


Posádka Vyškov – PROFESIONÁL číslo 8/2009

2

Slavnostní akt, kterému předcházel koncert 
Vojenské posádkové hudby Olomouc, seskoky výsad-
kářů a přelet vrtulníků a letadel, zahájil první zástupce 
náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Josef 
Prokš přehlídkou nastoupených jednotek. Mezi pří-
tomnými významnými hosty dále nechyběli náměstek 
ministra obrany pro ekonomiku Tomáš Perutka, velitel 
Společných sil generálmajor Hynek Blaško, přiděle-
nec obrany Rakouska brigádní generál Roman Fischer 
(Deffence Attaché Federál ministry of defence and 
sports Austria), senátor Paralmentu ČR Ivo Bárek, mís-
topředseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky pan Michael Hrbata, posla-
nec Parlamentu ČR a starosta města Vyškova pan Petr 

Po šesti týdnech náročného a intenziv-

ního výcviku nových vojáků z povo-

lání se dne 12. srpna 2009 na náměstí 

T. G. Masaryka ve Vyškově uskutečnila 

slavností vojenská přísaha nových přísluš-

níků Armády České republiky za účasti 

představitelů velení armády, státní správy 

a samosprávy a rodinných příslušníků. 

SLAVNOSTNÍ VOJENSKÁ PŘÍSAHA 

NOVÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
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Hájek. Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
a velitel posádky Vyškov plukovník gšt. Jaromír Zůna 
všem přítomným ve svém projevu objasnil význam 
vojenské přísahy pro vojenského profesionála, poděko-
val vojákům a jejich instruktorům za dosavadní úsilí při 
plnění úkolů základního výcviku a rovněž představitelům 
a občanům města Vyškova za vysokou podporu a dlou-
holetou profesionální spolupráci.

Po přečtení textu vojenské přísahy zaznělo “Tak 
přísahám!“ z úst 257 nových vojáků z povolání, kteří 
nastoupili do Vyškova dne 1. července 2009 k vykoná-
ní základní přípravy. V další části slavnostního aktu pak 
poblahopřáli přísahajícím vojákům a vystoupili se svý-
mi projevy věnovanými této významné události v živo-
tě vojenského profesionála za rezort obrany náměstek 
ministra obrany pro ekonomiku, první zástupce náčel-
níka Generálního štábu AČR, velitel Společných sil a za 
představitele státní správy a samosprávy již zmiňovaní 
přítomní poslanci Parlamentu ČR. 

Vojenská  přísaha byla ukončena slavnostním pocho-
dem nastoupených jednotek. 

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Olga Karaffová, Hana Jurčová
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Slavnostního aktu se dále účastnili ředitel KVV Olomouc 
plk. Ing. Pavel Dvořák, ředitel KVV Brno plk. Ing. Radek 
Šedivý a doc. Ing. František Malík, CSc.

Přísahu vykonalo 18 příslušníků jednotek aktivní zálohy. 
Tato nejpočetnější skupina v historii základní přípravy přísluš-
níků jednotek aktivní zálohy se vyznačovala nejodpovědněj-
ším a nejaktivnějším přístupem k výcviku. Mimo výcvik se 
skupina podílela velmi aktivně na výstavbě cvičiště Jeseník 
pro boj v zastavěném prostoru. Skupina si z vlastní iniciativy 
vyžádala zvýšení náročnosti výcviku a posílení praktické čás-
ti výcviku. Se souhlasem velitele Institutu výcviku pplk. Ing. 
Jozefa Laura provedl zastupující náčelník Odboru základní 
přípravy dílčí úpravy programů a instruktor prap. Tomáš 
Zimola realizoval třídenní komplexní taktický výcvik, který 
byl hodnocen cvičícími jako nejatraktivnější část celého kur-
zu. I toto zaměstnání přispělo ke kladnému hodnocení kurzu 
základní přípravy ze strany cvičících. 

Slavnostní průběh aktu vojenské přísahy přispěl k důstoj-
nému závěru celého kurzu. 

Text: doc. Ing. František Malík, CSc.

Foto: Olga Karaffová

Dne 11. 8. 2009 v 10 hodin proběhl 

v Praporčickém klubu slavnostní 

akt přísahy příslušníků jednotek aktivní 

zálohy, kterým byl ukončen šestitýden-

ní výcvik základní přípravy. Přísahu řídil 

velitel Odboru základní přípravy pplk. Ing. 

Jiří Heřmanský, vrchní praporčík VeV – VA 

nprap. Libor Pliešovský a vrchní praporčík 

Odboru základní přípravy nprap. Marek 

Mareček.

Přísaha příslušníků jednotek aktivní zálohy



Posádka Vyškov – PROFESIONÁLčíslo 8/2009

5

Pro příslušníky 2. ročníku byl výcvik zaměřen na 
praktické osvojení velitelských znalostí, které zužitkují 
při závěrečné zkoušce na závěr kurzu. Studenti 1. roční-
ku navazují na minuloroční Základní přípravu a pokračují 
v prohlubování svých dovedností. Řízení výcviku u obou 
ročníků provádí učitelé Institutu vzdělávání. Za logistické 
zabezpečení a organizovanost života ve srubovém tábo-
ře zodpovídají příslušníci školního praporu, a to velitel 
vyvedení mjr. Ing. Zdeněk Rusnák, velitel roty kpt. Ing. 

Jiří Gregor a výkonný praporčík prap. Oldřich Vyroubal. 
Velký dík patří kolektivu VLRZ, který tento výcvik zabez-
pečuje stravou.  

Text: kpt. Ing. Jiří Gregor

Foto: prap. Oldřich Vyroubal

Posluchači Univerzity obrany ve srubovém táboře

Ve dnech 17. 8. – 20. 8. 2009 proběhl nepřetržitý výcvik u posluchačů 2. ročníku 

všech fakult a 1. ročníku fakulty lékařské a tělovýchovné Univerzity obrany. Tohoto 

výcviku se účastnilo 150 studentů, kteří absolvovali výcvik ve všech druzích příprav s 

důrazem na střeleckou, taktickou, tělesnou přípravu a OPZHN.
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Noční „přepad“ se konal 24. 8. 2009 kolem půlnoci. 
Úkolem skupiny bylo zajistit důležité „bojové dokumenty“ 
v podobě materiálu nebo vybavení příslušníků kurzu. Dalším 
záměrem bylo ukrást vlajku srubového tábora, avšak od 
této varianty jsme upustili. Skupina Commandos se skry-
tě přesunula k základně a prováděla průzkum. K dispozici 
jsme měli tři přístroje nočního vidění. K základně jsme se 
dostali dokonce na dosah ruky strážného. Musím podo-
tknout, že strážní zajištění bylo prováděno velice dobře 
a museli jsme zvolit jinou taktiku než tiché vplížení do pro-
storu srubového tábora. Rozdělili jsme se na čtyři týmy po 
dvou. Imitačním materiálem jsme „napadli“ tábor ze dvou 
stran, abychom stáhli strážné a rozpoutali chaos. Další dva 
týmy se měli dostat ve vzniklém ruchu do vnitřních pro-
stor. I přes velmi dobré strážní zajištění se nám to podařilo 
a ukořistili jsme čtyři batohy plné materiálu. Týmy se poté 
nepozorovaně stáhly.

Dne 25. 8. 2009 se příslušníci Commandos převlékli 
za extremistickou náboženskou skupinu, která plánovala 

Příslušníci Školního praporu v akci

Ve dnech 

24. – 26. 8. 2009 

proběhla ve VVP 

Březina, v rámci 

vyvedení 1. ročníku 

Základního aplikační-

ho kurzu do srubové-

ho tábora, další akce 

skupiny Commandos 

z Univerzity obra-

ny Brno. Příslušníci 

Commandos si při-

pravili tři vlastní 

zaměstnání v podobě 

noční infiltrace do 

základny ve srubo-

vém táboře, akci 

extremistické náboženské organizace 

a demonstraci před základnou s násled-

ným vyjednáváním. Zaměstnání proběhla 

s 1. ročníkem UO, který byl vyveden do 

srubového tábora.
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sebevražedný útok s cílem zabít co možná nejvíce lidí ze 
základny. Členové skupiny se k bráně přibližovali a imitova-
li zranění a požadovali pomoc. Při dosažení závory na bráně 
provedli odpálení. Činnost studentů byla k mému překva-
pení velice slušná.

Poslední akcí byla demonstrace občanů z utiskované 
vesnice žádající o pomoc velitelství základny, která operuje 
v jejich zemi. Toto zaměstnání proběhlo 26. 8. 2009 kolem 
sedmé hodiny. Vedoucí skupinky demonstrantů se chtěl 
osobně setkat s velitelem základny a projednat ochranu 
a žádat o humanitární pomoc. Příslušníci Commnados 
jednali podle předem připraveného scénáře. Studenti se 
dobře připravili a na místě byla nutná dávka improvizace. 
Situaci však posluchači kurzu zvládli a demonstranti nako-
nec celkem spokojeně odešli.

Zaměstnání mělo za cíl seznámit vojáky se situacemi, 
s kterými by se mohli všichni setkat v zahraničních opera-
cích. Někteří ze studentů si zaměstnání vyzkoušeli praktic-
ky, což bylo samozřejmě přínosem. Nezapomeneme, že 
bychom našli spoustu chyb a nedostatků, které se vyhod-
nocují. Stále je co zlepšovat a i to je důvod, proč v podob-
ných zaměstnáních pokračovat a cvičit je. Nakonec bych 
chtěl poděkovat vojákům, kteří se účastnili tohoto zaměst-
nání ve svém osobním volnu – podpraporčíkům Pavlicovi, 
Podlužanskému, Císaři, Nevolovi, Pokornému, Junvi 
a Machovi. Díky.

pprap. Petr Matouš

(příslušník 1. školní roty Školního praporu, posluchač Aplikačního kurzu)

Zástupce náčel-
níka Generálního 
štábu AČR – ředi-
tel Společného 
operačního centra 
MO generálma-
jor Jiří Halaška 
navštívil v úte-
rý 15. září 2009 
Velitelství výcviku 
– Vojenskou aka-
demii ve Vyškově 
(VeV – VA). V dopo-
lední části progra-
mu shlédl v dopro-
vodu velitele 
VeV – VA plukov-
níka gšt. Ja romíra 
Zůny výcvik probí-
hající u VeV – VA 
a poté navštívil Odbor přípravy do mírových sil Institutu 
rozvoje VeV – VA.

