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Vážení účastníci, vážení hosté, 
 
na jaře se pod vlajkou Plzeňské diplomatické simulace uskutečnila v pořadí již třetí 
jednodenní simulace jednání Rady bezpečnosti OSN. Na rozdíl od předchozích dvou 
ročníků se však nejednalo v angličtině, nýbrž v jazycích českém a slovenském. Druhou 
zajímavostí je, že se nejednalo o klasickou simulaci, ale o simulaci historického jednání 
Rady bezpečnosti. 
 
Jedenáct delegátů se vrátilo do roku 1950 v tehdejším složení Rady bezpečnosti, aby mohli 
usednout k jednacímu stolu v Lake Success, jehož prostředí nám simulovalo Informační 
centrum OSN v Praze, a společně se dohodnout na postupu k vyřešení nedávného 
napadení Korejské republiky. Tento formát jsme zvolili zejména s přihlédnutím na fakt, 
že historické simulace nejsou v českém prostředí pořádány a jejich potenciál je opravdu 
velký. 
 
Úspěch tohoto precedentu nám potvrdil velmi dobrý výsledek zpětných vazeb účastníků, 
a proto máme v plánu v budoucnosti historické simulace nadále organizovat. 
 
Shrnutí programu 
 
Po ranní registraci, přivítání účastníků a uvítacím projevu předsedy Rady bezpečnosti 
a hlavního organizátora historické simulace, Jakuba Kuchara , navázal v deset hodin 
dopoledne se svoji skvělou přednáškou host simulace, Mgr. Tomáš Kučera, PhD. , který 
shrnul tehdejší politickou situaci a rozebral mezinárodní vztahy, čímž dodal účastníkům 
potřebný podklad k jednání. 
 
Po tomto projevu přišlo na řadu představení jednacího řádu jednání Jakubem Kucharem 
a Branislavem Mičkem  následované vysvětlením rezolucí Rady bezpečnosti členem 
přípravného týmu Viktorem Karlíčkem . Po těchto přednáškách již mohlo začít jednání, 
které bylo zahájenou řízenou debatou, kdy všech jedenáct delegátů vyjádřilo stanovisko 
zastupované země k projednávanému konfliktu. 
 
Samotné jednání probíhalo nerušeně až do pravého poledne, kdy byly hotovy vydatné 
obědy, které nasytily jak účastníky, tak i organizátory. Po této milé pauze pokračovalo 
přerušené jednání, které bylo ukončeno ve čtyři hodiny odpoledne. Následovala prezentace 
dalšího z členů organizačního týmu, Vojtěcha Domína , ve které byla účastníkům 
představena mateřská organizace, a všichni byli pozváni na její vlajkovou loď, tedy zářijový 
Studenský model OSN. 
 

 



Během této prezentace zatím předsednictvo Rady bezpečnosti na základě celodenního 
pozorování vybralo nejlepšího delegáta, kterým byl při závěrečném slově vyhlášen delegát 
Federativní lidové republiky Jugoslávie, Adam Sitko  z Masarykovy Univerzity Brno . 
 
Účastníci simulace a průběh jednání 
 
Celkový počet přihlášených byl 17 účastníků, z čehož jsme vybrali 11 delegátů. Genderově 
bylo složení vyrovnané, měli jsme 6 účastníků mužského pohlaví a 5 účastnic. 
Pouze tři delegáti v době konání simulace studovali gymnázium, ostatní studovali různé 
české univerzity, nejčastěji se zaměřením na politologii a mezinárodní vztahy. 
 
Samotné jednání bylo zahájeno minutovými projevy delegátů všech přítomných států, 
ve kterých shrnuli své stanovisko k napadení Koreje. Projevem, který vyvolal největší 
rozhořčení v sálu, byl projev delegáta Svazu sovětských socialistických republik, na který, 
včetně následných odůvodnění sovětského delegáta, bylo velmi četně reagováno. Po pauze 
na oběd nabrala jednání na plodnosti, a také byl delegátem Francouzské republiky 
předložen návrh dokumentu, který byl za celý den nakonec jediný. 
 
K tomuto návrhu bylo navrženo celkem sedm pozměňovacích návrhů, z nichž bylo 
v průběhu dne pět přijato a dva zamítnuty. Ke čtvrté hodině odpolední přišlo na řadu 
konečné hlasování o přijetí či nepřijetí celé rezoluce č. 84. Většina přítomných hlasovala 
ve prospěch návrhu, dokument byl ovšem nakonec smeten ze stolu delegátem Svazu 
sovětských socialistických republik, který jako stálý člen Rady bezpečnosti využil svého 
práva veta. 
 
Organizátor projektu 
 
Plzeňská diplomatická simulace (PDS) je dobrovolný nepolitický spolek studentů středních 
a vysokých škol a občanů zabývajících se organizováním a zajišťováním vzdělávacích akcí 
pro studentskou i širší veřejnost a dalších iniciativ spojených s veřejným vystupováním 
na těchto akcích. 
 
PDS je zapsaný spolek, který vznikl z iniciativy studentů, kteří tak chtějí realizovat projekty 
na základě zájmů ostatních studentů o osvojení nejen diplomatických znalostí pomocí 
netradičních metod. Studenti mají díky tomuto spolku možnost diskutovat a vyzkoušet 
si diplomatickou a vyjednávací činnost v rámci nadnárodních organizací. Projekty také 
nabízí profesionální pohled a názory vysoce uznávaných profesorů a odborníků na dané 
téma při osobním kontaktu. 
  

 



Na přípravě a organizaci této historické simulace se podíleli tito členové PDS: 
 
Jakub Kuchar , předseda Rady bezpečnosti a hlavní organizátor historické simulace 
Tereza Kubínková , předsedkyně PDS 
Martin Slivoně , technická a logistická podpora 
Viktor Karlíček , místopředseda Rady bezpečnosti 
Branislav Mičko , místopředseda Rady bezpečnosti 
Vojtěch Domín , místopředseda Rady bezpečnosti 
 
Poděkování 
 
Organizační tým byl důležitý, ale velké poděkování bychom chtěli na závěr věnovat i našim 
partnerům. Jedná se zejména o Informační centrum OSN v Praze a jeho personál, který 
nám propůjčil své prostory. Dále také děkujeme za přijetí našeho pozvání skvělému hostovi, 
Mgr. Tomáši Kučerovi, PhD . A v neposlední řadě patří velký dík všem účastníkům, bez 
kterých by tato simulace nemohla proběhnout. 

 


