
Otazníky nad
protiraketovou obranou

Program

15:00 - 15:50 Prezence ú astník

16:00 - 16:05 Zahájení a úvodní slovo
Mgr. Marta Nachtmannová, ředitelka MDA
Ing. Jiří Paroubek, předseda ČSSD
PhDr. Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, stínový ministr zahraničí 
za ČSSD

16:15 - 17:00 Otazníky nad protiraketovou obranou
vystoupení Philipa Coyla

17:00 - 17:50 Diskuse
17:50 - 18:00 Závěr
18:00 - 19:00 Číše vína

Seminář moderuje PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., expert v oblasti 
bezpečnostní politiky

Philip Coyle pat í mezi nejuznávan j í sv tové 

experty v oblasti vojenského v zkumu, v voje a 

testování vojensk ch technologií a americké obranné 

politiky. Dlouhodob  se v nuje protiraketové obran , 

kosmick m vojensk m systém m, jadern m a technologicky 

náro n m zbraním.

Masarykova d lnická akademie

po ádá pod zá titou PhDr. Lubomíra Zaorálka,

místop edsedy Poslanecé sn movny Parlamentu R

odborn  seminá  s Philipem Coylem,

pi kov m vojensk m expertem, nám stkem ministra obrany

v administrativ  prezidenta USA Billa Clintona

tvrtek 17. ledna 2008 od 16 do 19 hodin

Poslanecká sn movna Parlamentu R,

Praha, Sn movní 1, místnost . 205

Va i ú ast potvr te prosím do úter  15. ledna 2008, 16 hodin.

E-mail: info@masarykovaakademie.cz, tel.: +420 604 871 197.

Vzhledem k bezpe nostnímu re imu budovy Parlamentu R m jte prosím p i vstupu 

p ipraven doklad toto nosti (ob ansk  pr kaz, pas).

Simultánní tlumočení (čeština - angličtina) je zajištěno.



Philip Coyle pat í mezi nejuznávan j í sv tové experty v oblasti vojenského 

v zkumu, v voje a testování vojensk ch technologií a americké obranné 

politiky. Dlouhodob  se v nuje protiraketové obran , kosmick m vojensk m 

systém m, jadern m a technologicky náro n m zbraním.

Coyle byl za vlády prezidenta Clintona (1994 – 2001) nám stkem na 

ministerstvu obrany, kde ídil odd lení pro testování a hodnocení nov ch 

zbraní a byl nejdéle slou ícím editelem tohoto odd lení v celé jeho 

dvacetileté historii. Z této pozice byl hlavním poradcem prezidenta a 

ministra obrany USA v otázce testování a hodnocení zbra ov ch systém .

V dob  p sobení na ministerstvu obrany pat il ke Coylov m hlavním úkol m 

dohled nad hlavními st elnicemi a testovacími základnami ministerstva 

obrany po cel ch Spojen ch státech. Dohlí el na testy a hodnocení více ne  

200 nov ch zbra ov ch systém , o nich  podával pravidelné zprávy Kongresu a 

ministru obrany. V roce 2000 se mimo jiné osobn  zú astnil neúsp ného 

testu antirakety na ostrov  Kwajalein.

V roce 2005 byl Coyle prezidentem Bushem jmenován do komise pro 

optimalizaci vojensk ch základen (2005 Defense Base Realignment and Closure 

Commission), kam jej nominovala tehdej í éfka demokratické men iny ve 

Sn movn  reprezentant , Nancy Pelosiová.

Koncem roku 2004 se Philip Coyle stal lenem v boru kalifornského guvernéra 

Arnolda Schwarzeneggera pro podporu vojensk ch základen (Base Support and 

Retention Council), ze kterého vystoupil po svém jmenování do prezidentské 

komise v roce 2005.

Je t  p ed sv m p íchodem do Pentagonu p sobil Philip Coyle v letech 1959 

a  1979 a znovu mezi roky 1981 a  1993 jako zástupce editele Lawrence 

Livermore National Laboratory v Livermore v Kalifornii.

B hem vlády prezidenta Cartera p sobil Coyle jako hlavní zástupce tajemníka 

pro obranné programy na Ministerstvu energetiky. V této své funkci 

vykonával dohled nad programy testování jadern ch zbraní.

V sou asné dob  p sobí Philip Coyle jako poradce uznávaného Centra pro 

obranné informace (CDI - www.cdi.org) ve Washingtonu.

Po více ne  ty iceti letech práce v oblasti testování obdr el v roce 2000 

estnou cenu odborného asopisu Aviation Week a sou asn  byl vybrán do 

skupiny odborník , kte í dosáhli mimo ádn ch v sledk  na poli letectví a 

kosmonautiky.

Ve stejném roce byla Mezinárodním sdru ením pro testování a evaluaci 

ud lena Philipu Coylovi cena Allana R. Matthewse, nejvy í ocen ní, za jeho 

p ínos v oblasti ízení a technologie test  a evaluací. V b eznu 2001 

obdr el Philip Coyle Hollisovu cenu za celo ivotní zásluhy od Sdru ení 

pr myslu národní obrany. Coyle rovn  obdr el r zná vyznamenání od ministr  

obrany Williama Perryho a Williama Cohena.

Coyle se velmi kriticky vyjad uje k plán m sou asné americké administrativy 

umístit prvky protiraketové obrany ve St ední Evrop . Tento systém toti  

pova uje za neú inn  a upozor uje na jeho velké technické nedostatky a 

mezinárodn politická rizika, která p iná í.

Philip Coyle promoval na presti ní Dartmouth College v oboru mechanické 

in en rství (1957). Jeho man elka, Dr. Martha Krebs, byla v letech 

1993-2000 tajemnicí ministra energetiky a editelkou v deckého odd lení. 

Byla rovn  zakládající editelkou kalifornského NanoSystems institutu. 

V roce 2005 se stala zástupkyní editele Kalifornského energetického ú adu. 

Mají ty i dosp lé d ti a p t vnou at. ijí v Sacramentu ve stát  

Kalifornie.


