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OCENĚNÍ JIHOMORAVSKÝM KRAJEM 

ZNÁSOBIL PŘÍPITEK S PREZIDENTEM

Jedna ze zastávek prezidenta České republiky 
Miloše Zemana v rámci jeho návštěvy jižní Moravy 
patřila také Vyškovu. Zde společně s hejtmanem 
Jihomoravského kraje Michalem Haškem, kromě 
setkání s občany a předání 17 sanitních vozů rychlé 
lékařské pomoci Zdravotnické záchranné službě 
Jihomoravského kraje, také oceňovali.

A  to v  prostorách vyškovského Besedního domu, kde se 
setkali s dobrovolnými hasiči, záchranáři, pracovníky Českého 
červeného kříže a  dalších složek integrovaného záchranného 
sys tému. Všem poděkovali za jejich osobní obětavost při 
zajiš ťo vání bezpečnosti spoluobčanů formou prevence, ale 
i při zá sa zích při požárech, dopravních nehodách a krizových 
situacích spojených s poskytováním neodkladné první pomoci 
a záchranou lidského života.

Při této příležitosti převzalo z  rukou prezidenta Miloše 
Zemana a  hejtmana Michala Haška ocenění 12 profesionálů 
a  38 do bro vol níků. Mezi oceněnými za dlouhodobé vzor né 
plnění úkolů a  obětavé úsilí při budování a  rozvoji integro-
vaného záchranného systému Jihomoravského kraje byli hned 
dva zástupci posádky Vyškov, a  to správce posádky Vyškov 
kapitán Karel Polínek a  Jaromír Palásek, který je již od roku 
1979 velitelem Vojenské hasičské jednotky Vyškov a  zároveň 
dobrovolným hasičem v  Ivanovicích. Jejich vyznamenání měl 
možnost s hrdostí přihlížet i velitel posádky Vyškov a Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Ján Kožiak.

„Byla to skutečně nádherná chvíle, už to, že patříme mezi 
padesátku takto oceněných, pro nás mnohé znamená,“ neskrývali 
překvapení oba vyznamenaní, kteří pak shodně dodali: „a moci 
převzít ocenění dokonce z rukou prezidenta, to byla pro nás velká 
čest a zážitek na celý život, znásobený rovněž přípitkem s panem 
prezidentem.“

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: archiv Jihomoravského kraje, Vladimír Bezděk ml.
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Příslušníci VeV – VA oceněni za rozvoj 

přípravy hned několika druhů vojsk

Sekce rozvoje druhů sil – operační 
sekce Ministerstva obrany je totiž 
v  důsled ku letošních organizačních 
změn AČR již jen minulostí a oceněním 
deseti příslušníků včetně velitele 
největšího armád ního vzdělávacího 
a výcvikového centra, v jehož působnosti 
je značná část přípravy profesionálů 

Ve čtvrtek 26. září 2013 se historické prostory Síně tradic Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie staly svědky další, dalo by se říci rovněž 
historické události, když zde vybraní příslušníci Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie převzali Pamětní medaile ředitele 
sekce rozvoje druhů sil – operační sekce Ministerstva obrany. 
Medaile, které nebudou již nikdy mít své další držitele.

pozemních i  vzduš ných sil, se vlastně 
symbolicky uzavřela jedna z  kapitol 
vzájemné dlouholeté spolupráce. Ta 
je nyní pro   všechny zúčastněné sice 
historií, kterou však okamžitě vystřídala 
současnost v  podobě spolupráce s  nově 
vzniklou sekcí rozvoje a  plánování 
schopností MO.

Medaile oceněným předával nynější 
náčelník oddělení mechanizovaného 
vojska odboru rozvoje pozemních sil 
již zmíněné nově vzniklé sekce rozvoje 
a  plánování schopností MO plukovník 
Jaromír Durna, který při této slavnostní 
příležitosti mimo jiné zmínil: „Je mi 
skutečně ctí, že vám mohu dnes předat 
tyto pamětní medaile jako ocenění vašeho 
osobního podílu a  skutečně tvůrčího 
přínosu v  oblasti při plnění hlavních 
úkolů dnes již bývalé sekce rozvoje druhů 
sil – operační sekce MO, a  to konkrétně 
za obrovský posun v  oblastech vojenské 
přípravy uskutečňované u  VeV – VA 
odbory kariérové a  profesní přípravy 
a  dopravní výchovy, jako jsou přípravy 
mechanizovaného, chemického či ženij-
ního vojska, příprava potápěčů, řidičů, 
ale s  tím související také rozvoj doktri-
nální soustavy uskutečňovaný odborem 
doktrín a v poslední řadě neméně důležitý 
roz voj simulačních a  trenažérových tech-
no logií zásluhou Centra simulačních 
a  trenážerových technologií. Ještě jednou 
vám a všem vašim příslušníkům děkuji za 
práci, kterou jste posunuli kvalitu přípravy 
vojenských profesionálů zase o kus dopře-
du, a  doufám, že ji i  nadále budeme 
rozvíjet v rámci naší další spolupráce.“

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.Ocenění příslušníci VeV – VA

• plk. gšt. Ing. Ján Kožiak – velitel VeV – VA
• mjr. Ing. Josef Lefner – náčelník oddělení přípravy mechanizovaného vojska
• Ing. Jaroslav Zapletal, CSc. – pracovník oddělení výcvikových publikací 

odboru doktrín
• pplk. Ing. Tomáš Šiler – náčelník odboru profesní přípravy
• pplk. Ing. Michal Kucharsky – náčelník odboru kariérové přípravy
• plk. Ing. Jaroslav Král – náčelník odboru dopravní výchovy
• pplk. Ing. Ladislav Havelka – náčelník Centra simulačních a trenažérových 

technologií
• mjr. Ing. Jaromír Steiner – náčelník oddělení přípravy ženijního vojska
• kpt. Ing. Zdeněk Palacký – náčelník oddělení přípravy potápěčů
• mjr. Ing. Kamil Bednář – náčelník oddělení přípravy chemického vojska
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Britská velvyslankyně 
navštívila posádku Vyškov

Nová britská velvyslankyně v České republice 
Jan Th ompson Obe, za doprovodu přidělence 
obrany Velké Británie plukovníka Andrew 
Shepherda, společně s náčelníkem Generálního 
štábu AČR generálporučíkem Petrem Pavlem 
navštívili v pátek 20. září 2013 posádku Vyškov, 
kde je přivítal zástupce velitele posádky 
a Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
(VeV – VA) plukovník gšt. Rudolf Honzák.

Hlavním cílem návštěvy bylo sezná mit se s  posláním 
a  činností zdejšího Britského vojenského poradního a  vý cvi-
kového týmu v  České republice (British Military Advisory 
and Training Team – BMATT), jeho aktivitami, setkat se 
s  jeho personálem, a  také studenty právě probíhajícího Junior 
Commanders Leadership Course (JCLC).

V  rámci setkání velitel BMATT (CZE) plukovník Andrew 
Cuthbert mimo jiné k tomuto týmu, složenému z téměř dvacítky 

britských příslušníků a  také pěti českých z  VeV – VA zajišťu-
jících logis tickou podporu, vysvětlil: „Provádíme několik typů 
kurzů, a to jak přímo ve Vyškově, tak i mimo tuto posádku a také 
v zahraničí. Za dobu svého trvání jsme vycvičili již 3 500 vojáků, 
a  to z  celkem 33 partnerských zemí, přičemž mezi nejvíce 
zastoupené státy patří Česká republika, Slovensko, Ukrajina, 
Litva, Arménie či Rumunsko.“

Přímo ve Vyškově, kde BMATT působí od roku 2000, provádí 
7 typů převážně instruktorských kurzů pro 250–300 pří-
slušníků ročně, přičemž v  každém kurzu bývá zastoupeno 
na 12  až  15 národností a  nasnadě je tedy velmi dobrá znalost 
angličtiny. Ta byla také jedním z  podnětů diskuze, kdy bylo 
vysvětleno, že velkou předností těchto kurzů je možnost 
posluchačů setkat se také s jejími různými dialekty, a to velmi 
přispívá k  zlepšení znalosti anglického jazyka a  celkového 
jeho vnímání. Jedním z  předmětů zájmu velvyslankyně pak 
byla příprava na mise v  Afghánistánu, která tvoří dle slov 
velitele BMATT přibližně 40 % aktivit tohoto týmu. Jen za rok 
2012 BMATT připravoval do Afghánistánu v  České republice 
i Rumunsku více než 350 vojáků.

