektivizován –
racionalizovaný. Tuto zásadu však není možné dodržet ve všech oblastech lidské činnosti. Tam, kde není možné kvantikovaně ocenit všechna rozhodovací kritéria nebo tak
není možné učinit z nedostatku času potřebné informace získat, není možné nezvratně
prokázat, že vybraná varianta je nejlepší z možných. V tomto případě závisí kvalita
rozhodnutí na osobnosti, zkušenostech a znalostech subjektu rozhodování, tedy osoby
oprávněné přijmout rozhodnutí.
Plán je vytvářen proto, aby byl realizován (naplněn). Kvalita naplnění stanovených
cílů musí podléhat kontrole. Informace takto získané jsou významným zpětnovazebním
impulsem pro zkvalitnění celého procesu plánování a jeho naplnění. V tomto smyslu je
možné konstatovat, že plánování je procesem cyklickým.

2. Operační plánování – denice, místo a vývoj
Pro výstavbu a použití ozbrojených sil rozlišujeme ve své podstatě dvě základní
plánovací disciplíny – obranné a operační plánování. Obě plánovací disciplíny se vzájemně podmiňují a existují vedle sebe.
Operační plánování je koordinovaná činnost štábů řízená velitelem s cílem zpracovávat záměry a plány činnosti sil a prostředků ke splnění stanovených úkolů při přípravě a vedení vojenských operací.
Obranné plánování je zaměřeno na výstavbu a rozvoj ozbrojených sil na základě
získávání politických a vojenských požadavků a jejich přeměny do konkrétních cílů
vojenských. Operační plánování poskytuje informace potřebné pro denování požadavků na budoucí operační schopnosti ozbrojených sil, které jsou získány na základě
vyhodnocení zkušeností z použití ozbrojených sil. Jsou identikovány nedostatky,
které omezovaly efektivní činnost ozbrojených sil při plnění stanovených cílů. Recipročně výsledkem obranného plánování jsou reálné schopnosti – generované schopnosti
potřebné pro plnění úkolů v budoucích operacích.
Operační plánování je tedy spojené s použitím ozbrojených sil na rozdíl od obranného plánování, které je spojeno s jejich výstavbou a rozvojem. Operační plánování je
vlastně nejstarší velitelská činnost, zprvu byla plánována vojenská tažení, války a bitvy
na nejvyšších úrovních velení, později se tato činnost přenášela i na stupně nižší. Kvalita plánovacího procesu je ovlivňována především jeho aktéry, tedy lidmi, kteří mají
odlišné praktické zkušenosti, znalosti, povahové a morální vlastnosti a dále prostředím,
ve kterém je realizováno. Spolu s rozšiřováním lidského poznání a změnami ve vojenství se z jednoduchých prvků plánování stával stále složitější proces, který vyžadoval
hlubší vědecké zkoumání a vypracování závazných technologických postupů. Rozvoj
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informačních technologií, počítačové techniky a nástrojů modelování a simulace umožňují zkrácení času pro plánovací činnosti rychlejším přenosem informací, generováním
možných variant řešení, jejich porovnávání a výběr s možností jejich ověřování.
Operační plánování je možné dále členit na předběžné plánování a krizové akční
plánování. Předběžné plánování je zaměřeno na tvorbu plánů, jejichž cílem je příprava na zvládnutí možných krizových stavů, které mohou s určitou pravděpodobností
nastat a budou vyžadovat použití sil a prostředků. Tyto plány pracují s určitým předpoklady, jsou reakcí na potenciální scénáře a podléhají pravidelné revizi s cílem zajistit
jejich aktualizaci. V závislosti na stupni rozpracovanosti rozlišujeme Předběžný operační plán (Contingency Plan) s nižší úrovní rozpracovanosti a Stálý obranný plán (Standing Defence Plan – SDP), který slouží k provádění konkrétní činnosti.
Krizové akční plánování je reakcí na určitou konkrétní situaci nebo krizi, která
vede k rozpracování Operačního plánu (Operational Plan – OPLAN). Operační plán
může vést k rozpracování existujícího Předběžného operačního plánu nebo se jedná
o vytvoření zcela nového dokumentu, který rozpracovává politické zadání do vojenských cílů a k jejich naplnění přiděluje potřebné síly a prostředky. Operační plán vytváří
předpoklady pro úspěšné dosažení cílů operace.
Vedle výše zmíněných plánů je zpravidla nutné vypracovat Plán podpory (Support Plan – SUPLAN), který rozpracovává určitou dílčí oblast operace (spojení, logistika, zpravodajství apod.) s cílem doplnit a podpořit operační plány. Může být vydán
