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Deklarace schopností aliančních jednotek vést operaci vysoké intenzity na vnější hranici států NATO 
v případě aktivace článku 5 Washingtonské smlouvy a certifikační cvičení jednotek, jež budou v roce 
2019 držet hotovost v silách velmi rychlé reakce NATO. Takový cíl mělo největší cvičení v novodobé 
historii, které se konalo v druhé polovině října v Norsku. Za Českou republiku se cvičení zúčastnilo 
úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany s dvěma stovkami vojáků, zejména příslušníci 
25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic.

Trident 
Juncture 2018

Největší vojenské cvičení Severoatlantické aliance 
s názvem Trident Juncture začalo 22. října a posled-
ní technika byla stahována 10. listopadu. Šlo tak 
tedy o intenzivní, čtrnáctidenní cvičení, které nemá 
od dob studené války obdoby. Podle generálního ta-
jemníka NATO Jense Stoltenberga se zapojilo celkem 
65 lodí, 250 letadel, 10 000 vozidel a kolem 50 000 
vojáků. Vyjma moře se řada úkolů odehrávala na cel-
kem 27 místech napříč Norskem. Manévrů, jejichž 
námětem je „obnova suverenity spojenecké země 
po vnější agresi“, se účastnily všechny členské země 
NATO a také partnerské Finsko a Švédsko. Pro účast-
níky cvičení platilo jednotné rozdělení a to na „jižní“ 
a „severní“ síly, přičemž v  průběhu došlo k  výměně 
rolí „fiktivního agresora“ a  bránících se aliančních 
sil. Procvičovala se i  schopnost rychlého posilování 
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sil a  vybavení přes Atlantik a  napříč Evropou. Cvi-
čení bylo také velkou logistickou akcí. Na  palubách 
180 letadel a šesti desítek lodí už od srpna přijížděli 
do  Norska vojáci s  technikou z  tak vzdálených míst, 
jako je San Diego v Kalifornii či Izmir v Turecku. Čes-
kou republiku důstojně zastupovala jednotka vojáků 
z 25. raketového pluku ze Strakonic se zhruba 70 kusy 
techniky. „Dnes máme všechny na místě, od největší 
lodě až po nejmenší dron, začínáme!“ uvedl generál-
ní tajemník NATO Jens Stoltenberg při zahájení. Onou 
největší lodí byla letadlová loď USS Harry S. Truman, 
první americká letadlová loď v  norských vodách 
od roku 1987. Na moři se ostatně odehrála významná 
část manévrů. Atlantik je pro bezpečnost Evropy zá-
sadní a klíčový, i z toho důvodu probíhalo velení ope-
race přímo z lodi USS Mount Whitney a velitelem se 

stal americký generál James Foggo, velitel Velitelství 
spojeneckých sil NATO v Neapoli. Ostatně i pro naše 
protiletadlovce byla loď velmi důležitá, i  s  ohledem 
na historický odkaz.

Přesun techniky
Pro vojáky ze Strakonic začal přesun již 16. října, 

kdy naložili techniku na  železniční vozy. Čekala je 
náročná cesta dlouhá přes tisíc kilometrů. Na  sever 
Evropy se dvě stovky vojáků se sedmdesáti kusy tech-
niky přesunovaly postupně v  několika skupinách. 
Technika byla převážena kombinovaným způsobem 
s  využitím hned tří druhů přeprav a  to silniční, že-
lezniční i  námořní. Konečnou stanicí pro železniční 
převoz byl nizozemský Veendam. Poté se technika 
přesunula po  silnici do  přístavu Eemshaven. Zde se 
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naložila na loď a přepravila se do přístavu Fredrikstad 
na  jihovýchodě Norska. Odtud se již po  vlastní ose 
přepravovala v  několika kolonách do  míst, kde cvi-
čení probíhalo, tedy zejména do  okolí města Rena. 
Naplánovat přepravu osob a  techniky na  takovou 
vzdálenost nebylo vůbec jednoduché. „Nejnáročnější 
bylo skloubit požadavky na  přepravu se změnami, 
o nichž jsme se dozvídali během přípravy cvičení. Ať 
už se jedná o  výluky na  železniční trati, požadavek 
na přítomnost techniky v nizozemském přístavu den 
před vyplutím lodě či přítomnost řidičů v  Norsku 
před příjezdem lodě s  technikou a  řadu dalších,“ 
uvedl kapitán David Halušitz a dodal: „Je to obrovská 
zkušenost, která naše schopnosti posouvá o velký kus 
dopředu,“ zhodnotil strakonický logistik, jenž záro-
veň velí národnímu podpůrnému prvku NSE. Během 
přípravy na cvičení se vojáci museli vyrovnat i s dal-
šími, pro ně dosud neobvyklými, úkoly. Jedním z nich 
byla například dezinfekce techniky, kterou Norské 
království vyžaduje před vstupem na  své území. 
Její realizace se profesionálním způsobem zhostili 
příslušníci čety chemické ochrany z 26. pluku velení, 
řízení a  průzkumu. Bylo to poprvé v  rámci Armády 
ČR, kdy byla vojenská technika dezinfikována před 
odjezdem na cvičení do zahraničí.