V letošním roce se může pochlubit BMATT, jehož instruktoři 
si udržují velmi vysokou profesionální prestiž, také řadou svých 
nových aktivit, k  nimž patří například Command and Staff  
Course, jehož první běh se uskutečnil v červenci.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.
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V  rámci společného zasedání 
třicítky především bývalých generálů, 
které obohatil také příjezd prvního 
zástupce náčelníka Generálního štábu 
generálmajora Miroslava Žižky, se 
seznámili nejprve formou brífi nku 
se současným posláním a  hlavními 
úkoly Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie v systému přípravy, a  to nejen 
vojenských profesionálů, tedy s největším 
výcvikově vzdělávacím zařízením 
AČR s  mezirezortní a  mezinárodní 
působností.

Po velmi živé diskuzi s  množstvím 
dotazů směřujících k přípravě současných 
vojenských profesionálů měli v  další 
části vyškovského programu členové 
českého a  slovenského klubu generálů 
možnost na vlastní oči zhlédnout také 
speciální učebně-výcvikovou základnu 
používanou ve Vyškově při výuce 
a  výcviku personálu jak pozemních, 
tak vzdušných sil, vybudovanou za 
posledních několik let přímo v  areálu 
kasáren Dědice. Pod  vedením řady 
odborníků a  specialistů VeV – VA jim 

Zcela mimořádnou návštěvu, a to členy Klubu generálů ČR a SR, měl možnost v minulých 
dnech přivítat na půdě posádky Vyškov velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
plukovník gšt. Ján Kožiak spolu se svým zástupcem plukovníkem gšt. Rudolfem 
Honzákem.

tak byly představeny postupně rozsáhlé 
možnosti využívání Centra simulačních 
a  trenažérových technologií, a  také haly 
vzdušných sil.

V  rámci vícedenního společného 
zasedání klubu generálů na Moravě 
pod  vedením koordinátorů generálma-
jora Josefa Šíby (ČR) a  generálporu-
číka Pavla Honzíka (SR) pak mířily 
jejich  další  kroky na Univerzitu obrany 
Brno.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.

VE VYŠKOVSKÝCH KASÁRNÁCH 

SE SPOLEČNĚ SEŠLA TŘICÍTKA GENERÁLŮ
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Adresáty totiž bylo více než dvě stě 
padesát úspěšných absolventů kurzu 
základní přípravy, nastávajících studentů 
prvních ročníků Univerzity obrany (UO) 
Brno, kteří za účasti velitele pozemních 
sil generálmajora Jána Gurníka, zástupců 
VeV – VA, UO Brno, Vojenské střední 
a  Vyšší odborné školy MO Moravská 
Třebo vá, ale také svých velitelů 
a instruktorů zpečetili hlasitým ANO své 
nové životní poslání.

Náročný a mnohdy plně vyčerpávající 
dvoumě síční výcvik, spojený s  vytváře-
ním návyků a  dovedností ve vojenské 
dráze, kterou si zvolili. Výcvikové fáze 

Jste připraveni stát se 

profesionálními vojáky?

Zaznělo ve čtvrtek 19. září 2013 aulou Velitelství výcviku – 
Vojenské akademie (VeV – VA) z úst vrchního praporčíka 
odboru výcviku VeV – VA praporčíka Marka Marečka, 
a to nikoli směrem k civilistům.

kon čící testy, pro některé znamenající 
ko neč nou, a  pro ty, co vydrželi, vše 
vrcho lí cí v  prověření takových doved-
nos tí, jako je všeobecná taktická 
činnost vojáka v  boji, samotná stavba 
pří střeš ků pro přenocování, příprava 
stra vy v  polních podmínkách, střežení 
vy bu do va né ho prostoru, ale také noční 
tak tic ké postřelování protivníkem ostrou 
municí či týmová bojová hra. A  to vše 
v nelehkých deštivých podmínkách.

„Máte základ pro vaši budoucí 
karié ru, ale to nejtěžší máte teprve před 
sebou – stu dovat na univerzitě a připravit 
se na náročné povolání důstojníka AČR 
tak, abyste byli schopni u nás vést jednotky 
v těch odbornostech, ve kterých se budete 
připravovat. To mějte na paměti. Dva 
měsíce přeměny na vojáka, a dle toho, jak 
vás mám možnost před sebou dnes vidět, 
zásluhou vašich velitelů a  instruktorů 
přeměny skutečně profesionální. To bylo 
však jen to, co vás nastartovalo …,“ řekl 
čerstvým profesionálům generál Gurník.

A k tomu pokračoval náčelník odboru 
výcviku VeV – VA plukovník Karel Kli-
nov ský: „Odcházíte studovat jako vojáci, 

takže mějte také stále na paměti, že nejen 
studium je vaše poslání … Být veli te-
lem, to vám škola nedá, musíte zůstat 
i  nadále těmi vojáky, kteří zde plnili 
úkoly s  nadšením, pílí, se  sebezapřením, 
odhodláním a snahou být těmi nejlepšími.“

To, že vojenské vystupování, vysoká 
morálka a kázeň se očekává od absolventů 
kurzu základní přípravy v průběhu jejich 
celého studia na Univerzitě obra ny, 
po tvr dil také vrchní praporčík Uni-
ver zi ty obrany štábní praporčík Libor 
Plie šov ský, když zdůraznil: „Očekáváme 
od vás úspěšné složení zkoušek, ale to 
není vše. Jak již zde bylo dnes řečeno, jste 
budoucí velitelé a  já pevně věřím, že až 
sem přijedete v rámci svého studia za rok 
do důstojnického kurzu, budete i  nadále 
vystupovat jako dnes, tedy jako skuteční 
vojenští profesionálové.“

„Odpovědnost  …  obětavost  …  odva-
ha  …  věrnost  …  čest  …,“ hřmělo aulou 
uni so no silou více než dvoustovky hlasů, 
zá kladní hodnoty etického kodexu vo-
já ka, ke kterým se absolventi zavázali. 
Hod no ty, na které budou již jako studenti 
Uni ver zity obrany také veřejně přísahat 
před vrchním velitelem ozbrojených sil 
v Praze 28. října 2013.

Specifi ckou skupinu tohoto běhu 
kur zu základní přípravy tvoří také sedm 
příslušníků právní služby a tři příslušníci 
zdravotnické a  veterinární služby AČR, 
které nyní čeká ještě další fáze základní 
pří pra vy, a  to v  podobě pětitýdenní 
odborné přípravy u  svých budoucích 
útvarů a  zařízení, pro které jsou od 
1. října předurčeni.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.
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Absolutorium důstojnického kurzu zpečetěno na slavkovském zámku

Za přítomnosti senátora a  místosta-
rosty města Vyškova Ivo Bárka, zástupců 
města Slavkova u Brna v čele se starostou 
Ivanem Charvátem, představitelů AČR 
a  dalších významných hostů včetně 
rodinných příslušníků převzalo z  ru kou 
zástupce velitele VeV – VA plukovní-
ka  gšt.  Rudolfa Honzáka absolventské 
certifi káty a  také zlatavé odznaky 
absol venta důstojnického kurzu celkem 
čtyřicet čtyři posluchačů (mezi nimi 
7 žen), kteří tak úspěšně završili studium 
tohoto u VeV – VA nejvyššího kariérového 
kurzu.

Slavnostní atmosféru ceremoniálu 
vyřazení v  historických zámeckých 
prostorech podbarvenou tóny Smetanovy 
„Mé vlasti“ pak ještě umocnil Slib absol-
venta: „Já posluchač VeV – VA ve Vyškově 
prohlašuji na svou čest, že budu vykonávat 
svou funkci u  útvarů AČR svědomitě 
a  odpovědně. Svým přístupem k  plnění 
úkolů budu důstojně reprezentovat 
AČR a  důstojnický sbor. Tak slibuji!“
zaznělo z  úst nadporučíka Michala 
Bogdana, kterému jako nejlepšímu 
posluchači náleželo právo jeho přednesu. 
„Tak slibujeme!“ zahřmělo nádvořím 
slavkovského zámku z  úst příslušníků 
reprezentujících nejrůznější součásti 
napříč celou AČR.

„Absolvovali jste kariérový kurz, což 
znamená, že měl za úkol především vás 
zdokonalit v  práci s  lidmi a  poskytnout 

vám návody na řešení situací, do kterých 
se jako velitelé můžete dostat …, tedy 
zorien tovat vás v  problematice vedení 
lidí,“ zmínil v průběhu ceremoniálu jeho 
hlav ní cíl zástupce náčelníka odboru 
kariérové přípravy major Jaroslav Medek 
a  zástupce velitele VeV – VA plukovník 
Honzák dodal: „Splnili jste náročný 
důstoj nický kurz, čímž jste naplnili nutný 
kvalifi kační požadavek pro vaši vojenskou 
ka rié ru. Nyní jste plnohodnotnými 
důstoj níky … Blahopřeji vám a  přeji 
mno ho štěstí a  také dalších úspěchů do 
va še ho dalšího vojenského, ale i osobního 
života,“ přičemž zmínil také důležitou 
roli podpory rodiny, když dodal: „Bez ní 

se totiž náročná vojenská profese dá jen 
těžko zvládnout.“

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.

