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ZPŮSOB PŘÍPRAVY JEDNOTEK USA VYSÍLANÝCH DO 
OPERACÍ PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PROSTŘEDÍ HROZBY 

IMPROVIZOVANÝCH VÝBUŠNÝCH SYSTÉMŮ

V současné době je jedním z nejdiskutovanějších témat nebezpečí tvořené improvizovanými výbušný-
mi systémy (Improvized Explosive Device – IED) v operacích v Iráku a Afghánistánu. V rámci AČR 

pracuje tzv. Counter IED Working Group (C-IED WG AČR), jejímž úkolem je zmapovat současný stav a 
koordinovat tvorbu a prosazení opatření C IED v rámci AČR, včetně přípravy jednotek před vysláním do 
misí.

Americké vojenské síly mají v obou operacích největší počet vojáků a jejich jednotky jsou také nejčastějším 
cílem útoků vedených s pomocí IED. Protože operace v obou prostorech jsou vedeny v prostředí vysoké 
hrozby IED, velitel CENTCOM (strategické společné velitelství) nařídil v březnu 2007 konkrétní obsah 
přípravy ve vztahu k IED.

V PV USA (US ARMY) není výcvik CIED veden jako samostatná část, ale programy výcviku základních 
taktických činností jsou připravovány tak, aby vojáci cvičili v podmíkách hrozby IED.

Podle nařízení velitele CENTCOM je příprava v oblasti IED dělena na individuální a kolektivní přípravu, 
dále přípravu štábů jednotek a přípravu jednotek specializovaných na boj proti IED, tzv. Counter nebo 
Countering IED (C-IED). Specializované jednotky C-IED tvoří síly a prostředky velitele pro zajištění ochra-
ny, tzv. Force Protection. Tyto síly a prostředky jsou součástí nebo jsou přidělovány jednotlivým úkolovým 
uskupením, takže prakticky mohou být přiděleny už brigádnímu úkolovému uskupení. Mezi jednotky 
C-IED patří týmy Explosive Ordonance Disposal – EOD, Combined Explosive Exploitation Cells – CEXC, 
Weapon Intelligence Teams – WITs, Counter – IED Targeting Program Cells – CITP, Electronic Warfare 
– EW a Electronic Counter Measures – ECM Coordination Cells, Route Clearance and Sensitive Site Explo-
itation Teams. Tento článek dále nepojednává o těchto specializovaných jednotkách.

Všechny ostatní jednotky, bez ohledu na typ, druh vojska a služeb, velikost, podřízenost atd., musí podle na-
řízení velitele CENTCOM absolvovat individální přípravu, kolektivní přípravu a přípravu štábů jednotek.

Individuální příprava zahrnuje:

 vizuální identifi kaci IED,
 reakci na nález podezřelého objektu IED,
 reakci na útok IED nebo VBIED,
 reakci na podezřelé vozidlo VBIED,
 reakci na útok IED obsahující chemické látky,
 používání nesených nebo vezených elektornických přístrojů boje proti IED,
 podávání hlášení o nalezení IED (UXO Report),
 individuální přípravu na plnění úkolů v prostředí hrozby IED,
 plánování plnění úkolů v prostředí hrozby IED (velitelé a štáby).

Kolektivní příprava zahrnuje:

 přípravu na činnost v prostředí hrozby IED umístěných na zemi,
 znalost zásady „pěti C“:

 potvrdit (confi rm)
 vykázat všechny osoby a opustit ohrožený prostor (clear)
 uzavření prostoru (cordon)
 kontrola (control)
 potvrdit, že jde skutečně o IED (check),
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 teoretickou a praktickou znalost principů boje pro-
ti IED:

 udržování bojové připravenosti
 získávat a udržovat znalost o situaci v prostoru 

nasazení
 trvalé pozorování okolí
 vyhnutí se stereotypům v činnostech
 chladnokrevnost a uvážlivost
 udržování bezpečnosti v celém okruhu po celou 

dobu plnění úkolu
 dodržování taktického roptýlení
 používání ochranných charakteristick výzbroje 

a výstroje proti výbuchu a střepinám
 využívání technologií boje proti IED,

 provádění průzkumu a vyčištění komunikací od 
IED (vyčištění musí dělat specializované jednotky),

 reakce na podezřelé předměty IED,

 přípravu na možný útok VBIED,

 úkoly skupiny a družstva v prostředí hrozby IED,

 přesun skupiny a družstva v prostředí hrozby IED,

 protiútok jako reakce na napadení léčkou s použi-
tím IED,

 rozhodnutí a aplikace procedur postupné eskalace 
síly.

