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ĆWICZENIA ROSYJSKIEJ OBRONY CYWILNEJ. PRÓBY
REAGOWANIA NA UDERZENIA BRONIĄ MASOWEGO
RAŻENIA
W Rosji odbyły się czterodniowe, jedne z największych w historii, ćwiczenia obrony cywilnej oraz
innych instytucji związanych z tamtejszym Ministerstwem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (EMERCOM).
Uwagę zwraca zarówno skala zaangażowanych sił oraz środków, jak i całe spektrum scenariuszy
poszczególnych epizodów ćwiczeń, obejmujących reagowanie kryzysowe na zagrożenia militarne i
pozawojskowe.
Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przeprowadziło w minionych czterech dniach
ćwiczenia obejmujące zarówno struktury federalne, jak i regionalne całego państwa. Na terytorium
Rosji rozgrywano rozmaite epizody, podzielone na trzy etapy. Testowane scenariusze działań były
zróżnicowane pod względem geograﬁcznym i zakładały potrzebę reagowania kryzysowego na różnego
typu zagrożenia obejmujące duże obszary, wynikające zarówno z przyczyn naturalnych, jak i będące
pochodną działań człowieka.
W trakcie trwania pierwszej fazy ćwiczeń zakładano sprawdzenie systemów powiadamiania,
przekazywania informacji oraz szybkiej mobilizacji centrów zarządzania kryzysowego na każdym z
możliwych szczebli dowodzenia. Druga część ćwiczeń miała na celu sprawdzenie pionu planowania
oraz praktycznej organizacji działań tamtejszej obrony cywilnej. Chodziło przy tym o dokonanie oceny
szybkości dyslokacji odpowiednich sił i środków, a także ocenę możliwości współdziałania różnych
instytucji mogących działać w ramach całościowego systemu reagowania kryzysowego państwa.
Trzecia faza, która wywołała najwięcej komentarzy na Zachodzie, obejmowała ćwiczenie reagowanie
na zdarzenia o dużej skali - od pożarów po potrzebę odpowiedzi na zagrożenie czynnikami
wywołującymi promieniowanie, czynnikami chemicznymi oraz biologicznymi.
Sam EMERCOM podkreśla, że bezpośrednio zaangażowanych i objętych ćwiczeniami było niemal 40
milionów obywateli, a także 200 tys. specjalistów z różnych instytucji reagowania kryzysowego oraz
ponad 50 tys. jednostek specjalistycznego sprzętu. Testowana była także infrastruktura przeznaczona
na potrzeby działań ratowniczych, w tym wszelkiego rodzaju schrony rozlokowane w najważniejszych
miastach Rosji. Ministerstwo podkreśliło przy tym dążenie do rozbudowy istniejących schronów
przeciwatomowych, szczególnie w przypadku stolicy. Docelowo w tego rodzaju schronach mieliby
znaleźć miejsce wszyscy mieszkańcy Moskwy. Oprócz samych działań ćwiczebnych przeprowadzono
też szeroko zakrojone akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, objęto nimi system szkolnictwa
państwa.