V odpoledních hodinách se věnoval posluchačům prá-
vě probíhajících základních aplikačních kurzů u VeV – VA, 
kterými jsou studenti 1. a 2. ročníku Univerzity obrany. 
Ti tak měli v rámci aplikačního kurzu příležitost vyslech-
nout velmi zajímavou přednášku generálmajora Jiřího 
Halašky zaměřenou na téma AČR – aktuální úkoly v roce 
2009, zahraniční operace.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Olga Karaffová

NÁVŠTĚVA 
zástupce NGŠ AČR – ředitele 

Společného operačního centra 
u VeV – VA
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Následující dvouměsíční základní příprava, jejíž absolvo-
vání je pro tyto budoucí studenty povinné před zahájením 
studia, je zejména formou nepřetržitého vojenského výcviku. 
Všichni musí zvládnout základní návyky pořadového vystu-
pování a vojenské zdvořilosti, naučí se přesně a správně pro-
vádět pořadové cviky a pohyby beze zbraně i se zbraněmi, 
osvojí si způsob použití, obsluhu a střelbu z ručních zbraní. 
Získají základní znalosti, návyky a dovednosti k vedení boje 
jednotlivce a jeho pohybu na bojišti ve všech taktických čin-
nostech (pochod, obrana a útok) a to ve dne i v noci a k přeži-
tí na bojišti. Naučí se orientaci v terénu bez mapy i s mapou 
jako jeden z předpokladů úspěšného pohybu a plnění úkolů 
v neznámém prostředí. V průběhu celého výcviku je důraz 
položen na každodenní zvyšování fyzické zdatnosti a psy-
chické odolnosti. Vyvrcholením celého výcviku je několika-
denní nepřetržitý výcvik organizovaný ve VVP Dědice.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Olga Karaffová

VOJENŠTÍ VYSOKOŠKOLÁCI ZAHAJUJÍ VÝCVIK 
VE VYŠKOVĚ 

Dne 3. srpna 2009 nastoupilo k vyko-

nání základní přípravy u Institutu 

výcviku Velitelství výcviku – Vojenské 

akademie ve Vyškově celkem 323 nových 

vojáků z povolání: 319 budoucích studen-

tů Univerzity obrany v Brně (UO) a čtyři 

studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy v Praze (UK FTVS). 
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Program návštěvy byl zahájen velitelem Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) plukovníkem 
gšt. Jaromírem Zůnou briefingem o úkolech a poslání 
VeV – VA. Další součástí programu byla ukázka vystrojo-
vání vojáků do zahraničních misí ve Středisku naturálního 
odívání, ukázka možností využití Střediska simulačních 
a trenažérových technologií Vyškov a na závěr návštěva 
výcvikové Haly vzdušných sil sloužící pro přípravu a výcvik 
příslušníků vzdušných sil.  

V rámci návštěvy byl velmi diskutovaným tématem 
mimo jiné i současný stav Armády ČR a možné dopady 
dalšího vývoje ekonomické situace v ČR.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Olga Karafová 

Poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
navštívili posádku Vyškov

Dne 11. srpna 2009 

navštívili posád-

ku Vyškov poslanci 

Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České repub-

liky Michael Hrbata (mís-

topředseda výboru pro 

obranu) a Mirek Topolánek 

(předseda Občanské demo-

kratické strany), a to 

v doprovodu náměstka 

ministra obrany pro eko-

nomiku Tomáše Perutky, 

1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajora Josefa 

Prokše a velitele Společných sil generálmajora Hynka Blaška. 
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Počátky této etapy lze nalézt v období přibližně před 
13 lety, kdy započala modernizace techniky PLRV zástav-
bou dotazovačů IFF do kompletu S-10. Modernizace 
dále pokračovala digitalizací přehledového radiolokátoru 
P-19, akvizicí přenositelného protiletadlového raketo-
vého kompletu RBS-70 a automatizovaného systému 

řízení palby RACCOS, výstavbou brigádního systému 
řízení palby SFDC a přístupového uzlu pohotovostního 
systému VzS PU PoSy, aby byla završena zástavbou 
elektronické části řídícího a naváděcího radiolokátoru 
SURN CZ a pořízením převozného centra řízení palby 
brigády SFDC-D. Výše zmíněné prvky byly v průběhu 
této etapy postupně zapojovány do systému protivzduš-
né obrany a jejich funkčnost byla testována účastí na 
mnoha cvičeních, včetně zahraničních. Letos v dubnu 
poprvé došlo k „ostrému“ zasazení celého systému při 
bezpečnostních opatřeních v souvislosti s návštěvou 
prezidenta USA B. Obamy, kde modernizovaný sys-
tém PLRV prokázal svou účelnost a opodstatněnost pro 
ochranu vzdušného prostoru. Nejvyšší zkouškou techni-
ky i personálu PLRV je však vždy až bojová ostrá střelba 
na vzdušné cíle, při níž lze nejlépe prokázat vycvičenost  
personálu a připravenost techniky. Taková zkouška pro 
celý komplex PLRV nastala právě 1. července v Polsku.

Na začátku cvičení byl rozvinut celý systém od pře-
hledového radiolokátoru ST-68CZ 26. brigády velení 
řízení a průzkumu přes centrum řízení palby SFDC-D 
25. protiletadlové raketové brigády, baterijní komuni-
kační uzly PU PoSy a systémy RACCOS a samozřejmě 
řídící a naváděcí radiolokátory SURN CZ spolu s odpa-
lovacími zařízeními raket 3M9M3. Poté byla testována 
funkčnost celého systému i znalosti a dovednosti per-
sonálu pro provedení střeleb. Střelby byly prováděny na 
vzdušný terč SRCP-WR, který imitoval skutečný vzduš-
ný cíl s radiolokačními charakteristikami odpovídajícími 
modernímu stíhacímu letounu. Terč je dlouhý 2,5 m, 
má průměr 0,2 m, jeho efektivní radiolokační odrazná 

Bojové ostré střelby v Ustce – završení jedné etapy

Ve dnech 27. 6. – 2. 7. 2009 proběhlo 

v polském vojenském výcvikovém 

prostoru Ustka na pobřeží Baltského moře 

taktické cvičení s bojovou ostrou střelbou 

protiletadlového raketového komplexu 

2K12 KUB CZ (SA – 6). Bojových ostrých 

střeleb 25. protiletadlové raketové brigá-

dy, na kterých se podílel i 101. spojovací 

prapor, 26. brigáda velení řízení a průzku-

mu a Vojenská policie, se zúčastnili i pří-

slušníci Odboru přípravy vzdušných sil IVz 

VeV – VA, pro něž úspěšné splnění střeleb 

znamenalo symbolické ukončení jedné 

významné etapy práce ve prospěch protile-

tadlového raketového vojska (PLRV).
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plocha činí cca 0,5 m2 a výšku jeho letu je možné volit 
v rozmezí od 2 km do 10 km, přičemž letí po předem 
naprogramované dráze.

Samotný proces střeleb začíná odpálením vzdušného 
terče z nosiče, v tomto případě letounu SU-22, do vyme-
zeného palebného sektoru nad mořem. Další činnost již 
byla plně v režii „rakeťáků“. Již od prvotního zachycení 
vzdušného terče přehledovým radiolokátorem se roz-
běhla série povelů a hlášení, na jejímž konci bylo povole-
ní k palbě na cíl. Určená baterie provedla zachycení cíle 
a odpálení rakety (popřípadě dvojice raket), které ničily 
vzdušný terč na vzdálenosti více než 14 km. Vzhledem 
ke značně nepříznivému počasí, které panovalo v den 
střeleb na pobřeží, nebylo možno opticky sledovat zása-
hy raket, rozprasky cílů na obrazovkách radarů však 
nepřipouštěly žádné pochybnosti o úspěšnosti palby. 
Obdobný scénář se opakoval několikrát v různých výš-
kách a s různými manévry cílů v rozmezí přibližně půl 
hodiny.

Laik by mohl naznat, že jde v podstatě o jednodu-
chý úkol. Jenomže velikost terče, rychlost jeho letu 
s možností manévru a velmi krátká doba na zpracování 
dat, jejich vyhodnocení a odpálení rakety (která trvá ne 
déle než 15 vteřin) spolu s vědomím, že jakákoli chy-
ba v celém složitém systému znamená nesplnění úkolu 
cvičení, vytváří značný stres u osádek. Takovou situaci 
lze donekonečna cvičit na simulátorech a trenažérech, 
ale efekt ostré střely to nemůže nahradit. To nakonec 
zdůraznil i NGŠ AČR ve svém projevu k účastníkům cvi-

čení. Přes nemalé obtíže se zabezpečením tohoto cviče-
ní v současné ekonomické situaci rezortu ocenil právě 
tento aspekt ostrých střeleb.

Skutečnost, že se na vývoji a zavádění zmíněné tech-
niky a především na přípravě obsluh významným způ-
sobem podílel i personál Odboru přípravy vzdušných sil 
IVz VeV – VA, zejména pplk. Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., 
a kpt. Ing. Roman Hýbl, účast jeho příslušníků se sta-
la tradicí již od roku 1998. Z vlastní zkušenosti mohu 
prohlásit, že není pravděpodobně lepšího zadostiučině-
ní pro někoho, kdo od prvopočátku na vývoji, zavádě-
ní techniky a přípravě personálu participoval, než vidět 
funkční celý komplexní systém PLRV, ovládán špičkově 
připravenými veliteli a osádkami, lidmi, kteří prošli kurzy 
ve Vyškově (či dříve v Přerově). 

Získané poznatky a zkušenosti spolu s audiovizuál-
ním záznamem samotné střelby i jednotlivých etap bojo-
vých ostrých střeleb se stanou nedílnou součástí výuky 
a výcviku v kurzech organizovaných Odborem přípravy 
vzdušných sil IVz VeV – VA ve prospěch 25. protileta-
dlové brigády. 

Text: kpt. Bc. Václav Toffl

Foto: kpt. Ing. Roman Hýbl
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V dubnu tohoto roku byly ukončeny vojskové zkoušky 
a první „ostrá“ vozidla byla do armády dodána na přelo-
mu měsíce srpna a září.