jako samostatný dokument nebo jako příloha některého z plánů operačního plánování.
Současný technologický proces operačního plánování vychází ze zásad (principů),
které byly postupně ověřovány dlouhým historickým vývojem a mají obecnou platnost.
Každý vojevůdce nebo vyšší velitel si nejdříve ujasnil a hodnotil své protivníky, své síly
a prostředí, v němž chtěl bojovat. Než dospěl k určitému rozhodnutí, radil se se svými
nejbližšími podřízenými (štáby) o místě, času, o způsobu provedení bitvy. Když dospěl
k rozhodnutí, vydával podřízeným jednotkám instrukce, pokyny, příkazy k jeho plnění.
Např. v řádech rakousko-uherské armády vydaných těsně před první světovou válkou
byla věnována pozornost především způsobům jednání a vystupování velitelů při velení.
Jejich pracovních postupů a činností, které bychom mohli považovat za součást plánování, se věnují řády až vydávané ve 20. a 30. letech minulého století.
Po 2. světové válce se ve vojenských předpisech uvádí, že velitel se může odůvodněně rozhodnout jen na základě ujasnění úkolu, správného zhodnocení situace a na
základě zásad vševojskového vedení boje.
Tento postup zahrnoval:
– ujasnění úkolu (pochopení zámyslu nadřízeného o použití podřízených jednotek,
místa a úkolů vlastních jednotek v sestavě nadřízeného),
– provedení nezbytných opatření pro rychlou přípravu vojsk na nastávající činnosti
a vydání pokynů pro činnost štábu,
– hodnocení situace (protivníka, vlastních vojsk, sousedů, terénu, počasí, roční
a denní doby),
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– přijetí rozhodnutí (stanovení zámyslu činnosti, vydání úkolů pro podřízené, způsob
součinnosti jednotek a pokyny pro organizaci velení),
– provedení rekognoskace (při níž velitel upřesnil své rozhodnutí v terénu),
– vydání rozkazu,
– provedení organizace součinnosti,
– kontrolu včasného a přesného plnění vydaných úkolů.
Ve své podstatě tyto zásady představují standardní operační plánovací postupy
užívané v našich podmínkách na všech stupních velení a řízení až do poloviny 90. let
minulého století.
Zkušenosti z použití ozbrojených sil v 90. letech minulého století vedly ke vzniku
požadavku harmonizovat technologický postup operačního plánování s plánovacími
postupy NATO. Vytvoření standardního plánovacího prostředí v podmínkách ozbrojených sil ČR bylo podmínkou pro efektivní začlenění a použití jednotek v rámci mnohonárodních operací. Bez znalosti a praktické dovednosti operačních plánovacích postupů
nebylo možné efektivně zapojit důstojníky do činnosti mnohonárodních štábů.
Po určité období, je možné je nazvat přechodné, existovaly paralelně vedle sebe
platné staré předpisy se standardními postupy aliančními. Alianční postupy byly
postupně přebírány a implementovány tak, jak se vracely jednotky ze zahraničních misí
a jak se s nimi seznamovali příslušníci ozbrojených sil v rámci jejich kurzů v zahraničí
a působení na různých štábních funkcích a ve strukturách NATO. Zvládnutí a užití aliančních standardních postupů operačního plánování bylo tedy vynuceno praxí, teorie
reagovala na tyto požadavky velmi nepružně.
V současnosti je možné konstatovat, že standardní postupy operačního plánování
jsou plně implementovány do doktrinálních dokumentů – Doktríny AČR a Doktríny
operačního plánování. Na základě osobních zkušeností ze zahraničního působení si
dovoluji tvrdit, že praktické znalosti pracovníků štábů a činnost štábů byla prováděna
v souladu se standardními operačními plánovacími postupy mnohem dříve před přijetím těchto doktrinálních dokumentů a předběhla tak značným způsobem rozvoj vojenské teorie. Je to pravděpodobný důsledek odtržení pracovníků, kteří se vojenské teorií
zabývají, od reálných potřeb praktického vojenského života a nefunkční zpětné vazby
při předávání zkušeností z použití ozbrojených sil spojenou s efektivní nápravou zjištěných nedostatků.
Skutečnost, že praxe v oblasti zavádění standardních operačních postupů předběhla v podmínkách ozbrojených sil ČR teorii, je výsledkem určité schopnosti velitelů
a příslušníků štábu se přizpůsobit složitým podmínkám v rámci plnění úkolů v zahraničních misích a schopnost aplikovat tvůrčí myšlení při plnění svých povinností nejen
v průběhu jejich nasazení, ale i po návratu z mise.

