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ZAHRANIČNÍ OPERACE

ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
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HISTORIE ZAHRANIČNÍCH MISÍ
- politická východiska

Vojenská strategie České republiky
12. března 1999 - vstup ČR do NATO
1. května 2004 - členství ČR v EU
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HISTORIE ZAHRANIČNÍCH MISÍ
- nejstarší mise

 V noci z 1. na 2. srpna 1990 překročila irácká vojska hranice
státu Kuvajt a obsadila jeho celé území. Rada bezpečnosti
OSN tuto agresi okamžitě odsoudila a americký prezident
George Bush vyslal do oblasti Perského zálivu vojáky své
armády.
 Souhlas s vysláním československé protichemické jednotky do
zálivu byl vysloven Federálním shromážděním Parlamentu,
tehdy ještě České a Slovenské federativní republiky dne 23.
září 1990. Na základě tohoto rozhodnutí vyslala armáda ve
dnech 11. - 14. prosince 1990 celkem 200 vojáků dobrovolníků do Saúdské Arábie.
 Začala tak nová etapa účasti vojáků v řešení krizových situací
v novodobých dějinách českého státu.
 Přehled misí

Aktuální zahraniční operace
Název operace

Znak

Počty aktuální

KFOR

7

ALTHEA

2

ÚU AČR ISAF

490 +10 (CČ)

ÚU SpecS ISAF

100

NAVFOR

3

MFO

3

Pozorovatelé

5

Struktury NATO ISAF

Celkem

10

620
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Operace KFOR v Kosovu
Úkolové uskupení CZE KFOR na území Kosova UKONČILO ČINNOST
Mnohonárodní mírová operace NATO na území
Kosova byla zahájena 12. července 1999.
Hlavním úkolem mírových sil KFOR je přispívat k
vytváření a udržování bezpečného prostředí, které
umožní pokračování mírového procesu a
demokratického vývoje země bez potřeby budoucí
přítomnosti mnohonárodních vojenských jednotek a
podporovat misi OSN v Kosovu (UNMIK) a misi
Evropské unie (EULEX). Armáda České republiky se
mírové zahraniční operace NATO v Kosovu účastnila
od roku 1999.
Úkolové uskupení AČR KFOR (ÚU AČR KFOR) bylo
dislokováno na základně Šajkovac v severovýchodní
části Kosova.

Šajkovac
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Operace KFOR v Kosovu
Úkolové uskupení CZE KFOR na území Kosova – již
neexistuje

Říjen 2011 – ukončení činnosti.

Na území Kosova zůstávají působit pouze
příslušníci AČR na
mezinárodním velitelství KFOR
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Operace NATO v Afghánistánu
Velitelství 4. úkolového uskupení AČR ISAF, 7. jednotka NSE,
4. zastoupení na velitelstvích ISAF a 3. PCHT.
KÁBUL

Vzhledem k mezinárodním
závazkům a především k
maximálnímu nárůstu schopností
komplexního zabezpečení
nasazených českých jednotek v
misi ISAF v Afghánistánu bylo
vytvořeno Úkolové uskupení AČR
ISAF.

4. ÚU AČR ISAF KÁBUL

5. Jednotka AAT KÁBUL
Úkol: příprava pilotů a let.
Personálu (Mi17, Mi24)

12. Jednotka CHBO KÁBUL
úkol: CH a B PZ

Afghánistán

3. Jednotka OMLT Wardak
úkol: mentorovat ANA

?
8.jednotka PRT
Úkol: ochrana civ. části PRT

1.

