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Rakety
nad Baltským
mořem

Příslušníci 25. protiletadlového raketového
pluku se na polygonu Ustka v Polsku
účastnili taktického cvičení

Připraveno redakcí
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Příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku se na polygonu Ustka v Polsku účastnili taktického cvičení

Rakety
nad Baltským mořem

Stovka příslušníků Armády ČR se ve dnech 29. května až 3. června
zúčastnila na polygonu Ustka v Polsku taktického cvičení BALT 2017,
jednoho z nejvýznamnějších cvičení Vzdušných sil Armády ČR v letošním
roce. Jádro cvičících tvořili vojáci z 251. protiletadlového raketového
oddílu ze Strakonic, které doplnili jejich kolegové z ostatních součástí
strakonického útvaru i příslušníci dalších vojenských útvarů a zařízení
Armády ČR. Taktické cvičení vyvrcholilo v pátek 2. června bojovými střelbami
z protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB.
„Taktické cvičení BALT 2017 se uskutečnilo
za účelem kontroly všestranné připravenosti příslušníků Armády ČR k plnění úkolů v rámci Národního posilového systému protivzdušné obrany ČR
a k ochraně i obraně územní celistvosti České republiky,“ uvedl zástupce velitele Vzdušných sil Armády
ČR brigádní generál Petr Hromek, který byl zároveň
řídícím cvičení.
Vojáci se na sever Polska přepravili postupně trojím způsobem – po silnici, železnici a letecky.
Jako první dorazila na polygon Ustka skupina vojáků,
která zodpovídala za převoz a přípravu dvanácti kusů

raket 3M9M3E. Munice byla převážena po silnici.
Trasa vedla z České republiky, přes německé území
až na sever Polska. Na přesun nákladu dohlížela Vojenská policie příslušného státu. Do Ustky dorazili vojáci
po necelých sedmnácti hodinách ve středu 24. května
odpoledne. Vzápětí začali připravovat rakety.

Příprava raket
Specializovanou činnost prováděli příslušníci
polské technické baterie ve spolupráci s českými vojáky. Všechny rakety postupně prošly několika pracovišti

technologické linky. Každý kus bylo nutné nejprve
vyložit z kontejneru, naložit na montážní vozík a přesunout na pracoviště kompletace. Zde polští technici
doplnili raketu o křídla, vztyčili stabilizátory, otevřeli
montážní otvory a provedli další nezbytné úkony. Následovala kontrola palubního zařízení rakety. Během
ní se ověřuje například schopnost rakety zachytit cíl,
funkčnost turbogenerátoru či radiolokačního zapalovače a autopilota.
Na dalším pracovišti se zásobník rakety plnil
stlačeným vzduchem na pracovní tlak 27 MPa, který
slouží k pohonu křídel, kormidel a turbogenerátoru.
Na specializovaném stanovišti se následně montovalo
autodestrukční zařízení. Jeho úkolem je odpálit bojovou nálož rakety v případě, že by minula cíl. Po opětovném měření a kontrole důležitých parametrů připojili technici k radiolokačnímu zapalovači pojistný
a iniciační mechanismus a uzavřeli víčka. Po uzavření
montážních otvorů byla obnovena hermetizace rakety.
Poté se raketa uložila na nabíjecí přepravník a byla převezena na místo pro nabíjení.
Pro přesun téměř tří desítek kusů techniky využili vojáci železnici. Ani v tomto případě nechyběl
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doprovod příslušníků Vojenské policie a strakonického
útvaru. Zbývající část vojáků se do Polska přepravila
letecky. V pondělí 29. května byli všichni cvičící již
na místě. První den cvičení tak byl hlavně ve znamení
vyvagónování techniky a rekognoskace prostorů, určených pro výcvik. Následující den se vojáci s technikou
přesunuli do palebných postavení, kde proběhlo rozvinutí jednotky, navázání spojení a orientace odpalovacích zařízení. Poté se již rozběhly nácviky řízení palby.

