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MISEMISE

Již tato skute nost je neklamným 
znamením, že kolona tentokráte 
vyjíždí do pom!rn! rizikové oblasti. 
Dá se tedy p"edpokládat, že by mohlo 
dojít k jejímu napadení. Sou ástí 
našeho kontingentu provin ního 
rekonstruk ního týmu (PRT) Lógar je 

novou záležitostí. Existuje zhruba 
sedm let. Jedná se o vojáky, kte"í 
se dokážou skryt! pohybovat 
na nep"átelském území stejn! 
dokonale jako ti nejlepší hloubkoví 
pr#zkumníci. Skupina p"edsunutých 
leteckých návod ích, tzv. FAC 
(Forvard Air Controller), je prioritn! 
ur ená pro podporu pozemních 
jednotek. Jejich velitelé tak mají 
možnost využít letectvo k podpo"e 
manévru, který práv! provád!jí 
na zemi. P"edsunutí lete tí návod í 
plní i samostatn! úkoly navedení 
leteckých sil na strategické objekty 
na území protivníka. Mohou také 
využívat bezpilotních prost"edk#, 
navád!t d!lost"eleckou palbu, p"ípadn! 
vyžádat a koordinovat leteckou 
záchrannou službu MEDEVAC, která 
p"ichází na pomoc ran!ným voják#m.

Není to jen bombardování
P"edsunutí lete tí návod í p#sobící 

v  eském PRT v provincii Lógar trvají 
z pochopitelných d#vod# na utajení své 
identity. Pro pot"eby tohoto  lánku jim 
tedy budeme "íkat nadporu ík Milan 
Kundera a prapor ík Richard Plyna". 
Jejich práce má pon!kud jiný charakter 
než p#sobení koleg# spole n! se speci-
ální jednotkou Vojenské policie SOG 
v provincii Helmand. To ale v žádném 
p"ípad! neznamená, že by v Lógaru 
zaháleli. 

„Po celou dobu pobytu prvního 
a také zpo átku druhého kontin-
gentu provin ního rekonstruk ního 
týmu jsme na základn! Shank m!li 

p"edsunuté letecké návod í pouze 
my. V té dob! jsme byli k dispozici 
nejen našim mobilním pozorovacím 
tým#m, ale i Ameri an#m,“ vysv!t-
luje prapor ík Richard Plyna". „Pak 
ale dorazil americký letecký návod í 
se svým operátorem. Od té doby s nimi 
úzce spolupracujme, na pln!ní úkol# 
se mnohdy podílíme spole n!.“

Pro naše vojáky je tato sou in-
nost velice prosp!šná. V minulosti 
sice m!li možnost absolvovat jak 
britskou, tak i americkou školu pro 
p"edsunuté letecké návod í, praxe je 
p"esto pon!kud odlišná. Americký 
JTAC (americký ekvivalent pro FAC) 

VOJÁCI 
s pohledem 
za roh

 eští p!edsunutí lete"tí návod"í p#sobí na základn$ 

Shank v afghánském Lógaru spole"n$

se svými americkými kolegy

Text: Vladimír MAREK
Foto:  autor a archiv p"edsunutých 

leteckých návod ích

Mezi betonovými zátarasy 

a zpomalovacími pásy u výjezdu 

ze základny Shank v afghánské 

provincii Lógar se proplétá 

n kolik pancé!ovaných humvee 

s "eskými vlaje"kami. Uvnit! 

vozidel sedí krom  p!íslušník# 

mobilních pozorovacích tým# 

i dva lete"tí návod"í.

dvojice p"edsunutých leteckých návod-
 ích z 22. letecké základny v Nám!šti 
nad Oslavou. A práv! oni by v tako-
vémto p"ípad! m!li zajistit p"ivolání 
spojenecké letecké podpory. 

Profese leteckých návod ích je 
v Armád! $eské republiky pom!rn! 
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p#sobící na základn! Shank je navíc 
velice zkušený a má za sebou "adu 
opera ních nasazení, což je pro  eské 
návod í p"ínosem. 

„V kurzech není p"íliš mnoho  asu, 
takže se u í jen to nejd#ležit!jší. 
Tedy procedury nutné k bezpe nému 
navedení letounu a odhoz letecké 
munice. Tady tak  asto k odhozu ne-
dochází, máme tedy možnost využívat 
letecké úsilí i k jiným záležitostem, 
p"edevším k monitorování zájmového 
prostoru, k zabezpe ení konvoje a pr#-
zkumu cest,“ "íká nadporu ík Milan 
Kundera. $eští návod í jsou zvyklí 
komunikovat s pilotem po celou dobu, 
kdy jim je letadlo k dispozici. Mají 
pocit, že to tak musí být. Dávají mu na-
jevo, že jsou s ním neustále v kontaktu, 
že ho využijí na maximum. „Z výcviku 
máme nau ené standardizované fráze, 
které pom!rn! striktn! dodržujeme. 
Ameri ané používají voln!jší "e . Je to 
zase n!co jiného,“ upozor%uje prapor-
 ík Richard Plyna". „Tady se nám po-
tvrdilo, že to není jenom o zlikvidování 
n!jakého konkrétního objektu. Letadlo 
m#že plnit celou "adu dalších úkol#. 
Pokud už dojde na odhoz, d#ležité je 
cíl správn! identiÞ kovat. $lov!k musí 
mít jistotu, že je vojenský a nejsou 
tam civilisté. Teprve potom m#že dát 
pokyn k odhozu.“

