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Tomáš VZOREK, moderátor
-------------------V Olomouci bude sídlit elitní jednotka armády. Její součástí bude i speciální bojové komando.
Vyčleněno bude na takzvanou hybridní válku. Nově vzniklý útvar by měl spolupracovat a doplňovat
vojáky z elitní 601. skupiny speciálních sil z Prostějova.
Monika BEZUCHOVÁ, redaktorka
-------------------Záběry z výcviku americké elitní jednotky Rangers. Útvaru, který tamní armáda nasazuje na ty
nejtěžší úkoly. Zajišťují tajné operace, provádí dálkový průzkum. Jednotka s podobnou působností by
teď měla vzniknout i v Česku, přesněji v Olomouci. Soustředit se bude hlavně na takzvanou hybridní
válku.
Lukáš DYČKA, bezpečnostní analytik, Univerzita obrany
-------------------Je to způsob války, ve kterém se snažíte, nebo protivník snaží zasáhnout slabá místa nepřítele a pokud
možno se vyhnout použití
vojenských nástrojů a používat nástroje jako je propaganda, informační válka.
Karel ŘEHKA, ředitel speciálních sil MO
-------------------Jedna část té jednotky bude plnit úkoly informačních a psychologických operací. Ta druhá část jednotky,
ta bude plnit úkoly bojové podpory.
Monika BEZUCHOVÁ, redaktorka
-------------------Vojáci 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. Armáda je nasazuje do zahraničních misí, kde
sklízejí ocenění. Právě ty bude nová jednotka podporovat při jejich akcích. Celkem by v Olomouci mělo
působit 250 vojáků. Obsadí kasárna po zabezpečovacím praporu v olomoucké městské části Hejčín.
Ještě před časem chtěla armáda komplex prodat za částku 100 milionů korun. Teď se rozhodla, že
budovy částečně zateplí a zrekonstruuje tak, aby mohly zase sloužit vojákům.
Karel ŘEHKA, ředitel speciálních sil MO
-------------------Ty první výběry už v podstatě začaly. Požadujeme minimálně 2letou službu u jiných útvarů Armády
České republiky, čistý trestní rejstřík.
Monika BEZUCHOVÁ, redaktorka
-------------------Ke zřízení elitní jednotky vedly armádu novodobé hrozby, na které se chce adaptovat. Podle odborníků
se takzvaná hybridní válka dotýká i Česka.
Lukáš DYČKA, bezpečnostní analytik, Univerzita obrany
-------------------Je například dokázáno, že Rusové používají velmi intenzivní propagandu a platí celou řadu
zpravodajských webů v České republice tím, že se snaží rozvracet morálku české společnosti.
Monika BEZUCHOVÁ, redaktorka
-------------------Speciální útvar zahájí svou činnost v polovině roku. Plné operační schopnosti dosáhne až za 5 let.
Monika Bezuchová, Česká televize, Olomouc.