Spolupráce s letectvem
Cvičení BALT 2017 předcházela několikaměsíční
intenzivní příprava vojáků. Probíhala jak u domovského útvaru ve Strakonicích, tak i na letecké základně
v Čáslavi. Strakoničtí vojáci zde využívali intenzivní
letové úsilí, aby se zdokonalili v zachytávání a fiktivním ničení nepřátelských vzdušných cílů. Spolupráce
s čáslavskými piloty pokračovala i během cvičení
v Polsku.
K pobřeží Baltského moře přiletěl od 211. taktické letky z Čáslavi nadzvukový letoun JAS-39 Gripen,
aby vojákům simuloval vzdušného protivníka během
průpravných střeleb. Ty sloužily nejen jako nácvik před
bojovými střelbami, nýbrž i k ověření schopností vojáků před polskými bezpečnostními důstojníky, kteří
na průběh střeleb dohlíželi.

Den D
Bojové střelby z protiletadlového raketového
komplexu 2K12 KUB proběhly v pátek 2. června. Řídící střeleb plukovník Ján Sedliačik vyhlásil dvě hodiny
před zahájením střeleb signál G-120. Na tento povel
nabili vojáci rakety na odpalovací zařízení. Zaujali
bojovou sestavu a provedli orientaci techniky. Na signál G-60 zapnuli vojáci techniku, zkontrolovali její
funkčnost a ověřili, že rakety jsou připraveny k boji.
Půl hodiny před střelbami se uzavřel prostor střelnice
a bylo prověřeno spojení na složky Integrovaného záchranného systému.
Čtvrt hodiny před střelbami vyhlásil řídící signál
G-15. Prvky komplexu 2K12 KUB přešly do pohotovosti
ke střelbě. Vojáci odjistili rakety a zapnuli také bezpečnostní zařízení, která hlídala, že střelba nebude vedena
mimo stanovený sektor. Posledních pět minut avizoval
signál G-5, na který byla již technika připravena k bojové činnosti. Polský letoun Su-22 nesoucí cíl, na který
vojáci působili, přiletěl do prostoru střelnice.
Z místa bojového velení RACCOS přišel na palebnou jednotku rozkaz: „Cíl zachytit!“ Operátor
řídícího a naváděcího radiolokátoru sledoval letoun
Su-22 a počkal na odpálení cíle. „Cíl zachycen,“ zahlásil
o chvíli později. Pak už šlo všechno ráz na ráz. Po obdržení povelu z místa bojového velení zahlásil velitel
radiolokátoru: „Prvý pal!“ a zmáčknul tlačítko, kterým
předal informaci na odpalovací zařízení. První raketa
byla odpálena. „Druhý pal!“ a druhá raketa odešla
z odpalovacího zařízení. O chvíli později již operátor
vyhodnotil střelbu: „Cíl zničen, spotřeba dvě.“ Během
dvou letových oken tak vojáci postupně odpálili dvanáct raket 3M9M3E, kterými zničili všechny cíle.

Stříleli na leteckou raketu
Při bojových střelbách vojáci působili na cíl
s označením SRCP-WR. Jedná se o upravenou leteckou raketu, dlouhou dva a půl metru a vážící zhruba
80 kilogramů. Připevněna byla k podvěsu polského
bombardovacího letounu Su-22. „Pro obsluhy řídícího
a naváděcího radiolokátoru SURN CZ byl náročný zejména ten okamžik, kdy museli zaznamenat odpálení

cíle z letounového nosiče, konkrétně letounu Su-22,
a přejít na sledování (zachycení) cíle. Na to měli jen
krátkou dobu – zhruba od dvou do šesti sekund,“ uvedl
velitel 251. protiletadlového raketového oddílu podplukovník Vlastimil Hujer.

Proti raketám
letěla mladá pilotka
Při střelbách vždy panují přísná bezpečnostní opatření. Vojáci zahajují střelbu až v momentě,
kdy letadlo opustí vymezený prostor. Přesto může někoho napadnout, jestli má pilot strach, když letí proti
raketám. „Žádný strach si nepřipouštím. Je to jeden
z úkolů, které plním. Patří to k mé práci,“ sdělila poručice Barbara Buczyńska, jež pilotovala jeden z letounů
Su-22, ze kterých byly odpalovány cíle.
Pro službu u letectva se rozhodla již jako malá.
„Přála jsem si to od dětství. Jsem ráda, že jsem to dokázala a splnila si tak svůj sen,“ řekla mladá vojákyně.
Práci pilota popsala jako zajímavou ve všech směrech.
„Jinak bych se jí ani nevěnovala,“ dodala. Do kokpitu
vojenského letounu usedá pátým rokem. „Létat chci
tak dlouho, jak to jen půjde,“ prozradila své plány polská pilotka.