V pátek 26. července 2013 
se symbolicky v prostorech 
historicky poznamenaných 
vojenským uměním, 
tedy na nádvoří Zámku 
Slavkov – Austerlitz, 
uskutečnilo slavnostní 
vyřazení úspěšných 
absolventů důstojnického 
kurzu Velitelství výcviku 
– Vojenské akademie 
(VeV – VA).
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Za přítomnosti velitele Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie (VeV – VA) plukovníka gšt. Jána Kožiaka, 
náčelníků odborů VeV – VA a dalších významných 
hostů z přímo podřízených útvarových zařízení 
VeV – VA přednesl za dvacet čtyři čerstvých absolventů 
kombinovaného praporčického kurzu slib posluchače 
VeV – VA rotmistr Pavel Kubíček, příslušník odboru 
dopravní výchovy VeV – VA. Slib, který tak ve čtvrtek 
11. července 2013 slavnostně ukončil tento typ 
praporčického kurzu.

„Cílem přípravy v  praporčickém kariérovém kurzu bylo 
splnění stano ve ného základního kvalifi kačního poža dav ku, tj. 
získání vojenských znalostí a dovedností nezbytných pro výkon 

Dvacet čtyři posluchačů 

úspěšně zvládlo 

praporčický kurz 

kombinovanou formou

služby v  příslušném hodnostním sboru. Jeho absolvováním 
si vojáci a  vojákyně vytvořili předpoklady pro výkon služby 
na systemizovaném místě v  hodnostním sboru praporčíků,“ 
vysvětluje náčelník odboru kariérové přípravy podplukovník 
Michal Kucharsky a  dodává: „Tento kurz byl atypický, co se 
týče formy organizace. Kombinovaná forma kariérového kurzu 
ušetřila čas i náklady …, přičemž jeho pro fi l a obsah byl vytvořen 
tak, aby re pre zen toval nezbytné informace, spo leč né pro všechny 
odbornosti a  spe cia li zace v  jednotlivých hodnostních sbo rech, 
odpovídající uplatnění na předpokláda ném stupni řízení. 
Kurz byl zaměřen především na získání všeobecné profesní 
kompetence, tedy především schopnosti vedení lidí – schopnost 
velet, řídit a vést kolektiv.“

„Kombinovaný praporčický kurz je určen pro příslušníky 
VeV – VA a pří sluš níky jeho přímo podřízených útvarů a zařízení 
a proběhl formou tříměsíčního dálkového studia, ve kterém byly 
obsaženy čtyři studijní soustředění. Hlavní důraz v tomto kurzu 
byl tedy položen na schopnost samostatné přípravy k závěrečné 
zkoušce. Ta je stejná jako u klasického kariérového kurzu, kdy 
posluchači absolvují závěrečný test z  prostudované tematiky 
a  provedou obhajobu své zadané závěrečné práce,“ vysvětluje 
specifi ka tohoto typu kurzu vrchní praporčík Školního 
praporu praporčík Pavel Šugárek a dodává „Zvýšeným nárokem 
v průběhu tohoto typu studia je fakt, že posluchači plní souběžně 
se studijními povinnostmi také své běžné pracovní povinnosti na 
svých tabulkových funkcích, což je však u všech typů dálkového 
studia běžné, a tak i jeho posluchači se s tím musí vyrovnat.“

Garanci nad tímto kariérovým kurzem, který byl zahájen 
dne 2. dubna 2013, nesl major Marián Choma, ná čel ník 
oddělení velení a  štábní služby (VeŠtSl) odboru kariérové 
přípravy a  prá vě jemu a  dalším příslušníkům VeV – VA, kteří 
se na něm podíleli, patřila také závěrečná slova podplukovníka 
Mi cha la Kucharského: „Rád bych při této příležitosti poděkoval 
celému reali zač ní mu týmu, v  čele s  garantem kur zu majorem 
Chomou, za vytvoření kva lit ních podmínek k provedení kurzu. 
Toto poděkování patří všem příslušníkům oddělení VeŠtSl, všem 
učitelům – garan tům odborných předmětů, kteří se na přípravě 
podíleli, a také příslušníkům školního praporu za profesionální 
přístup a  osobní podíl na přípravě další generace praporčíků 
v  podřízenosti velitele VeV – VA.“

Text: prap. Pavel Šugárek, vrchní praporčík 
Školního praporu VeV – VA, 
kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Vladimír Bezděk ml.
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Sedlec-Vícenice u Ná měš tě nad Oslavou, 
další 4  posluchači absolvovali kurz bez 
nutnosti vykonat opravnou zkoušku, 
což je vzhledem k  obtížnosti zkoušek 
vynikající výsledek.

Velkým kladem letošních kurzů byl 
aktivní přístup posluchačů k dosažení co 
nejlepších výsledků. Zejména se jednalo 
o kolektivní přípravu ke zkouškám, indi-
viduální přípravu pomocí testů v pro gra-
movém prostředí Edu Base a  vy užívání 
konzultací poskytovaných instruktory 
teoretického i praktického výcviku v době 
po ukončení výcviku. To se projevilo ve 
studijních výsledcích, které posluchači 
dosahovali v průběhu kurzu a zejména při 
závěrečné praktické zkoušce, kde většina 
z nich byla hodnocena známkou výborně. 
Pozitivně připravenost posluchačů při 
závěrečné praktické zkoušce hodnotil 
také inspektor OVL MO mjr. Ing. Radim 
Sekera, který byl předsedou komise.

Nemalý podíl na studijních výsledcích 
posluchačů měli také učitelé a instruktoři 
OdPřILS a przab, jejichž přístup k vedení 
teoretické výuky a  zejména praktického 
výcviku pozitivně hodnotili posluchači 
v anonymních dotaznících vyplňovaných 
na závěr kurzu. Kromě instruktorů 
VeV – VA a przab se na výuce a výcviku 
podíleli také příslušníci OVL MO, VeSpS 
a ÚLZ Praha.

S  osvědčením o  absolvování kurzu 
zá klad ního odborného výcviku byla 
po slu chačům předána také osvědčení 
o absolvování vložených kurzů: pro práci 
ve výškách, pro práci na elektrických 
za ří ze ních § 5 vyhlášky a kurzu lidského 
či ni tele realizovaného při ČVUT 
Praha. Za dosažené studijní výsledky 
byly nejlepším posluchačům kurzů 
prap. Petru Adamcovi, nrtm. Bc. Tomáši 
Chla pečkovi, nrtm.  Tomáši Bártovi 
a nrtm. Janu Doležalovi uděleny velitelem 
VeV – VA pochvalné listy.

Text: mjr. Ing. Jaroslav BIL
Foto: Vladimír Bezděk ml., 

o. z. Ludvík Kohut

uplat nit i  po ukončení vojenské kariéry 
v civilním letectví.“

V  tomto roce byly kurzy základního 
odborného výcviku personálu ILS 
realizo vá ny ve 3 specializacích ILS (draky 
a  motory, letecká výzbroj, rádiové a  ra-
dio tech nické vybavení letadel).

V  průběhu 7  měsíců posluchači 
ab sol vovali 620  hodin teoretické výu-
ky a  460  hodin praktického výcvi ku 
v  17  předmětech (modulech) s  vyko ná-
ním teoretických zkoušek a  závěrečné 
praktické zkoušky. Nejlepších stu-
dij ních výsledků (s  průměrnou 
úspěš ností ze  všech zkoušek 92,3  %) 
dosáhl prap.  Petr Adamec z  22. zL 

Samotný akt vyřazení posluchačů se 
odehrál za přítomnosti náčelníka odboru 
kariérové přípravy pplk. Ing. Michala 
Kucharskeho, inspektora OVL MO 
mjr.  Ing.  Ra di ma Sekery, inspekto ra 
VeVzS mjr.  Ing.  Vítězslava Héla a  před-
se dy Klu bu důchodců PaedDr.  Kar la 
Čvan čary.