Příprava štábu:

 Vedení operací C-IED zaměřených na identifi kaci 
sítí a skupin používajících IED, vedení boje proti 
nim. Základními schopnostmi jsou: předvídání 
času a místa umístění, preventivní opatření, dete-
kování, neutralizace a opatření ke zmírnění násled-
ků napadení IED.

 Integrace sil a prostředků C-IED do všech typů 
operací a plněných taktických úkolů (EOD, CEXC, 
WITs, CITP, EW a ECM Coordination Cells, Route 
Clearance and Sensitive Site Exploitation Teams).
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Na základě nařízení velitele CENTCOM byly následně vydány programy přípravy platné pro brigádní 
bojové uskupení (v americké terminologii jsou pozemní bojové jednotky organizovány v tzv. Brigate 
Combat Team [BCT], což je možné chápat jako brigádní úkolové uskupení). Tyto programy stanovují 
podrobné podmínky, standardy a kritické úkoly (critical tasks) v hlavních činnostech. 

Identifi kace vizuálních indikátorů IED zahrnuje tyto kritické úkoly:

 Identifi kovat, co představuje hrozbu IED,

 identifi kovat typy iniciátorů IED,

 identifi kovat vizuální indikátory statických IED,

 identifi kovat vizuální indikátory IED ve vozidlech (Vehicle Born IED – VBIED),

 identifi kovat vizuální indikátory sebevražedných útočníků (Personal Born IED – PBIED).

Reakce na podezřelý předmět IED zahrnuje:

 reakce na možné IED při přesunu na vozidlech,

 reakce na možné IED při přesunu pešky,

 reakce na možné VBIED, které pronikne do prostoru rozmístěné jednotky,

 reakce na možné PBIED.

Reakce na napadení IED nebo VBIED zahrnuje:

 reakce na napadení IED za zachování pohybu (pokračování v přesunu),

 reakce na napadení IED, které donutí jednotku zastavit nebo její část zastavit,

 reakce na napadení IED jednotky přesunující se pěšky.

Programy přípravy obsahují další jednotlivé činnosti a kritické úkoly, ale cílem tohoto článku není je 
všechny vyjmenovat. Jsou k dispozici na Správě doktrín a v současnosti je z těchto materiálů připravo-
ván ucelený materiál jako podklad pro C-IED WG AČR.

U amerických jednotek jsou pravděpodobně cvičeni in-
struktoři výcviku pro prostředí s hrozbou IED, kteří pro-
vádějí poté výcvik u všech jednotek brigádního bojového 
uskupení. Program výcviku instruktorů je dvoudenní a 
podrobný obsah, standardy a požadavky jsou také k dis-
pozici na Správě doktrín. Obsah přípravy kopíruje nařízení 
velitele CENTCOM, ale zaměstnání jsou orientována tak, 
aby instruktoři mohli cvičit nejnižší jednotky. 

Materiály připravované oddělením analýz a zevšeobecňo-
vání zkušeností by měly obsahovat konkrétní informace 
k jednotlivým taktickým, technickým a metodickým po-
stupům plnění kritických úkolů. Je ovšem pravdou, že ne 
všechny informace máme k dispozici. Část informací již 
byla Správou doktrín publikována v informační analýze č. 
2/2007 „ Zkušenosti z přesunů vojsk s důrazem na ochranu 
před IED“. Tato informační analýza je k dispozici v eletro-
nické podobě na šisových stránkách Správy doktrín.

Pro přípravu tohoto článku byly využity informace poskytnuté americkým Center for Army Lessons 
Learned (CALL),  http://call.army.mil/.

Ing. Pavel Zůna, MSS.,