Profesní vrchol
Bojové střelby lze chápat jako pomyslný profesní vrchol. Ačkoliv vojáci absolvují výcvik a průběžně
se zdokonalují v zachytávání vzdušných cílů, účast
na střelbách představuje nenahraditelnou zkušenost,
kterou by optimálně měl projít každý voják. „Bojové
střelby nejen prověřily odborné znalosti vojáků, nýbrž i výrazně prohloubily jejich praktické zkušenosti
s ovládáním protiletadlového raketového komplexu
2K12 KUB,“ uvedl plukovník Ján Sedliačik, velitel
25. protiletadlového raketového pluku.
Střelbami vyvrcholilo taktické cvičení BALT 2017.
Během něj se několikrát ukázalo, jak důležitá je spolupráce s ostatními složkami, ať už se jedná o letectvo, námořnictvo či správu vojenského výcvikového prostoru.
Na přípravě i průběhu střeleb se velkou měrou podíleli
také techničtí odborníci. „Výtečné hodnocení, kterého
jsme dosáhli při bojových střelbách, je důkazem odborných kvalit našich vojáků i dobré týmové spolupráce,“
uzavřel plukovník Sedliačik.
Text: kapitánka Jana Samcová,
foto: Jan Kouba
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České meteoroložky v misi Resolute Support

Kábulské rosničky

Slunce a nejnebezpečnější oblak, způsobující bouřky a tornáda Cumulonimbus,
to jsou dva symboly, které nosí ve svém znaku příslušnice meteorologické stanice
mezinárodního letiště Kábul. Za těmito symboly, které jsou tolik charakteristické
pro oblohu nad Kábulem a vůbec nad celým Afghánistánem, se skrývá mnohdy
opomíjená, přesto zcela nepostradatelná práce vojenských meteorologů.
Stejně jako v Čechách, ani v Afghánistánu se bez
meteorologické stanice neobejde žádné letiště a tento fakt
mohou potvrdit zejména ti, kteří mají co do činění s létáním, tedy letové osádky a orgány řízení letového provozu.
Historie českého podílu na meteorologickém zabezpečení leteckého provozu na kábulském letišti spadá
do roku 2004, kdy do Afghánistánu přiletěla dvojice meteorologů – pozorovatelů. Od té doby se počty českých
meteorologů v Kábulu různě měnily, neboť Česká republika začala do mise vysílat i meteorology – synoptiky.
V současnosti slouží v Kábulu dvě české meteoroložky,
nadporučice Monika R. a nadrotmistryně Markéta B.
Obě dámy doplňují mezinárodní, celkem pětičlenný tým
a svojí vitalitou a neustále dobrou náladou jsou ozdobou
celé stanice. Při návštěvě naší redakce na konci května
šlo o báječné zpestření a po několika dnech na stále neklidném Bagrámu i na příjemné zklidnění situace. Dámy
dokáží nejen předávat bezchybné informace o stavu
ovzduší a celkově o meteorologické situaci, ale jsou pro
své okolí i neskutečnou psychickou vzpruhou.

A fakta
První přístrojová měření se prováděla
ve francouzském městě Clermont Ferrand
v roce 1649. První meteorologická síť stanic
pak vznikla v Toskánsku v roce 1652. V letech 1719–1720 v Zákupech u České Lípy se
provádělo měření meteorologických vlivů.
Klementinum je provádí od roku 1752. Během 19. století vzrostl význam meteorologie v souvislosti s potřebou zajistit dobré
podmínky pro přesuny armád a loďstev, což
znamenalo vyvinout postupy pro zmapování pohybu hlavně mořských bouří. Moderní
předpovědi počasí využívají rozsáhlých matematických modelů a pokoušejí se stanovit s poměrně vysokou spolehlivostí, jak se
bude počasí v následujících dnech vyvíjet.