V úvodním vystoupení mjr. Ing. Jaro-
slav Medek zrekapituloval průběh 
a  význam kurzů pro posluchače slovy: 
„Hlavním cílem kurzů bylo získání 
základní kvalifi kace průkazu způsobilosti 
k  údržbě letadel na úrovni technika 
III. stupně, který vám bude na základě 
ob dr že ného osvědčení vystaven OVL MO. 
Vědomosti a  dovednosti, které jste 
v  prů bě hu kurzu získali nebo si upevnili 
a  zdo ko na lili, vám zvednou sebevědomí 
a  vý raz ným způsobem napomohou 
k mo ti va ci pro dosažení vyšší kvalifi kační 
úrov ně – technik II. stupně v  další etapě 
celo ži vot ního vzdělávání, která již z větší 
míry bude vedena formou individuální 
pří pra vy. Pozitivním a  motivujícím pro 
vás bylo především to, že jste prošli systé-
mem výcviku a zkoušek, který bude v blíz-
ké době zaveden do všech armád států 
EU a  dosažené kvalifi kace budete moci 

Pasování do řad techniků 

údržby letadel

Pasováním 14 úspěšných absolventů do řad techniků údržby letadel 
s udělením odznaku technik III. třídy specialisty inženýrské letecké 
služby byly dne 23. 8. 2013 na Síni tradic VeV – VA slavnostně ukončeny 
sedmiměsíční kurzy základního odborného výcviku personálu 
inženýrské letecké služby.
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Cvičení začalo v úterý 13. srpna 2013 
příjezdem přípravné skupiny s první částí 
techniky a  materiálu přesouvaných po 
železnici a vlastní přesuny této techniky 
z  místa vagónování – vojenské vlečky 
Podbořany do stanového tábora Sedlec 
ve vojenském výcvikovém prostoru 
(VVP) Hradiště. Další část techniky 
a  výcvikového materiálu pak přijížděla 
v průběhu následujícího dne a hlavní část 
jednotky byla dopravena z  Nizozemska 
autobusy, přičemž SOVZ Hradiště 
za jis tilo pro část cvičících ubytování, 
prostory pro přípravu a  odběr stravy 
a  samozřejmě také výcviková zařízení 
podle předložených požadavků.

Vlastní výcvik probíhal na celém 
území Vojenského výcvikového prosto-
ru Hradiště a  byl zaměřen na přípravu 
příslušníku 43.  mechanizované brigády 
nizozemské královské armády v  do ved-
nos tech boje v horách a v těžko přístup-
ném terénu v  letních podmínkách se 
zamě řením zejména na taktický výcvik 
a  přesuny obrněných jednotek. Součástí 
cvi čení byly i  ostré střelby z  minometů 
a ručních zbraní.

Na závěr celého cvičení, jehož se i  se 
zabezpečujícím personálem zúčastnilo 
více než 1 100  osob a  přes 400  kusů 
páso vé a kolové techniky, poděkoval jeho 
velící důstojník zástupcům VeV – VA 
Vyš kov a SOVZ Hradiště jak za přípravu, 
tak vytvoření podmínek pro výcvik 
a výbornou spolupráci při řešení mimo-
řádných požadavků. Zároveň potvrdil, že 
obdobné cvičení bude ve VVP Hradiště 
provedeno i na podzim roku 2014 v délce 
pěti týdnů.

Text: kpt. Ing. Milan Meloš, náčelník 
skupiny řízení a rozvoje UVZ VeV – VA

Foto: archiv SOVZ Hradiště

„HORSE 

ULTIMATUM“

Ve dnech 13. srpna – 6. září 2013 
proběhlo, v souladu s Technickým 
ujednáním podepsaným dne 
30. července 2013 ve Vyškově, 
již druhé cvičení ozbrojených 
sil Nizozemského království 
v České republice, tentokrát však 
na zařízeních Střediska obsluhy 
výcvikových zařízení (SOVZ) 
Hradiště.
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A  to ne ledajaké. Kurz s  ofi ciálním 
názvem Joint Operational Planning 
Course (JOPC) je zaměřen na společné 
operační plánování, což znamená, že je 
určen především pro ty příslušníky, kteří 
jsou předurčeni a tedy i připravováni pro 
plnění úkolů v mezinárodních štábech.

Na dvacet příslušníků české armády 
a  čtyři příslušníci slovenské armády 
tak pod vedením skupiny lektorů štáb-
ní školy americké námořní pěchoty 
v Quanticu, během čtrnácti dnů na půdě 
Velitelství výcviku – Vojenské aka de mie, 
získávali postupně celou řadu vědomostí 
a  především cenných zku še nos tí, kterou 
s  sebou rozsáhlý pro ces operačního 
plánování přináší. Stu dium obdrženého 
odborného anglic kého materiálu, před-
náš ky, ale pře de vším praktická cvičení, 
v  rámci nichž posluchači rozděleni do 
dvou sku pin řešili týmově ve svých 
učebnách úkoly vycházející z  daného 
scénáře a  své řešení, tedy rozhodnutí, 
poté před všemi prezento vali. Neustálý 
sběr informací, jejich vyhodnocování, 
rozhodování, a  to vše podtrženo 
naprosto perfektní znalostí terminologie 
v anglickém jazyce.

„Pobyt v  abstraktním státě, kterým 
zmítá řada konfl iktů, a  našim nelehkým 
úkolem je stabilizovat situaci v regionu …,“ 
popisuje situaci v tomto kurzu nadporu-
čice Dana Brožová, jediná žena mezi 
posluchači, která má jako náčelnice 

Čechy a Slováky školili Američané 

v operačním plánování

V uplynulých dnech proběhl ve Vyškově čtrnáctidenní kurz, jehož specifi kou 
je vedení výuky v podání amerických lektorů, společná účast příslušníků 
AČR a Ozbrojených sil Slovenské republiky a týmová spolupráce. Co bylo jeho 
předmětem? Operační plánování.

ope rační skupiny u 252. protiletadlového 
oddílu 25. protiletadlové brigády ve Stra-
ko nicích s  operačním plánováním již 
své zkušenosti. „Za těch 14 dní toho bylo 
opravdu hodně, co člověk musel zvlád-
nout,“ dodala nadporučice Brožová, pro 
kterou bylo dle jejích slov velmi zajímavé 
a  přínosné moci operační práci řešit 
v cizím jazyce s pro ni neznámým týmem 
lidí.

Důležitost a  využitelnost takovéhoto 
kurzu pro naše a  obdobně i  slovenské 
příslušníky, a  vůbec možnost jeho 
uskutečnění díky velmi usilovné práci 

Kanceláře pro obrannou spolupráci 
Velvyslanectví Spojených států 
amerických v  rámci mezinárodního 
výcvikového a  vzdělávacího programu 
IMET (International Military Education 
and Training) kvitoval již při jeho 
samotném zahájení velitel pozemních 
sil a  zároveň jeho gestor generálmajor 
Ján Gurník, když mimo jiné zmínil: 
„Potřebujeme mít odborně připravený 
personál, který bude schopen zvládat 
práci i  na operačních stupních, ať už 
v  zahraničních misích či ve strukturách 
NATO.“ … „Aby však naši příslušníci 
na těchto pozicích obstáli, je například 
nezbytné, aby naprosto přesně rozuměli 
stanoveným operačním postupům. Na to 
je umí připravit právě tento kurz, a  to je 
pro nás velmi cenné,“ přičemž podtrhl 
velmi vysokou kvalitu spolupráce mezi 
českou, americkou a  rovněž slovenskou 
stranou.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.
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„Zelená taktika“ obohatila výcvik policistů, 

policejní praktiky zase výcvik vojáků

Ve dnech 8.–11. července 2013 se ve vojenském 
výcvikovém prostoru Libavá uskutečnilo odborné, 
instrukčně metodické zaměstnání instruktorů 
odboru služební přípravy Krajského ředitelství policie 
Olomouckého kraje, které bylo zaměřeno na praktické 
stránky výcviku policistů, působících v přímém výkonu 
služby bezpečnostní povahy.

Integrovaného výcviku, jehož cílem bylo zvyšování odborné 
kvalifi kace instruktorů služební přípravy v taktické a střelecké 
přípravě, se zaměřením na krátké i dlouhé zbraně a nové trendy 
ve střelecké přípravě, krizovou komunikaci či zdravotnickou 
přípravu, to vše v  ná vaz nos ti na výkon služby, se účastnili 
nejen olomoučtí, ale i  pozvaní brněnští policisté (instruktoři) 
a v neposlední řadě také instruktoři Velitelství výcviku – Vo jen-
ské akademie ve Vyškově.

Ti se zde prezentovali tzv. „zelenou taktikou“, což 
představovalo přípravu zákroku, maskování, pohyb 
v  zalesněném terénu, balení pohotovostního zavazadla atd. 
Na přípravě tohoto jak teoretického, tak posléze praktického 
zaměstnání, obsa hu jícího také dovednosti a  zkušenosti 
některých typicky vojenských příprav, jako je topografi cká 
příprava či prvky tzv. přežití, se z velké míry podíleli odbor níci na 
tuto problematiku v AČR, a to příslušníci odboru výcviku v čele 
s jeho náčelníkem plukovníkem gšt. Ing. Kar lem Klinovským. 
Ten do jeho samotného provedení zapojil hned několik svých 
příslušníků z oddělení Komando v čele s majorem Ing. Hynkem 
Pavlačkou, a to praporčíka Jiřího Huška, nadrotmistra Kamila 
Chrobáka a četaře Jiřího Stibůrka.