Připomínka Tobruku
V případě tohoto rozsáhlého cvičení šlo i o pomy-

slný milník v  oblasti přepravy techniky AČR, jelikož 
poslední takto rozsáhlý lodní transport naší vojenské 
techniky se uskutečnil v  době II. světové války lodí 
Mauritánia. Konkrétně šlo o 200. protiletadlový pluk, 
který působil v Tobruku. Paralelou pak je i přízvisko 
pluku ze Strakonic „Tobrucký“. Nadporučík Daniel 
Kříž, náčelník skupiny logistiky 252. protiletadlového 
raketového oddílu, který vedl vykládku, v  přístavu 
uvedl: „Naši vojenskou techniku vykládáme po plav-
bě z Nizozemska. V případě vykládky ji koordinujeme 
s  místní správou, proběhla přejímka, včetně veteri-
nární kontroly. Pro nás jde o zcela unikátní transport, 
který v  novodobé historii pluku nepamatujeme,“ 
uvedl nadporučík Kříž. Z Nizozemska bylo přemístě-
no několik desítek kusů techniky, včetně vozů Tatra, 
kompletů RBS-70 a  dalších. Následovalo sjednocení 
jednotek, vytvoření operačního centra a místa vele-
ní. Poté se vojáci zapojili do cvičení s úkoly podpory 
ostatních armád, zejména s  vojáky z  Bundeswehru. 
Nicméně úkolů na  ně během cvičení čekalo mno-
hem více, a  to především s  ohledem na  prověření 
vzájemné komunikace, interoperability a též sladění 
postupů. Základem se ovšem stala letecká podpora, 

či lépe řečeno protivzdušná obrana. „Souběžně se 
zdokonalovacím výcvikem protiletadlové raketové 
baterie, tvořící hlavní bojovou sílu úkolového usku-
pení pozemní protivzdušné obrany, proběhla výstav-
ba českého místa velení, spojovací nácvik a sladění 
s místem velení německé 9. obrněné brigády. Právě 
do její sestavy jsme zařazeni v rámci sil rychlé reak-
ce NATO s tím, že v příštím roce budeme součástí sil 
velmi rychlé reakce NATO, které by v případě potřeby 
byly nasazeny jako první v časovém horizontu něko-
lika málo dní,“ uvedl zástupce velitele strakonického 
útvaru plukovník Jaroslav Daverný smysl a účel nasa-
zení a zasazení strakonických vojáků do cvičení.