Koncem "íjna lo%ského roku byla 
práv! útokem ze vzduchu zlikvidována 
jedna z povstaleckých skupin, která 
raketami ost"elovala základnu Shank. 
Letoun A 10 tehdy navád!l americký 
JTAC, celé akci byli p"ítomni i naši 
lete tí návod í. Práv! v dob! rake-
tových útok# získala jejich  innost 
na intenzit!. Vyjížd!li pravideln! p"es 
den, n!kdy i v noci. P"íliš se tehdy 
nevyspali. 

Když vloni na podzim došlo k na-
padení naší kolony, nebyli její sou-
 ástí, shodou okolností se zdržovali 
na základn!. P"esto se snažili alespo% 
na dálku pomoci a p"ivolali leteckou 
podporu. Bohužel ale nem!li s  eskými 
vojáky spojení. Pilot pak kolonu nemohl 
najít. Jinak je ale spolupráce s mobilní-
mi pozorovacími týmy perfektní. „Kluci 
ze 7. mechanizované brigády jsou 
profíci, svoji práci d!lají moc dob"e,“ 
pokyvuje uznale prapor ík Plyna". 

Rota návod ích
Rota p"edsunutých leteckých návod-

 ích je sou ástí 225. praporu bojového 
zabezpe ení dislokovaného na základ-
n! v Nám!šti nad Oslavou. P"esné 
po ty této malé jednotky se z d#vod# 
utajení neuvád!jí. Poptávka po této 
profesi v poslední dob! vedla k navý-
šení tabulkových po t#. Problém je 
však s náborem vhodných lidí. Velení 
jednotky musí klást na uchaze e 
nemalé nároky. Mimo jiné by m!li mít 
bezpe nostní prov!rku na stupe% tajné 
a STANAG 3 z angli tiny. I kdyby 
se jednalo o zkušeného vojáka, který 
již má vojenské desatero v malí ku, 
vyškolení FAC trvá minimáln! jeden 
a p#l roku. 

P"ípravná fáze, ve které dostane 
 lov!k základy navád!ní, probíhá 
v $eské republice. Za íná nejd"íve 
na map!, postupn! se tento model 
kombinuje s leteckými snímky. 
Teprve potom je možné si pod dohle-
dem vyzkoušet skute né navedení. 
Po získání prvních praktických doved-
ností nastupuje adept do  ty"týdenního 
kurzu, po"ádaného akreditovanou ško-
lou ve Velké Británii nebo americkou 
školu. V prvním týdnu se u í teorii 
a za íná pracovat na simulátorech. 
Další t"i týdny jsou v!novány inten-
zivnímu praktickému tréninku.

Své vlastní p"íslušníky FAC mají 
u nás, podobn! jako v dalších vy-
sp!lých armádách, pouze speciální 
jednotky, velitelé ostatních útvar# 
je dostávají p"id!leny na vyžádání 
od nám!š&ské roty podle charakteru 
úkolu, který mají plnit. P"ednostn! 
se p"itom vychází vst"íc požadavk#m 
na zahrani ní mise. Uspokojována je 
také brigáda rychlého nasazení, která 
má nejvíce výjezdových jednotek. 
Letos ji  eká za"azení do Battle Group 
Evropské unie. 

Nejvýznamn!jší akcí, které 
se ú astnili p"edsunutí lete tí návod í 
v provincii Lógar, bylo spole né nasa-
zení v nedostupném a z bezpe nostní-
ho hlediska velice riskantním distriktu 
Charwar. Jedná se o zaostalou oblast 
ležící v horách na jihu, která je po po-
zemních komunikacích jen velice 
obtížn! p"ístupná. Moc centrální 
vlády se zde s ohledem na geograÞ cké 
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podmínky ani v minulosti nikdy p"íliš 
neda"ilo prosadit. „Ameri ané tady 
provád!li rozsáhlou bezpe nostní ope-
raci a vyžádali si spolupráci. Pro nás 
osobn! to byla velice zajímavá akce,“ 
vzpomíná nadporu ík Kundera. 
„Vzdušný prostor byl neuv!"iteln! 
zapln!n leteckými prost"edky, a to 
ve  ty"ech vrstvách. Úpln! dole se dr-
žely dopravní vrtulníky, které nás tam 
p"ivážely. Nad námi létaly vrtulní-
ky Apache, jež vytvá"ely palebnou 
podporu. Ješt! výš pak byly bezpilotní 
prost"edky a úpln! naho"e letouny, 
které jsme m!li navád!t. Konkrétn! 
se jednalo o bombardér B 1, bitevníky 
A 10 a stíhací letouny F-15.“

