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Zahraniční mise vojáků Armády České republiky. Psychologická péče 
 
Anotace 
 
Vzhledem k aktuálnosti řešení otázek bezpečností situace ve světě přináší příspěvek jiný 
pohled na zahraniční mise, a to na psychologickou péči o vojáky Armády České republiky, 
kteří se mise účastní. Článek tak čtenářům nabízí nejen pohled do současné podoby 
psychologické péče o vojáky, ale nastiňuje i rizika, která jsou s působením v zahraničních 
misích spojená. Pozornost je věnována přípravě, průběhu i návratu vojáků z mise. Úroveň 
psychologické péče o vojáky Armády České republiky je na poměrně vysoké úrovni a přispívá 
tak právě k minimalizaci rizik, která jsou spojena s absolvováním mise.  
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Summary 
 
Given the topicality of the security issues in the world, the paper gives a different view of 
foreign operations, namely of the psychological care provided for soldiers of the Armed 
Forces of the Czech Republic, who participate in the missions. This article offers the reader 
not only a brief look into the current form of psychological care provided for soldiers, but it 
also outlines the risks associated with participating in foreign operations. Attention is paid to 
the preparation, progress and return of soldiers from missions. The level of psychological 
care in the Armed Forces of the Czech Republic is relatively high and thus contributes to 
minimizing the risks associated with taking part in the missions. 
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1 Kontakt: petra.ulicna@centrum.cz, 775 190 667, Praha. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Petra Vávrová-Uličná, Zahraniční mise vojáků Armády České republiky. Psychologická péče (2018_C_13) 

 
2 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

2 

ÚVOD 
 
V době přibývajících bezpečnostních problémů je otázka zahraničního působení 

tuzemských vojáků stále více aktuální a zajímavá. Armáda České republiky (dále AČR) je  
hlavní složkou ozbrojených sil České republiky, a jejím základním úkolem je obrana proti 
vnějšímu napadení a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluvních závazků. To je 
patrnější ještě více od roku1999, kdy se Česká republika stala součástí Severoatlantické 
aliance (North Atlantic Treaty Organisation, NATO). Zavázala se tak ke spolupráci s ostatními 
zeměmi Aliance k udržení bezpečnosti v rizikových oblastech, postupně tak byla začleněna 
do cvičení, operací apod. 

Vojáci z České republiky působí v zahraničí jednak v rámci mezinárodních vojenských 
struktur Severoatlantické aliance a Evropské unie (v roce 2016 to bylo 213 příslušníků), ale 
běžná je také účast v hotovostních silách, mezinárodních zahraničních operacích  
a pozorovatelských misích – North Atlantic Treaty Organisation Enhanced Response Force 
(eNRF), pro kterou bylo celkem v roce 2016 vyčleněno 816 osob, pro European Union Battle 
Group bylo vyčleněno cca 1 100 osob. Vojenští pozorovatelé Armády České republiky 
působili v roce 2016 ve 4 mírových misích Organizace spojených národů v počtu do 9 osob  
– MONUSCO (Demokratická republika Kongo), UNMIK (Kosovo), UNAMA (Afghánistán), 
MINUSCA (Středoafrická republika). 

Resort Ministerstva obrany se v roce 2016 zapojil do 12 zahraničních operací na 
území Kosova, Afghánistánu, Islandu, Bosny a Hercegoviny, Spojeného království, Itálie, Mali, 
Egypta, Iráku a na Golanských výšinách. Celkem se v těchto operacích vystřídalo více než 860 
vojáků.2 

Zahraniční operace, mise mohou být mírové či bojové. Široké veřejnosti nejvíce 
známé jsou ty probíhající v Iráku a Afghánistánu. 

Tento příspěvek může být vnímán jako sdělení z praxe, podává základní nástin 
psychologické přípravy vojáků před nasazením do zahraniční operace, možnosti péče 
v průběhu mise a po návratu z ní.  
 