A  o  tom, že reprezentovali nejen VeV – VA, ale potažmo 
AČR skutečně pro fe sionálně, svědčí slova vedoucího Územního 
odboru PČR Prostějov plu kov níka 
Mgr. Pavla Nováka: „Účastníci ve zpětné 
vazbě vysoce oceňovali kvalitu tohoto 
zaměstnání a současně i nasazení lektorů 
VeV – VA. Zaměstnání prohloubilo nejen 
odbornost policistů, ale současně i  spo-
lu práci mezi příslušníky ozbrojených sil, 
tedy mezi policií a  armádou.“ A  k  tomu 
plukovník Novák ještě dodává: „Jsem 
velmi rád, že nezůstalo jen u  předávání 
cenných zkušeností vašimi příslušníky, ale 
že i my jsme jim v průběhu tohoto týdne 
mohli také něco nového nabídnout. A jak 
sami vaši příslušníci uvedli, byli tak i oni 
obohaceni o  postupy a  prvky výcviku, 
které se zase praktikují u  Policie České 
republiky.“

K tomu dodává odpovědný instruktor 
celého týdenního zaměstnání, vedoucí 
odbo ru služební přípravy Krajského 
ředi tel ství policie Olomouckého kraje 

major Mgr.  Pavel Šubčík: „Vyškovští instruktoři tak měli zase 
možnost účastnit se společně s  policisty výcviku řízení vozidel 
v  nestandardních situacích s  důrazem na taktiku na vozidlo 
v prostorách vyškov ského letiště, ale také zajímavých stře lec kých 
cvičení, a to jak z vozidel, u vo zi del, v doprovodu kolony, včetně 
noč ních střeleckých cvičení, přičemž měli příleži tost vyzkoušet 
si naše zbraně, a  to pistole CZ 75D Compact, Glock 17 a  19, 
samopal H&K MP5 A5, nebo brokovnice Fabarm SDASS Tactical 
v prostředí vojenského výcvikového prostoru Libavá.“

„Děkuji vám nejenom za vyslání vašich příslušníků, za jejich 
nasazení, ale současně i za spolupráci, která, jak pevně věřím, se 
bude ku prospěchu ozbrojených složek ČR i nadále prohlubovat,“ 
shrnuje příspěvek vyškovských instruktorů v  oblasti důležité 
spolupráce mezi ozbrojenými složkami vedoucí Územního 
odboru PČR Prostějov plukovník Pavel Novák.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: mjr. Mgr. Pavel Šubčík,  vedoucí odboru služební 

přípravy Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
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Kurz zahájil dne 9. 9. 2013 náčelník 
odboru zahraničních operací SOC MO 
plk.  Ing.  Václav Vlček,  MSc., a  zástupce 
velitele VeV – VA plk.  gšt.  Rudolf 
Honzák, MSS. Právě SOC MO je gestorem 
tohoto kurzu.

Kurz se skládal z  teoretické a  prak-
tické části. Obsah kurzu byl mimo jiné 
zaměřen na osvojení si speciálních 
do ved ností a technik používaných vojen-
skými pozorovateli, jako např. vyjed-
návání, vyšetřování, patrolování, práce 
s  médii a  tlumočníky, odzbrojování, 
demobilizace a mnoho dalších.

Praktická část sloužila k  procvičení 
a  aplikaci dané odborné problematiky 

Dne 27. 9. 2013 převzalo deset 
úspěšných absolventů certifi káty 
o absolvování třítýdenního kurzu 
vojenských pozorovatelů OSN – 
UNMOC, který probíhal po tři 
týdny u VeV – VA, a který připravilo 
a provedlo oddělení přípravy 
do zahraničních operací OVý ve 
spolupráci s oddělením přípravy 
speciálních kurzů OVý a za pomoci 
dalších lektorů a instruktorů 
z VeV – VA a rezortu MO.

v  terénu na konkrétních modelových 
situacích. Velký důraz byl kladen na 
procvičování jednotlivých dovedností 
prostřednictvím maximálního simulač-
ního účinku každého pracoviště.

Celá příprava proběhla na velmi 
vysoké a  profesionální úrovni, což po 
skončení kurzu ocenili jak zástupce 
SOC MO, tak i  samotní účastníci kurzu 
UNMOC.

Cílem přípravy bylo seznámit je s aktuální situací, možnými 
riziky a nebezpečími v prostoru možného nasazení se zaměřením 
na Afghánistán. Důraz byl položen na splnění cvičení v házení 
ručních granátů, střeleb z  pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM 
a útočné pušky CZ 805 BREN. Nedílnou součástí přípravy bylo 
předání zkušeností z mise na území Afghánistánu.

Kurz vojenských pozorovatelů OSN – UNMOC 

(United Nations Military Observers Course)

Po absolvování kurzu jsou úspěšní 
účastníci zařazeni do databáze pří-
slušníků AČR připravených k vyslání do 
pozorovatelské mise OSN. V  současné 
době jsou příslušníci AČR nasazováni 
do misí v  Kongu (MONUSCO), Kosovu 
(UNMIK) a Afghánistánu (UNAMA).

Text a foto: kpt. Ing. Ivan Škatulár, 
vedoucí starší učitel oddělení přípravy 

do zahraničních operací OVý

Úkoly stanovené 1. ZNGŠ AČR byly splněny kvalitně, 
což na závěrečném hodnocení bylo konstatováno 
i  samotnými účastníky přípravy. Příprava byla zakončena 
slavnostním předáním osvědčení o  absolvování NŠ VeV – VA 
plk. Ing. Milanem Markem.

Text a foto: o. z. Ing. Josef Pešek
Každý rok přijíždějí příslušníci AČR sloužící 
na zahraničních pracovištích k VeV – VA, aby splnili 
požadavky velitelských struktur NATO na národní 
přípravu příslušníků mezinárodních štábů 
pro působení v operacích NATO a EU. Účastníky 
národní přípravy, která proběhla u oddělení přípravy 
do zahraničních operací od 9. do 13. září 2013, byli 
příslušníci ze ZP Brunssum, ZP Neapol, ZP Ramstein, 
ZP Štětín, ZP Ulm a ZP Uedem.

Úkoly splněny
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Ne každému je ale přáno tento kurz 
dokončit. Po úvodních dvou týdnech 
byli z  kurzu vyřazeni 4  účastníci, 
neboť nesplňovali předpoklady stát se 
instruktorem.

Do druhé fáze kurzu postoupilo tedy 
12  vybraných adeptů na možné kolegy 
těch „nejlepších“ ve střelecké přípravě. Od 
prvního dne přípravy rovnýma nohama 
do metodiky vedení zaměstnání a rovnou 

Tato krátká věta byla motivací pro příslušníky 3. běhu kurzu 
instruktorů střelecké přípravy, který proběhl ve dnech 
3. až 28. června letošního roku a každý z 16 vybraných účastníků ji 
chtěl slyšet i na závěr kurzu.

u  příslušníků odboru profesní přípravy 
v  rámci vojensko-odborné přípravy to 
byla výzva pro každého z  postupujících 
účastníků kurzu.

Nestačí ovládat zbraň, chceš být 
instruktorem, ukaž, ukaž a  popiš, 
procvič s  ostatními, opravuj chyby, to 
všechno stále dokola k úplné dokonalosti 
a neustále opakovat již procvičené. První 
týden tropická vedra, poslední týden 

kurzu sotva +8  stupňů Celsia, to vše od 
rána do večera, poté ošetřit zbraň, večeře 
a příprava na další den.

Každý z  účastníků odvedl dvě 
samostatná zaměstnání se stanoveným 
tématem, s  cílem prokázat schopnosti 
instruktora naučit podřízené metodiku 
činnosti u  nových zbraní. Každému 
řídícímu zaměstnání byly osobně 
vyhodnoceny klady a zápory vystoupení, 
dovednost velení, vystupování, 
jednání a  chování, umění motivovat, 
nadchnout, povzbudit a  pomáhat, ale 

hlavně schopnost převzít zodpovědnost 
za rozhodnutí směřující k  naplnění 
základního cíle zabezpečení dobře 
vycvičených a  motivovaných vojáků 
v souladu s požadavky armády.

Hlavní důraz je položen na ujednocení 
činnosti u  zbraní (drilů), jako je 
bezpečnostní stereotyp, nabití a  vybití 
zbraně, bojové a  taktické přebití zbraně, 
odstraňování závad, které vznikají při 
střelbě. Při všech těchto činnostech je 
kladen důraz na bezpečnou manipulaci, 
univerzálnost a  efektivitu provedení 
jednotlivých činností a účelem tohoto 
kurzu instruktorů střelecké přípravy je 
vybrat profesionály schopné tohoto cíle 
dosáhnout.

Kurz instruktorů střelecké přípravy 
ukončilo 6  posluchačů s  oprávněním 
organizovat a  řídit výcvik ve střelecké 
přípravě, podílet se na zavádění nových 
metodik v  oblasti střelecké přípravy 
a  školit vybrané vojáky u  útvarů AČR 
k  zařazení do kurzu „instruktorů 
střelecké přípravy. Rozšířili počet 
„instruktorů střelecké přípravy“ s opráv-
ně ním na 36.