V místech, kde p#sobili  eští 
p"edsunutí návod í, k odhozu nedo-
šlo. Akce byla nejspíš prozrazena. 
V okamžiku výsadku byly veškeré 
významné lokality distriktu polo-
prázdné. Na bazaru, který je za nor-
málních okolností p"epln!n lidmi, 
nebylo živá ka. Obdobn! to vypadalo 
i v p"ilehlé obci. Pro naše vojáky ale 
p"esto operace p"edstavovala nemalou 
zkušenost. Doma se s tak mohutným 
nasazením vzdušných prost"edk# 
nemají možnost setkat. Bylo zajímavé 
sledovat, jak to v takhle velkém m!"ít-
ku všechno funguje. 

Sta í radiostanice a mapa
Na základn! v Nám!šti nad Oslavou 

mají p"edsunutí lete tí návod í k dis-
pozici mobilní pracovišt! skupiny 
umíst!né na terénním landroveru. Jeho 
sou ástí je rádiové vybavení, které 
zajiš&uje komunikaci nejen s nad-
"ízeným stupn!m, ale i s posádkou 
letounu. Jsou na n!m také zesilova e, 
ty mohou výrazn! prodloužit vysílací 
dosah. Nechybí ani aktivní prost"edky 
umož%ující návod ímu zjišt!ní cíle, 
tedy termovize s laserovým dálko-
m!rem a naviga ním systémem GPS. 
Za"ízení m!"í polohu cíle, azimut, 
vzdálenost a "adu dalších údaj#. 
Dá se propojit s ostatními p"ístroji. 
V p"ípad! napojení na rádio je možné 
veškeré datové údaje posílat rovnou 
na velitelství  i pilot#m. K dispo-
zici je i laserový oza"ova , s jehož 
pomocí je možné provést navedení. 
Sta í jím ozá"it cíl, inteligentní bomba 

si již najde paprsek a zasáhne ur ený 
objekt. 

Veškerý obsah mobilního pracovišt!, 
krom! zesilova #, je možné v p"ípad! 
pot"eby odnést na zádech. Na jednoho 
vojáka p"ipadá bez baterií asi p!tat"i-
cet kilogram#. Ne všechno technické 
vybavení je ale skute n! nezbytné. 
Každý FAC musí um!t ud!lat svou 
práci pouze s nejnutn!jším vybavením. 
Základ tvo"í radiostanice, mapa a buzo-
la. „Nezbytný je jakýkoliv prost"edek 
na ur ení polohy a samoz"ejm! vysí-
la ka. Když se nedomluvíte s pilotem, 
t!žko m#žete n!koho navád!t,“ "íká 
nadporu ík Kundera. „V p"ípad!, 
že dojde k napadení kolony, ve které 
práv! jedete, posta í vám vysíla ka. 
Pot"ebujete-li up"esnit n!co, co ze své 
pozice nevidíte, je možné o to požádat 
pilota.“

Ideální pom#ckou p"edsunutých le-
teckých návod ích je za"ízení ROVER 
(Remotely Operated Video Enhanced 
Receiver), radiop"ijíma  schopný 
na notebooku zobrazovat videoobraz 
p"ímo z letounu. Takovouto výbavu má 
v sou asné dob! v britské a americké 
armád! v podstat! již každý FAC. Také 
naši návod í usilují o tento komplet. 
Nejedná se ale o práv! levnou záleži-
tost, a tak nejspíš n!jakou chvíli potrvá, 
než ho dostanou. „Nap"íklad p"i raketo-
vém napadení základny z v!tší vzdále-
nosti by nám práv! p"enos videoobrazu 
velice pomohl. P"ed p"íchodem ame-
rických JTAC na naši základnu jsme 
nem!li ROVER k dispozici. K tomu, 
aby JTAC mohl dát povolení k odhozu, 
musí cíl vid!t, aby m!l jistotu, že za-
m!"il ten správný. Po p"ivolání letecké 
podpory jsme ale byli odkázáni pouze 
na to, co uvidí pilot. Ten nám nahlásil 
shluk osob, ale my jsme je nemohli 
blíže identiÞ kovat. A tak provedl pouze 
nízký pr#let jako demonstraci síly. 
Pokud bychom m!li k dispozici video-
p"enos, dokázali bychom p"esn! zjistit, 
zda tam jsou ozbrojenci a co d!lají. 
Pak by se mohlo p"istoupit k odhozu 
letecké munice.“

Toto za"ízení je ideální i pro pr#-
zkum. Pokud nap"íklad letoun moni-
toruje trasu p"ed jedoucím konvojem, 
mají vojáci v p"ímém p"enosu obraz 
toho, co je na cest! práv!  eká.