PŘÍPRAVA VOJÁKŮ NA ZAHRANIČNÍ MISE 
 
 Prvním „sítem“ je již samotný vstup do Armády České republiky, kdy uchazeč absolvuje 
kromě kompletní zdravotní prohlídky také psychologické a psychiatrické vyšetření. Zde by 
mělo dojít k odhalení duševního onemocnění, závažnější poruchy osobnosti. V rámci dalšího 
působení, nyní již vojáka z povolání, by jako případná příkladná příprava na zahraniční výjezd 
měla fungovat již průprava v podobě probíhajícího výcviku, který by měl být přiměřeně 
náročný a kvalitně vedený. Dalším elementem je operační psycholog na každém útvaru, 
který poskytuje pomoc, podporu a různá školení; v kontaktu může být i s rodinnými 
příslušníky.  
 Výcvik vojáka připravujícího se na výjezd do zahraniční mise by měl být komplexní, 
utužovat získané znalosti a dovednosti. Z psychologického hlediska by měl vytvářet takové 

                                                      
2 Operace JOINT ENTERPRISE (KFOR) – Kosovo,Mise RESOLUTE SUPPORT – Afghánistán, Operace ASICIPPN 
– Island, Operace EU ALTHEA (EUFOR) – Bosna a Hercegovina, Operace EU NAVFOR ATALANTA – Spojené 
království, Operace EUNAVFOR MED – Itálie, Mise EUTM-M – Mali, Operace MFO (Multinational Force and 
Observers) – Egyptská arabská republika, Sinaj, Mise OSN UNDOF – Golanské výšiny, Mise Organizace 
spojených národů MINUSMA – Mali, Letecký poradní tým (LPT) – Irák, Polní chirurgický tým (PCHT) – Irák. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Petra Vávrová-Uličná, Zahraniční mise vojáků Armády České republiky. Psychologická péče (2018_C_13) 

 
3 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

3 

podmínky a možnosti, aby u vojáka došlo k osvojení či vytvoření dostatečné psychické 
stability, aby se cítil i po psychické stránce na misi dobře připraven. Voják by měl být 
připraven na možné stresory, se kterými se může v misi setkat a na zátěž s nimi spojenou. 
Měl by se naučit vhodným a žádoucím reakcím na vzniklé mimořádné události, jak řešit 
krizové stavy a jak v tu chvíli pracovat se svými emocemi a využívat vhodné copingové 
strategie apod. Při výcviku je vhodné využití modelových situací (napr   íklad vyuz   iti     trenaz   e   ru   , 
imitací boje apod.). Psychologicka    pr   i    prava by neměla být jen teoretická, ale pokud možno 
co nejvíce praktická pro co nejvyšší možné osvojení a zvnitřnění. Vojáci samozřejmě 
podstupují i zdravotnickou přípravu s poskytováním první pomoci atd. Příprava na výcvik 
také obsahuje seznámení s omezeními v daném prostředí, s kulturními a geopolitickými 
podmínkami místa výjezdu, s prostředím základny a tamního života fungování. 
 Za psychologickou přípravu jednotky zodpovídá a vede ji velitel. Psycholog pouze 
zabezpečuje odbornou část a působí víceméně jako poradce. Nutné je věnovat pozornost 
těm co selhávají, poskytnout jim individuální pomoc a péči, popřípadě nedoporučit účast 
v misi.  
 Před výjezdem na zahraniční misi musí vojáci absolvovat ve vojenských nemocnicích 
několik odborných vyšetření. Postupně např. procházejí oddělení nemocí z povolání, 
laboratorní, stomatologická a případně další indikovaná vyšetření. Součástí je mimo jiné také 
vyšetření psychologické. Na společném základě všech vyšetření je po té stanoven závěr 
posudku ke způsobilosti výjezdu na zahraniční misi. Lékařská vyšetření mají platnost obvykle 
3 měsíce, psychologické vyšetření 1 rok od data vystavení. 
 V rámci psychologického vyšetření voják absolvuje řadu testů, které jsou zaměřeny 
pr   edevs   i    m na kognitivní kapacitu, zvla   da   ni     stresu, vy   kon v za   te   z   i a osobnostní screening. 
Tyto testy jsou na   sledova   ny osobni    mi pohovory s psychologem, kde je focus zejména na 
motivy3 výjezdu do mise, přípravu, očekávání, domácí zázemí apod. 
 Již před absolvováním těchto testů mnohdy voják prochází přípravou před misí. Ideální 
je připravovat vojáky v podmi    nka   ch, ktere    se snaz   i     co nejvi    ce napodobit mi    sto, kde bude 
jednotka operovat. Cvičit spolu s vojáky dalších armád, pokud spolu budou zasahovat, 
napr   i    klad ve vy   cvikove    oblasti v Ne   mecku. Samozr   ejme    ne vz   dy je to možné, mnohe    
vy   cvikove    akce se prova   di     i ve vy   cvikovy   ch prostora   ch v České republice.  
 Velkou výhodou se zdá být možnost absolvovat cca 1-2 týdenní stáž před samotným 
výjezdem, kdy se člověk seznámí s prostředím, lépe pozná směnnost práce, fungování 
základny, logistické zajištění, klimatické podmínky apod. 
 Psychologická příprava ovšem neprobíhá vždy a všude za stejných podmínek, ve 
stejné délce, kvalitě. Doufejme, že bude stále na lepší úrovni.  
 Kromě již uváděného seznámení s konfliktem, posláním a úkoly mise, kulturou, 
prostředím základny, zabezpečením, pracovní náplní apod., je dobré znát své reakce na 
neznámé a nepředvídatelné situace, obtížnost ovlivňování domácích událostí, omezeni     
komunikace s rodinou, socia   lni     a intimni     izolace. V době internetu a téměř bezproblémového 
telefonického spojení ale se tyto stresory snižují.  
 Řeší se praktické věci. Někdo před odjezdem uzavírá sňatek, sepisuje závět, plné 
moci, převádí majetek, prodává osobní automobil apod. Důležitá je spolupráce s rodinou, 
volba vhodné komunikace – někteří se s účastí v misi svěřují svým blízkým téměř okamžitě, 