24

Procházka.indd

24-25

20.3.2006, 15:22

SOUČASNÉ PŘÍSTUPY K OPERAČNÍMU PLÁNOVÁNÍ

3. Operační plánování – proces a jeho výstupy
Proces operačního plánování v rámci NATO je metodicky usměrňován Směrnicí
operačního plánování (Guidance for Operational Planning – GOP). Jedná se o pomůcku
pro zpracování všech operačních plánů. Vytváří standardizované plánovací prostředí,
stanovuje zásady operačního plánování, denuje požadavky na strukturu a formální
podobu plánovacích dokumentů a usměrňuje celý proces operačního plánování.
Proces operačního plánování zahrnuje koordinovanou činnost štábů, jehož cílem
je denování úkolů podřízeným jednotkám, které nejvýhodnějším způsobu povedou
ke splnění stanovených úkolů nadřízeného. Proces je určen k optimalizaci logických
analytických kroků rozhodování v podmínkách nejistoty, nejednoznačnosti. Proces je
ovlivněn nedostatkem informací, času, dostupnými materiálními, nančními a lidskými
zdroji.
Proces operačního plánování musí umožnit:
– pružnou reakci na změnu situace,
– prosazení nadřazenosti politického stanovení cílů – strategické cíle,
– transformaci politických do vojenských cílů,
– řízení a usměrňování tvorby plánů veliteli jednotlivých stupňů,
– tvořivé myšlení a znalosti štábů a jejich příslušníků,
– vyhodnocení dosažených výsledků.
Proces operačního plánování je tvořen fázemi a má cyklický charakter, tzn. že
poslední fáze plánovacího cyklu vytváří podmínky pro zahájení nového cyklu.
Fáze plánovacího cyklu:
– zahájení operačního plánování,
– ujasnění úkolu,
– zpracování záměru operace,
– zpracování operačního plánu,
– hodnocení operačního plánu.
3.1 Fáze zahájení operačního plánování
Zahájení operačního plánování je odezvou na politické nebo vojenské události,
které vyžadují použití vojenských prostředků nebo pro jejich použití existuje potenciální možnost. Jedná se tedy o výsledky politických rozhodnutí, podpořené například
rezolucí OSN. Na základě výsledků politických jednání a rozhodnutí je formulováno
Počáteční nařízení (Initial Guidance – IG). Podřízené stupně zahajují operační plánování pouze v případě, že mají k dispozici počáteční nařízení. Počáteční nařízení musí
stručně a jasně stanovit politické požadavky pro potenciální použití vojenské síly –
vymezit politické cíle a mandát.
Zahájení operačního plánování neznamená zahájení operace, jedná se o přípravu
potřebných plánovacích dokumentů s implikacemi na přípravu podřízených jednotek.
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Významnou roli sehrává vytvoření plánovacího štábu v úvodní fázi, pokud v té
době ještě neexistuje. Vzhledem k pravděpodobnému rozsahu a charakteru plánovacích
aktivit může velitel rozhodnout o vytvoření operačního plánovacího týmu, jehož složení
je v průběhu vlastního plánovacího procesu možné pružně měnit a přizpůsobovat požadovaným podmínkám. V první fázi plánovacího procesu může být rozhodující požadavek na utajení plánovacích záměrů a snaha minimalizovat rozsah zapojených osob.
Činnost operačního plánovacího týmu se řídí ve své podstatě zásadami projektového řízení, kdy se na základě politického zadání vytvářejí konkrétní představy o vojenských cílech a úkolech, jsou denovány výstupní produkty (plánovací dokumenty),
je vytvářena strategie řešení a harmonogram činnosti jak z hlediska obsahového, tak
i časového, jsou denovány odpovědnosti za naplnění jednotlivých dílčích kroků a za
