Velitel české jednotky v Mali: Nesetkali jsme se s žádným nepřátelským chováním

Datum:3.4.2013
Publikace:www.army.cz
Autor: plukovnice Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR
Již od poloviny března působí čeští vojáci v africkém Mali a doposud se nesetkali s nějakou
negativní reakcí místního obyvatelstva. Reakce na naši přítomnost jsou ze strany místních
obyvatel prakticky jen kladné.

Nesetkali jsme se zatím s žádným
odmítavým nebo dokonce nepřátelským
chováním,“ říká velitel jednotky
nadporučík Marek Štěpánek. „Situace v
Bamaku je v této chvíli klidná, tudíž
nepředpokládáme, že bychom se dostali
do
nějakých
bojových
střetů.
Samozřejmě ale musíme a jsme
připraveni na veškeré eventuality. Pokud
bychom byli napadeni, jsme připraveni
reagovat,“ dodává velitel.

Úkolem jeho vojáků je chránit velitelství mise
EUTM v Bamaku a zajišťovat doprovody
hlavních představitelů velitelství operace a
také zabezpečovat doprovody logistických
konvojů (např. na výcvikovou základnu).
„Tomu podléhá režim celé jednotky,“
konstatuje nadporučík Štěpánek. „Jednotka
byla předána do podřízenosti velitele operace
EUTM - Mali, který nám dle mandátu operace
a předurčení jednotky vydává úkoly
prostřednictvím náčelníka štábu. Můj den se
skládá ze série brífingů, porad a dopřesňování
úkolů na další období, tak abychom zajistili
kompletní ochranu velitelství. Ostatní vojáci
mé jednotky se střídají ve službách a
doprovodech představitelů velení operace
EUTM,“ upřesňuje velitel s tím, že zatím vše
běží
podle
plánu.

„Po příletu do Mali jsme se okamžitě začali seznamovat s prostředím, zahájili přípravu
techniky a zbraní a to vše tak, abychom mohli ve stanoveném termínu zahájit plnění
operačního úkolu. Jsme ubytovaní v budovách přímo v areálu velitelství operace v Bamaku.
Máme veškeré zabezpečení, které potřebujeme,“ popisuje nadporučík Štěpánek a dodává, že
jediné, s čím se ještě vyrovnávají, je podnebí: „Samozřejmě jsou zde naprosto jiné klimatické
podmínky. Teploty dosahují ve stínu přes 40 stupňů, je zde velká vlhkost a blíží se období
dešťů.“
A jak na ně působí Bamako? „Je to poměrně velké město s vysokým počtem obyvatel, je
velice různorodé, najdete zde moderní budovy, ale i chudinské čtvrti. Město nebylo jakkoli
poničeno boji, protože ty se odehrávají pouze na severu země ve velké vzdálenosti. Vycházky
do města však nepřipadají v úvahu, každý musí být přítomen na základně, abychom v případě
jejího napadení mohli okamžitě reagovat,“ uzavírá velitel jednotky.
O zřízení výcvikové mise EUTM v Mali bylo rozhodnuto na základě rezoluce Rady
bezpečnosti OSN č. 2071 z loňského roku a žádost malijské vlády. Vláda ČR vyslovila svůj
souhlas s působením příslušníků AČR v Mali dne 6. února 2013. Následně zapojení českých
vojáků schválily obě komory Parlamentu ČR. Hlavním úkolem celé mise EUTM je pomoc při
výstavbě a výcviku malijské armády. Délka mise byla předběžně stanovena na 15 měsíců.
Jednotka AČR je složena z příslušníků 43. výsadkového praporu z Chrudimi. Většina již má
zkušenosti z působení v Afghánistánu i dalších misí. Před vysláním do Mali jednotka prošla
přípravou zaměřenou na taktiku, střeleckou přípravu, specifika doprovodů konvojů a VIP
osob. Vojáci rovněž absolvovali intenzivní přednášky expertů na africký kontinent, aby se
seznámili s podmínkami, kulturními zvyklostmi a obyvatelstvem v této zemi. Podstoupili také
nezbytné doočkování proti nemocem, které jsou pro tuto oblast typické (žluté zimnice a
cholera, proti malárii jsou vybaveni antimalariky)