                                                      
3 Finanční ohodnocení, oddálení problémů, nová zkušenost, adrenalin, dobrovolnost a nedobrovolnost výjezdu,  
samostatný výjezd či výjezd s útvarem, zkušenost, dobrodružství apod. 
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jiní vojáci teprve až několik dnů či týdnů před výjezdem, vojáci hovoří s jinými již zkušenými, 
kteří v zahraničí již působili apod. 

 
PRŮBĚH ZAHRANIČNÍCH MISÍ 
 
Již v průběhu zahraniční operace se pozná, jaká ve skutečnosti byla příprava do mise, 

jak kvalitní v kterých oblastech, které poznatky jsou z ní využitelné či dobře aplikovatelné 
apod. Dochází k uve   dome   ni     si nedostatku    a mezer ve vy   cviku. Vytváří se sociální klima a 
upravují se představy o kolezích či nadřízených, mohou vznikat nové obavy apod. Neobvyklé 
není, že se voják také např. částečně či plně neztotožňuje s přidělenou pozicí na misi, 
pracovní náplní, následným ne/ohodnocováním apod. V této fázi zahraniční operace se 
projevuje více osobnost člověka a její případné copingové strategie zvládání stresových 
situací. 

V misi vždy působí osoba, která je řazena pod služby psychosociální péče. V našich 
podmínkách je to vždy kaplan nebo psycholog. Větší důvěře se asi stále těší kaplan. 
S jednotkou by měl vyjíždět její organický vojskový psycholog, protože se tím redukuje doba 
adaptace vojáků na osobnost psychologa, mnohdy relativně dosti dlouhá (vzájemná důvěra, 
respektování profesionality, pochopení specifik určité vojenské jednotky a očekávání jejich 
příslušníků). Tyto osoby napomáhají vojákům potýkat se s náročnými událostmi 
přidruženými k výkonu jejich činnosti na misi jako je např. odlouc   eni     od bli    zky   ch a s tím 
spojené otázky, skupinové tření, maladjustace, maladaptace. 

Tyto problémy se mohou různit v rámci jednotlivých fázích mise – v průběhu 
adaptace na nové prostředí, započetí práce, organizace činností, způsobu velení, vedení lidí, 
způsob odpočinku, při transportním ubytování, překonávání kulturních odlišností a smýšlení. 
V další fázi dochází postupně k normalizaci, ukotvuje se pracovní nasazení, mezilidské vztahy, 
kontakt s domovem. Následně se běžný denní režim může stávat  stereotypním a může se 
vyskytnout ponorka, pomluvy, mobbing, bossing, sdílený prostor začíná být více omezený. 
Poslední fáze, fáze odjezdu, je charakterizována snížením koncentrace, těšením se, 
zlepšením atmosféry, ale je fází vzniku i možných průšvihů z nedostatečné prosexie na 
vlastní činnost. 
 V případě vzniklých mimořádných událostí je třeba brát v potaz odpovědnost, časový 
stres, kontakt s lidmi, hluk, spánek, akutní stresovou reakci jako bezprostřední ohrožení 
života, bez přímého střetu s nepřítelem. Pro vyrovnávání se s těmito událostmi je používána 
krizová intervence, techniky groundingu, focusingu apod., či debriefingu. 