Překonávání vodního toku
Jedním z  prvních úkolů po  náročném transportu 

techniky čekal na protiletadlovce u řeky Rena. Tam se 
nacházela obojživelná mostní souprava vojáků Bun-
deswehru. V praxi tak šlo o soustavu několika obojži-
velníků, které se spojí v jeden celek. Každá souprava 
má řidičskou, či lépe řečeno kapitánskou kabinu 
a motor. Jednotlivé prvky, obvykle jde o šest až osm 
částí, se spojí a  utvoří soupravu, jež uveze desítky 
tun techniky. I na silném vodním toku, v  tomto pří-
padě na řece, je souprava zcela stabilní a především 
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i velice rychlá. Celkové sladění jednotlivých posádek 
a spojení v  jeden celek nezabere více než 30 minut. 
Vždy první a  poslední část celku má hydraulickou 
nájezdní rampu, ta se sklopí a  vyklopí samozřejmě 
pouze u  břehu. První zatěžkávací zkouškou doved-
ností obsluhy se stala technika Luftwaffe, konkrétně 
taktický mobilní raketový systém MIM-104 Patriot, 
jenž sám o sobě váží kolem 15 tun. Ty pojala soupra-
va tři a k tomu i dvě doprovodná vozidla. Tím pádem 
následné zatěžkání naší sestavou čítající vozidla Tat-
ra-810 a Tatra-815 nebyl žádný problém. Ten nebyl 
ani v  komunikaci. Kromě toho, že většina vojáků ze 
Strakonic přítomných na cvičení ovládala minimálně 
základy angličtiny, tak i značná část hovořila němec-
ky. Povel k nalodění, popojíždění po soupravě, či sjetí 
ze soupravy tak bylo možné slyšet v  obou jazycích. 
Jízda přes řeku Rena byla otázka okamžiku i  přes 
šířku toku v místě nasazení kolem 250 metrů. Tento 
manévr se opakoval několikrát dokola, jelikož časový 
úsek, po nějž byla souprava k dispozici našim proti-
letadlovcům, byl několik hodin. Ve  všech případech 
šlo o  transport vozů Tatra s  radiolokační technikou 
ReVISOR a s komplety RBS-70. Do Norska nebyla pře-
vážena jiná, těžká, dalekonosná technika (2K12 M2 
KUB, Strela 10M aj.).

Likvidace nepřátelských 
helikoptér

Po nácviku překonání vodní hladiny, kdy byla pro-
věřena schopnost posádek, započala hlavní činnost 
v podobě převzetí úkolu ochrany vzdušného prostoru 
nad technikou Bundeswehru, ale i  jiných zemí. Sa-
mozřejmě s  ohledem na  možnosti systému RBS-70. 
Ten je schopen operovat v  rozsahu do  8  000 metrů 
vzdálenosti a  výšky 5  000 metrů, prakticky se pak 
hodnoty mohou lišit s ohledem na prostředí, přímou 
viditelnost aj. Vezmeme-li v potaz, že celý zájmový, 
výcvikový prostor se rozprostíral na ploše cca. 170 x 
60 km, šlo o úsekovou ochranu. Tomu ostatně odpoví-
dá i mobilnost celého kompletu a rychlost nasazení. 
Od povelu k sesednutí, rozvinutí kompletu a zaměře-
ní cíle nepřesáhl čas tři minuty. Bavíme se o RBS-70, 
příprava radiolokátoru ReVISOR je pak otázkou zhru-
ba 10 minut. V praxi pak byla nastavena datová i rá-
diová komunikace s Bundeswehrem a celým velením 
cvičení a  sladěn postup, přesun, ale i  rychlá změna 
operačního nasazení s ohledem na zprávy o pohybu 
„nepřátelské“ techniky. Nepřátelskou technikou se 
stala zejména helikoptéra AH-64 Apache, tedy bi-
tevní vrtulník používaný od  sklonku studené války 
až po  současnost. Ten bylo třeba včas identifikovat 
a  zlikvidovat. Nepřátelská helikoptéra nad bojištěm 
plným tanků a obrněných transportérů by znamenala 
těžké ztráty, zastavení postupu, či úplné obrácení sil. 
Strakoničtí tak neváhali ani okamžik, ihned po  za-
měření byla nepřátelská technika eliminována. Ne-
šlo o žádné skutečné sestřely, konec konců žádná ze 
stran nedisponovala ostrou municí, ale šlo o identifi-
kování nepřítele, jeho zaměření a  pomyslný sestřel. 
Vše probíhalo v  reálném čase, šlo o  reálné pokyny 
a samozřejmě, nejedná se o videohru, tedy i o reálný 
počet vystřelených raket. Po  každém „výstřelu“ za-
hlásil operátor kompletu stav zasažení a spotřebu -1, čili 
kolik by bylo třeba ke skutečnému sestřelu s ohledem 
na  zkušenosti a  manévrování helikoptéry. Ta ovšem 

příliš šancí nemá při rychlosti rakety Mach 2… Leč 
i  z druhé strany američtí piloti procvičovali boj pro-
ti prostředkům protivzdušné obrany. Ten zahrnuje 
krycí manévry těsně nad porostem (stromy) a rychlé 
opětování palby na  pozice odpaliště. To vše ve  dne 
i v noci s užitím systémů nočního vidění.