V  letošním roce nás čekají ještě dva 
kurzy „instruktorů střelecké přípravy“ 
a  ty budou stejně náročné jako ten 
uplynulý, protože jen tak se dají vybrat 
ti nejlepší, kteří si mohou říkat: „Jsem 
instruktor střelecké přípravy.“

Text a foto: kpt. Ing. Stanislav Dorušák
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„JSEM INSTRUKTOR 

STŘELECKÉ PŘÍPRAVY“
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Kurz HO 060
Lezecký výcvik – ověření

Součástí výcviku je kromě ověření schopností v  oblasti 
základních lanových technik, případně zdokonalení se 
v  nich, zvládnutí pokročilejších činností a  dovedností, jako 
je např. vyproštění osob z  hloubky, provedení základních 
prací k odstranění příčin způsobujících mimořádné situace ve 
výšce či transport osob ze špatně dostupných míst. K nácviku 
těchto typů zásahů velice dobře posloužil komplex v Rudickém 
propadání, kde si lezci ověřili nejen to, jak důležité je mít sehraný 
tým, ale také odpovídající materiálové vybavení. V  reálné 
situaci záchrana osob musí být co nejrychlejší a tím i efektivní. 
Nelze v  místě nasazení lezeckého družstva improvizovat, ale 
je potřeba mít již dovednosti týkající se zajištění a vyproštění 

Ve dnech 8. 7.–12. 7. 2013 byl u oddělení přípravy 
hasičských odborností odboru profesní přípravy 
organizován kurz HO 060 lezecký výcvik – ověření, 
který je již třetím v tomto roce a je především určen pro 
členy lezeckých skupin vojenských hasičských jednotek 
(VHJ).

osoby plně zvládnuty. 
Další praktický výcvik se 
zaměřením na zvyšování 
psychické odolnosti a adaptaci 
na výšku nad 50  metrů 
probíhal na budově kotelny 
K1 v  areálu posádky Vyškov. 
Ochoz komína je ve výšce 
cca 70  metrů a  lezci si zde 
vyzkoušeli záchranné práce 
v  prostředí průmyslových 
konstrukcí. Díky výborné 
spolupráci s  VHJ Vyškov 
si mohli lezci u  budovy K1 
vyzkoušet činnost s  využitím 
výškové techniky.

Těchto kurzů se zúčastnili 
příslušníci ze samostatné záchranné roty Rakovník a  SAR 
Praha. Příslušníci těchto složek AČR obohatili kurzy o  své 
poznatky z praxe a samozřejmě si i jiné poznatky odvezli.

Tímto bych rád poděkoval nrtm.  Jaroslavu Vonešovi 
(OdPřHaOdb) za kvalitní vedení výcviku v  těchto kurzech 
a  všem členům lezeckých skupin popřál hodně zdaru v  jejich 
náročné a zodpovědné práci.

Text a foto: mjr. Ing. Leoš Janda
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Chtěl bych poděkovat výše uvedeným 
instruktorům za perfektně odvedenou 
práci, která se odrazila především ve 
výkonech posluchačů.

Kurz probíhal bez jakýchkoli 
problémů, v přátelské atmosféře, přičemž 
tyto okolnosti vytvořily prostředí, díky 
kterému si posluchači mohli z  kurzu 
odnést mnoho nových informací 
a  dovedností. Kdyby k  výcviku takto 
přistupovali všichni posluchači, kteří 
mi již „prošli pod rukama“, bylo by 
„odměnou“ takto motivované lidi učit. 
(Alespoň párkrát do roka se to povede …)

Závěrem bych chtěl všem absolventům 
popřát, aby se jim rychle zhojily bojové 
šrámy, které při výcviku utržili. Bohužel 
při boji zblízka nejsme schopni se tomuto 
vyhnout, pokud se má odcvičit opravdu 
kompletní tematika včetně kontaktního 
boje. Ale to k  boji zblízka prostě patří. 
„Pánové, nejsme na kurzu vyšívání …,“ 
jak říká s  oblibou šprýmař a  instruktor 
v  jedné osobě, svob.  Pavel Jiráň, který 
tradičně atmosféru kurzu odlehčoval 

svými fórky. Stejné platí i  pro modřiny 
od atrap nožů, které si odnesli posluchači 
po závěrečném zajímavém cvičení pod 
vedením des.  Michala Vaského, které 
posluchače velice bavilo a  pomohlo jim 
reálněji si uvědomit, o čem je boj s nožem 
a proč je tak nebezpečný, jak jim bylo při 
přednášce i mnohokrát v průběhu kurzu 
připomínáno.

Těším se na další spolupráci s instruk-
tor ským sborem, se kterým jsem byl velice 
spokojen, protože, co se týče názorů na 
vedení výcviku, naše myšlenky a přístupy 
se shodovaly.

Tímto děkuji jejich nadřízeným, že 
instruk to ry pro kurz uvolnili a  je jich 
zkušeností bych rád využil i  v  následu-
jících kurzech, pokud jim to umožní 
jejich pracovní povinnosti.

Čerstvým instruktorům přeji bezpro-
blémovou práci s jejich vlastními cvičenci. 
Spolu s nimi i s absolventy se rád setkám 
v  dalších měsících při organizování 
kurzů boje zblízka zde ve Vyškově.

Text a foto: npor. Mgr. Jakub STRNAD

BOJ ZBLÍZKA

instruktorský kurz

Ve dnech 14. 10.–18. 10. 2013 se v posádce Vyškov uskutečnil instruktorský 
kurz boje zblízka – 1. stupeň, do kterého nastoupilo 13 posluchačů. 
Velitelem kurzu byl npor. Mgr. Jakub Strnad, kterému pomáhali s výukou 
instruktoři nrtm. Michal Vondraš (OVý), des. Michal Vaský a svob. Pavel 
Jiráň (oba VÚ 7935 Jince), spolu s vedoucím instruktorem boje zblízka 
v AČR kpt. Mgr. Karlem Kalašem (OKPř).
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PRAPOR ZABEZPEČENÍ  •  PRAPOR ZABEZPEČENÍ

Vlajka praporu zabezpečení 

opět vlála na letecké show CIAF 2013

Již po dvacáté se uskutečnila letecká 
mezinárodní akce CIAF 2013 v Hradci 
Králové. Tato akce probíhala ve dnech 
7. 9.–8. 9. 2013. Oba slunečné víkendové 
dny mohli návštěvníci obdivovat zajímavá 
letecká vystoupení a statické letecké 
prezentace proudové a vrtulníkové 
techniky.

Kromě vzdušných sil byla k  vidění i  pozemní 
technika, která byla zpestřením samotného leteckého 
programu.

V této oblasti se prezentovali příslušníci praporu 
zabezpečení, kteří představili návštěvníkům 
nejmodernější bojová vozidla Pandur, Dingo a Iveco 
používaná Armádou České republiky. Zajímavá 
ukázka vozidel Pandur, Dingo a Iveco sklidila velký 
ohlas u  všech věkových kategorií. Zážitkem pro 
všechny přítomné byla možnost usednout za volanty 
vozidel a  dozvědět se zajímavé informace o  této 
nejmodernější pozemní technice.

Kdo neměl možnost navštívit tuto leteckou show, 
techniku Praporu zabezpečení mohl zhlédnout 
o  víkendu 21. 9.–22. 9. 2013 na dnech NATO 
v Ostravě.

Text a foto: kpt. Ing. Pavel Šlimar,
velitel roty dělostřelectva, techniky letectva a PLV

VÚ 8660 Vyškov
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VYHRÁT MŮŽE JEN TEN NEJLEPŠÍ

Stejně jak v uplynulých letech, tak i letos se konala u praporu 
zabezpečení střelecká soutěž o „Putovní pohár velitele przab“, 
tentokrát již osmý ročník. Střelecké klání se konalo již tradičně 
v prostorách tunelové a malorážkové střelnice.

PRAPOR ZABEZPEČENÍ  •  PRAPOR ZABEZPEČENÍ

Soutěžící se utkali ve třech disciplínách: střelbě ze samopalu vz. 61 
Škorpion, malorážkové pušky vz. 56 a třetí pro tentokrát specifi cké střelbě 
z luku.

Ani upršené počasí neodradilo přítomné od zdravé soutěživosti 
a  snahy o  dosažení pokud možno co nejlepších výsledků. Příjemně 
strávené dopoledne bylo završeno sečtením všech nastřílených bodů 
a vyhodnocením jednotlivých disciplín, kdy vítězem ve střelbě ze samopalu 
vz. 61 Škorpion se stal rtm. Lubomír Orel, ve střelbě z malorážkové pušky 
vz. 56 čet. Petr Běhal a ve střelbě z luku rtn. František Kocián.