Debriefing je technikou, kdy dochází k hovoru o tom, co všichni prožili, k přijetí bez 
ohledu na faktické rozpory. Principem je fakt, že sdílení vede k psychické úlevě. Dnes se 
jedná o více řízenou metodu, která může probíhat již při misi, či po, pouze se zúčastněnými 
vojáky, pouze s přihlížejícími, či za účasti rodinných příslušníků. Každý hovoří za sebe, má 
právo nesdělovat, co nebude chtít, časově a prostorově je toto setkání ohraničené (ideálně 
do 72 hodin od mimořádné události, v délce 1,5 hod, do 12 osob). Debriefing má jasně 
stanovená pravidla. Nejedná o rozpoznání příčiny události a její vyšetřování, ani 
o terapeutickou skupinu apod. Účastnici hovoří o faktech, s tím spojených myšlenkách  
a pocitech, o případném chování po události apod. Dostává se jim zpět popisu akutní reakce 
na stres a další informace o způsobech zvládání dané události, nabídka další pomoci.  
 Debriefingy aneb skupinová setkání ve vojenské praxi jsou nejčastěji realizovány ve 
formě sezení u někoho na pokoji, na společenské místnosti atd., v takových případech jako 
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např. po neúspěšném zásahu, zranění vojáka aj.), ale i v obdobích, která jsou obecně 
charakterizována jako pracovní rutina. Debriefing se zdá být vhodnou metodou, jelikož nejde 
o formu labelingu; cílem je uvolnění emocí, stabilizace. Bývá úkolem velitele či psychologa, či 
nezúčastněné externí osoby.  
 V průběhu mise mají vojáci také možnost využít různé formy relaxace – posilovny, 
sledování filmů, kontakt s rodinou (telefon, internet), sportovní aktivity, někteří možnost 
dovolené v průběhu mise. 

A tak jako probi    há psychologicka    pr   i    prava voja   ku    pr   ed odjezdem na misi, tak by me   la 
probíhat i psychologicka    pr   i    prava voja   ku    na na   vrat domu   , v ra   mci ni    z    by me   la zazni    t u   skali     
a rizika s ti    mto obdobi    m spojena   . Ideálně by stejnou pr   i    pravou me   li proji    t i rodinni     
pr   i    slus   ni    ci, zna   mi    , avšak to v našich podmínkách není zcela běžné. 

Oc   eka   va   ni     na   vratu domu    (pr   ibliz   ne    me   si    c pr   ed na   vratem) voja   k zažívá celou s   ka   lu 
pozitivni    ch i negativni    ch emoci    . Je to již zmiňované obdobi     te   s   eni     se, ale i uve   dome   ni     si 
starosti    , ktere    s na   vratem pr   ijdou nebo na voja   ky c   ekaji    . Bodem zlomu je ozna   meni     termi    nu 
rotace, kdy c   innost v misi dosta   va    sve    hranice.  

Vojákům se dostávají rady toho typu, že je dobré pla   novat svu   j na   vrat, naopak 
neplánovat z   a   dna    pr   ekvapeni    , nutnost být pr   ipraven na moz   ne    zme   ny doma, a to i ty 
v posledni     minute   , pamatovat i na to,  že na někoho doma nikdo nečeká apod. 

Návrat ze zahraniční operace bývá náročnější než odjezd na ni. Vojáci na misi 
většinou odjíždějí relativně motivovaní, vracet se však mohou unavení, zklamaní apod. 
Stejně jako u vojáků probíhá adaptace na misi, probíhá i adaptace na domácí prostředí, 
přivyknutí si na změněnou situaci. Je to čas zklidne   ni     a utr   i    de   ni     si mys   lenek, čas zvládnutí 
časového posunu, ale i čas potřeby klidu, staženosti, podrážděnosti, čas výkyvů nálad nebo 
slabá motivace. 