Znalost horské
meteorologie
Ačkoliv je území Afghánistánu velké přibližně jako území Německa, na jeho teritoriu se
nachází jenom devět funkčních meteorologických
stanic, z nichž některé nepracují v nepřetržitém
provozu a některé pouze v automatickém režimu,
poskytujícím omezené informace. Tento malý počet
činných stanic se v důsledku projevuje malým počtem vstupních informací, potřebných pro přípravu
kvalitních předpovědí. Další skutečností je, že území Afghánistánu se nachází pouze v okrajových
oblastech všech dostupných numerických modelů.
Pravděpodobnost úspěšné předpovědi je tudíž podstatně menší. Naopak velkým přínosem pro práci
na meteorologické služebně jsou informace z detektoru blesků stanice TACMET. Vedle rutinní práce
ve složitých a zcela odlišných podmínkách klimatických i pracovních skupina českých meteorologů
zavedla do praxe nový kvalitní způsob přenosu meteorologických informací orgánům řízení letového
provozu a také se soustředí na komplexní zpracování a efektivní využívání klimatických informací pro
svoji praxi, ale zejména pro činnost svých následovníků. Hodně důležitou součástí v předpovědní praxi
meteorologů-prognostiků na letišti Kábul je znalost
horské meteorologie.
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Subtropické podnebí

doslova kdekoliv. Vliv má samozřejmě výška, ve které
balón nakonec praskne a při dopadu i vliv odporu zbytků
prasklého balónu. V celé historii, ať již u nás v České republice, tak i ve světě včetně Afghánistánu, nebyl nikdy
zaznamenán případ, že by meteorologický balón ohrozil
letový provoz, nemluvě o přímém ohrožení letadel. Nicméně před každým vypuštěním je třeba žádat řídící věž
letiště o povolení. To je obvykle dáno obratem, či v řádu
několika málo minut. Celá komunikace samozřejmě
probíhá v angličtině, meteorologická stanice má mezinárodní zastoupení a stejné to je i na řídící věži. Balón se
do výšky vznese vysokou rychlostí, od vypuštění jej není

Specifikum práce meteorologů v Afghánistánu
je spojeno se samotnou geografickou polohou země –
nachází se totiž v subtropickém podnebném pásu, takže
obecně se dá říci, že zde převládají suchá horká a větrná
léta s občasným zvířeným prachem nebo prachovou
bouří, zimní deště, popřípadě sněžení a jarní bouřky.
Výrazně podobu počasí ovlivňuje také pohoří Hindúkuš,
které je předhůřím Himálaje a tvoří velkou část území
Afghánistánu. Samotný Kábul leží v nadmořské výšce
necelých 1 800 m n. m. a je obklopen horami vysokými
4 500 – 5 000 m n. m. Meteorologové se tu musí obejít
bez takových vymožeností, jako je například meteorologický radar, který je v ČR běžně k dispozici. To komplikuje
práci zejména v období jarních bouřek a zimního sněžení. Na druhé straně jim výrazně pomáhají výstupy
numerických předpovědních modelů (Aladin aj.), jimiž
meteorology v Kábulu pravidelně zásobuje hydrometeorologické zabezpečení Vojenského geografického
a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř). Je třeba
se zmínit, že předpovědi počasí v Kábulu nikdy nemohou
dosáhnout takové přesnosti jako v ČR, kde je k dispozici
spousta sofistikovaných podkladových materiálů. Přesto
je úspěšnost těchto předpovědí na zdejší podmínky velmi dobrá.

Pomáhají i balóny
Markéta i Monika, naše meteoroložky, používají, respektive dvakrát denně vypouštějí balóny, které
jsou opatřeny řadou čidel a pomáhají při monitorování
situace. Pro citlivý systém radiosondy Vaisala RS92
se používají dva rozměry balónů. V prvním případě jde
balón nesoucí pouze radiosondu, v druhém je systém
doplněn ještě o čidlo ozónu. Postup před vypuštěním
je vždy stejný. Řídící jednotka systému se zapojí na základně do kalibračního přístroje, čímž dojde k optimalizaci údajů. Poté se připojí ke speciální baterii, která celý
systém pohání. Dříve bylo nutné před startem baterie
„zavodnit“, to nyní již není třeba. „Nechcete si na balón
napsat nějaký vzkaz?“ Vždy usměvavá nadrotmistryně
Markéta při napouštění balónu héliem samozřejmě žertuje, nicméně pravdou je, že balón může urazit až stovky
kilometrů a dostat se téměř do stratosféry. Radiosonda
poté skončí někde na zemi. Tento způsob měření se používá i v České republice, resp. v tehdejším Československu
od roku 1957. Na počátku se měřilo na letištích Kbely
a Ruzyně, pak se starty přesunuly na stanici Praha-Libuš.
V některých obdobích se ve vedlejších termínech, v šest
hodin ráno a šest večer světového času, měřil jen výškový vítr, tedy jeho směr a rychlost. Ale od roku 1974
se na Libuši už prováděla jen kompletní měření, při kterých se měří tlak, teplota, vlhkost. Z těchto dat se vypočítává výška, z polohy směr a rychlost větru.