Vozidla jsou dislokována u jednoho útvaru, který od 
1. července tvoří základ česko-slovenského bojového 
uskupení EU. Bylo proto nutné v poměrně krátké době 
vyškolit odpovídající počet specialistů. Řidičů i obsluh 
zbraňových systémů.

Příprava řidičů byla svěřena Institutu dopravní 
výchovy.

První z celkem čtyř kurzů byl zahájen 7. září. Učitelé 
zabezpečující výcvik v těchto kurzech měli asi měsíc na 
to, aby se sami připravili a zvládli řidičskou, technickou 
i taktickou stránku použití vozidla. Z velení 4. brigády byl 
vznesen požadavek na „nadstandardní“ výcvik. Řidič měl 
absolvováním kurzu získat vědomosti a dovednosti k plné-
mu využití schopností a možností vozidla. Jinými slovy, 

měl být schopen plnit úkoly v „zemi nikoho“. Tomuto 
požadavku odpovídala i příprava kurzu.

Nejprve bylo nutné důkladně poznat takticko-tech-
nická data, uspořádání, výbavu a možnosti konfigurace 
vozidla. Za další poznat, co dovede KAJMAN v terénu, 
a následně sestavit náplň speciálního týdenního kurzu. 

K poznání vozidla a jeho možností nám posloužil pro-
totyp z vojskových zkoušek, který jsme měli před zaháje-
ním kurzů k dispozici. 

Při přípravě kurzu byl velký důraz kladen na splnění 
požadavků ohledně znalostí, dovedností a návyků při říze-
ní vozidla. 

Právě zvládnutí jízdy ve volném terénu, na různých 
druzích povrchu včetně bláta, písku a kamení, výjezdy 
prudkých stoupání a klesání včetně bočního náklonu, 
průjezdy omezenými průchody a technika překonávání 
nejrůznějších přírodních i umělých překážek na hranici 
technických možností vozidla včetně znalosti používání 
speciální výbavy, mělo být hlavním zaměřením kurzu. 

V bojových podmínkách je totiž znalost a umění využití 
vlastností a možností přiděleného vozidla povinností řidi-
če vůči ostatním členům osádky.

Z období přípravy kurzu bylo časově nejnáročnější 
vyhledat ve VVP Březina prostory vhodné k vedení nároč-
ného řidičského výcviku. Stávající řidičské cvičiště – „tan-
kodrom“ – ještě není na speciální výcvik vybaveno. 

Každý den vyjížděla skupina učitelů pověřena výcvikem 
do VVP. Cílem bylo vyhledat vhodný prostor k výcviku 

Nejsme v ZOO ani v teráriu. KAJMAN 

je nový druh terénního vozidla na 

podvozku Land Rover 130 s označením 

LRD 130 MA 4 KAJMAN. Je určeno k plně-

ní bojových a speciálních úkolů jednotek 

AČR. 

Přivezli nám 

KAJMANA
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a v praxi ověřit, do jaké míry bude nutné změnit metodiku 
výcviku vzhledem ke zvláštnostem v konstrukci vozidla. 
Jak skloubit vlastnosti plynoucí z jeho konstrukce, jako je 
malá světlá výška a poměrně velký rozvor náprav, s mož-
ností bezproblémového překonání nejrůznějších terén-
ních a umělých překážek. 

Kurzy byly ve stanovené době připraveny, zahájeny 
a provedeny a dnes můžeme konstatovat, že během 
měsíce září bylo ve čtyřech kurzech proškoleno přes 
40 řidičů. Při výcviku se naučili bezvadně ovládat vozi-
dlo při překonávání nejobtížnějších přírodních i umělých 
překážek, ovládat vozidlo ve volném terénu při jízdě 
v noci i za zvláštního světelného režimu. Získali doved-
nosti v řízení vozidla v bahnitém i kamenitém terénu, při 
překonávání vodní překážky, zvládli techniku překonávání 
prudkých svahů i terénních úseků s extrémním bočním 
náklonem. 

Podle slov většiny z nich kurzy svojí náročností plně 
odpovídaly požadavkům útvaru a splnily i jejich vlastní 
představy o možnostech vozidla KAJMAN. Přitom mnozí 
se s tak extrémními úseky terénu, které lze překonat jíz-
dou vozidla, setkali poprvé právě až ve Vyškově. 

Tímto článkem chci poděkovat všem, kteří pomohli 
radou a znalostí nejtajnějších zákoutí VVP ke kvalitnímu 
provedení výcviku. 

Text: o.z. Ing. Jaroslav Bártl

 Foto: prap. Petr Hrušecký, o. z. Ing. Ladislav Gregor

(všichni Institut dopravní výchovy VeV – VA)

V souladu s požadavky mezinárodních vládních organiza-
cí k plnění úkolů vojenských pozorovatelů v mírových opera-
cích byl u VeV – VA dne 14. 9. 2009 zahájen třítýdenní kurz 
vojenských pozorovatelů OSN/OBSE.

Kurzu se účastnilo osm příslušníků AČR a pět příslušní-
ků ozbrojených sil Srbska v souladu s dohodou, která byla 
projednána při červnové návštěvě delegace, vedené náčel-
níkem Odboru výcviku a doktrín GŠ Ozbrojených sil Srbska 
generálmajorem Petarem Ćornakovem v posádce Vyškov.

Do kurzu byl začleněn i příslušník HVeVP, připravující se 
k vyslání do operace Multinational Force and Observers 
(MFO) na Sinajském poloostrově.

Kurz je  zaměřen na přípravu do pozorovatelských misí 
na území Demokratické republiky Kongo, Pobřeží slonovi-
ny, Libérie a Afganistánu. 

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, foto. Hana Jurčová

Příslušníci 
ozbrojených sil Srbska v kurzu 
vojenských pozorovatelů OSN

Dne 21. září 2009 přijel na oficiální návštěvu plukov-
ník francouzské armády v záloze Gerard Dreville, ředitel 
mezinárodní jazykové akademie CIOR – konfederace, kte-
rá sdružuje organizace důstojníků v záloze ve členských 
zemích NATO. Českými zástupci této organizace jsou mjr. 
Líbezný a rtn. Háječek, kteří plukovníka při jeho návště-
vě doprovázeli. Gerard Dreville navštívil VeV – VA, aby si 
prohlédl jazykové učebny, ubytovací a sportovně-relaxač-
ní zařízení a aulu, protože příští rok (17. – 31.7.) se bude 
v prostorách VeV – VA konat jazyková akademie s výukou 
angličtiny a francouzštiny pro důstojníky v záloze ze střední 
a východní Evropy.

Po oficiálním přivítání u velitele VeV – VA plk. Zůny se 
plk. Dreville odebral k samotné prohlídce zařízení v dopro-
vodu Jitky Tomkins. Návštěvu zakončil slavnostním obě-
dem s velitelem VeV – VA.

  Text: Mgr. Jitka Tomkins

Ředitel CIOR ve Vyškově
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Mnohonárodní prapor vojenské policie NATO (NATO 
MNMPBAT) už podruhé v praxi prověřil vypracované stan-
dardizované operační postupy, rozhodovací proces a pláno-
vání a praktickou schopnost plnit úkoly policejní 
ochrany při neunifikovaném vybavení a výzbroji.

To znamená, že při tomto cvičení šlo přede-
vším o to, jak zvládnou jednotky vojenské policie 
plnění úkolů v případě, že jsou nestejně vybave-
ny a vyzbrojeny. V loňském roce cvičil mnohoná-
rodní prapor poprvé reálně v poli, a to ve výcviko-
vém prostoru Wiedrzyn v Polsku.

Cvičení neslo název BLACK BEAR 08. Od té 
doby jeho štáb intenzivně pracoval na úpravách 
standardizovaných operačních postupů a věcí 
spojených s dobrým fungováním této mnohoná-
rodní jednotky. Letošní cvičení pak mělo potvrdit 
pokrok, kterého prapor za rok práce dosáhl.

V jeho průběhu pomohlo Centrum simulač-
ních a ternažerových technologií – respektive 
Odbor simulačních a trenažérových technologií 

u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) ve 
Vyškově zkvalitnit a zatraktivnit výcvik včetně využití lase-
rového simulátoru střelby MILES, který jednotky používaly 

přímo v terénu.

Autor: kapitán Jan Čermák, 

tiskový mluvčí Vojenské policie

BLACK BEAR 2009

Ve dnech 14. až 23. září 2009 se ve Vojenském výcviko-

vém prostoru Březina uskutečnilo historicky největší 

cvičení Vojenské policie na našem území, a to cvičení mnoho-

národního praporu Vojenské policie NATO (MNMPBAT – Multi-

National Military Police Battalion NATO) BLACK BEAR 2009. 

Jeho cílem bylo procvičit a zdokonalit NATO MNMPBAT v 

plánování a plnění úkolů policejní ochrany za použití odliš-

ného technického vybavení a zbraňových systémů. Cvičení 

se zúčastnili příslušníci Vojenské policie Chorvatské republi-

ky, Vojenského četnictva Polské republiky, Vojenské policie 

Slovenské republiky a Vojenské policie České republiky.
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Cílem zahraniční návštěvy bylo vyhodnocení dosavadní 
spolupráce a možností jejího rozšíření na další období mezi 
Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií a Texaskou 
národní gardou.

Delegaci na půdě Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie přivítal velitel VeV - VA plukovník gšt. 
Jaromír Zůna.

Po společném obědě plukovník Zůna sezná-
mil hosty s úlohou a posláním VeV – VA. Po slav-
nostním zápisu do kroniky VeV – VA a společné 
fotografi i si delegace ve Vyškově také se zájmem 
prohlédla prostory Odboru simulačních a trenažé-
rových technologií (OSTT), který je s celoarmádní 
působností ve všech oblastech své činnosti sou-
částí Centra simulačních a   trenažérových tech-
nologií Brno (CSTT). Tam byly předvedeny nejmo-
dernější technologie, které jsou AČR využívány 
k výcviku. Po prohlídce byla delegace přijata majo-
rem Stephenem Penkethmanem, náčelníkem štábu 
BMATT. Na závěr návštěvy si členové delegace pro-
hlédli Výcvikovou halu vzdušných sil, kde je umístě-

na technika a materiál pro praktický výcvik odbor-
ností vzdušných sil. Po závěrečném jednání velitele 
VeV – VA s delegací byla návštěva ukončena.