Vhodné je vojákům dávat praktické rady, už na dobu letu, spánku, následných aktivit 
a režimu, o opětovném rozde   leni     pu   vodni    ch roli     v domácím prostředí, o možných reakcích 
jejich dětí (dle jejich stáří, např. stejný táta = stejny    vzhled, ne/oholení, stejná vu   ne    jako pr   i 
odjezdu). 
 

NÁVRAT ZE ZAHRANIČNÍ MISE 
 
Návrat může být odlišný dle toho, zda probíhá po relativně „standardní“ misi či se 

např. jedná o návrat v rámci repatriace (po úrazu např. ze sportu, nepozornosti, z boje 
apod.). Návrat se také, avšak mírně, líše dle toho, z které oblasti se vojáci vrací, obezřetnost 
k epidemiologickému hledisku. 

První možností je, že se vojáci vrací přes vojenské nemocnice nebo, jako druhou 
možnost, musí absolvovat ještě kompletní vyšetření, obdobné tomu před výjezdem, ihned 
po návratu ze zahraniční operace. To probíhá v Centru biologické ochrany v Těchoníně. 
Otázkou k diskuzi by jistě bylo, zda je toto vyšetření nutné či vhodné hned po návratu z mise, 
zda je to takto ideální. Vojáci podstupují vyšetření interní, rentgen plic, rozhovor 
s psychologem o průběhu mise, zvládání, případných obtížích, událostech doma apod. 

Následuje ona fáze adaptace zpět na civilní život, zapojení se zpět do normálního 
života, do rodiny, pracovních povinností. Pro někoho se jedná o období vnímání pozitivních 
změn – pocit vyšší kompetentnosti, překonání obtíží spojených s odloučením, sdílení věcí, ale 
i změny v podobě setkání se znovu s domácí přírodou, jinou podobou země a kultury, 
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pozitivní změnou v životních hodnotách, ale také např. mise mívá pozitivní vliv na profesní 
kariéru či na rodinný rozpočet v podobě splacení hypotéky.  

Existují ale i faktory, které jsou rizikové pro rozvoj událostí negativních. Obecně se 
nedoporučuje dělat radikální či vážnější rozhodnutí v období po příjezdu (cca do 4 až 
6 měsíců). Nemusí se jednat jen o finanční rozhodovaní, které může v horších případech 
vyústit v gambling, zadlužení, ale i o životní změny typu svateb apod. Rizikovými fenomény 
jsou samozřejmě i neobvyklé prožitky a chování, v rámci posttraumatické stresové poruchy4, 
nuda zažívaná zpět po návratu na útvar a do běžných pracovních činností, tendence dohnat 
ztracený čas, tendence k rizikovému chování bez domýšlení následků apod. 
 Rizikově vnímanou je i tendence k brzkému opětovnému výjezdu do zahraniční 
operace (maskovaná financ   ni     motivaci     slibuji    ci     zabezpec   eny    z   ivot,  ner   es   eni     osobni    ch, 
pracovni    ch a rodinny   ch proble   mu   , nebo jejich odda   leni    , c   love   k se mu   z   e ve   novat jen sa   m 
sobe    a sve    pra   ci, organizovany    z   ivot, napln   ova   ni     smyslu z   ivota, vys   s   i    ch ci    lu   ). 
 

Po návratu na domovský útvar mají v případě obtíží nebo vyskytnutí se nežádoucích 
jevů vojáci možnost využít podporu a péči v rámci resortu Ministerstva obrany, avšak i péče 
v civilním sektoru je možná. Možnost pomoci lze využít u kaplanů, operačních psychologů, 
psychologů ve vojenských nemocnicích apod. Rozrůstá se i péče o novodobé válečné 
veterány. Příjemná je jistě i možnost využití rehabilitačních pobytů v rámci VOLAREZY (dva 
týdny rehabilitace, možnost využít i pro rodinné příslušníky apod.) 
 

