
V. MINISIMULACE RADY BEZPEČNOSTI OSN 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
Vážení účastníci, vážení hosté, vážení přátelé Plzeňské diplomatické simulace, 

za chladného únorového počasí 15 delegátů, studentů středních i vysokých škol, 
opět usedlo k již V. ročníku jednodenní simulace pod hlavičkou PDS. Letos bylo opět 
rekonstruováno historické zasedání a šlo o velmi ožehavé a dramatické téma. 
Z Informačního centra OSN, které nám ochotně poskytlo prostory, se všichni zúčastnění 
přenesli do jednacího sálu a napjatého prostředí vyjednávání po šestidenní válce, 
22. listopadu 1967, za účelem vyřešení palčivých otázek masivního území dobytého 
Státem Izrael, exodu civilního obyvatelstva či pohybu po mezinárodních vodách. Jednání 
bylo velmi plodné a dle úsudku předsedkyně Rady bezpečnosti, Kateřiny Špalkové, výsledná 
rezoluce zahrnovala ambicioznější a kulantnější řešení než rezoluce skutečná. 

Na tomto místě bychom rádi poděkovali našemu partnerovi, Informačnímu centru 
OSN v Praze, který nám bezúplatně zapůjčil své prostory. Poděkování směřuje zejména 
také k rukám našich účastníků, bez kterých by tato simulace nemohla proběhnout. 

Shrnutí programu 
Po registracích a přivítání všech účastníků hlavním organizátorem, Ondřejem Skrlou, 

promluvil vedoucí Informačního centra OSN v Praze, Mgr. Michal Broža. Svými vlídnými 
slovy podpořil aktivitu mladých lidí, již mají zájem o světové dění a popřál delegátům plodné 
a úspěšné jednání. Po potlesku byl shrnut program a představen minutový valčík, který 
vystavoval delegáty někdy až komickým situacím, když v čase jedné minuty mluvili 
o náhodně vybraném obrázku. Před zahájením jednání už jen proběhlo vysvětlení jednacího 
řádu a shrnutí tématu šestidenní války.V svého bloku pokládala předsedkyně otázky 
za účelem pochopení příčin války a mocenských zájmů v daném konfliktu. 

Samotné jednání bylo zahájeno po pauze na oběd. Proběhla prezence delegátů 
jednotlivých zemí, krátké kolo řízené rozpravy a následně otevření obecné diskuse, 
která trvala a neutuchala několik hodin. Po úspěšném schválení vyjednané rezoluce 
a závěrečném potlesku byl na řadě blok, ve kterém byly účastníkům představeny naše 
nadcházející akce, a po něm už mohlo začít slavnostní zakončení, během kterého byly 
účastníkům rozdány čestné diplomy. Cena pro nejlepšího delegáta bylo pro předsednictvo 
oříškem, ale po dlouhém zvažování jej získala Anna Čámská, zastupující Svaz sovětských 
socialistických republik, za svoji výjimečnou průbojnost a cílevědomost v jednání. Oceněn 
byl také Samuel Šulc (Spojené státy americké), který se vyznačoval skvělou rétorikou 
a diplomatickou zdatností. 

Průběh jednání 
Zasedání Rady bezpečnosti bylo zahájeno řízenou rozpravou, tedy stručným 

projevem každého z diplomatů, ve kterém krátce shrnuli postoj své země k projednávané 
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problematice. Dále se pokračovalo ve formě obecné rozpravy, ve které se každý delegát 
mohl přihlásit ke slovu za účelem argumentace s dalšími delegáty při snaze prosadit 
politiku jím zastupovaného státu. Po této výměně názorů se delegáti shodli, že je potřeba 
jednat nad konkrétním dokumentem, a tudíž po krátkém kuloárním jednání předložil 
zástupce Etiopie, Vojtěch Liška, první návrh rezoluce. Nad rezolucí se strhla plamenná 
diskuze, při které byla podána řada pozměňovacích návrhů. Každý z pozměňovacích návrhů 
byl řádně projednán a odhlasován. Výsledný dokument tedy odrážel kompromis politik 
většiny zastoupených států. Ke konci jednání přišlo na řadu konečné hlasování o přijetí, 
či zamítnutí navržené rezoluce – přičemž drtivá většina delegátů hlasovala pro přijetí návrhu, 
žádný ze stálých členů se nevyjádřil proti – rezoluce č. 242 Rady bezpečnosti byla přijata. 

Dokument vytvořený a odhlasovaný našimi delegáty v sobě nesl prvky podobné 
rezoluci odsouhlasené roku 1967 skutečnou Radou bezpečnosti, a to konkrétně stažení 
izraelských vojsk ze všech válkou nabytých území (s upřesněním do 1. ledna 1968), návrat 
podoby hranic do původní podoby před konfliktem, řešení otázky palestinských uprchlíků, 
garanci svobody plavby po mezinárodních vodách a vyslání zástupce Generálního 
tajemníka OSN (s upřesněním nejzazšího termínu, a to do 28. února 1969). Naši delegáti 
ovšem rozšířili dokument o vytvoření demilitarizovaného území v oblasti Golanských výšin 
a pásma Gazy, přičemž dané území by mělo spadat pod nově ustanovenou pomocnou misi 
UNAMGG (UN Assistance Mission for Golan Heights and Gaza) a vytvoření další pomocné 
mise, UNMFO – UN Multinational Force and Observers, která by dohlížela na dodržování 
bezpečnostních podmínek Egyptem a Izraelem. Posledním bodem byl bod apelující na státy 
k propuštění všech válečných zajatců na obou stranách. 

Organizátor projektu 
 Plzeňská diplomatická simulace (PDS) je dobrovolný nepolitický spolek studentů 
středních a vysokých škol a občanů, jejichž cílem je zprostředkovávat žákům a studentům 
prostředí, ve kterém budou mít možnost zjišťovat informace a vzdělávat se v oblastech, 
které podle nás nejsou dostatečně zahrnuty v běžné výuce. 

Studenti mají díky naší činnosti možnost diskutovat a vyzkoušet si diplomatickou 
a vyjednávací činnost v rámci nadnárodních organizací, např. Valného shromáždění OSN. 
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: 

Ondřej Skrla, hlavní organizátor akce, 

Kateřina Špalková, předsedkyně Rady bezpečnosti, 

Tomáš Kovářík, místopředseda Rady bezpečnosti, 

Tomáš Klaus, grafik a fotograf, 

Ngoc Anh Nguyen, organizátorka, 

Viktor Karlíček, předseda PDS. 

 

S úctou 

Ondřej Skrla a Kateřina Špalková 
Praha 11. března 2018 