Kam poletí
Dráha meteorologických sond a místo dopadu
jsou dány aktuálními podmínkami v atmosféře, zejména směrem a rychlostí větru. Balón tak může skončit

vidět během malé chvíle. Ani pozorné oko pilotů balón
obvykle nezaznamená, leč piloti o startujícím/letícím
balónu vědí. Navíc konstrukce moderních letadel je proti případnému střetu odolná. Rázová vlna před letadlem
by zabránila tomu, aby se sonda srazila s letadlem přímo. Vypuštěním balónu a odečtu měřených hodnot samozřejmě práce našich meteoroložek nekončí, je třeba
zvládnout řadu dalších úkonů, vypracovávat pravidelná
hlášení, grafy a to vše bez ohledu na nebezpečí, která
Afghánistán skýtá. Obě dámy jsou ovšem profesionálky a mladší z nich, nadporučice Monika R., při otázce
co jí v Afghánistánu chybí, se smíchem od ucha k uchu
uvádí: „Nic, já jsem tady úplně spokojená,“ čímž nás
zcela odzbrojila a na základně zavládl smích, který
je na misi tak potřebný…
Text a foto: Michal Voska
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Polní chirurgický tým zachraňoval třináctiletého chlapce

Chodící
krevní banka
Nebylo tomu ani týden, kdy se v polní nemocnici na základně Al Asád, kde
působí český Polní Chirurgický Tým Irák (PCHT), uskutečnila akce registrace
dobrovolných dárců krve. Tito dárci jsou v případě potřeby povoláni k odběru
krve, pokud by docházely zásoby krevních konzerv, jelikož tato krevní náhrada
může být skladována pouze v určitém množství a omezenou dobu.
Tento systém se nazývá Walking Blood Bank.
Chodící krevní banka se zpravidla aktivuje v případě,
že zásoby krve dochází, nebo je u jednoho pacienta potřeba více než deseti krevních derivátů. Navíc
v polních podmínkách bývá k dispozici pouze krevní
plasma a červené krvinky bez možnosti podávat krevní
destičky (ty jsou při velké krevní ztrátě taktéž nepostradatelné a je potřeba je substituovat). Při registraci

dobrovolných dárců je nutné u každého potencionálního dárce provést důkladné laboratorní vyšetření tak,
aby v případě její aktivace docházelo jen k minimálnímu časovému prodlení. Pak jsou tito dárci zařazeni
do registru a poučeni, jak se chovat v případě potřeby
a jejich aktivace. A tato aktivace dobrovolných dárců
se uskutečnila naostro ani ne týden po jejich registraci
do seznamu chodících krevních bank.

Masivní ztráta krve
Toho dne byl přivezen třináctiletý irácký chlapec se střelným poraněním v oblasti stehna levé dolní
končetiny. Chlapec byl přivezen již v nestabilním stavu
po značné krevní ztrátě. Po prvotním vyšetření bylo
jasné, že je zasažena jedna z hlavních tepen, jelikož
rána masivně krvácela. Rentgenový snímek ukázal,
že je rovněž roztříštěná stehenní kost. Chlapec okamžitě dostal první transfúze krevních náhrad a plazmy
a byl přenesen na operační sál, kde začala náročná
operace. Nejprve bylo nutné nahradit část chybějící
cévy náhradou, která se vytvořila z žíly z pravé dolní
končetiny. Tento zákrok je sám o sobě chirurgicky a časově náročný, zvláště jedná-li se o dětského pacienta.
Poté bylo nutné ještě operovat roztříštěnou stehenní
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kost. Po operaci byl chlapec přemístěn do prostor ICU
(jednotka intenzivní péče) a jeho stav pečlivě monitorován. Ale náročná a několik hodin trvající operace byla
nad síly organismu dítěte, zvláště když bylo navíc již
oslabené masivní krevní ztrátou a dlouhým transportem před zahájením operace. Chlapcův stav se bohužel
zhoršoval a byl významně nestabilní. Proto bylo rozhodnuto o aktivaci Walking Blood Bank.