Text: Anna Vaškebová, Velitelství výcviku – Vojenská akademie

Foto: Olga Karaffová

NÁVŠTĚVA 

zástupce velitele Texaské národní gardy

Dne 22. září 2009 navští-

vil Velitelství výcviku – 

Vojenskou akademii ve Vyškově 

zástupce velitele Texaské národ-

ní gardy brigádní generál James 

Brown s doprovodem.
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Slavnostní akt byl zahájen ve Společenském sále, kde se 
sešli hosté, mezi kterými nechyběli zástupci SRDS-OS MO, 
Policie ČR, hlavní funkcionáři subjektů posádky Vyškov, 
ředitel VLS, divize Plumlov, přednostové a zástupci ostat-
ních újezdních úřadů a někteří bývalí zaměstnanci úřadu.

V úvodu zástupkyně přednosty Mgr. Šebestová sezná-
mila přítomné s historií a současností újezdního úřadu. 
Připomněla některé zlomové okamžiky v životě úřadu a sou-
časně poděkovala všem zaměstnancům za jejich práci.

Poté následovala první důležitá část tohoto dne. Přednosta 
ÚÚřVÚ Březina pplk. Ing. Karel Schimitzek převzal z rukou 
ředitele SRDS-OS brig. gen. Ing. Aleše Opaty prapor, který 
byl úřadu udělen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. 
Se slovy „Pane generále, je mi ctí!“ pozvedl prapor a předal 
čestné stráži v dobových vojenských uniformách. 

Brig. gen. Opata ve svém vystoupení popřál zaměst-
nancům úřadu k převzetí praporu, vyjádřil uznání za zvládá-
ní úkolů v mnoha oblastech veřejné a státní správy, které 
úřad plní, a všem zaměstnancům poděkoval za kvalitní prá-
ci. Slova chvály zazněla i z úst předsedy Klubu vojenských 
důchodců pana Dr. Čvančary.

Další neméně významnou událostí tohoto dne bylo 
otevření a předání nových prostor sídla úřadu. Díky pocho-
pení a vstřícnému přístupu velitele VeV – VA plk. gšt. Ing. 
Jaromíru Zůnovi, MSc., získal újezdní úřad pro svou činnost 
nové, důstojné prostory. A právě proto jsme požádali pana 
plk. gšt. Zůnu, aby společně s ředitelem SRDS-OS přestřihl 
pásku a seznámil přítomné s historií přestavby a současným 
životem v kasárnách Dědice. Ve svém projevu při příležitosti 
otevření nových prostorů Vojenského újezdního úřadu plk. 
Zůna mimo jiné uvedl:„Shodou okolností jsem měl včera 
možnost nahlédnout do Vyškovských novin z roku 2002. 
Byla v nich uvedena reportáž z mé přednášky na Úřadu práce 
ve Vyškově, ve které jsem seznamoval představitele města 
a zástupce veřejnosti se záměrem výstavby nového velitel-

ství a úkolech reformy v oblasti přípravy personálu v AČR. 
Přednáška obsahovala i informaci o vyčlenění 850 mil. Kč, 
které byly v rámci střednědobého plánu 2003–2009 určeny 
na modernizaci zařízení posádky Vyškov za účelem vytvo-
ření podmínek pro přípravu profesionálů. Plán byl úspěšně 
splněn. Tím ale naše úsilí nekončí. Posádka Vyškov se dále 
rozvíjí a s tím se zkvalitňují i podmínky pro instituce, které 

Slavnostní den u Újezdního úřadu vojenského újezdu 
Březina

Dne 17. září 2009 

se uskutečnilo 

u ÚÚřVÚ Březina slav-

nostní předání prapo-

ru a otevření nových 

prostor újezdního 

úřadu. 
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Oba tyto prostory byly ve špatném technickém sta-
vu a bylo tak vynakládáno velké úsilí, aby při reprezentaci 
posádky Vyškov nedošlo k nějaké nepředvídané technické 
závadě. Na salónku byla mokrá stěna, topení bylo nedo-
stačující a poruchové, okna a dveře netěsnily a kanceláře 
v 1. patře nebylo možné využívat. Na sociálním zařízení pro 
širokou veřejnost se často ucpávalo odpadní potrubí, větrání 
bylo nevyhovující a celý prostor byl morálně zastaralý.

Před realizací stavebních prací byly prováděny dohovo-
ry na rozsah oprav a na architektonické řešení jednotlivých 
prostor včetně zařizovacích předmětů. Po výběru zhotovite-
le díla bylo potěšující, že firma je schopná celý rozsah pro-
vést za 1,542 mil. Kč. 

Po zahájení prací se však začaly projevovat velké nedo-
statky v odbornosti a kvalitě řemeslných pracovních postu-
pů. Kromě provádění klasických kontrolních dnů na stavbě 
za přítomnosti objednatele (v našem případě VUSS Brno) 
bylo nutné provádět denní dohledy a koordinace ze strany 
investora (Oddělení logistiky VeV – VA a PS 0624 Vyškov). 

I přes tyto velké problémy během stavby se podařilo 
se zpožděním dílo dokončit. Stavební firma byla za zpoždě-
ní stavebních prací ohodnocena „Penalizační fakturou“, 
vystavenou z úrovně VUSS Brno. My jsme tak mohli začít 
užívat opravené prostory, i když díky „profesionalitě“ sta-
vební firmy nebyly přesně podle našich původních plánů 
a představ.

Slavnostní otevření za přítomnosti Velitele VeV – VA 
a pozvaných hostů se konalo 28. srpna 2009.

Text: kpt. Ing. Milan Vodička, Oddělení logistiky VeV – VA

Foto: Hana Jurčová

Stavební opravy salónku a prostor v aule 
a sociálního zařízení u kantýny 800

V souladu s požadavkem velení posádky 

Vyškov byla do plánu údržby a oprav 

nemovité infrastruktury na rok 2009 zařa-

zena akce „Oprava salónku u auly“ a jako 

další „Oprava sociálního zařízení před kan-

týnou 800“. 

ve Vyškově plní úkoly související s přípravou personálu pro 
potřeby resortu MO ČR. Stačí se rozhlédnout kolem a vidíte 
probíhající plynofikaci posádky, modernizaci auly, výstavbu 
centrálního skladiště zbraní, pokračující modernizaci interná-
tů, výstavbu specializovaných učeben pro jazykovou přípra-
vu, finanční službu, kurzy bezpečnostních manažerů a řadu 
dalších probíhajících akcí. 

Výstavba prostorů újezdního úřadu je příkladem úspěš-
né spolupráce posádkových subjektů, kdy se sdružilo úsilí a 
prostředky Újezdního úřadu a Velitelství výcviku - Vojenské 
akademie ve Vyškově. Jak jsme v posádce Vyškov zvyklí, 
spolupráce obou institucí je nadstandardní a nadstandard-
ní je i společně dosažený výsledek. Újezdní úřad Vyškov si 
nové prostory zaslouží a potřebuje je ke své činnosti. Chci 
při této příležitosti poděkovat i brigádnímu generálu Ing. 
Aleši Opatovi za podporu celého projektu. Příslušníkům 

Újezdního úřadu ve Vyškově přeji jménem svým a jménem 
všech příslušníků posádky hodně úspěchů a spokojenosti 
na novém pracovišti.“ 

Poté byli hosté pozváni na prohlídku všech prostor 
újezdního úřadu, kde byli také seznámeni s činnostmi, které 
zaměstnanci úřadu vykonávají. Slavnostní den byl zakon-
čen společenským posezením v restauraci U krále Jana 
Lucemburského, kde se o hosty postarali zaměstnanci 
VLRZ.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a provedení 
akce. Naše poděkování patří hlavně příslušníkům VÚ 8660 
Vyškov, VeV – VA, VLRZ a samozřejmě všem hostům, kteří 
přijali pozvání a svou přítomností přispěli k důstojnému prů-
běhu celého slavnostního dne.

Text: Mgr. Emília Šebestová, foto: Hana Jurčová
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Soutěže se zúčastnilo osm čtyřčlených družstev 
z pěších rot při KVV Olomouc, Plzeň, Brno, Hradec 
Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Praha (Středočeský kraj), 
Ústí nad Labem.

Soutěž se skládala z postupného plnění následujících 
vojensko-praktických disciplín: překonávání ohňové drá-
hy, nasazování ochranné masky na čas, jízda zručnosti 
Tatrou T-810, překonávání vodní překážky, překonávání 
bojové dráhy, střelba ze samopalu vz. 58, poskytnutí prv-
ní pomoci při různých druzích zranění, hod granátem na 
cíl a určování topografických souřadnic se zákresem tak-
tických značek do mapy.

Prvního místa zaslouženě dosáhlo družstvo při KVV 
Brno, druhé místo obsadilo družstvo při KVV Karlovy Vary 
a na třetím místě se umístilo družstvo při KVV Jihlava.

Soutěž přispěla k rozšíření a prohloubení dovedností 
a návyků soutěžících družstev, ale především ke zvýšení 
motivace k dalšímu náročnému výcviku jednotlivců a jed-
notek pěších rot.

Předávání cen při slavnostním vyhodnocení na srubo-
vém táboře se zúčastnil ředitel KVV Brno plk. Ing. Radek 
Šedivý a starosta města Vyškova RNDr. Petr Hájek.

Na přípravě a provedení soutěže se podíleli na praco-
višti jízdy zručnosti s T-810 prap. Petr Pohonič, o. z. Ing. 
Jaroslav Bártl a o. z. Ing. Milan Pazdera z Institutu doprav-
ní výchovy. Na přípravě pracoviště určování topografic-
kých souřadnic se zákresem taktických značek do mapy 
se podíleli v mimopracovní době příslušníci Institutu 
vzdělávání kpt. Ing. Stanislav Havel a nprap. Richard 
Horák. Provoz ohňové dráhy připravili a řídili kpt. Bc. 
Luděk Spurný, nprap. Vlastimil Hrubý, pprap. Bronislav 
Prokop z Institutu vzdělávání. Příslušníci praporu zabez-
pečení poskytli deset kusů samopalů vz. 58, zabezpečili 
provoz pěchotní střelnice, ubytování účastníků na sru-
bovém táboře, dopravní techniku a za osobního zása-

hu velitele praporu pplk. Ing. Václava Podrápského byla 
organizována náhradní doprava osob a materiálu při 
poruše autobusu. Fotodokumentaci pro propagaci ve 
VeV – VA a pro potřeby organizátorů připravila a zpraco-
vala o. z. Olga Karaffová a součinnost mezi organizátory 
soutěže a VeV – VA zabezpečoval o. z. doc. Ing. František 
Malík, CSc., oba z Institutu rozvoje.

