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A logisztikai rendszer felépíüse a Cseh Köztárcaság hadseregében
az állam védelméú'l szóló alapdokumentumnak meg[elelően valósul meg.

Ez a dokamentum a Cseh Közűrsaság biztonsógi strutégiüa, amely medo-
galmaua az áIlam műkötlése biztonságóhoz kapcsolódó legfontosabb sfia-
légini elveket.

A logisztikai rendszer felépítésének kialakíLísához analizálni kell a

fejlódés meghatároző irányait, a biztonsági rendszert és a nemzeígazdaság
stratégiai terü'leteít. Mi a gaulasógí rerukzer meghatdrozó volía alatt olyan
nemzetgazdasági intézked é s ek elő készítés ét értj ü k, a tu ly ek kih atnah az

egész rendszerre és azon keresztül bizíosítják a működést vtílsághelyzaben,

Talrin némi magyarázatra szorul, hogy a válsághelyzet alatt értelmezzük a

fegyveres és a nem fegyveres múködést igényló válságokat is. Ennek meg-

felelóen eIsődlegesnek tartjuk, hogy a gazdaság elókészítése magába foglalja
azokat a feladatokat, amelyek a belső erőfonások optimális kihasználását je-

lentik, beleértve az állam anyagi tartalékainak létrehozását és felhasználásárrak

szabályozását is, Ezze| biztosítjuk a nyersanyagok, energia, élelmiszer és a többi

nélkülözhetetlen anyagi eszköz elosztását és a munkaeró racionális kihaszná-

lását, a gyártás és a fogyasztás terüIetének szabályozását, beleértve ebbe a

szükséges intézkedések megtételét a költségvetés, a pénzügy és a külkereske-

delem területén is,

Összhangban ezzel a rendszerrel konketizálódnak azok az általános

logisztikai feladatok, amelyek természetes velejárói az állam biztonságának.

Ez elsősorban az egész működést biztosító infrastrukt,ilrát tartalmazza,

amiben a közlekedési hálőzat, a disztribúciós rendszer, valamint az új típusú

fegyverzet és felszerelés beszerzéséről van só. A jelzett alapdokumentumhoz

t, Uruan nuootf mk, alezredes CSi a vyskovi Eg),€tem gazdasá8szervezé§i és logisáikai Ka ának

dék'nja
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szorosan kapcsolódik a ..Cseh Köztársaság katonai stratégiája'' nevet
viseló okmriny, amely kibóvítve, katonai szempontból részletezve a hadsereg
arculaához igazítja az áhalános elveket.Annak érdekében, hogy tovább tu jui
konkretiálni a katonai logisaika kiépítéséhez kapcsolódó követelményeket,
vagyis, hogy a mennyiségi, szervezeli és hatásköri feladatokat megha-
üírozhassuk szükséges röviden elemezni azokat a biáonságra ható veszé-
lyeket, amelyek megoldása a hadseregre vár, illetve amiben szerepetjátsz-
hat a fegyveres erő.

Á biztonsógru haó veszélyek lehelenek :

1.) Elemi katasztrófák (csapások), ipari és ökológiai szerencsétlen-
ségek, járványok keletkezése és terjedése, amely nem katonai jellegű, állan-
dóan igen aktuális, keletkezhet pár óra vagy napok alatt, nehéz előre jelezni
kiterjedését és az esetleges átváltoziisát eddig ismeretlen jellegű veszélyekre,
A rizikó kiküszöbölésénél a fegyveres erők felhasznáiisi módja kisegító, köz-
reműködő és nincs harci tevékenység jellege.

2.) A standard nemzetközi gazdasági viszonyok megbomlása, strató-
giai áruk, nyersanyagok ós információk szabad iiramlásának a megszak!
tása (gazdasági megegyezések egyoldalú felmondása az állam kárára,
nyersolaj, gáz és más nyersanyag szállításának megállíuísa), A számitőgép
hálózatveszélyeztetése általában összefiiggésben van az új évezredre, való
átmenetre (számítógépi kalózok, információs adatbázisok biaonságának
veszélyeztetése).

3.) Egyedi terrorista akciók és a nemzetközi bűnözés rendkívüIi
kiterjedésű szervezett tevékenység€i (nagy kiterjedésű, éIet vesáeségeket
is előidézó bombatámadások a polgárok yaEy a gazdaság| műszaki, köz-
igazgaási létesítmények ellen).

4,) Nagy kiterjedésű migrációs hullámok, amelyek az állam területén
átváltoáatnak a kitelepedók erőszakos tevékenységébe (nagy nem felfegy-
verzett vagy felig katonai felfegyverzetl gazdasági kitelepedók csoportjai-
nak nem legális behatolása az áIlam területére).