řízení týmu. Je vhodné, aby vytvoření, úkoly a činnost operačního plánovacího týmu
bylo potvrzeno velitelem nebo náčelníkem štábu, který tak vyjadřuje svůj souhlas s realizovanými kroky a má představu o tom, jak bude proces operačního plánování pro
danou konkrétní situaci řízen.
3.2 Fáze ujasnění úkolu
Cílem fáze ujasnění úkolu je analyzovat úkol (Mision Analysis – MA), který
vychází z Počátečního nařízení nadřízeného, případně dalších dokumentů, které mohou
přinést zpřesnění pro plánovací proces (politické dokumenty, výsledky mezinárodních
jednání – mírová smlouva, rezoluce OSN apod.). Výsledkem analytického procesu štábu
nebo operačního plánovacího týmu je zpracování Plánovací směrnice velitele (Commander´s Planning Guidance – CPG).
Ujasnění úkolu zahrnuje:
– zhodnocení vývoje celkové situace a aspektů, které vedly k vytvoření aktuální situace (politické aspekty, záměr protivníka, či protivníků, pravděpodobný vývoj) –
hovoříme o identikaci hranic problému,
– pochopení záměrů nadřízeného (je možné realizovat konzultace s nadřízeným stupněm – musí být znán záměr, úkol, cíl, a konečný cílový stav nadřízeného),
– identikaci plánovacích omezení (tedy akcí, které nesmí plán obsahovat, dále
závazků, které musí být naplněny a aspektů, které mohou bránit nebo vylučovat
splnění stanovených cílů operace),
– vymezení plánovacích podmínek, které nemůže velitel ovlivnit, ale bez kterých
není možné plánování realizovat. Zpravidla se jedná o dostupnost informací potřebných pro zpracování realistických plánů,
– zvážení faktorů, které mohou ovlivnit vedení operace – čas, geogracké podmínky,
roční období, počasí,
– vyhodnocení vlastních a protivníkových slabých a silných míst. Silná místa vytvářejí příležitost pro získání převahy nad potenciálním nepřítelem a opačně slabá
místa jsou hrozbou a rizikem vlastní či protivníkovi zranitelnosti,
– stanovení těžiště, které představuje základ síly jak vlastních, tak protivníkových
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vojsk. Zničením těžiště dojde k významnému oslabení bojového potenciálu, schopnosti velet a zásobovat,
stanovení rozhodujících bodů. V případě, že není možné útočit na těžiště protivníka, je nutné stanovit body, které se těžišti maximálně přibližují a jejich zničením
je možné dosáhnout obdobných efektů,
na základě úkolu nadřízeného stanovení cílů operace, které vyjadřují záměr velitele
pro dosažení žádoucího nebo požadovaného výsledku,
denování politicko – vojenských podmínek pro naplnění požadovaného konečného stavu operace, neměly by svazovat iniciativu a rozhodování velitele (měly by
vytvářet prostor pro volnost jednání podřízených),
stanovení kritérií úspěchu. Posouzením dosažených výsledků operace se stanovenými kritérii je možné jednoznačně vyhodnotit úspěch operace. Pro objektivní
posouzení je vhodné kritéria kvantikovat a měřit,
stanovení úkolů podřízeným jednotkám. Velitel stanovuje obsah úkolu, zodpovědnost za jeho splnění v čase a prostoru. Vhodné je úkol podřízeným zdůvodnit. Nadřízený velitel by neměl omezovat podřízené velitele ve způsobu plnění úkolu,
určení sil, které budou do operace zapojeny. Jedná se především o rozvahu potřebných schopností, které jsou pro splnění úkolů potřebné, tak aby se v dalším průběhu plánování tento požadavek dále rozpracovával a to ve spolupráci s nadřízeným i podřízeným stupněm.