Výrazná pomoc
Čerstvá krev má zásadní výhodu oproti zmraženým krevním konzervám v tom, že významně
zlepšuje krevní srážení u traumatizovaného pacienta,
jelikož obsahuje veškeré komponenty čerstvé, nepoškozené skladováním, oddělováním jednotlivých složek a konzervováním. Navíc obsahuje i výše zmíněné
krevní destičky, které se v polních podmínkách skladovat a separovat nedají. Amplióny, které jsou rozmístěny po celé základně pro vyhlašování poplachů,
tentokrát posloužily ke svolání registrovaných dárců.
Po celé základně se nocí rozléhalo hlášení o hledání
dobrovolníků s krevní skupinou A Rh+. Hlášení bylo
vojensky strohé, ale všichni z něj cítili naléhavost
potřeby životadárné tekutiny pro záchranu života.
Bylo až neuvěřitelné, že první z dárců se dostavil
do nemocnice do jedné minuty po vyhlášení aktivace
Walking Blood Bank. Vše bylo přichystané k odběru,
a tak první dárce již seděl na židli, jeho krev stékala do krevní konzervy, když se dostavil druhý dárce,
a pak následovali další a další...

Uděláno bylo maximum
Krev, která se odebrala prvním dvěma dobrovolníkům, byla okamžitě podána raněnému chlapci.
Asi největší odměnou a poděkování dárcům bylo,
že mohli na vlastní oči vidět, jak jejich krev proudí
do krevního oběhu malého pacienta. Přesto, že se jednalo o příslušníky americké námořní pěchoty, kteří
jsou jedni z nejtvrdších vojáků americké armády, bylo
na jejich tvářích vidět dojetí a zadostiučinění, že jejich krev pomáhá raněnému dítěti. Byl to okamžik,

A fakta
Český polní chirurgický tým působil na západním hrotu operace Inherent Resolve od prosince
loňského roku do června letošního roku. Tým byl včleněn do americké polní nemocnice úrovně
ROLE 2. Jelikož se jednalo o jednorázové nasazení PCHT Irák bez předešlého a následného střídání, bylo nejprve nutné nastavit veškeré funkční mechanismy spolupráce jak s americkými zdravotníky na odborné úrovni, tak i s jejich logistikou, která polní chirurgický tým v místě nasazení
zajišťovala. Během svého působení tým provedl 49 chirurgických výkonů v celkové a regionální
anestézii, z toho bylo provedeno 44 akutních a 5 plánovaných zákroků. Ošetřeno bylo 53 pacientů
a tým se podílel i na úspěšném zvládnutí několika hromadných příjmů raněných (MASCAL).

kdy se spontánně uklidnil v nemocnici všechen shon
a ruch a příslušníci polní nemocnice mohli být svědky
této dojemné scény. Víc již nešlo v polních podmínkách
pro záchranu chlapce učinit. Nyní byl nutný rychlý
transport pacienta do „kamenné“ nemocnice s příslušným přístrojovým vybavením. Pacient byl předán iráckým vojenským zdravotníkům, kteří pro něj zajišťovali

MEDEVAC let do Bagdádu. Bohužel ne všechny příběhy
v životě končí šťastným happyendem. Následujícího
dne jsme se dozvěděli, že přes veškerou snahu chlapec
pár hodin po převozu zemřel…
Text: Mjr. Michal Kříž, Michal Voska,
foto: archiv PCHT
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Mezinárodní cvičení průzkumných a zpravodajských složek