Výcviková jednotka VP
Vrtulníková jednotka – ukončila
činnost

2. Úkolové uskupení speciálních sil

Jednotky AČR působící v Afghánistánu
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Operace NATO v Afghánistánu
Úkolové uskupení AČR ISAF - 3. PCHT
KÁBUL

Celkem 11 lékařů a zdravotníků
se zapojuje do péče o vojáky,
zraněné v průběhu této mise.
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Operace NATO v Afghánistánu
Úkolové uskupení AČR ISAF – 12. jednotka CHBO

Hlavní úkol: zabezpečení provádění
chemického a biologického průzkumu

http://www.kaia.army.cz

KÁBUL
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Operace NATO v Afghánistánu
Úkolové uskupení AČR ISAF – 5. jednotka AAT Kábul
KÁBUL

Hlavní úkol: provádění teoretické a
praktické přípravy leteckého
a pozemního personálu afghánského
leteckého sboru (ANAAC)

http://www.kaia.army.cz
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Operace NATO v Afghánistánu
Úkolové uskupení AČR ISAF – 8. jednotka PRT LOGAR
LOGAR

Hlavní úkol:
V afghánské provincii Lógar
zahájil činnost provinční
rekonstrukční tým České
republiky dne 19. března 2008.
Organizační jádro jednotky tehdy
tvořili vojáci ze 102.
průzkumného praporu z
Prostějova.
V současné době zahájeno
střídání s 10. jednotkou.
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Operace NATO v Afghánistánu
Úkolové uskupení AČR ISAF – vrtulníková jednotka
Vojáci z Přerova ukončili plnění operačního úkolu na konci
minulého roku
Hlavní úkol:
* přeprava osob a nákladů ve prospěch koaličních jednotek
Regionálního velitelství ISAF Východ (ISAF Regional Command East RC E) ve dne i v noci, což je primárním úkolem jednotky;
* pátrání, záchrana a přeprava zraněných na palubě vrtulníku
(CASEVAC) je také možné na požádání českých a koaličních jednotek
ISAF.
Jednotka byla umístěna na předsunuté operační základně koaličních
sil NATO (FOB) Šarana v provincii Paktika na jihovýchodě
Afghánistánu.

základna Sharana

16

Operace NATO v Afghánistánu
Úkolové uskupení AČR ISAF – 3. jednotka OMLT

Hlavním úkolem jednotky je cvičit,
mentorovat (školit, instruovat,
vysvětlovat) a pomáhat v procesu
plánování velení a řízení pěší jednotky o
síle praporu (kandaku) Afghánské
národní armády.

WARDAK
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Operace NATO v Afghánistánu
Úkolové uskupení AČR ISAF – 3. jednotka OMLT
Účelem tohoto způsobu výcviku je zvýšit operační schopnosti
všech jednotek kandaku. Zajistit bezpečné prostředí, volnost
pohybu v prostoru odpovědnosti a nastavit podmínky pro
provádění celého spektra operací.
Dále je to příprava reálného plánu výcviku a přípravy s ohledem
na místní zvyky a náboženství, která zahrnuje:

* Pozitivní motivaci příslušníků ANA, rozvoj základních
dovedností a drilů a štábních schopností potřebných pro vedení
budoucích operací;
* Vytvoření pevných a přátelských vztahů s příslušníky ANA,
které jsou nezbytně nutné pro spolupráci;
* Činností kandaku v prostoru odpovědnosti budovat
důvěryhodnost ANA u místního obyvatelstva;
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Operace NATO v Afghánistánu
Úkolové uskupení AČR ISAF – 3. jednotka OMLT

Z celkového počtu 54 osob je 15 příslušníků velení a
štábu, jejichž úkolem je zabezpečovat a plánovat
činnost pěti takzvaných mentorovacích (školicích)
týmů.

Čtyři mentorovací týmy složené ze šesti příslušníků
OMLT jsou určené pro taktický výcvik jednotek a
jeden mentorovací tým pro rotu zbraní.
Součástí jednotky jsou také lékař a zdravotníci, dále
letečtí a dělostřelečtí návodčí.
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Operace NATO v Afghánistánu
Úkolové uskupení AČR ISAF – 2. výcviková jednotka VP
Hlavní úkol:
- mentorovat, vést a učit jednotky ANP
Od konce měsíce března 2011 působí na
základně NPTC (National Police Training
Center) v afghánské provincii Wardak
dvanáct příslušníků české Výcvikové
jednotky Vojenské policie. Základna, která
zatím není zcela dokončena, je určena
k přípravě příslušníků ANP (Afghan National
Police) a za plného provozu má pojmout až
3000 studentů. V současné době se jedná o
největší instituci svého druhu v zemi, která
je navíc řízena příslušníky ANP a personál
ISAF zde má „pouze“ poradenskou a
mentorskou roli.