Výstupy z prováděných analýz jsou formálně zpracovány v Plánovací směrnici
velitele a vytvářejí předpoklad pro zpracování Záměru operace v další fázi plánovacího cyklu. Obsahově je možné předpokládat provedení změn v závislosti na vývoji
situace a dostupnosti dříve neznámých informací. Plánovací směrnice velitele se může
stát v případě potřeby (nutnost utajení, neúplnost informací) pouze interním plánovacím dokumentem konkrétního stupně velení a nebo může být podstoupena podřízeným
v celém nebo částečném rozsahu, tak aby podřízené stupně mohly zahájit souběžné plánování.
Vypracování Plánovací směrnice velitele může být provedeno ve velmi úzkém
kolektivu nejvyšších funkcionářů daného stupně nebo omezeným počtem příslušníku
štábu v rámci operačního plánovacího týmu, který se bude pro další proces operačního
plánování dále rozšiřovat. Velitel je s výsledky analýzy podřízenými seznámen, usměrňuje jeho výstupy, orientuje další plánovací činnost a schvaluje konečnou podobu Plánovací směrnice.
3.3 Fáze zpracování záměru
Cílem této fáze procesu operačního plánování je zpracovat Záměr operace. Na
základě informací obsažených v Plánovací směrnice velitele jsou vytvářeny návrhy
možných variant řešení (Course of Actions – COAs), které reagují na informace o pravděpodobných zámyslech protivníka a důsledků jeho činnosti na splnění úkolu. Varianty
řešení jsou štábem nebo operačním plánovacím týmem hodnoceny na základě stanove27
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ných priorit a kritérií. Je ověřována jejich proveditelnost a výhody či nevýhody jejich
realizace. V tomto procesu jsou dále upřesňovány efekty, úkoly a cíle, které mají být
operací dosaženy, schopnosti potřebné pro jejich dosažení, čas provedení, proč a jak
bude operace vedena. Jsou zvažovány zdrojové nároky jednotlivých variant a možnosti
ztrát a škod. Pro vytváření jednotlivých variant a jejich hodnocení je vhodné využít
metody „brainstorming“. Pro ověřování variant se používá metoda válečné hry.
Výsledek činnosti štábu je předkládán veliteli, kdy jsou mu prezentovány výhody
a nevýhody jednotlivých variant a je provedeno doporučení nejvýhodnější varianty pro
dosažení stanovených cílů. Velitel se může rozhodnout nebo požádat o dopracování těch
oblastí, kde není s výsledkem spokojen.
Vybraná varianta řešení je rozpracována do formalizovaného dokumentu Záměr
operace (Concept of Operation – CONOP). Vypracováním Záměru operace a jeho
schválením velitelským stupněm, který inicioval plánovací proces, je zakončena etapa
zpracování záměru operace. Záměr operace vytváří podmínky pro vypracování Operačního plánu. Dokument vyjadřuje záměr velitele k použití sil v čase a prostoru za
účelem splnění úkolu nadřízeného a dosažení konečného cíle operace. Dokument zahrnuje požadavky na součinnost sil a prostředků, popisuje situaci, cíle, velitelův záměr,
koncept použití sil a prostředků, požadavky na síly a prostředky, logistickou podporu
a organizaci velení a řízení.
Velitel rozhoduje o poskytnutí Záměru operace podřízeným stupňům s cílem zahájení souběžného plánovacího procesu. Velitel se může rovněž rozhodnout o vyžádání
podpory nadřízeným stupněm v případě, že není schopen splnit úkol vlastními silami
a prostředky.
3.4 Fáze zpracování operačního plánu
Zpracování Operačního plánu vychází ze Záměru operace a jeho detailního rozpracování ve formě příloh. Přílohy operačního plánu by měly zahrnovat opatření a informace v následujících oblastech:
– popis politických souvislostí a právní aspekty,
– organizaci velení a řízení, předávání odpovědnosti,
– provedení operace s využitím pozemních, vzdušných, námořních, speciálních sil
a prostředků elektronického boje,
– úkoly a vyčleněné síly a prostředky,
– zpravodajská příprava bojiště s hodnocením hrozeb,
– pravidla zasazení,
– ochrana vojsk (OPZHN, policejní),
– psychologické a informační operace, vojensko-civilní spolupráce,
– logistická podpora, přesuny a nanční zabezpečení,
– podpora hostitelskou zemí,
– zdravotní zabezpečení, evakuace raněných,
28
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– topogracké a meteorologické zabezpečení,
– spojení, ženijní podpora,
– případně další relevantní informace potřebné ke splnění úkolu.
Obsah Operačního plánu není dogmaticky stanoven a záleží především na charakteru plněných úkolů a potřebách velitele, které přílohy jsou štábem rozpracovávány.
Pro tvorbu plánu se využívá metody plánovacích konferencí eventuálně videokonferencí, kdy jsou do tvorby dokumentu zapojeny jak nadřízené, tak i podřízené složky,
případně civilní orgány a organizace. Ověřování plánu může být provedeno formou
velitelsko štábního cvičení nebo štábní hry.
Operační plán podléhá schválení velitelským stupněm, který inicioval plánovací
proces. Na strategickém stupni velení vytváří operační plán předpoklady pro transformaci politických cílů do cílů vojenských s přiřazením potřebných sil a prostředků pro
jejich naplnění. Na operačním stupni velení je operační plán dále rozpracováván do konkrétních podmínek a velitel vydává Operační nařízení (Operational Order – OPORD)
podřízeným jednotkám.
Po schválení operačního plánu je provedena jeho doručení podřízeným.
3.5 Fáze hodnocení
V poslední etapě procesu operačního plánování je prováděno jeho hodnocení
a plán je přizpůsobován měnícím se podmínkám tak, aby bylo dosaženo požadovaného
konečného stavu. Hodnocení plánu může probíhat průběžně a nebo je prováděno periodickým způsobem. Rozhodujícím kritériem je dynamika změn. V případě, že vývoj
situace vyžaduje provedení zásadních změn v operačních plánech, je možné zahájit
omezený plánovací proces s jehož výsledky musí být velitel seznámen a musí je schválit.
Velmi významným vstupem do nového cyklu operačního plánovaní jsou zjištěné
poznatky v průběhu vedení operace, které jsou v rámci činnosti štábu zobecňovány a ve
formě poučení vedou ke zkvalitnění procesu operačního plánování. Za tímto účelem je
možné vytvářet hodnotící skupiny či týmy, které jsou za vyhodnocení operací a efektivnosti plánovacího procesu zodpovědné.