Organizátoři dovednostní soutěže vyjádřili vysokou 
spokojenost s všestranným zabezpečením ze strany 
VeV – VA, s pomocí a vstřícností při přípravě a prove-
dení soutěže. Na základě pozitivních zkušeností vyjádřil 
velitel pěší roty při KVV Brno kpt. v záloze Mgr. František 
Trávníček záměr organizovat v příštím roce ve VVP Březina 
náročnější soutěž pod taktickým námětem za účasti jed-
notek profesionální armády a jednotek aktivní zálohy ve 
spolupráci s příslušníky VeV – VA. K realizaci této akce 
vyjádřil předběžný souhlas velitel VeV – VA plk. gšt. Ing. 
Jaromír Zůna, MSc.

Text: doc. Ing. František MALÍK, CSc.

Foto: Olga Karaffová

Soutěž pěších družstev 

jednotek aktivní zálohy

Ve dnech 12. – 14. 8. 2009 proběhla 

ve VVP Březina dovednostní soutěž 

pěších družstev jednotek aktivní zálohy pod 

záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 

Mgr. Michala Haška a zástupce velitele Sil 

podpory brigádního generála Ing. Radoslava 

Rotrekla. Pořadatelem a organizátorem sou-

těže bylo KVV Brno a Československá obec 

legionářská – jednota Valtice.
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Součástí byly i střelby z různých ručních zbraní rakouské 
armády (StG 77, MG 74, SSG 69 aj.). Za VeV – VA Vyškov 
se zúčastnil jeden tým s názvem „Hobiti“(prap. Brcko, prap. 
Hušek, prap. Rajtmajer), kteří v konkurenci dalších 34 týmů 
z celého světa obsadili 11. místo. Během soutěže absolvo-
vali orientační běh, horský výstup se zátěží s následným dál-
kovým pochodem, při kterém na daných stanovištích pro-
váděli zadané úkoly (zdravotní, ženijní, spojovací, navádění 
děl. podpory, slaňování ve ztížených podmínkách, lanovou 
dráhu aj.). Dále absolvovali taktický přesun pod námětem, 
bez použití mapy, osvobození rukojmích za použití muni-
ce FX a překonávání vodního toku atd. Poslední zkouškou 
byly střelby z různých typů zbraní a nestandardních úloh. 
Tato soutěž byla dobrou zkouškou na ověření si praktických 
dovedností vojáka se zřetelem na fyzickou zátěž a psychic-
kou odolnost s ohledem na práci v týmu. Během soutěže 
se hodnotilo i chování a jednání jednotlivce a vzájemná spo-
lupráce hlídek. 

První a třetí místo obsadily dánské hlídky, které se této 
prestižní soutěže zúčastnily již po šesté, druhé místo patři-
lo německým horským myslivcům. Při dalším ročníku této 
soutěže je výhodou vědět, co vše se boduje, jaké časové 
rozmezí je nutné pro získání určitého počtu bodů, doufá-
me také v lepší informovanost ze strany pořadatelů (místy 
nebylo zcela jasné, co a jak se boduje, odpovědi se často 
rozcházely, až z výsledné listiny bylo patrné, že se bodo-
valy i přesuny mezi stanovišti, které dle instrukcí se bodo-
vat neměly). Tato soutěž byla velmi dobrou zkušeností pro 
tým Hobitů, kteří doufají, že pokud se budou moci znovu 
zúčastnit a reprezentovat VeV – VA Vyškov, získají lepší 
umístnění.

Text: prap. Ondřej Brcko

Foto: prap. Jiří Hušek

GRENADIER 2009

Ve dnech 27. 6. – 3. 7. 2009 pro-

běhla v Rakousku na základně 

Marwiesen armádní soutěž tříčlen-

ných hlídek GRENADIER 09. Tato 

soutěž byla zaměřena na vojensko-

praktické dovednosti, přesuny se 

zátěží na delší vzdálenosti v nároč-

ném terénu při převýšení cca 2 km, 

na spolupráci v týmu a vzájemnou 

soudržnost.
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Iluzi lesního požáru vytvářely četné dýmovni-
ce a zapálené hromady dřeva. Hasiči si vyzkoušeli 
sestavení takzvaného hadicového vedení vody v dél-
ce 9 kilometrů s převýšením 200 metrů, kdy museli 
zajistit stálou dodávku vody v objemu 4 000 litrů za 
minutu po dobu jedné hodiny. Na nepřístupná místa 
nalétávala letadla letecké hasičské služby a vrtulníky 
ministerstva vnitra.

Cvičení začalo povoláváním jednotek z Hlučína, 
Vojenské hasičské jednotky Hradiště, jednotky z Kar-
lovarského, Ústeckého, Plzeňského a Moravskoslez-
ského kraje. K cvičení byli povoláni také záchranáři ze 
SRN, aby při simulovaném požáru lesa ve velké oblas-
ti pomohli s evakuací ohrožených obyvatel. Jednalo 
se o oblast Žďáru a Turče.

Kromě povolávání jednotek se připravovalo i záze-
mí pro humanitární základnu a evakuaci osob.

Cílem cvičení bylo prověřit postupy Krajského ope-
račního a informačního střediska (KOPIS), součinnost 
s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 
sboru, postup při vyžadování zahraniční pomoci a také 
hlavně samotné řízení tak rozsáhlého zásahu, jako by 
byla likvidace velkého lesního požáru. 

Cvičení navštívil ministr vnitra ČR Martin Pecina, 
ministr vnitra Svobodného státu Sasko Albrecht 
Buttol, hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, 
generální ředitel HZS ČR generál Miroslav Štěpán 
a poradce náčelníka Generálního štábu Armády České 
republiky pro EU a NATO generál Rostislav Mazurek. 

Tiskový mluvčí SOVZ Hradiště

Bc. Stanislav Stebila

Největší mezinárodní 
záchranářské cvičení 
ve Vojenském újezdu 

Hradiště

Jak si poradit s požáry lesa často kilo-

metry vzdálenými od zdrojů vody, 

nacvičovali ve dnech 18. – 20. září 2009  

hasiči ve Vojenském újezdu Hradiště při 

záchranářském mezinárodním cvičení, 

kterého se zúčastnilo na pět stovek hasičů. 

Šlo o největší akci svého druhu pořádanou 

v České republice. Vojenskou techniku  

tentokrát nahradily skoro dvě stovky hasič-

ských vozidel, vrtulníky a letadla. 

FOREST FIRES 2009
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Memorandum signoval ředitel Centra ochrany proti 
zbraním hromadného ničení (Joint Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence – 
JCBRN Defence COE) plukovník gšt. Zdeněk Čížek a veli-
tel Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. 
Jaromír Zůna.

„Podepsaná smlouva navazuje na již probíhající spo-
lupráci mezi mezinárodní organizací a Velitelstvím výcvi-
ku – Vojenskou akademií a podpoří budoucí vzájemné pra-
covní vztahy především v oblasti modelace a simulace“, 
uvedl ředitel Centra.  

Slavnostního aktu se za JCBRN Defence COE zúčastni-
li náčelník Odboru pro transformaci plukovník Fred Hilpert, 
náčelník Odboru výuky a výcviku plukovník Lubomír Kubart 
a náčelník Plánovací organizační skupiny major Leon Šoc 
a za VeV – VA zástupce velitele pro pedagogickou čin-
nost František Herodek, náčelník štábu plukovník Josef 
Kopecký, náčelník osobního štábu major Vladimír David 
a náčelník Institutu doktrín plukovník gšt. Tomáš Rak.

Text: npor. Ing. Ilona Bain, kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Ing. Vladimír Bezděk ml.

Mezinárodní spolupráce 
stvrzena podpisy

Dne 24. srpna 2009 bylo v prostorách 

Velitelství výcviku – Vojenské aka-

demie ve Vyškově (VeV – VA) podepsáno 

Memorandum o porozumění mezi JCBRN 

Defence COE a Velitelstvím výcviku – Vo-

jenskou akademií. 
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Těmito prostory jsou vojenské újezdy. 
Armáda ČR má celkem pět vojenských újez-
dů, kde žije více než 2 200 obyvatel s trvalým 
bydlištěm. Zabírají plochu skoro 1300 kilometrů 
čtverečních. Újezdy tvoří 1,65 procenta rozlohy 
České republiky: Boletice, Brdy, Březina, Libavá 
a Hradiště. V nich potom jsou vytvořeny vojenské výcviko-
vé prostory se střelnicemi, cvičišti a dalšími zařízeními. 

Mezi nejstarší výcvikové zařízení v AČR patří 
VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště, který dne 3. září osla-
vilo své 60. výročí založení. Oslava se konala v prosto-
rách kasáren slavnostním nástupem čestných hostů, 
současných a bývalých příslušníků. Mezi čestnými hosty 
byl přítomen velitel Velitelství výcviku – Vojenská akade-
mie Vyškov plukovník gšt. Jaromír Zůna, MSc., a bývalí 
velitelé.  

Náčelník VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště podplukov-
ník Ing. Petr Vašíček ve svém úvodním projevu seznámil 
přítomné s historií a současností. Poděkoval za vykona-
nou práci současným i bývalým zaměstnancům.  Velitel 
Velitelství výcviku – Vojenská akademie plukovník gšt. 
Jaromír Zůna, MSc., ve svém krátkém projevu zdůraznil 

význam výcvikových středisek ve vojenských újezdech 
AČR a ocenil úsilí příslušníků zařízení při plnění úkolů za 
dosažené výsledky a popřál jim hodně zdraví a úspěchů 
v dalším období. 

Společně s náčelníkem VZ 1534 Vojenský újezd 
Hradiště předali finanční odměny, písemné pochvaly 
a pamětní listy čestným hostům a příslušníkům VZ 1534 
Vojenský újezd Hradiště.

Posledním bodem slavnostního nástupu bylo předá-
ní pamětního listu a peněžitého daru – finanční sbírky 
bývalému příslušníkovi VZ 1534, který byl ze zdravotních 
důvodů nucen ukončit v roce 2007 služební poměr. 