Boj v tvrdých podmínkách
Norsko se díky svým klimatickým podmínkám, 

řadě vodních ploch, ale i horských oblastí hodí k roz-
ličným typům výcviku. Proto byla v  rámci cvičení 

Trident Juncture naší armádou procvičována i  řada 
bojových scénářů. Protiletadlovci samozřejmě ne-
jsou bojovou jednotkou, která by se nasadila v  týlu 
nepřítele, nicméně při přesunech na dlouhé vzdále-
nosti je možnost útoku na  kolonu více než předpo-
kládaná. Jeden ze scénářů znamenal nástřel kolony, 
vyřazení části techniky z  provozu a  vedení obranné 
palby na  pozice agresora. Útok může přijít kdykoliv 
a  kdekoliv, proto je ochrana kolony jednou z  priorit 
zachování bojeschopnosti celé jednotky. Vojáci tak 
musí rychle reagovat, zaujmout perimetr a  včas 
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a přesně identifikovat zdroj útoku. Následně se pomocí krycí palby přiblížit k nepříteli a eliminovat jej. 
Součástí toho je i  zajetí nepřítele, jeho předání odpovědným jednotkám (kupříkladu vojenské policii) 
a ošetření raněných, či jejich přesun do bezpečí, případně zajištění leteckého odsunu. K  tomu pomáhá 
vojákům odborný kurz CLS, díky kterému jsou schopni zraněné rychle diagnostikovat, provést základní, 
život zachraňující ošetření a předat zprávu o skutečném stavu a míře poranění. V případě cvičení v Norsku 
pak o porovnání jednotlivých armád a zkušeností vojáků, účastníků kurzu CLS v náročných, klimatických 
podmínkách. Každému takovému nasazení vždy přihlížel tým rozhodčích. Vyhodnocení každého dne pak 
bylo základem k poučení se z chyb, ale i přiblížení se certifikaci pro potřeby Sil rychlé reakce.

Text a foto: Michal Voska
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Takovou podobu měla jedna z  epizod cvičení Jus in 
Bello 2018, které se v polovině října konalo ve výcvi-
kovém prostoru Březina poblíž Vyškova.
„Naším cílem bylo procvičit a  upevnit si povědomí 
o nejnovějších poznatcích z oblasti práva ozbrojené-
ho konfliktu. Vedle jednotky ze 102. průzkumného 
praporu, která se připravuje k nasazení do zahraniční 
operace EUTM v Mali, se do cvičení zapojili příslušníci 
Právní služby AČR, posluchači právnických a  lékař-
ských fakult a nevládních národních a mezinárodních 
humanitárních organizací. Jednalo se o unikátní pro-
jekt spolupráce akademické sféry s ozbrojenými sila-
mi, který nemá v Evropě obdoby,“ zdůraznil náčelník 
Právní služby AČR plukovník Emil Horčička.
„Tento projekt vznikl ve spolupráci s podplukovníkem 
Otakarem Foltýnem zhruba před třemi lety. Původ-
ně to nebyla formální vojenská akce, ale dobrovolná 

záležitost. Naši posluchači sem přijeli, aby se sezná-
mili s praktickou aplikací práva ozbrojených konflik-
tů,“ dodal proděkan olomoucké Právnické fakulty 
Martin Faix. „Myslím si, že z  hlediska výuky huma-
nitárního válečného práva jsme na  tom jako repub-
lika celkem dobře. Určité rezervy ale vidím v oblasti 
rozšiřování tohoto práva, a to jak mezi studenty, tak 
i v našich ozbrojených silách.“