Nejlepším střelcem a  celkovým vítězem střelecké soutěže se stal 
rtn. František Kocián, který převzal z rukou velitele przab pplk. Ing. Jana 
Boudy putovní pohár. Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni 
diplomy a dárkovými balíčky, které věnoval ředitel VLRZ Vyškov.

Text a foto: prap. Petr Rychnovský,
vrchní praporčík przab

Nesmí projet ani jeden!

Střelba, dým, výbuchy, burácení 
motorů projíždějících BVP-2, křik 
pomalovaných vojáků – to vše bylo 
vidět na TPC-1 při přípravě velitelů 
a příslušníků štábu vedené u praporu 
zabezpečení dne 10. 9. 2013. Řídícím 
zaměstnání nemohl být nikdo jiný než 
ZV mjr. Ing. Bc. Radoslav Mareček, 
který je v této problematice kovaný 
ještě z dob vojáků základní služby.

Cvičící vojáci měli možnost si vyzkoušet 
zalehnutí do okopu s  přejezdem BVP, 
stažení miny pod pás jedoucí techniky 
či naskočení na projíždějící vozidlo 
z budovy s následným překrytím mířidel 
střelce a  jeho konečným zneškodněním. 
Průběh výcviku zpříjemňovalo předem 
objednané slunečné a  hřejivé počasí 
a  snaha cvičících o  přežití v  nerovném 
souboji s těžkou obrněnou technikou.

Zdárný průběh výcviku nemohli 
ovlivnit ani civilové využívající začátku 
houbařské sezóny, pohybující se v  těsné 
blízkosti TPC-1.

Text a foto: prap. Petr Rychnovský,
vrchní praporčík przab
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PRAPOR ZABEZPEČENÍ  •  PRAPOR ZABEZPEČENÍ

Ne, nebojte se. Nejde chválabohu o sku-
teč nou, nýbrž simulovanou autonehodu 
dvou vozidel. Jedná se o součást zaměst-
nání výcviku logistických odborností, 
který si rota logistiky každoročně plánuje 
se zaměřením na vyprošťování VT. 
Příslušníci jednotky se nejen seznamují 

„Tragédie“ 

se šťastným koncem
Je pochmurné deváté zářijové dopoledne. Osádka UAZu jede plnit úkol do 
VVP Březina. Řidič Roman T. netuší, že za pár okamžiků se ocitne i se svým 
spolujezdcem Pavlem N. v situaci, kterou nikdo nikdy neplánuje, a přesto se jich 
denně stanou desítky. Ačkoli se Roman T. soustředí na cestu, blíží se zatáčka, 
kterou už ve své kariéře projel nesčetněkrát. Možná úlek z automobilu, který 
se vyřítil z této zatáčky, možná divoká zvěř. Roman strhává volant, následuje 
náraz …

s  prací členů tohoto družstva, ale také 
si jednotlivé postupy při vyprošťování 
vyzkoušejí pod dohledem těchto 
zkušených harcovníků.

Tentokrát napsala scénář k  tomuto 
zaměstnání por. Bc. Markéta Doleželová, 
kte rá do něj zakomponovala již zmíně nou 

modelovou situaci 
autonehody a  růz-
né typy zranění 
tak, jak se mohou 
vy skyt nout ve 
sku teč nosti. „Po-
va žo vala jsem za 
dů le žité a  užitečné 
využít tento čas na 
procvičení po skyt-
nutí první pomoci 
v situacích, do 
kterých se můžete 
dostat nejen při 
výkonu služebních 
povinností, ale 

i  v  soukromém ži vo tě,“ říká při úvod-
ním nástupu. Všichni si vyzkoušeli roli 
zachránců na fi gurantech, kteří měli na 
sobě kartičky s  vypsanými zraněními 
a bylo právě na zachráncích určit nejenom 
pořadí závažnosti zranění a  následně 
je ošet řit, ale i  učinit ostatní nezbytné 
kroky (zastavení v bezpečné vzdálenosti, 
zapnutí výstražných světel, oblečení 
re fl ex ní vesty, umístění výstražného 
troj úhel níku atd.) k  minimalizaci 
negativních následků nehody.

Ve druhé části provedli rtn. Jiří Pos pí-
šil a čet. Aleš Roudenský teoretickou in-
struk táž, po které následovalo praktické 
vy proš tění havarovaného vozidla, do 
kte ré ho se příslušníci jednotky s  chutí 
zapojili.

Přestože panovalo oblačné dopoledne 
a  na nějakou dobu se i  rozpršelo, na 
tvářích některých se objevil v  průběhu 
výcviku ruměnec. Možná to bylo zapálení 
do dané tematiky, možná známka studu, 
že některé znalosti nejsou to pravé oře-
chové – kdo ví? Ať už je pravda jakákoli, 
zaměstnání vzbudilo zájem. Na všech 
byla vidět motivace a  po celou dobu 
probí halo v duchu horlivé debaty, názorů 
a výměny zkušeností.

Závěrem se všichni shodli, že zůstat 
„cool“ a provést všechny úkony v reálné 
situaci opravdu není žádná legrace, 
a  i  kdyby taková zaměstnání probíhala 
každý den, tak jich nebude nikdy dost.

Text a foto: nrtm. Vlastimil Karásek
vedoucí praporčík roty logistiky
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Dne 12. 9. 2013 se uskutečnila v prostorách Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově malá slavnost. 
Klub České a Slovenské obce dělostřelecké (ČaSOD) při 
posádce Vyškov představil a odhalil v ucelené podobě 
své klubové symboly s jednoduchou informační tabulí, 
umístěnou ve vestibulu velitelské budovy VeV – VA.

Vestibul  VeV – VA

nově zdobí symboly Klubu ČaSOD 

při posádce Vyškov

Na zahájení slavnostního aktu zazněla dělostřelecká 
hymna a  následně přítomné hosty přivítal předseda klubu 
kpt.  Ing.  Pavel Šlimar. Akce se zúčastnili členové klubu 
a pozvání přijali také náčelník dělostřelectva AČR plk. Ing. Ivan 
Mráz, Ph.D., spolu s dalšími příslušníky právě zde konajícího 
se odborného shromáždění náčelníka dělostřelectva AČR, ale 
také kaplan posádky Vyškov kpt.  Mgr.  Josef Konečný, děkan 
vyškovské farnosti P.  ICLic.  Th Lic.  František Cinciala a  další 
milí hosté a příznivci klubu. V závěru akce se dostavil i velitel 
VeV – VA plk.  gšt.  Ing.  Ján Kožiak, který se nemohl zúčastnit 
akce od začátku, protože byl služebně mimo posádku.

Předseda klubu uvedl: „Klubu se v  uplynulém období 
podařilo navrhnout a nechat schválit radou města Vyškov znak 
klubu, zakoupit a  zrestaurovat sochu sv.  Barbory, patronky 
dělostřelectva. Již dříve jsme získali do užívání ceremoniální 
meč klubu. Krom toho jsme přijali za své heslo klubu, jímž se 
jeho členové řídí ve své činnosti. Byla schválena hymna klubu 
ČaSOD.“ Dále kpt.  Šlimar uvedl: „Tím se nám podařilo splnit 
úkol, který jsme si stanovili na výročním jednání klubu, kde jsme 
se zavázali, že navrhneme jednotlivé symboly a  pokusíme se je 
podle možností i získat a zejména, že je budeme ve své klubové 
činnosti při různých aktivitách užívat.“

Předseda klubu dále ve svém vystoupení představil jednotlivé 
insignie klubu, kterými jsou: znak, heslo, socha Sv.  Barbory, 
dělostřelecká hymna a ceremoniální meč.
Znak klubu

Za základ znaku klubu byl přijat znak občanského sdružení 
České a Slovenské obce dělostřelecké se sídlem v Praze, který byl 
vhodně upraven. Na modrém štítě jsou položena zlatá zkřížená 
děla jako symbol dělostřelectva. Uprostřed štítu je malý srdeční 
štítek stříbrné (bílé) barvy se znakem města Vyškova. V záhlaví 
štítu na zlatém podkladě je černý nápis Klub ČaSOD – VYŠKOV, 
který vyjadřuje příslušnost klubu k  České a  Slovenské obci 
dělostřelecké Praha a územně příslušné sídlo klubu, Vyškov.