Program dále pokračoval střeleckou soutěží o pohár 
náčelníka VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště na pěší střel-
nici Plešivec střelbou ze samopalu vz. 58 na vzdálenost 
100 metrů na nekrytě ležící figuru s kruhy a pistole vz. 82 
na vzdálenost 25 metrů na terč. 

Střelecká soutěž byla ukončena předáním cen nejlep-
ším jednotlivcům a družstvům.

OSLAVY 60. VÝROČÍ 
založení VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště

Je známo, že k přípravě ozbrojených 

sil si každá země, Českou republiku 

nevyjímaje, vytváří prostory, kde se mohou 

ozbrojené síly připravovat k zabezpeče-

ní obrany země, pro nasazení v misích 

a složky IZS pro pomoc obyvatelstvu v kri-

zových situacích.
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Historie VÚ, VZ 1534 a současnost
V březnu 1946 byl ve Vojenském výcvikovém táboře 

(VVT) Císařský les, později Vojenský výcvikový tábor Město 
Kynžvart v Císařském lese vytvořen VÚ 2286. Zpočátku 
zabezpečoval pouze jedno zařízení, a to dělostřeleckou 
střelnici. V říjnu 1946 byla dělostřelecká střelnice rozšířena 
na VVT Císařský les, který nesl krycí číslo VÚ 2286.

V rámci reorganiza-
ce armády a s tím spoje-
ným přečíslováním útvarů 
byl VÚ 2286 přečíslován 
k 1. 10. 1949 na VÚ 1534. 

V lednu 1953 je – na 
základě rozrůstající se těž-
by uranu a rozvoji lázeňství 
– rozhodnuto o ukonče-
ní činnosti ve VVT Město 
Kynžvart v Císařském lese 
a následně vládním usne-
sením bylo rozhodnuto 
o vytvoření Vojenského 
újezdu Hradiště. 

Tato rozhodnutí 
měla dopad i na činnost 
VÚ 1534, který se z pro-
storu VVT Město Kynžvart 
v Císařském lese přemisťu-
je do nového Vojenského výcvikového prostoru Hradiště. 
V r. 1953 vzniká jako první dělostřelecká a tanková střelni-
ce; v r. 1955 přestěhování velitelství VVP do obce Doupov; 
v r. 1955 velitelství přemístěno do obce Bochov; v r. 1956 
velitelství přemístěno do Stružné; v r. 1963 velitelství pře-
místěno do Karlových Varů; v r. 1968 předsunutý odřad byl 
přemístěn do obce Lochotín. Na základě nového záměru 
pro řízení a zabezpečení činnosti VVP bylo velitelství VVP 
přesunuto do Radošova v r. 1974, kde je dodnes. 

1. 12. 2003  se Vojenský útvar (VÚ) 1534 Radošov pře-
transformoval na Vojenské zařízení (VZ) 1534 Vojenský 
újezd Hradiště.

Veškerá činnost útvaru byla a je spojena s konkrétní 
prací vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a do 
r. 2004 i vojáků základní služby. Každý z nich psal historii 
útvaru svým významem nezanedbatelným v rámci armá-

dy. Za dobu 60. let prošly 
VÚ a VZ 1534 vývojem, 
který dovedl zařízení do 
dnešní personální a mate-
riální podoby.  

VZ 1534 Vojenský 
újezd Hradiště je tvořeno 
velitelstvím a štábem, jed-
notkou učebně výcvikové 
základny, rotou zabezpe-
čení a údržby UVZ, jed-
notkou sklady a vojen-
skou hasičskou jednotkou 
Hradiště. Dále moderním 
kuchyňským blokem, 
autoparkem s výdejnou 
PHM, spojovacími sítě-
mi, komplexem učebně 
výcvikových zařízení: sou-
činnostní střelnicí Žďár, 

protiletadlovou střelnicí Březina, střelnicí bojových vozi-
del Mětikalov, pěchotní střelnicí Plešivec, cvičištěm říze-
ní bojových vozidel Tureč, ženijním cvičištěm Brodce, 
cvičištěm Lochotín, mycím zařízením Tureč, vojenskou 
vlečkou v Podbořanech, přistávací plochou v objektech 
Tureč, Radošov a Žďár, taktickými směry s úseky pro 
nácvik boje v obraně a v útoku. 

Svojí jedinečností a dominantou mezi všemi střelni-
cemi ve vojenských újezdech Armády ČR jsou tyto dvě:

Přehled velitelů:
pplk.  Radim BAUŠE   od 1.10.1949 
plk.    Alois ŠPETA  od 3.2.1953 
pplk.  Gustav BROŽEK  od 1.7.1954 
pplk.  Josef KOUPŠET  od 27.9.1955 
pplk.  Jaroslav STUCHLÍK  od 25.6.1962 
pplk.  Oldřich MATĚJKA   od 24.10.1969 
plk. Ing.  Vincenc SMRČKA   od 13.9.1974 
plk. Ing.  Karel DUŠEK    od 26.6.1985 
plk. Ing.  Bedřich ŠVEHLA  od 1.11.1990 
pplk. Ing.  Jiří ZDRAŽIL  od 1.4.1995 
pplk. Ing.  Antonín JUŘÍK  od 1.12.2003 
pplk. Ing.  Petr VAŠÍČEK   od 1.1.2006 
  do současnosti
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· součinnostní střelnice Žďár, největší svého 
druhu s možností provádění součinnostních cvičení 
za účasti všech druhů vojsk včetně letectva. V letoš-
ním roce zde probíhaly vojskové zkoušky kolového 
bojového prostředku PANDUR II. pod záštitou 4. brn 
Obrany národa;  

· protiletadlová střelnice Březina, která jako 
jediná umožňuje střelbu protiletadlových raketových 
kompletů s účinným dostřelem do 5,5 km včetně 
systémů zavedených v armádách NATO. 
VZ 1534 je dále tvořeno ubytovacím zařízením Dlouhá, 

Jeseň, Mětikalov, Tureč, vilou Obrovice, tábořištěm 
Sedlec a posádkovým domem armády Albeřice.

VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště ve své šedesátile-
té historii zabezpečoval polní výcvik jednotek a útvarů 
Armády ČR, účelová vyvedení k plnění taktických cvi-
čení, taktických cvičení s bojovou střelbou, společných 
a součinnostních cvičení, výcvik protiletadlových jedno-
tek krátkého dosahu AČR i NATO včetně střeleb, výcvik 
jednotek pasivních sledovacích systémů a elektronické-
ho boje, výcvik jednotek připravujících se do mírových 
misí, výcvik aktivních záloh, výcvik záchranných praporů, 
plnění úkolů bojového stmelení rozvinovaných a vytvá-
řených útvarů, výcvik složek integrovaného záchranného 
systému, polní výcvik speciálních jednotek PČR. 

VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště zabezpečoval také 
komerční využití jednotkami zahraničních ozbrojených 
sil Belgie, Velké Británie, Německa, Francie, Dánska, 

Kanady, Nizozemska, Itálie, Lucemburska, Norska, 
Dánska, Polska, Turecka, USA, Slovenska a Maďarska. 

Výcviková zařízení, ubytovny, tábořiště, logistic-
ké a technologické objekty jsou udržovány v provozu-
schopném stavu a v posledních letech byla provedena 
jejich rekonstrukce v rámci generálních oprav a celkové 
modernizace. 

Zabezpečení cvičení v příštím období:
- v měsíci říjnu 2009 se budou konat v rámci vyve-

dení všech bojových součástí 4. brn ukázky nového kolo-
vého bojového prostředku PANDUR II. a KAJMAN pro 
pozorovatele Vídeňského dohovoru.

Úrovní výcvikových a ubytovacích zařízení se VZ 1534 
řadí mezi nejoblíbenější u vojsk NATO.

Prezentace na veřejnosti:
V rámci spolupráce s veřejností VZ 1534 Vojenský 

újezd Hradiště, Újezdní úřad Vojenského újezdu Hradiště, 
Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary a Vojenské lesy 
a statky divize Karlovy Vary pořádají řadu zajímavých akcí 
pro vojenskou a civilní veřejnost. Rady velitele vojenské 
posádky Hradiště a Karlovy Vary, pietní akty kladení věn-
ců u příležitosti oslav výročí osvobození Československa 
a ukončení 2. světové války a kladení věnců u památ-
níků obětem 1. a 2. světové války v rámci oslav Dne 
veteránů. 

Spolupořádají střelecké soutěže s mezinárodní účas-
tí. Nemalou pozornost věnují dětem ze sídelních obcí 
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Vojenského újezdu Hradiště, dětem z dětských domo-
vů, ústavů sociální péče z Karlových Varů, Mašťova, 
Klášterce nad Ohří, Žatce, Chomutova a také dětem 
z denního rehabilitačního stacionáře pro mentálně 
postižené z obce Třebíč. Jsou pořádány branné soutěže 
pro střední školy, Dny otevřených dveří v rámci oslav 
Dne OS ČR, ukázky výcviku vojsk s laserovým simulá-
torem Miles u SST Žďár, ukázky ostrých bojových stře-
leb protiletadlových raketových kompletů na PLS a BVP 
Březina, Rej čarodějnic v Albeřicích nebo akce Přežití 
dětí v přírodě. 

Příslušníci VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště se také   
podílí na záchraně lidských životů a materiálních hodnot. 
Byli nasazeni v ohrožených místech České republiky při 
ničivých povodních. Podpraporčík Josef Šiňor společně 
s vojínem Zdeňkem Vojtěchem obdrželi medaile Zlatý 
kříž ministra obrany III. stupně a Zlatý záchranářský 
kříž z rukou prezidenta republiky za záchranu tří lid-
ských životů při dopravní nehodě. Příslušníci Vojenské 
hasičské jednotky nevyjíždějí jen k požárům v prosto-
ru výcviku, ale také zasahují i u dopravních nehod jak 
v sídelních útvarech ve Vojenskému újezdu Hradiště, 
tak i mimo něj. 

Text: tiskový mluvčí VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště

Bc. Stanislav Stebila 

Výčet několika větších cvičení po roce 1989, která 
příslušníci VÚ a VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště 
zabezpečovali: 
·  Vitoria 96 
·  Olšina 97 
·  Common Goal 2000 
·  Clean Hunter  2000  
·  Rhino Hradiště 2000 
·  Fireway 2002 
·  MC Tour 2002  
·  Talon Strike 2002 
·  Duke Gauntlet 2002 
·  Clean Hunter 2002 
·  Goldens Lions Roar 2003 
·  Clean Hunter 2004 
·  cvičení Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje v r. 2005 
·  cvičení Brigádního úkolového uskupení 2006 
·  Strong Campaigner 2006 
·  cvičení kontingentů AČR před výjezdy do misí 

KFOR 
·  Safe Sky 2007 
·  Pathfinder 2007 
·  Network Challenge 2008 
·  Collective Shield – BATTLE GROUP EU 2009 

včetně návštěvy členů Vojenského uskupení 
EU 

·  cvičení Shorad 2009.  