SCREENER
2017
A fakta

Vojenský újezd Libavá byl dějištěm cvičení 7. mechanizované brigády
„Dukelské“, kde byly významnou měrou zapojeny i mechanizované jednotky
podřízených praporů, stejně jako štáb a další prvky velitelství brigády.
Vedle příslušníků 7. mechanizované brigády se jej zúčastnili vojáci 4. brigády
rychlého nasazení, 53. pluku průzkumu a elektronického boje, studenti
modulu Velitel průzkumných jednotek Univerzity obrany, 13. dělostřeleckého
pluku, 14. pluku logistického zabezpečení a další.
Zahraničními cvičícími se stali příslušníci 22. praporu horské pěchoty (Klodzko, Polsko), 3. průzkumného
praporu (Mistelbach, Rakousko), 2. mechanizované brigády (Prešov, Slovensko), 134. jízdního pluku Národní
gardy (Nebraska, USA) a 2. jízdního pluku armády
Spojených států (jednotka je dislokovaná v německém
městě Vilseck). Cvičení samotnému, vzhledem k jeho
komplexnosti, zahraničnímu přesahu a využití civilních
prostor, předcházel dlouhý plánovací proces, spojený
s celou řadou jednání s představiteli partnerských
armád, územní samosprávy, Policie České republiky,
Hasičského záchranného sboru, Horské služby a dalšími
civilními subjekty. Proběhlo také několik přípravných
cvičení a zaměstnání průzkumných jednotek 7. mechanizované brigády.

Co nejreálnější
tréninkové podmínky
Námětem cvičení byl, jednoduše řečeno, ozbrojený konflikt mezi smyšlenými státy Atropia a Ariana.
Pro dotvoření co nejvěrnějšího výcvikového prostředí
a dotvoření obrazu války vznikly dokonce webové stránky, na nichž byly postupně zveřejňovány fiktivní, nicméně velmi propracované zprávy z prostředí obou bojujících stran. Ve spolupráci se 103. centrem CIMIC/PSYOPS
dokonce vznikly televizní reportáže či náborové video
nepřátelské polovojenské jednotky. Cvičení bylo oficiálně zahájeno velitelem 7. mechanizované brigády
plukovníkem Pavlem Lipkou úvodním nástupem všech
zúčastněných. Jako čestný host se jej společně s rodiči

Hlavními cíli cvičení bylo procvičit vedení průzkumu v podmínkách symetrického i nesymetrického boje a procvičit řízení a podporu již
zasazených průzkumných orgánů (např. spojení nebo přeúkolování skupin). Do cvičení
SCREENER 2017 se zapojilo na 450 vojenských
profesionálů a přibližně 70 kusů vojenské
techniky, včetně tří tanků T-72M4 CZ a 16 bojových vozidel pěchoty BVP-2.

zúčastnil desátník Lukáš „Hiro“ Hirka, bývalý příslušník
průzkumné čety 72. mechanizovaného praporu, který
byl těžce raněn v Afghánistánu v roce 2012. Jeho spolubojovníci na něj ovšem nezapomínají, pravidelně
jej mezi sebe zvou a řídící cvičení major Jan Komínek
při této příležitosti Hirkovy provedl hlavním místem
velení.

Nepříznivé počasí
První týden na Libavé se nesl v duchu velmi nepříznivého počasí. Většinou foukal studený vítr, hodně
pršelo, občas dokonce sněžilo a teploty se často pohybovaly jen lehce nad nulou. V době zasazení průzkumníků se klimatické podmínky navíc ještě zhoršily
a dokonale tak prověřily jejich fyzickou i psychickou
odolnost, odhodlání i zkušenosti. Někteří rezervisté
Národní gardy například vyrazili plnit bojový úkol
jen v blůzách či bojových trikách, za což je libavské
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počasí velmi rychle vytrestalo. Zasazení průzkumníků
do prostoru plnění operace samozřejmě předcházelo
vydání bojových rozkazů. Některé jednotky ke zpracování a vydání rozkazů využily předurčené sruby,
jiné vše zpracovávaly přímo ve svých ubytovacích
prostorech, zatímco další se více zaměřily na vytvoření tzv. plastických stolů a vydání pokynů stranou
srubového tábora. Vzhledem k tomu, že se cvičení
zúčastnili zahraniční vojáci, probíhala značná část komunikace v anglickém jazyce. Příležitost procvičit se
v cizím jazyce zde měl prakticky každý voják, pro řídící
štáb a smíšené zpravodajské skupiny se komunikace
v angličtině stala na dva týdny nutností. Prověření
schopnosti vzájemné spolupráce příslušníků AČR
se zahraničními vojáky bylo jednou z prioritních oblastí cvičení SCREENER 2017.