WARDAK
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Operace NATO v Afghánistánu
Úkolové uskupení AČR ISAF – 2. výcviková jednotka VP
Prvních 120 příslušníků ANCOP (Afghan National Civil Order Police) zde
zahájilo výcvik 2. dubna letošního roku. 111 z nich kurz 7. července
úspěšně ukončilo. V současné době se v NPTC připravuje téměř devět
stovek dalších studentů (z větší části se jedná o Non-commissioned
Officers, ale jsou se zde i budoucí důstojníci) a další tři stovky rekrutů mají
nastoupit k výcviku v nejbližší době.
Jednotka české Vojenské policie je začleněna do mezinárodního
výcvikového a poradenského týmu pod velením francouzské Gendarmerie,
jehož součástí jsou rovněž příslušníci Portugalské GNR (Guarda Nacional
Republicana) a Rumunské Jandarmeria. Hlavním úkolem příslušníků
mezinárodního týmu je tedy mentoring instruktorů ANP, kteří sami přímo
provádějí výcvik studentů, ale též mentoring, poradenství a asistence
příslušníkům afghánského štábu NPTC, jež často své první zkušenosti
s řízením takovéto instituce teprve sbírají.
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Operace NATO v Afghánistánu
2. úkolové uskupení speciálních sil ISAF

Afghánistán Nangarhár
(601. skss)
úkolové uskupení
speciálních sil se v
Afghánistánu podílí na
speciálních operacích pod
velením sil ISAF od
června 2011,
předpokládané nasazení
po dobu 1 roku

KÁBUL
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Operace MFO
3. skupina příslušníků AČR v operaci MFO SINAJ
Na základě žádosti Egypta a mezinárodní organizace
dohlížející na dodržování bezpečnostních podmínek mírové
dohody mezi Egyptem a Izraelem působí od listopadu
2009 tři důstojníci Armády České republiky v operaci MFO.
Mezi hlavní úkoly příslušníků MFO patří provoz kontrolních
a propouštěcích míst (tzv. checkpointů) a hlídková a
pozorovatelská činnost podél hranic obou zemí.
Organizace vznikla v dubnu 1982, kdy Stát Izrael vrátil
území Sinaje Egyptu.

http://www.mfo.org/index.php
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Operace EU NAVFOR
4. skupina příslušníků AČR v operaci EU NAVFOR ATALANTA
Tato vojenská operace má mandát k ochraně
plavidel, která jsou součástí Světového
potravinového programu (WFP). Ten
zabezpečuje dodávky potravin a pomoc
utečencům v Somálsku.
Dále má mandát potírat akty pirátství a
ozbrojeného přepadávání podél somálského
pobřeží.
Je první námořní operací Evropské unie a byla
zahájená v prosinci roku 2008.

Během tohoto období je do operace zapojeno až
dvanáct plavidel a námořní patrolovací letouny
Evropské unie.

http://www.eunavfor.eu/

NORTHWOOD
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Operace EUFOR v Bosně a Hercegovině
4. skupina příslušníků AČR EUFOR v operaci ALTHEA
Cílem operace Althea je zachovat bezpečí a mír, ale mise
má také přispět k většímu pokroku Bosny a Hercegoviny
na cestě k evropské integraci a k potírání korupce a
organizovaného zločinu.
Evropská unie převzala odpovědnost za mírovou
mnohonárodní operaci na území Bosny a Hercegoviny od
sil NATO dne 2. prosince 2004.

Sarajevo

http://www.euforbih.org
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Pozorovatelé OSN
MONUSCO
United Nations Stabilization Mission in the Congo

Počet pozorovatelů: 3

http://monuc.unmissions.org/

UNAMA

United Nations Assistance Mission in Afghanistan

Počet pozorovatelů: 1

http://unama.unmissions.org/

UNMIK

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo

Počet pozorovatelů: 1
Celkový počet pozorovatelů OSN: 5

http://www.unmikonline.org/