Nevybuchlý granát
Po  uprchlickém táboře pobíhá jeden ze zraněných 
sem a  tam. Viditelně je v  posttraumatickém šoku. 
Vojáci se ho pokouší zadržet, ale viditelně se jim to 
nedaří. Zdravotníci začínají s  tzv. triáží. Zraněné je 
potřeba roztřídit podle závažnosti zranění a  nalé-
havosti ošetření. „Jako první jsou k  odsunu vybráni 
pacienti, kteří jsou dechově nebo oběhově nestabilní 

a  jsou v  přímém ohrožení života. Zároveň se u  nich 
ale musí vzít v  úvahu prognóza přežití během pře-
pravy. Pokud je tedy zraněný v takovém stavu, že by 
nemusel transport, případně první hodiny po ošetře-
ní přežít, tak i  on je odložen z  toho primárního ur-
gentního odsunu. Přednost je dána pacientům, kteří 
z odsunu a následné zdravotní péče budou profitovat 
i v následujících hodinách a dnech,“ vysvětluje lékař 
nadporučík Jiří Kotek.
V  tom jeden z  mužů 13. úkolového uskupení EUTM 
Mali objeví v uprchlickém táboře nevybuchlý granát. 
Okamžitě se musí přerušit veškerá lékařská pomoc. 
Zdravotníci opouští prostor. Vše musí nejdříve pro-
věřit přivolaní pyrotechnici. „Řídíme se standardní-
mi operačními postupy. Po  ohlášení incidentu jsme 
ze všeho nejdříve udělali průzkum. Pak jsme celou 
oblast zajistili. Nyní musí uprchlický tábor vyčistit 

Pravidla 
pro vedení války

Z lesa se ozývaly dlouhé dávky ze samopalu, které v pravidelných intervalech přerušovaly jen 
výbuchy granátů. Uprchlický tábor, vybudovaný v bezprostřední blízkosti malijské metropole 
Bamako, se ocitl v jednom ohni. Raněných a mrtvých byly desítky. Napadli ho bojovníci jednoho 
ze znepřátelených kmenů. To už tady byli příslušníci českého kontingentu, kteří zajistili perimetr 
tábora a přivolali MEDEVAC.

Do přípravy na nasazení v Mali Jus in Bello 2018 se zapojila Právní služba AČR, 
akademická sféra a nevládní humanitární organizace
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pyrotechnici. Teprve pak mohou naši zdravotníci po-
skytnout pomoc,“ upozorňuje velitel 13. úkolového 
uskupení EUTM Mali kapitán Marek Krajčík.

Přeplněná ošetřovna
Do uprchlického tábora se konečně vrací zdravotníci. 
Přímo na  místě poskytují pomoc. Ze všeho nejdříve 
stabilizují životní funkce a  pak zajišťují přepravu 
na  základnu na  ošetřovnu. Ty nejvážnější případy 
jsou naloženy do vrtulníku, který právě přistál v bez-
prostřední blízkosti tábora. Zajišťuje zde letecký 
MEDEVAC.
Na  ošetřovně úrovně ROLE 1 má všechno na  povel 
lékař, nadporučík Jiří Kotek. Všechna lůžka jsou plně 
obsazena. „Během tohoto simulovaného projektu 
jsme sice materiálně posílení, ale personálně malin-
ko oslabení. I s tím je ale možné se vypořádat, když se 
celá záležitost dobře zorganizuje. V reálné situaci by 
to fungovalo tak, že většina pacientů, kteří tady mo-
mentálně leží na postelích, už by tady dávno nebyla. 
Posunuli bychom je na  vyšší stupeň zdravotnického 
zařízení k  dalšímu řešení,“ vysvětluje nadporučík. 
„Podobného praktického zaměstnání jsem se účast-
nil vloni, pro mne je to tedy opakovaná zkušenost. 
Jsem tady především proto, že se mi to líbilo. Bylo 
to něco, co jsem nikdy nezažil. Je skvělé, že si mů-
žeme oživit tyto praktické dovednosti a  získat další 
zkušenosti.“