Důležitá role jednotek
simulujících nepřítele

Pozornost
místních obyvatel

I když je SCREENER prezentován především
jako cvičení průzkumných a zpravodajských složek,
snaží se jej 7. mechanizovaná brigáda maximálně
efektivně využít i k výcviku dalších svých jednotek. Role nepřátelských sil neboli OPFOR (Opposing
Forces) připadla příslušníkům mechanizovaných
rot 72. mechanizovaného a 73. tankového praporu. Ty v průběhu cvičení simulovaly nejen regulérní
ariánskou armádu, ale společně se studenty Univerzity obrany i polovojenské skupiny Komando lebek
a Brunova brigáda. Plnění role nepřítele posloužilo
k prověření schopností mechanizovaných jednotek,
jejich činnost byla totiž prováděna dle programů
přípravy mechanizovaných vojsk. V průběhu prvního týdne tak například procvičily zaujetí prostoru
obrany a provedení klamného útoku, v jehož rámci byly do prostoru zasazeny průzkumné skupiny.
A zatímco průzkumníci prováděli činnost v hloubce
nepřítele, mechanizované jednotky se zdokonalovaly
v propátrávání prostoru. Do skupiny tzv. sekundárně
trénovaných patřily i spojovací rota a provozní četa
velitelství 7. mechanizované brigády a další zabezpečovací jednotky. Svým působením ve prospěch cvičení SCREENER 2017 i ony zdokonalovaly svoji schopnost nasazení ve skutečném ozbrojeném konfliktu.

Rozvinuté hlavní místo velení a základna
OPFOR se rychle staly středem pozornosti místních
obyvatel. Situace přítomnosti vojsk přímo v obci byla
novou zkušeností nejen pro obyvatele Karolinky, ale
i pro cvičící samotné. Nicméně, po krátkém opatrném
„oťukávání“ obou stran probíhala vzájemná interakce v poklidné a uvolněné atmosféře. K pozitivnímu
vnímání vojsk v obci přispěly i přednášky s ukázkami
vojenské techniky, které proběhly v místní základní
škole již v březnu, „den otevřených dveří“, uspořádaný v hlavním místě velení a v neposlední řadě
i ukázněné chování všech vojáků, včetně takových
drobností jako ochota pomoci náhodným kolemjdoucím s jejich těžkým nákupem. Pro vedení města
se přítomnost vojáků stala jedinečnou příležitostí
k procvičení činnosti v rámci krizového řízení. Poskytnutím ubytování cvičícím vojákům v prostorech
místní školy, integrovaného centra či divadla si město například ověřilo, zda je např. při živelné pohromě
schopné zabezpečit střechu nad hlavou stovkám lidí.
Zasazování průzkumníků pomocí vrtulníku Mi-171Š
zase pomohlo starostce města paní Marii Chovanečkové ověřit, zda je místní heliport skutečně plně využitelný. Zapojení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru do rozehraných incidentů pak prověřilo jak
jejich schopnosti reagovat na až extrémní situace, tak
schopnost vojenských profesionálů s těmito složkami
Integrovaného záchranného systému efektivně spolupracovat v průběhu ozbrojených konfliktů.

Nasazení v civilním prostředí
splnila očekávání
V druhém týdnu se cvičení přesunulo z Libavé
do prostor Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Hlavní
místo velení i základnu OPFOR vojáci vybudovali v samotném srdci města Karolinka. Beskydy byly vybrány
kvůli blízkosti státní hranice se Slovenskem a město
Karolinka se krátce po prvotních jednáních s místními
ukázalo jako ideální zázemí díky již předpřipraveným
objektům krizového řízení. Cvičení nadále pokračovalo pod stejným námětem, ovšem s určitými rozdíly.
Činnost průzkumníků byla zaměřena na vybudování
pozorovacích stanovišť v blízkosti státní hranice, pozorování a předávání informací o činnosti zájmových
skupin v oblasti hranice. Vzhledem k členitosti terénu
se počítalo i s tím, že s některými skupinami nebude
možné po dobu jejich nasazení navázat spojení. Jednotky OPFOR již z pochopitelných důvodů nepoužívaly těžkou pásovou techniku. Rozehrávaly se incidenty
typu pašování zbraní a drog, poprava místních a vše
vyvrcholilo pokusem o otrávení vody v přehradě, zásobárny pitné vody pro široké okolí. Počasí se v tomto
týdnu umoudřilo, přesto v duchu Murphyho zákonů
začalo po zasazení průzkumníků pršet a déšť vydržel
až do jejich čtvrtečního stáhnutí.

Text a foto: kpt. Ladislav Kabát
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