ZÁVĚR 
 
 Účast vojáků v zahraničních operacích s sebou přináší různé změny, které mohou být 
jak pozitivní tak negativní, mohou se projevovat jak v profesním tak osobním životě. Ony 
změny mohou být odlišně podmíněné – např. cílovou destinací zahraniční operace, nebo 
délkou daného výjezdu, která se může pohybovat od 2 až 3 týdnů (tzv. servisní výjezdy) až po 
dobu půl či jednoho roku.  

Nezapomínejme na fakt, že zahraniční mise sama o sobě je častou motivací uchazečů 
o vstup do struktur Armády České republiky, zejména těch v mladší věkové kategorii, kteří si 
ji spojují s touhou cestovat a poznávat nové. 

Voja   ci jsou do zahraničí vysi    la   ni     dle potr   eb a poz   adavku    Ministerstva obrany, na 
ru   zna    místa, do různých destinací. Před samotným výjezdem jsou povinni projít poměrně 
dlouhou a náročnou pr   i    pravou, následně plněním přiděleného úkolu v místě zahraniční 
operace, a nakonec také opětovnou adaptací na domácí prostředí v České republice, v místě 
bydliště, v rámci rodiny, skupiny pr   a   tel, na novém či starém místě u u   tvaru. Vs   echny tyto 
c   innosti mohou být a často jsou doprova   zeny proble   my, stresem a dals   i     za   te   z   i    .  
 

Poznámka (1): Celkově se tématu psychologické péče dosud věnovalo minimum 
studií. Poznatky o ní můžeme naleznout převážně ve vztažných pojednáních například 
o psychické zátěži vojáků, rozvoji případné psychopatologické symptomatiky apod. Míra 
publikační činnosti v odborném tisku je spíše omezená, jedná se více o příspěvky 

                                                      
4 Ve stručnosti: vybavova   ni     c   i znovu proz   i    va   ni     uda   losti    , z   ive    vzpomi    nky i sny, vyhy   ba   ni     se okolnostem 
souviseji    ci    m s touto uda   losti    , obti    z   e s usi    na   ni    m, agresi    , koncentraci    , nadme   rnou lekavosti    , s poceni    m, chova   ni     
je vy   razne   ji jine    nez    pr   ed odjezdem atd. 
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nerecenzovaných výzkumných zpráv, sdělení v bakalářských či magisterských diplomových 
prací; v převážné většině lze informace snáze dohledat v zahraničních pojednáních. Jednou 
z dostupných monografií na tuzemském trhu je pak kniha mjr. Mgr. Olgy Dziakové, Ph.D.  
– Vojenská psychologie; případně příspěvky v rámci časopisu A-report nebo Vojenských 
rozhledů. 
 

Poznámka (2): Po vzniku tohoto článku byla obhájena např. také dizertační práce 
pplk. Mgr. Pavla Krále, PhD., který ve své práci s názvem Rozvoj diskrétní psychopatologické 
symptomatiky u úc   astníku    zahranic   ních misí také podrobněji ukazuje, jak psychologická péče 
v rámci Armády České republiky probíhá.  
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PŘÍLOHY PRÁCE 
 

Příloha: Rozvrstvení působení vojáků v zahraničí v roce 2016.5 
 

Zahraniční pracoviště a působiště     Počty 

Zahraniční pracoviště MONS: Belgie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Turecko, 
Ukrajina a Spojené království. 

      146 

Zahraniční pracoviště BRUSEL: Belgie.        60 

Zahraniční pracoviště NORFOLK: Spojené státy americké.          7 

Celkem      213 

 

                                                      
5 Čeští vojáci v zahraničí 2016. Armáda České republiky; Ministerstvo obrany České republiky. 
http://www.mise.army.cz/historie-misi/v-zahranici-2016/cesti-vojaci-v-zahranici-2016-130738/ 
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Příloha: Aktuální mise Armády České republiky.6 
 
Úkolové uskupení Armády České republiky v misi Resolute Support Mission. 

Vzhledem k mezinárodním závazkům a především k maximálnímu nárůstu schopností 
komplexního zabezpečení nasazených jednotek v misi International Security Assistance 
Force; Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (ISAF) v Afghánistánu bylo vytvořeno 
Úkolové uskupení Armády České republiky ISAF. Mise ISAF v Afghánistánu byla ukončena  
k 31. prosinci 2014 a nová výcviková mise nese od 1. ledna 2015 název Resolute Support 
Mission. 