Zhoršená bezpečnostní situace
Společně s evakuovanými zraněnými se na základnu 
českého 13. úkolového uskupení EUTM Mali infiltro-
valo také několik povstalců. V  noci došlo k  jejímu 
nastřelení, což ještě více eskalovalo bezpečnostní 
situaci. Osoby, které byly vně základny, se dožadova-
ly vstupu a  ochrany. Vycházely z  toho, že je úkolem 
vojáků zajistit také jejich bezpečnost. Vše vyvrcholilo 
komplexním útokem povstalců. Ten se podařilo od-
razit. Přesto ale došlo k přijetí civilních osob. Velitel 
našeho kontingentu bezprostředně nařídil jejich 
bezpečnostní prohlídky. Mohly se pohybovat pou-
ze v  doprovodu vojáků. A  právě zde byl prostor pro 
mezinárodní nevládní organizace, jejichž zástupci se 
do  cvičení rovněž zapojili. Převzali péči o  uprchlíky, 
která zahrnovala jejich stravování a další záležitosti. 
Snažili se rovněž získat co nejvíce informací o  nich 
a jejich problémech, aby právní poradci velitele moh-
li posoudit, zda splňují statut uprchlíků.
Ani v  tomto okamžiku ale nebyla bezpečnostní si-
tuace na  základně právě ideální. Vzniklo podezření 
ze spáchání znásilnění. Další incident byl spojen 
s úmrtím vojáka. Z tohoto důvodu se do cvičení zapo-
jili i vyšetřovatelé Vojenské policie a státní zástupce. 
„Pro nás je důležité, abychom navedli velitele úkolo-
vých uskupení procvičovat činnosti, které sice nejsou 
tak časté, ale o to složitěji se hledá jejich řešení. Musí 
umět v  souladu s  pravidly mezinárodního humani-
tárního práva na ty incidenty reagovat. A to ve spo-
lupráci se svými právními poradci,“ zdůrazňuje plu-
kovník Horčička. „U nás není jako třeba na Slovensku 
systém vojenské justice, takže i pro státní zástupce je 
takovéto cvičení příležitostí, jak si podobné záležitos-
ti procvičit. Pokud dojde v zahraniční operaci k zabití 
našich vojáků, jako tomu bylo letos v  létě v  Afghá-
nistánu, je to z  hlediska trestního práva zločin jako 

každý jiný. Osoby, které ho spáchaly, případně se spo-
lupodílely na jeho organizaci, musí být stíhány. Naší 
zásadou je stíhat kohokoliv, kdekoliv na  světě. Také 
v  těchto případech probíhá standardní vyšetřování, 
jako by se to stalo v České republice.“

Bez výcviku se neobejdeme
Cvičení se účastnilo téměř šest desítek studentů pře-
vážně Právnické fakulty Univerzity Palackého z  Olo-
mouce. V roli figurantů zde imitovali nejen uprchlíky, 
ale ti se specializací na humanitární válečné právo se 
zapojili i  do  činnosti právních poradců velitele. Ne-
spornou výhodou bylo, že se jednalo i  o  zahraniční 
studenty, a  to dokonce ze zemí, kde měli možnost 
na  vlastní kůži poznat válečné konflikty. Konkrétně 
z Mali, Iráku, Íránu či Arménie.
Doprovodil je i  jeden z  našich největších odborníků 
na humanitární válečné právo profesor JUDr. Dalibor 
Jílek, který vyučuje na katedře mezinárodního evrop-
ského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého.
„V  roce 1996 jsem zahajoval výuku humanitár-
ního práva na  Vysoké vojenské škole pozemního 
vojska ve  Vyškově. Za  ta léta je posun příslušníků 
AČR ve  znalostech a  aplikaci humanitárního práva 

skutečně výrazný. Od roku 1991 jsem na naší fakultě 
přednášel humanitární právo fragmentárně. Ve  Vy-
škově to již bylo komplexně. Snažili jsme se učit 
všechno hrou. To je základní předpoklad, aby si kaž-
dý byl schopen osvojit nejen znalosti, ale současně 
dovednosti. Znalost je totiž podmínkou dovednosti. 
Naše první kontingenty působící v  mírových opera-
cích OSN nebyly vybaveny právním poradcem, což 
byl závazek vyplývající z ženevských úmluv a násled-
ných protokolů z  roku 1977. Dnes je stav takový, že 
v armádní právní službě je vybudována pyramidální 
struktura. A  právě to je zásadní rozdíl mezi tím, co 
bylo v  devadesátých letech minulého století a  co je 
dnes,“ upozornil Dalibor Jílek. „Humanitární právo je 
institucionalizované. Mezinárodní výbor Červeného 
kříže má nejen monitorovací funkce, ale i funkci nutit 
strany k tomu, aby jej zachovávaly. Realita tomu ale 
neodpovídá. Musíme být sebekritičtí. Mezinárodní 
právo prostě nemá tolik mechanizmů, aby dokázalo 
zabránit opakovanému porušování. Toto cvičení je 
svého druhu ojedinělé. Právě bez takovéhoto prak-
tického výcviku se v  současnosti ale neobejdeme,“ 
dodal za závěr.