5.) Idegen batalomhoz tartozó alanyok erőszakos cselekedetei (álla-
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mi, vagy nem állami) Csehország területén tartózkodó személyek, varyon

es mas vedett állami érdekek ellen, amelyek az állam nemzetközi béke és

humanitarius küldetéseiben való részvételével vannak előidézve (közép és

nagy hatótávolságú iranyított lövedékek csapiásai, esetleg ery, vagy repü-

lőgép csopo* csapasai a Cseh Köztársaság területén lévó fontos o§ektumok

etÉn, attami és közigazgatási szervek és intézmények megtámadása,

ó.) A demokrácia és a polgári szabatlság atapértékeinek veszé-

lyeztetése más országokban, olyan mértékben és jellegűen, hogy ez ve-

szélyezteti a nemzetközi környezet biztonságát (helybeli vagy regionális

konfliktusok).

A Z-től 6,ig számított rizikók aktuálisak és előidézhetőek lehetnek

kombinációkbaí\ olyan veszélyekben, amelyeknél nehezen előrejelezhető

lesz a különbözőség a terjedelem, az aklivizá|ás idöponti megjelölése (pár

naptól néhány évig). A bekövetkezett esemény kiküszöbölésénél a fegy-

veres erők felhasinálási módja nagyobb mértékben kis€gítő, közremű-

ködő a harci eszközök korlátozott használatával.

7.) Nagy terjedelmű ós jelentős diverzáns tevékenység, amely célja a

nem áicrázott agrisszió felkészítése keretén belül a Cseh Köztarsaság védel-

mi eszközei migsemmisítése és az állam átmenetelének a háborus állapotba

való megzavarása (nyersanyag vezetékek, üzemanyag árolók, energiaforrá-

sok, fól{ atomeróművek, kommunikációs központok és csomópontok, álla-

,i iranyita.i rendszer eszközei, fontos közlekedési íö-vonalak, víztárolók

ivóvizze|,mobiliációs támaszpontok és raktárak megtámadása, me$on-

gálasa és pusztítása).

8.) Agresszió veszélye (szövetséges állam megtímadása),

9,) Cseh Köztársaság katonai megtámadása.

A 7-9-ig kockízatok katonai jellegűek, kevésbé valószínűek, könnyeb-

ben prognosaizálhatóak, aktiválási időszakuk (7 pont) évekig (8-9 pont)

tarthat, igen nagyméretű pusaító következményekkel, A kockráaat kikü-

szöbölésénél a fegyveres erők felhasmálásának a módja folyamatosan har-

ci alkalmazás jellegű.
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_ _Összhangban a íent emlíreftekkel kb, ígl lehet me1]fogalmazni a
Cseh Hadsereg logiszlikaí felépítésének aaaiinos mnatítEántPit:

. Ki vannak jelöirve az állam biáonsági rendszerének ftlbb rea-
gálási időpontjai, beleérwe a logisztika felkészülést a különböző
helyzetek támogatrisára, melyek tarthatnak néhány órától néhány
hónapig is.

. Az ellátási rendszerek felkészítésére általános követelmények
vannak m eghatáro zva a stratégiai áruk és alapanyagok szemszö-
géból.

. Követelmények vannak meghatáro zva az kányítási rendszer rugal-
masságára és összekapcsolására. A kockrázatok is meghatározot_
tak, vagyis azok a küIönleges területek és aktivitások Ú, amelyek
befolyásolhatják a logisaikai üímogatást a kiterjedésük és a tar-
talmuk szempondából.

. Az említett biaonsági kockázatok a továbbiakban körülhaárol-
ják a hadsereg logisztikai felépítésének, és fejlesaésének irányait.

_ A feladatok végrehajttisa érdekében kijelöttük a Cseh Hadsereg srruk-
lúrdjának, felkészítésének és felhasznáItisának a prioritásait

A Cseh Hadsereg felépítésének, felkészítésének és felhasznáIásának
elsóbbségi lrányzataí, mint a fegyveres erők legfontosabb szerve, figyelem-
be veszi az állam biáonsági kömyezetének álúpotát és fejlődését, szOvet-
ségi kötelezettség terjedelmét a NATO-ban, a iehetségeJ feg;rveres kon-
fliktus jellegét terjedelmé! módját, az agíesszor tettétebzJi céljai1 az
erők és_ eszközök mennyiségét és minóségét, a saját erók és eszközök mennyi-
ségét és minőségét. Abból a ténybőI indulna[ ki, hogy a Cseh Hadseieg
komplex.felkészülése a saját és a NATO államok terUlJiének megvédésére,
a.katonai. veszély e\hárításán4 egyben feltétel a Cseh Hadserei bizonyos
részének hatrisos bevetésére és alkalmaásáta az alacsonyabb Úú és mér-
tékű biaonsági veszély elháríása érdekében,



A Cseh Hadsereg felépítésének és |elkészülésének legfontosabb szem-
poníjai a következők:

. a NATO stratégiai koncepciói,

' a Cseh Hadsereg mobiliásának növelése minden szinten,

r az erők és az eszközök haásos bevetése,

'a célok ellenséges felismerése és az ellenük történő pontos tevé-
kenység megszervezésének a képessége,

. a vezetési és irányítási rendszer ellenálló képességének növelése
az ellenséges pusáító eszközökkel szemben, beleérwe a töm€g-
pusztitó fegjrvereket is,

. a törzsek és a csapatok tevékenységének minden oldalú nímoga-
trása.