 
8. strážní rota Bagram Air Field, Afghánistán. Úkolem tohoto útvaru Armády České 

republiky (Parwan) v operaci Resolute Support (Rozhodná podpora) je provádět 
bezpečnostní opatření v severní části bezpečnostní zóny Bagram v rámci společných operací 
s americkými a afghánskými partnery s cílem zamezit nepřátelským aktivitám namířeným 
proti základně. Tento úkol je naplňován zejména prováděním patrol na vozidlech. 

 
Kosovo Force (KFOR). V současné době působí na velitelství KFOR Úkolové uskupení 

HQ KFOR, které tvoří 12. skupina příslušníků Armády České republiky. Ti se v mezinárodním 
štábu podílejí na plnění operačního úkolu. 

 
Somálsko (European Union NAVFOR SOMALIA). Tato vojenská operace má mandát  

k ochraně plavidel, která jsou součástí Světového potravinového programu (World Food 
Programme, WFP). Ten zabezpečuje dodávky potravin a pomoc utečencům v Somálsku. 

 
Sinaj (MFO – MultinationalForce and Observers). 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. Od 4. listopadu 2013 v misi slouží jednotky leteckého kontingentu 
– letecký a pozemní personál Armády České republiky – s letounem CASA C-295M. 

 
Bosna a Hercegovina (Althea – EUFOR). 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. 

 
Mali – EUTM. Výcviková mise Evropské unie v Mali (European Union Training 

Mission, EUTM Mali). Jednotky jsou do Mali vyslány na základě požadavku maliské vlády. 
 
Mali (MINUSMA). Posláním stabilizační mise Organizace spojených národů 

MINUSMA v Mali (United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali) 
je zajištění bezpečnosti a vytvoření podmínek pro další humanitární a politickou asistenci 
maliské vládě. 

 

                                                      
6 Aktuální mise. Armáda České republiky; Ministerstvo obrany České republiky. 
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/default.htm 

http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/ukolove-uskupeni-acr-rsm-42409/
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/afg-parwan-sr-baf/afghanistan-parwan-sr-baf-rs-90380/
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/kosovo/kosovo-kfor-15559/
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/somalsko/somalsko-eu-navfor---atalanta-48774/
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/-sinaj-mfo---multinational-force-and-observers-39348/
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/althea/althea-42693/
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/mali/mali---eu-tm-81184/
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/minusma/mali-_-minusma-118539/
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European Union Naval Forces – Mediterranean – EUNAVFOR – MED (Sophia). Dne 
18. května 2015 rozhodnutím společného zasedání ministrů obrany a zahraničních věcí 
členských států Evropské unie bylo schváleno zahájení operace EUNAVFOR MED. Po 
ukončení plánovacího procesu bylo dne 22. června 2015 rozhodnutím Evropské rady ve 
složení ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Lucembursku schváleno 
zahájení mise EUNAVFOR MED. 

 
The United Nations Disengagement Observer Force – UNDOF. Mise UNDOF byla 

ustanovena rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 350 ze dne 31. května 
1974 jako prostředek k udržení míru mezi Izraelem a Sýrií, dohledu nad stažením izraelských 
a syrských sil a dohledu nad územím separace, které bylo stanoveno v „Agreement on 
Disengagement“ (květen 1974). Mandát mise je obnovován každých 6 měsíců. 

 
Letecký poradní tým, Irák. 3. letecký poradní tým Armády České republiky v operaci 

Inherent Resolve na území Iráku. 
 
Polní chirurgický tým, Irák. 1. úkolové uskupení, Irák. 
 
Další mise. Vojáci Armády České republiky se k plnění úkolů v těchto zahraničních 

misích vysílají na základě požadavků mezinárodních vládních organizací (Evropská unie, 
Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). 

http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/med/european-union-naval-forces---mediterranean--eunavfor-_-med-111977/
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/undof/the-united-nations-disengagement-observer-force---undof-112604/
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/lpt-irak/letecky-poradni-tym--irak-125450/
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/pcht-irak/polni-chirurgicky-tym--irak-129186/
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/pozorovatelske-mise/pozorovatelske-mise-6393/
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Příloha: Příručka pro vojáka vyjíždějícího do zahraniční operace. 
 

 

 