Text a foto: Vladimír Marek
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Cílem CLS kurzů je naučit vybrané vojáky poskyt-
nout bezodkladnou, život zachraňující pomoc přímo 
na  bojišti. CLS-vojáci jsou jakýmsi mezičlánkem mezi 
zdravotníky (Combat Medic) a vojáky. V Armádě České 
republiky tyto kurzy probíhají již několik let. Dalším 
akreditovaným místem CLS kurzů je od  letošního 
července i odbor Letecké záchranné služby a urgentní 
medicíny Armády ČR Líně.

„V  první etapě jsme začali pořádat CLS kurzy pri-
márně zaměřené na  vojenský zdravotnický personál, 
kdy první čtrnáctidenní kurz pro osm účastníků už 
proběhnul, druhý se uskutečnil pro dalších osm vojáků 
v druhé polovině října,“ informuje plukovník gšt. Zde-
něk Pašek, náčelník odboru Letecké záchranné služby 
a  urgentní medicíny Líně a  dodává, že výhledově by 

chtěli poskytovat ucelený řetězec kurzů pro léčebně 
odsunový systém.

Ošetřit raněné pod krycí palbou
„Tepenné krvácení, průstřely hrudníku a  neprů-

chodnost dýchacích cest, to jsou hlavní typy zranění, 
která mohou v  případě neposkytnutí první pomoci 
zapříčinit smrt přímo na  bojišti,“ vysvětluje prapor-
čík František Lukeš, instruktor CLS kurzů z  odboru 
Letecké záchranné služby a  urgentní medicíny Líně. 
„Ze statistik vyplývá, že pokud se nepodaří zastavit 
masivní krvácení přímo v  terénu, tak v  90 % raněný 
voják umírá přímo na  bojišti. Pouze 10 % jich ze-
mřelo později po  transportu do  zdravotnického za-
řízení. Alfou a  omegou výcviku je tedy umět zastavit 

masivní krvácení z končetin. Ať již jde o zranění způso-
bená střelbou nebo výbuchem. Správné nasazení škr-
tidla a vůbec zacházení s ním musí být samozřejmostí, 
a to není v bojových podmínkách vůbec nic jednodu-
chého. A to je cílem našich CLS kurzů. Naučit absolven-
ty poskytnout rozšířenou první pomoc a ošetřit raněné 
pod krycí palbou nebo v takticky zajištěném prostředí.“

Scénáře vycházejí z reálných 
konfliktů

První týden čtrnáctidenního kurzu probíhá vždy 
teoretická část a v následující praktické části druhého 
týdne jsou pro účastníky simulovány modelové si-
tuace, které mohou v rámci reálných konfliktů nastat. 
„Snažíme se připravit velmi realistické scénáře, které 

Nejčastějším důvodem úmrtí vojáka na bojišti je ztráta krve. Potvrzují to statistiky téměř všech aliančních 
jednotek, které byly nasazeny do zahraničních misí s nestabilní bezpečnostní situací. Zejména Afghánistán je 
země, kde dochází k největším životním ztrátám. Poskytnutí první pomoci přímo na bojišti dává šanci přežít. Proto 
i snahou české armády je mít v každé bojové jednotce tzv. „sílesáky“ – vojáky s akreditací CLS (Combat Live Saver).

„Sílesáci“ 
zachraňují životy 
vojáků pod palbou
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vycházejí ze skutečných situací a  kontaktů, kterými 
naši vojáci prošli v zahraničních misích, zejména v Af-
ghánistánu,“ pokračuje instruktor CLS kurzů praporčík 
Lukeš.