A fent említett módszerek hatásos megvalósításának érdekében töre-
kedni kell az információs íiilény megszerzésére, az erök kompatibilitásá-
nak és interoperabilitásrinak elmélyítésére, az új technológiák érvényre jut-
taüásífua. A megkövetelt állapot elérésének az egyik alapfeltétele a Cseh
Hadsereg személyi állományrinak sokoldalú és korszerű felkészítése.

A Cseh Hadsereg részt vesz az eryüttműködés elmélyítésén más de-
mokatikus áIlamok hadseregeivel és hozzájárul a soknemzetiségű egysé-
gek kiépítéséhez. A hadseregnek képesnek kell lennie arra, hogy különbö-
ző fiildrajzi, időjáLrási köriilmények között alkalmazhassák.

A hadsercg logisztikai felépítésének és szerkezetének reagőlni kell a
íent en lített íérryekre, és magóban kell foglalnia a kövelkezőket:

a) NATo-kötelékben egy megerősített dandárral résá venni önálló
vezetési és logisaikai üímogatási rendszerrel a NATO szövetséges had-
müveletek érdekében az ország területén kívül;

b) Egy ezerfős gépkocsizó zászlóalj és egy speciális szízadszintű
katonai erővel külftildön egy békenimogató műveletben;

227



. c)._Biaonsági veszélyek kiküszöbölése érdekében nemzeti irányíüís
alatt kiképezni és felkészíteni a fegyveres erőket.

Ez*nek afekételeknek meglfeleően a hadsereg a köveíkezőképpen
tagozódik:

. azonnali reagálású erők,

. gyors reagálású erők,

. fő védelmi erők.

_A 
je|zettágozódás már sejteti a képezendő hadsereg logisztikai támo-

gatási rendszer szerkezeti felépítését s krtalmi kOvetelményeit,

_ . _ _!.e!ilaeznaő hog a logisztikai tdmogalősi rendszer két szinten fog
Jejlődni, nevezeíe§en :

. Az azonnali és gyorsreagáIrású erők szin§én, ahol a kitűzött célok-
bóI kiindulva a rendszer megvalósíü{sa már igen közeli.

. A fő védelmi erők szintjén, ahol az idöponti aspektus szempontjából
nem követel költséges rendszert (magas készenlét fenntartiása, mo-
bilitás, összekapcsolódás a nemzetgazdasággal, személyi állomány
biáosítá§a) mint az azonnali és a gyorsreagálású erőknél.

A fent idézett dokumentumok alapján leszögezhetjük, hogy a hadse-
reg logisztikai támogatási rendszere kiépítésének kiindulóp;tjai nem-
zeti aspektusbóI vannak kimuta§a. Ezért a hadsereg sámára igen fontos,
hogy a készüló logisztikai doktrína megfogalmazáúnál ne le§enek túl-
becsülve a tárcán belüli szervezeti vagy vegrehajtási lehetőségll a togisz_
tika küldetésének lcírára.

A rendszer megfo galmazásánál igen fontos kiinduló adat lesz a terri-
toriális alapelv érvényrejuttatása az erők és eszközök, a logisaikai folya-
mat támogaüísa érdekében mind békében mind háboruban, a civil szektor
nagyobb mértékű felhasnálása a Cseh Hadsereg megszabott feladatainak
végrehajtrisánál,
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Ennek a követelménlnek elfogadása jeki, hogt egl íntegóIt, rugal-
mas és hatdsosan működő rendszer küpűhérőI van szó. A készülő lo-
gbzlikai dokfinónak minl §zabáIyzlís dokumentutuak vissza kell tük-
úznie a hafui§osal működő rendszer belső íartalrn!íL Elsősorban a Io-
giszüka gerincoszlopónak pontosíttisőról van aó, amely éményes lesz
mindkét szinl üímogaaísánő|" kezdve az irónyítással és befejezve a saíIlí-
tással es a ruktóíozási íollamalokkal A logisaikai dokdnónak, mínt a
kündub elnéIeti alanynak a rendszer mííködesével kapcsolatban mlgó-
ba kell foglalnia azt a módszertaní megoldtisí is, amely a7 óltalónostól a
konkféthoz, a7 egésüőI a részhez vezet

Felhasznált irodalom:

1.) Bezpeönostní strategie Öeské republiky. h@:www.army.cz

2.) Vojenská strategie Öeské republiky. http:wwwarmy.cz
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