Heslo klubu
Vyjadřuje základní myšlenku, kterou se řídí příslušníci 

klubu. Heslo v  českém jazyce zní: „Za právo, čest a  vlast“, 
v jazyce latinském: „Pro iure, honore et patria“. Latinský překlad 
se používá zejména ke zvýraznění historického významu hesla 
v souvislosti s historií a  tradicemi krále Jana Lucemburského. 
Heslo zdůrazňuje povinnost členů klubu jednat vždy čestně 
v souladu s platnými právními normami ČR, hájit zájmy klubu 
a České republiky.
Svatá Barbora

Socha svaté Barbory představuje patronku dělostřelectva, 
která symbolicky chrání příslušníky dělostřelectva a  klubu. 
Socha svaté Barbory se využívá zpravidla při slavnostních 
aktech a je vždy umístěna na čestném místě, náleží jí patřičná 
úcta všech příslušníků klubu a jeho hostů.
Dělostřelecká hymna

Za dělostřeleckou hymnu byla přijata vojenská píseň z roku 
1938 (poprvé zazněla na vystoupení vojáků na X. všesokolském 
sletu v  Praze). Symbolicky vyjadřuje hrdost příslušníků 
dělostřelectva k jeho dlouhodobé tradici a jeho bojovému umění. 
Dělostřelecká hymna se používá při slavnostních a  pietních 
aktech klubu. Zařazení určuje ceremoniář.
Meč klubu

Meč ceremoniální je symbolem klubu, vyjadřujícím jeho 
vojenský charakter. Jedná se o  obřadní meč, který je kopií 
historického meče z  období gotiky v  provedení ze stříbřitého 
kovu. Používá se při slavnostních aktech klubu.

V závěru svého vystoupení poděkoval předseda klubu všem, 
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na získání a  úpravě 
symbolů klubu, ale i  na zřízení této malé klubové expozice. 
Vyjádřil dále přesvědčení, že Klub ČaSOD při posádce 
Vyškov se bude podílet na různých aktivitách tak, aby získal 
další podporu nejen v řadách klubu, ale i velení VeV – VA, širší 
vojenské a občanské komunity v kasárnách i městě Vyškově.

Svatou Barboru poté vložili do připravené schránky 
členka klubu čet.  Ilona Denemarková a  ceremoniální meč 
mjr. v. z. Ing. Milan Kala. Poté byl slavnostní akt ukončen.

Výbor klubu i  touto cestou opakovaně děkuje svým 
členům za to, že přispěli na pořízení a  restaurování sochy 
sv.  Barbory. Sochu sv.  Barbory zakoupil pplk.  v.  z.  Ing.  Jiří 
Bílský, restaurátorské práce provedl Mgr. Jaroslav Budík. Znak  
v konečné grafi cké úpravě pomohl zrealizovat RNDr. František 
Herodek. Děkujeme také rtm.  Janu Trombíkovi, čet.  Iloně 
Denemarkové a  dalším, kteří se podíleli na výrobě schránek 
na insignie, jejich instalaci a přípravě malé expozice klubu.

Text: plk. v. z. Ing. Miroslav Hrebíček, CSc., 
místopředseda Klubu ČaSOD při posádce Vyškov

Foto: rtm. Vladimír Zvara, prapor zabezpečení Vyškov
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Letním byl jen pohledem z okna …Letním byl jen pohledem z okna …

SUMMER SURVIVAL 2013SUMMER SURVIVAL 2013

Sluneční paprsky navozovaly atmosféru léta, avšak skutečnost 
venku byla zcela jiná. Ranní mrazíky, studený vítr a odpolední 
teploty nepřesahující 10 stupňů. V takovém počasí se letos 
bojovalo na mezinárodním letním přírodním víceboji.
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Již tradičně v posádce Vyškov se na startu speciálního tělo-
výchovného víceboje, pořádaného sekcí rozvoje a  plánování 
schopností MO, organizovaného a  zabezpečovaného vyškov-
ským Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií, sešlo deset 
družstev reprezentujících útvary a  zařízení AČR, a  také dvě 
zahraniční družstva, a to z Kanady a Litvy.

A  závod tříčlenných vojenských hlídek se ihned naplno 
rozběhl. Skruž, běh s  břemenem, biatlon (střelba), lanová 
dráha …, to je jen část názvů disciplín, jejichž výsledky jsme 
mohli dokonce průběžně sledovat na webových stránkách 
Summer Survival. Disciplíny se každým rokem obměňují, a to 
ne jen jejich obsahovou náplní, ale rovněž místem. Avšak jed no 
mají stále společné. „Prověřují schopnosti jednotlivců pruž ně 
reagovat, logicky myslet a  improvizovat i  schopnost účinně 
spolupracovat a  komunikovat ve skupině,“ vysvětluje ře di tel 
soutěže a  již zkušený dlouholetý organizátor kapitán Ro man 
Blahuta z  vyškovské akademie. Neznámý terén, plnění úko lů 
v odloučení, vysoká úroveň tělesné zdatnosti, psychická odol-
nost a  zvládnutí různorodých dovedností ve všech oblastech 
spe ciál ní tělesné přípravy včetně střelby. To vše pod dohledem 
nejen odborných tělovýchovných pracovníků, ale rovněž týmu 
pra cov níků vojenského zařízení v Dobrušce, jejichž specifi ckou 
roli vysvětluje kapitán Blahuta takto: „Již po několikáté nám 
pomá hali zabezpečit co nejvyšší bezpečnost závodu, v rámci něhož 
mo nitorují veškerý pohyb závodních družstev opatřených čipy, 
a to je, jak se i v tomto závodu potvrdilo, zejména v nočních orien-
tačních etapách, kdy se některá družstva dostanou mimo trasu, 
pomoc přímo nad zlato. Díky jejich neustálému monitoringu 
tak můžeme takovému družstvu vyslat okamžitou, tedy včasnou 
pomoc,“ oceňuje kapitán Blahuta spolupráci Dobrušských.

O tom, že závod skutečně není procházkou růžovou zahradou, 
svědčí i jeho letošní průběh. Ještě po dvou dnech si nejlépe stál 
přáslavický 72. mechanizovaný prapor (72. mpr), Univerzita 
obra ny Brno a 311. prapor chemické a biologické ochrany z Li-
ber ce, avšak třetí den, v  rámci kterého museli závodníci pro-
ká zat své dovednosti v nočním orientačním závodě, na visu té 
lávce či rozhledně, pořadím značně zamíchal. Řadě druž stev 
na některé úkoly síly již nestačily a  za jejich nesplnění si tak 
odnášely penalizaci v  podobě ztráty hned několika desítek 
bo dů a pro družstvo Litvy to byl dokonce soutěžní den úplně 
poslední. V čele si naopak svůj náskok zvýšilo družstvo 72. mpr, 
a  na další medailové posty postoupila družstva 44. lehkého 
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motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce a 73. tankového 
praporu z Přáslavic. Ale přišly ještě další disciplíny, jako bylo 
dobytí věže Baldovec, tarzaní skok či sloup, které opět pořadím 
značně zamíchaly. A jak to vlastně vše letos dopadlo?

Putovní pohár pro vítěze si nakonec po neuvěřitelném trhá-
ku v závěru soutěže odvezlo družstvo Vojenské policie I z Pra hy, 
hned za nimi skončilo družstvo 72. mechanizovaného pra po ru 
Přáslavice a  bronzový stupínek vybojovalo družstvo 311. pra-
poru chemické a biologické ochrany z Liberce. Úctu k výkonům 
všech závodníků a  také k  práci organizátorů vyslovil při 
závěrečném ceremoniálu vyhlášení výsledků Summer Survival 
2013 ředitel sekce rozvoje a plánování schopností MO brigádní 
generál Pavel Adam, který zde mimo jiné zmínil nejen jeho 
sportovní rozměr, když řekl: „Takový závod není jen o vítězích 
a  poražených. Díky tomu, že je s  mezinárodní účastí, se týmy 
mají možnost společně procvičit v  různých typech vojenských 
dovedností, což je také vynikající průprava pro společné působení 
v zahraničních misích.“

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.
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Skvělého sportovního 
výsledku dosáhl 
příslušník odboru 
výcviku VeV – VA 
Vyškov nrtm. Kamil 
Chrobák. Na veteránském 
mistrovství České 
republiky v judu 
vybojoval ve váhové 
kategorii do 100 kg 
stříbrnou medaili.

Další cenný kov rozšířil 
už tak bohatou sbírku 
úspěchů tohoto sportovce. 
Nadrotmistr Chrobák má 
za sebou nejen extraligovou 
minulost v  judu, ale dosud je 
také aktivní v  řadě bojových 
sportů.

Mezi jeho největší úspěchy 
patří 3. místo na mistrovství 
světa v  combat sambu, ve 
kterém dva roky reprezentoval 
Českou republiku. Je také 
pětinásobným přeborníkem 
republiky, tři tituly získal 
v  combat sambu, po jednom 
přidal ve sportovním sambu 
a grapelingu.

„Svých výsledků si velmi 
vážím, ale přesto mým nej-
silnějším sportovním zážitkem 
zůstávají dva přímé souboje 
s  desetinásobným mistrem 
světa v  combat sambu Rusem 
Emelianenkem,“ dodává 
nrtm. Chrobák.

Text a foto: 
npor. Radoslav Kala

NADROTMISTR CHROBÁK 

VICEMISTREM ČR

Stupně vítězů MČR veteránů v Ostravě: vlevo nrtm. Kamil Chrobák