Aby simulované scénáře byly opravdu realistické, 
využívá odbor Letecké a  záchranné služby pro tento 
typ kurzu i  vojáky 4. brigády rychlého nasazení ze 
Žatce, kteří simulují bojovou jednotku. „Má to dva as-
pekty. Jednak jsou to bojovníci, kteří prošli několika 
zahraničními misemi, a  dovedou účastníkům kurzu 
připravit skutečnou atmosféru, kdy dojde k  útoku 
na  vlastní jednotku. Druhým přínosem je i  to, že se 
„sílesáci“ dostanou do  situace, kdy pod psychickým 
tlakem nejenže musí poskytnout první pomoc raně-
ným, ale musí komunikovat s bojovníky, kteří je kryjí 
palbou,“ vysvětluje Lukeš.

Psychický stres lze mírnit přímo 
na bojišti

Voják zraněný na  tváři má mnohdy dýchací cesty 
zahlcené krví nebo jinak přerušené. „Je nutné umět 
dýchací cesty zprůchodnit zavedením ‚dýchací trubice‘ 
nebo provést chirurgicky koniotomii (tracheotomii),“ 
konstatuje instruktor. „Dále si musí umět poradit 
s poraněním hrudníku s případným tenzním pneumo-
toraxem. To je stav, kdy se ve  zraněné části hrudníku 
hromadí vzduch, který tlačí na ostatní orgány, přede-
vším na srdce a případně na zdravou část plíce. Pomocí 
aplikace velké jehly se raněnému uleví v  postižené 
části hrudníku od tlaku vzduchu.“

Absolventi jsou také v  rámci kurzu cvičeni na  si-
tuace, kdy si musí poradit s vojákem, který je v šoku. 
K tomu často dochází při masivní ztrátě krve. Důležitou 
součástí je i  komunikace se zraněným, kdy se snaží 
předcházet vzniku posttraumatické stresové poruchy. 
Jedná se o  situaci, která je zapříčiněna extrémním 
psychickým vypětím. Jeho následky ale lze přímo 
na bojišti mírnit.

„Je dokázáno, že lidé postižení posttraumatickou 
stresovou poruchou si nepříjemný zážitek spojují s fy-
zickou bolestí,“ vysvětluje zdravotník. „Proto v kurzech 
dbáme na  to, aby se vojáci, poskytující první pomoc, 
snažili raněným ulevit od  bolesti, ať již jde o  fixaci 
zlomenin nebo o poskytnutí analgetických přípravků.“

Zranění jsou maskována velmi 
realisticky

„Roli figurantů nám plní studenti Západočeské uni-
verzity a náš personál proškolený  v maskování dokáže 
vytvořit velmi realistická zranění, která jsou k neroze-
znání od  skutečných,“ popisuje vzhled simulovaných 
zranění praporčík František Lukeš. „Svou roli hraje i to, 
že maskující jsou ve  své profesi zdravotníci, kteří se 
tady na letecké záchrance setkávají se zraněními, která 
jsou mnohdy podobná těm válečným.“

Znalosti lze aplikovat pouze v bo-
jovém prostředí

V rámci kurzu jsou účastníci přezkušováni z třídění 
raněných, kdy si musí určit prioritu odsunu, a  musí 
prokázat, že jsou schopni aplikovat teoretické znalosti 
v psychicky náročných podmínkách.

„Vojáci CLS jsou součástí téměř každé bojové jed-
notky. Jedná se o laiky, kteří se během akreditovaného 

kurzu naučí, jak ošetřit zraněného spolubojovníka 
a  poskytnout mu první pomoc,“ podotýká plukovník 
gšt. Zdeněk Pašek. „Tato pomoc je rozšířenější než 
u podobných kurzů určených pro civilní sektor a musím 
zdůraznit, že ty zkušenosti, které v  tomto vojenském 
kurzu získají, jsou využitelné pouze v  bojových pod-
mínkách a invazivní výkony nesmí tito absolventi pou-
žívat v běžném civilním prostředí. Ty může poskytnout 
pouze zdravotnický záchranář.“

Že kurz je náročný potvrzují i  samotní účastníci. 
„Chápu ale, že je to nutné a  nezbytné,“ říká jeden 
z nich. „Věřím, že takto získané zkušenosti využijeme 
u naší jednotky v rámci dalšího zdravotnického vzdě-
lávání vojáků, ale zejména mohou přispět k  výrazné 
eliminaci lidských ztrát při nasazení našich vojáků 
v zahraničních misích.“

Text a foto: Jana Deckerová