4. Praktické zkušenosti z operačního plánování v mírové
operaci ALTHEA
Operace ALTHEA je mírovou misí Evropské unie na území Bosny a Hercegoviny,
která byla zahájena 2. prosince 2004. Operace ALTHEA tak navázala na předchozí operace v rámci mírových misí SFOR a IFOR, které byly vedeny Severoatlantickou aliancí.
Hlavním úkolem vojenských mírových misí IFOR a SFOR bylo naplnění vojenských
aspektů Daytonské mírové smlouvy, jejíž podpis na konci roku 1995 umožnil denitivní
ukončení válečného koniktu mezi válčícími stranami na území Bosny a Hercegoviny.
Válka v Bosně a Hercegovině byla zahájena v roce 1992 jako důsledek rozpadu bývalé
29
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Jugoslávie a stala se nejkrvavějším válečným koniktem v Evropě od ukončení druhé
světové války v roce 1945.
4.1 Operace ALTHEA – cíle a úkoly
Plánování a řízení operace ALTHEA je v plné zodpovědnosti velitele EUFOR,
který má ve své podřízenosti tři mnohonárodní smíšená úkolová uskupení v Mostaru,
Banja Luce a Tuzle a jednotku mezinárodní policie s velitelstvím v Sarajevu. Na území
Bosny a Hercegoviny působí ve vojenské mírové misi EUFOR přibližně 7 000 příslušníků ozbrojených sil ze 33 států světa, přičemž 22 z nich jsou členskými zeměmi Evropské unie.
Hlavním úkolem operace ALTHEA je vytváření stabilního a bezpečného prostředí
v Bosně a Hercegovině a podpora mezinárodního společenství při prosazování civilních
aspektů Daytonské smlouvy. Operace ALTHEA vychází z politického zadání představitelů EU a mandátu OSN. EUFOR není jedinou organizací Evropské unie, která
působí na území Bosny a Hercegoviny a pomáhá této zemi na cestě k integraci do
Evropské unie a připravuje ji na připojení se k programu Partnerství pro mír (PfP).
Mezi tyto organizace patří Monitorovací mise Evropské unie (EUMM), Vojenská mise
Evropské unie (EUPM) a Zvláštní zástupce Evropské unie (EUSR). Úzkou spoluprácí
všech těchto organizací by mohlo být dosaženo synergických efektů při přechodu od
stabilizace země k její integraci do mezinárodních ekonomických a vojenských struktur
v budoucnosti.
Mezi největší hrozbu dalšího pozitivního vývoje v Bosně a Hercegovině nepatří
již ozbrojené síly znesvářených stran, ale vedle pozůstatků válečného utrpení spojeného s etnickými čistkami a náboženskou nesnášenlivostí je to především organizovaný
zločin, kriminalita a korupce ve státních institucích. Organizovaný zločin ve všech jeho
podobách vytváří podmínky pro podporu nacionalistických skupin a hledaných válečných zločinců, kteří se stále na území Bosny a Hercegoviny pohybují a negativním způsobem ovlivňují vývoj této země.
Převzetím zodpovědnosti za plnění operačního úkolu mise EUFOR byla vytvořena
koncepce operací zaměřených na podporu boje s organizovaným zločinem. Cílem operace je podpora zodpovědných místních organizací, jako jsou police, pohraniční policie, celníci a daňová policie, při potlačování ilegálního obchodování s palivy, dřevem
a pašování cigaret, drog, alkoholu a zbraní. Úzkou spoluprací s těmito složkami výkonné
státní moci měly být vytvořeny podmínky pro získání sebedůvěry při výkonu jejich
povinností a dosažen další pokrok při přechodu zodpovědnosti za správu země na
místní orgány a organizace, tak jak je tomu běžné v ostatních demokratických státech.
Právě převzetí zodpovědnosti za vlastní politický, ekonomický a sociální vývoj je předpokladem denitivního ukončení vojenské mírové mise v této zemi a vytvoření nezvratných podmínek pro mírový a demokratický rozvoj Bosny a Hercegoviny.
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4.2 Operační plánování na velitelství EUFOR
Operační plánování se řídí aliančními standardy a postupy NATO (viz. obr. 1).