Dne 4. 8. 2009 v rámci PSNJ proběhl nohejbalový tur-
naj pod záštitou vrchního praporčíka ŠkPr. Akce se účast-
nili a sami si zorganizovali posluchači Rotmistrovského 
kurzu 2. školní roty a 5. školní roty ŠkPr. Ve vyčerpáva-
jících soubojích nakonec zvítězilo družstvo 2. školní roty 
ve složení rtn. Michal Hanák, rtn. Stanislav Březina a rtn. 
Marek Straka. První tři družstva byla oceněna věcnými dary 
a diplomy. Zvláštní poděkování patří organizátorovi turnaje 
Ondřeji Fišarovi.

SPORT

Nohejbalový turnaj

Bezplatné dárcovství krve je společensky velmi zásluž-
ná a potřebná činnost. V České republice je dle údajů 
Českého červeného kříže evidováno okolo 296 tisíc dárců 
krve.

Jedním z nich je i major Ing. Andrej MEDVIĎ, 
zástupce veli-
tele Praporu 
zabezpečení 
Vyškov, který 
dne 23. 9. 2009 
daroval krev 
na transfuzním 
oddělení nemoc-
nice Vyškov 
a dosáhl tím 
svého padesáté-
ho bezpříspěvko-
vého odběru. 

Kolektiv pří-
slušníků VÚ 8660 
Vyškov mu tímto 
gratuluje a věříme, že bude příkladem i všem ostatním.

Text: npor. Ing. Radim Brloh 

DARUJ KREV – DARUJEŠ ŽIVOT
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Posluchači Základního aplikačního kurzu v průběhu 
dvouměsíčního kurzu podléhali pod velení Školního prapo-
ru, výukovou a výcvikovou část pobytu ve Vyškově zabez-
pečoval Institut vzdělávání. I. ročník Základního aplikačního 
kurzu úspěšně absolvovalo 127 posluchačů z celkového 
počtu 150, z II. ročníku úspěšně ukončilo kurz 112 ze 121 
posluchačů. Posluchači, kteří úspěšně zvládli závěrečnou 
zkoušku, obdrželi certifikát o absolvování tohoto kurzu, 
který je postaven na úroveň Kurzu velitelů družstev u prv-
ního ročníku a Praporčického kurzu u druhého ročníku. Na 
základě výsledků sdružené zkoušky, iniciativního a příklad-
ného vystupování v průběhu kurzu byli odměněni věcným 
darem jako nejlepší posluchači těchto kurzu podpraporčík 
Tomáš Ježek a podpraporčík Michal Skřebský. 

Text: nprap. Pavel Šugárek, foto: Hana Jurčová

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 
Základního aplikačního kurzu

Dne 25. září 2009 v prostorách auly se 

za přítomnosti velitele VeV – VA plu-

kovníka gšt. Jaromíra Zůny, zástupce rek-

tora-velitele Univerzity obrany plukovníka 

gšt. Josefa Trojana a dalších významných 

hostů uskutečnil slavnostní ceremoniál 

ukončení I. a II. ročníku Základního apli-

kačního kurzu UO. 
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Proslov náčelníka 
Institutu vzdělávání v zastoupení 

k absolventům základního 
aplikačního kurzu

Posluchači, absolventi základního aplikačního 
kurzu,

gratuluji Vám k úspěšnému zakončení Základního 
aplikačního kurzu. Nebylo to jednoduché, ale věřte, 
že daleko složitější překážky Vás teprve čekají.

Mladí lidé se často dívají velmi kriticky na své 
okolí. Očekávají optimální podmínky, optimální plat, 
optimální kurzy, školu, ubytování, koleje, počasí 
a zejména respekt k sobě. Do dalších dnů Vám přeji 
odvahu. Odvahu nejen si říci o svá práva, ale též odva-
hu splnit svou povinnost až do konce. Nejste jediní, 
kteří očekávají optimum. I Vaši nadřízení a učitelé 
právem očekávají totéž od Vás. Armáda není jenom 
zaměstnavatel, armáda je též institucí, která vychová-
vá a očekává čest a věrnost. Armáda je institucí, kte-
rá na jednu stranu dává a na druhou bere. Jste dluž-
níky. Zatím jste jenom dostávali. Blíží se však doba, 
kdy budete vyzváni ke splacení dluhu. A nebude to 
tak dlouho trvat, kdy to budou Vaši podřízení, kteří 
si o optimální podmínky řeknou Vám. Je to koloběh 
a Vy tím, že jste splnili podmínky úspěšného absol-
vování ZAK, dokázali jste sami sobě, ale i nám, Vašim 
učitelům, že do tohoto koloběhu můžete vstoupit. 
Ještě neznáte úplně všechno, ještě umíte velmi málo 
a seznámeni jste byli teprve s minimem znalostí, kte-
ré k úspěšné praxi budete potřebovat, ale jsou místa 
koloběhu, do kterých můžete vstoupit. 

Čekají Vás ještě složitější překážky – státní 
zkoušky, odborný aplikační kurz, útvarová praxe, 
životní mezníky. Přeji Vám úspěch. Přeji Vám vůli po 
úspěchu. Přeji Vám, abyste se střetávali s dobrými 
vojáky a kamarády. Především Vám však přeji pocho-
pení toho, že v armádě jste jen málokdy sami a Vaše 
okolí Vám nezůstane nic dlužno. 

V úvodu jsem mluvil o Vámi očekávaném 
respektu. Nezapomeňte, že okolí Vás bude respek-
tovat pouze do té míry, do jaké ho budete ochotni 
respektovat Vy. Okolí v armádě má mnoho podob. 
Pokud Vám právě absolvovaný kurz alespoň trochu 
pomohl v rozpoznání okolí, které Vás může čekat, 
pak splnil svůj účel. 

Vy, kteří jste ten kurz úspěšně absolvovali, vítej-
te na další cestě. Bude jistě složitá, ale jsou to právě 
důstojníci, kdo v čele svých lidí vedou je k překonání 
všech nástrah. To je zodpovědnost a přeji Vám, abys-
te ji dostáli se ctí.

podplukovník Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D.

Ve III. čtvrtletí roku 2009 byl výcvik žáků základní přípra-
vy organizovaný v termínu 1. 7. – 30. 9. 2009. V čem byl 
jiný oproti předchozímu? Především se celé čtvrtletí neslo 
ve znamení úsporných opatření přijímaných v celém rezortu 
obrany. Možná se někteří z vás zeptají, jaký vliv tato opatře-
ní měla na výcvik v základní přípravě. Mohu říci, že zásadní. 
Poprvé od začátku výcvikového roku byla plně respektována 
ustanovení pomůcky Pub-70-00-01. Žák, který nesplnil pod-
mínky postupových zkoušek, dostal možnost jedné oprav-
né zkoušky v náhradním termínu. Pokud nesplnil, byl pro-
puštěn ve zkušební době. Ukázalo se, že pro ty, kteří chtějí 
v armádě sloužit, je tento postup motivující. Ti , kteří to přišli 
tzv. pouze zkusit, určitou dobu vydrželi a potom převážně 
na vlastní žádost byli propuštěni. Jednoznačně se ukázalo, 
že v případě konkurenčního prostředí, které v armádě vznik-
lo, je pomůcka Pub-70-00-01 postavena správně a systém, 
jakým je výcvik prováděný, má svoji selektivní úlohu.  

Vyvrcholením praktické přípravy byl komplexní polní 
výcvik (KPV). Všichni zúčastnění splnili úkoly komplexní-
ho výcviku na velmi dobré úrovni a prokázali připravenost 
k pokračování v následujících kariérových kurzech. 

Nutno ještě dodat, že vyvrcholením první části výcviku 
v základní přípravě pro všechny bylo provedení slavnostní 
vojenské přísahy ve Vyškově. Zde zúčastnění žáci proká-
zali vysokou úroveň zvládnutí pořadové přípravy a výborně 
reprezentovali AČR a VeV – VA na veřejnosti.

Závěrem chci dodat, že úkoly výcviku byly splněny 
na velmi dobré úrovni. Poděkování patří nejen těm, kteří 
postoupili zaslouženě do dalších odborných a kariérových 
kurzů, ale i jejich velitelům a instruktorům výcviku , kteří se 
o ně starali a zabezpečovali jejich výcvik.

 Text: pplk. Ing. Jiří Heřmanský

Ve III. čtvrtletí roku 2009 nastoupili k OZPř k vykonání 
základního výcviku budoucí posluchači UO Brno. Výcvik u této 
kategorie je v souladu s Pub-70-00-01 zplánovaný na dva měsí-
ce. Výcvik byl organizován v termínu 1. 8. – 30. 9. 2009.

I přes uvedené zkrácení doby byl výcvik prováděn stej-
ným způsobem a stejně náročně a intenzivně jako u každého 
jiného nástupního termínu. 

Vyvrcholením výcviku byl KPV, provedený ve dnech 
21. – 23. 9. 2009. Zde se projevily některé nedostatky vyplý-
vající v nedostatku času anebo nezařazení některé proble-
matiky do výuky a výcviku v důsledku časového omezení. 
Vojsková příprava však bude u budoucích posluchačů pokra-
čovat formou aplikačních kurzů v průběhu studia na UO Brno. 
Zde bude neprobraná tématika náplní výuky a výcviku.

Výcvik budoucích posluchačů UO Brno byl ukončen slav-
nostním vyřazením v aule v areálu kasáren Dědice dne 24. 9. 
2009.