Obr. 1: Proces operačního plánování

Organizace operačního plánování je dána systémem velení a řízení, který byl pro
operaci ALTHEA vytvořen na základě výsledků jednání Istanbulského summitu NATO
v roce 2004 a politických dohod mezi NATO a EU o sdílení vojenských schopností
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tzv. Berlín Plus (viz. obr. 2). Systém velení a řízení operace vychází z vojenské struktury NATO, kdy paralelně se stávajícími strukturami vznikly na jednotlivých úrovních
velení paralelní organizační struktury, při zdvojení funkcí vybraných funkcionářů.
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Obr. 2: Velení a řízení operace ALTHEA
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Obr. 3: Organizační struktura velitelství EUFOR
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Proces operačního plánování na velitelství EUFOR v Sarajevu (viz. obr. 4) je řízen
a koordinován Plánovacím oddělení (CJ5), které se člení na skupinu Operačního plánování a skupinu Politiky a projektů. Pro potřeby operačního plánování se v úvodní fázi
plánovacího cyklu vytváří Operační plánovací tým (OPT), který je tvořen plánovacími
důstojníky z jednotlivých oddělení velitelství (viz. obr. 3). Aktivace OPT s denováním
cíle činnosti, produkty, složení a delegováním zodpovědností s časovým plánem je prováděna na základě úkolového listu vypracovaného Plánovacím oddělením po konzultacích s vedoucími jednotlivých oddělení na štábu EUFOR a následně schváleným NŠ
cestou ZNŠ pro operace.
Skupina operačního plánování je zodpovědná za vypracování všech plánovacích
podkladů a koordinaci plánovacích aktivit v procesu operačního plánování. Připravuje
relevantní podklady, organizuje plánovací konference, připomínková řízení, porady
s velitelem v případě, že se jedná o porady související s tvorbou dokumentů operačního plánování. Dále se zúčastňuje koordinačních porad s nadřízenými a podřízenými
stupni, podílí se na přípravě příslušníků štábu a celého velitelství.
Výstupní produkty plánovacího procesu jsou Předběžné operační plány, které jsou
připravovány a revidovány především pro aktivaci a přijetí posilujících sil nacházejících se mimo území Bosny a Hercegoviny a plány pro aktivaci taktické reservy velitel
EUFOR. Plány pro přijetí posilujících sil jsou koordinovány s nadřízeným stupněm
a jejich reálnost a využitelnost je ověřována pravidelnými cvičeními s vyčleněnými
jednotkami. Těmto plánům je přikládána vysoká důležitost. V případě zhoršení bezpečnostní situace je velitel EUFOR závislý právě na rychlém zasazení operačních a strategických reserv.
Kromě těchto předběžných plánů jsou vytvářeny plány pro zvládnutí událostí
s možným rizikem destabilizace bezpečnostní situace (volby, náboženské svátky, výročí
s vazbou na válečné události), kdy by mohlo dojít k evakuaci mezinárodní komunity,
zneužití vojenského potenciálu místních ozbrojených sil apod.
Vedle těchto plánů je vypracováván a aktualizován operační plán a jsou vytvářeny
operační rozkazy pro vedení následných operací. Jedná se o operace, které slouží k naplnění stanovených politických a vojenských cílů operace ALTHEA. Tyto operace jsou
koordinovány z úrovně velitele EUFOR, jsou rovnoměrně zaměřeny tak, že se působí
stejnou měrou proti všem etnickým skupinám. Právě tyto rozsáhlé operace jsou zaměřeny na podporu boje proti organizovanému zločinu.
Vedle těchto operací jsou prováděny rámcové operace na úrovni podřízených velitelství, které však nejsou plánovány a koordinovány z úrovně velitele EUFOR. Jedná se
o operace lokálního charakteru jako je patrolování a monitorování, vyhledávání a sběr
nelegálně držených zbraní a munice a kontroly činnosti místních ozbrojených sil.
Operační plánování na velitelství EUFOR vykazuje určitá specika vzhledem
k charakteru prováděných operací. Podpora místních orgánů v boji proti organizovanému zločinu vyžaduje nejen odlišné operační schopnosti nasazených jednotek, ale
rovněž odlišné znalosti příslušníků štábu. Do plánovacího procesu vstupuje velké množ34
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ství aktérů, kteří obohacují tento proces o potřebné expertní znalosti o fungování organizovaného zločinu v Bosně a Hercegovině. V rámci procesu operačního plánování jsou
vytvářeny odlišné databáze podpůrných informací, které zahrnují poznatky o pašování
paliv a pohonných hmot, cigaret, alkoholu a drog, o nelegálním mýcení lesů, o činnosti
EUCE/JFC Počáteční nařízení/
Plánovací směrnice

EUCE/JFC OPLAN

CJ 5

OPT hodnotí varianty řešení,
kritéria, priority

Ujasnění úkolu, vytvoření
operačního plánovacího týmu
(OPT), zpracování úkol. listul

Závěry z analýzy úkolu

CJ 5 navrhuje varianty
možných řešení

Velitel vyhlašuje záměr, těžiště, konečný stav …
a vydává Plánovací směrnici

CJ 5 rozpracovává vybranou variantu
řešení a vytváří Záměr operace,
koordinuje činnost OPT a konzultuje
s nadřízenými a podřízenými stupni

Přijetí rozhodnutí
Velitel přijímá optimální variantu řešení a
usměrňuje plánovací proces

Vstupy od členů OPT a
příslušných oddělení štábu

Záměr operace schvalován na
EUCE/JFC
Proces operačního plánování pokračuje!!

CJ 5 vytváří
první návrh plánu

OPT/oddělení
zabezpečují vypracování
relevantních příloh

CJ 5

První návrh

Připomínky k prvnímu návrhu na úrovni velitelství
EUFOR

CJ 5

Schválení

Připomínky

OPT/oddělení
dopracovávají přílohy

Návrhů může být
zpracováno i více, dle
potřeby

Připomínky k druhému návrhu od nadřízených
a podřízených velitelství

OPT
oddělení

OPT: Operační plánovací tým
CJ5: Plánovací oddělení
EUCE/JFC: Nadřízené velitelství
NŠ: Náčelník štábu
ZNŠ: Zástupce náčelníka štábu

OPT/oddělení
dopracovávají přílohy

CJ 5

Předložení ke schválení NŠ
cestou ZNŠ pro operace

Závěrečný návrh

NŠ hodnotí a schvaluje

Velitel schvaluje
Velitel EUCE/JFC schvaluje

Velitel podepisuje

Promulgace plánu

DISTRIBUCE

Obr. 4: Proces operačního plánování na velitelství EUFOR
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nestátních civilních bezpečnostních složek. Komplexnost takto cíleného operačního
plánování klade vysoké nároky na koordinaci všech plánovacích činností a vytváří
značná rizika pro únik citlivých informací, které mohou výsledky plánovacích aktivit
v konečném důsledku znehodnotit. Postupně se vytváří důvěra mezi mezinárodními
a místními orgány a organizacemi. Snahou je převést odpovědnost za plánování a provádění operací tohoto druhu na ty složky, které jsou za tuto činnost zodpovědné.

Závěr
Operační plánování prochází, jako všechny oblasti ve vojenství, permanentním
vývojem a procesem přizpůsobování potřebám. Potřeby jsou dány charakterem plněných úkolů a použití ozbrojených sil. Ozbrojené síly a jejich příslušníci jsou zasazováni
v rámci mnohonárodních operací vojenského, ale i nevojenského charakteru. Jejich
plánovací a rozhodovací postupy musí být plně harmonizovány s okolím. Velitelé
a příslušníci štábů musí být schopni interoperabilního působení, tedy rychlé orientace
a aktivního podílení se na řešených problémech. Zvládnutí teorie a praxe operačního
plánování je k tomu nezbytnou podmínkou.
Článek si kladl za cíl shrnout současné teoretické přístupy k operačnímu plánování
a to jak v podmínkách ozbrojených sil ČR, tak i v rámci NATO. Na základě osobních
zkušeností z realizace operačního plánování v operaci ALTHEA, která je vojenskou
misí Evropské unie na území Bosny a Hercegoviny, bylo poukázáno na určitá specika
operačního plánování v operacích, kdy jsou vojenské schopnosti využívány na podporu
boje proti organizovanému zločinu, tedy na operace nevojenského charakteru.
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