O kvalitní splnění úkolů zabezpečení pobytu ve Vyškově 
a ve výuce a výcviku se zasloužili všichni příslušníci zařazení 
k 1. VýKZPř.                                     Text: pplk. Ing. Jiří Heřmanský

Provedení základní přípravy 
NT 1. 7. 2009 

Provedení základní přípravy 
NT 1. 8. 2009 
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Slavnostní vyřazení proběhla za přítomnosti hlavních před-
stavitelů Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA), 
a to velitele VeV – VA plukovníka gšt. Ing. Jaromíra Zůny, 
MSc., zástupce velitele VeV – VA plk. gšt. Ing. Zbyňka 
Janečky, náčelníka štábu VeV – VA plukovníka gšt. Ing. Josefa 
Kopeckého, MSc., vrchního praporčíka VeV – VA nprap. Libora 
Pliešovského, náčelníka Institutu výcviku podplukovníka Ing. 
Josefa Laura, náčelníka Odboru základní přípravy (OZPř) pod-
plukovníka Ing. Jiřího Heřmanského a dalších hostů.

Za organizaci přípravy a provedení samotného slavnost-
ního aktu vyřazení zodpovídal vrchní praporčík OZPř  nprap. 
Marek Mareček. Součástí programu bylo předání odměn nej-
lepším instruktorům výcviku a žákům výcvikových kurzů. 

Odměněni byli: nejlepší absolvent základní přípravy 
rtn. Jan Hronek (1. VýK), rtn. Lukáš Bittala (2. VýK) a rtn. Filip 
Vainer (3. VýK). Za dosažené výsledky ve střelecké přípra-
vě byli odměněni rtn. Petra Hovadová (1. Výk), rtn. Simona 
Miková (2. Výk) a rtn. Patrik Šurmánek (3. VýK). Odměny za 
nejlepší sportovní výsledky získali rtn. Filip Boháč (1. Výk), rtn. 
Zuzana Klečková (2. VýK) a rtn. Václav Šrámek (3. VýK).

Za dosažení nejlepších výsledků v oblasti výcviku u jed-
notky ve III. čtvrtletí byla udělena odměna instruktorům výcvi-
ku pprap.Tomáši Kotoučovi (přivelený k 1. VýK), rtm. Ota-
karu Kovářovi (2. VýK) a pprap. Jiřímu Křehulovi (přivelený 
k 3. VýK).

Slavnostní vyřazení žáků výcvikových kurzů OZPř bylo 
důstojným rozloučením se s vojáky předurčenými k útvarům 
AČR a budoucími posluchači UO Brno. Zároveň se staly teč-
kou za náročným plněním úkolů, které OZPř ve III. čtvrtletí 
2009 zabezpečoval. 
Text: pplk. Ing. Jiří Heřmanský, nprap. Marek Mareček, foto: Olga Karaffová

Slavnostní vyřazení žáků základní přípravy

Ve dnech 24. a 25.9. 2009 proběhlo 

u Odboru základní přípravy Institutu 

výcviku slavnostní vyřazení žáků. Vyřazeni 

byli budoucí posluchači UO Brno a Fakulty 

tělesné výchovy a sportu UK Praha a vojáci 

předurčení k útvarům AČR.

Vystoupení vrchního praporčíka OZPř
dne 24. září 2009 – UO

Vážený veliteli Velitelství výcviku - Vojenské akade-
mie, vážení hosté, instruktoři, vojáci!

Dovolte mi, abych vás všechny přivítal na dnešním 
slavnostním vyřazení absolventů 1. výcvikového kurzu 
základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
ve Vyškově.

Jste to právě vy – žáci přípravné služby – budoucí stu-
denti Univerzity obrany v Brně a studenti Fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, kvůli kterým 
se zde dnes scházíme, abyste ukončili svou pomyslnou 
cestu základním výcvikem, kterou jste započali 3. srpna 
2009, kdy jste nastoupili k odboru základní přípravy k vyko-
nání základního dvouměsíčního výcviku, jehož absolvování 
a splnění je pro vás povinné před samotným zahájením 
vašeho studia.

Základní příprava, i když pouze dvouměsíční, pro vás 
představovala počáteční etapu vaší přípravy vojáka. Cílem 
bylo naučit vás základní práva a povinnosti, zvládnout hlav-
ní činnosti potřebné k přežití na bojišti, dále pak samot-
ná obsluha a střelba z ručních zbraní a v neposlední řadě 
u vás vytvořit fyzické a psychické předpoklady pro výkon 
vaší další služby.

Dílčím způsobem vaši dosavadní připravenost prově-
řil komplexní polní výcvik – ač zkrácen pouze na dva dny – 
který jste v polních podmínkách absolvovali tento týden.

Tím relativně posledním na vaší pomyslné cestě 
u odboru základní přípravy je dnešní slavnostní vyřazení, 
kdy po jeho ukončení obdržíte osvědčení o úspěšném 
absolvování nelehkého a náročného  výcviku, kdy si někte-
ří z vás museli sáhnout až na dno svých fyzických i psy-
chických sil. 

Nejvíce jsem pyšný hlavně na ty z vás, kteří výcvik 
absolvovali s plným nasazením od začátku až do konce!

Jste příslušníci armády, kterou jste již z části poznali, ale 
věřte, že i přesto tímto dnem jste pouze na začátku své kariéry, 
před kterou vás čeká ještě dlouhé a jistě nelehké studium.

Chci rovněž poděkovat vašim velitelům a hlavně 
instruktorům a nejen těm našim, ale i těm ze Společných 
sil, za to, s jakou péčí a úsilím vám předali vše základní, 
potřebné pro výkon vojenského povolání, a bez kterých 
byste to, co dnes umíte, neuměli.

Závěrem mi dovolte poděkovat vám za dosavadní úsilí 
při plnění úkolů základního výcviku a popřát vám hodně štěs-
tí při vašem následném studiu na Univerzitě obrany v Brně 
a fakultě v Praze. Dále pak hodně pevné vůle a vytrvalosti 
při plnění vašich povinností v dalších etapách vaší přípravy, 
a to opět zde ve Vyškově v aplikačních kurzech a při výkonu 
vašich budoucích funkcí u vojsk Armády České republiky.

Text: nprap. Marek Mareček
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Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního 
letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost 
letectví (EASA) se členské státy EU zavázaly zajistit, 
aby i vojenské služby braly patřičný ohled na cíle tohoto 
nařízení. Jedním z cílů nařízení pro udržení vysoké a jed-
notné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Evropě je 
podporovat efektivnost nákladů v procesech vydávání 
předpisů a osvědčení, vyhýbat se duplicitám na vnit-
rostátní a evropské úrovni. Uznávání bez dodatečných 
požadavků osvědčení, licencí, schválení nebo jiných 
dokladů vydaných výrobkům, personálu a organizacím 
v souladu s tímto nařízením a prováděcími pravidly 
k němu.

Dosavadní systém přípravy vojenského pozemního 
leteckého personálu ve vojenských školách AČR není 
realizován v souladu s prováděcími pravidly k výše uve-
denému nařízení, a proto dosažené základní a typové 
kvalifikace v průběhu kurzu nejsou uznávány v rámci ČR 
a EU pro vystavení průkazu způsobilosti k údržbě civil-
ních letadel.

Na základě aktualizace Koncepce vzdělávání a přípra-
vy personálu rezortu MO vytváří OdPřILS v součinnos-
ti s velením VeV – VA, složkami logistiky letectva AČR 
a vojenským a civilním leteckým Úřadem podmínky 
pro realizaci nového systému celoživotního vzdělávání 
vojenského pozemního leteckého personálu u VeV – VA. 
Systém celoživotního vzdělávání umožní, aby se vojáci 
z povolání a občanští zaměstnanci mohli vzdělávat po 
celou dobu svého služebního, resp. pracovního poměru 
na srovnatelné, ne-li vyšší úrovni v porovnání se vzdě-
láním poskytovaným civilními leteckými školami v ČR 
a zemích EU, čímž je umožněna využitelnost takto zís-
kaného vzdělání a dosažených odborných kvalifikací po 
skončení služebního poměru, resp. pracovního poměru.

Rekvalifikační kurzy pro pozemní letecký personál 
při ukončení služebního poměru vojáka z povolání kore-
spondují s Koncepcí vzdělávání a přípravy personálu rez-
ortu MO a snahami EU o jednotný systém uznávání zís-
kaného vzdělání (Osvědčení o získaných kvalifikacích), 
který by občanům EU měl zjednodušit získat zaměstná-
ní v jakékoli členské zemi Unie.

Věková hranice personálu AČR vzhledem k plnění 
bojových úkolů je nízká, a proto většina vojáků odchá-
zí z armády v produktivním věku. Na základě snižování 
početních stavů AČR ke konci roku 2009 vzrostla poptáv-
ka ze strany propouštěného personálu a personálu chys-
tajícího se k odchodu z armády v nejbližších létech po 
rekvalifikačních kurzech k získání kvalifikací z předmětů 
(modulů), které jsou nutné pro vystavení průkazu způso-
bilosti k údržbě civilních letadel v rámci ČR a EU. 

Proto se OdPřILS rozhodlo nabídnout rozšíření nabídky 
rekvalifikačních aktivit Ředitelství personální podpory od 
roku 2009 o dva rekvalifikační kurzy, konané u VeV – VA. 
Rekvalifikační kurzy „Letecký technik podkatego-
rie B1.1, B1.3 AML PART 66“ a „Letecký tech-
nik kategorie B2 AML PART 66“ se plánují v délce 
trvání 6 týdnů (150 hodin). Budou určeny pro poslucha-
če, kteří již absolvovali vojenskou nebo civilní leteckou 
školu anebo prokázali třídní zkouškou znalosti k získání 
průkazu způsobilosti k údržbě vojenských letadel v něk-
teré ze specializací ILS a mají základní praktické zkuše-
nosti s provozem a údržbou letadel. Budou zaměřeny 
na rozšíření znalostí se získáním osvědčení o úspěšně 
vykonané zkoušce v modulech (předmětech) vztahují-
cích se k podkategorii B1.1 (osvědčující technik traťo-
vé údržby – drak/systémy/motor – turbínový letoun), 
B1.3 (osvědčující technik traťové údržby – drak/systé-
my/motor – turbínový vrtulník) a B2 (osvědčující technik 
traťové údržby pro avioniku) průkazu způsobilosti tech-
nika údržby civilních letadel, jak je stanoveno v PART 66 
nařízení Komise (ES) č. 2042/2003. Získané osvědčení 
(certifikát) je základním kvalifikačním požadavkem pro 
vystavení průkazu způsobilosti k údržbě civilních letadel 
v rámci ČR a EU, odpovídajícím leteckým úřadem.

Rekvalifikační kurzy budou realizovány na učeb-
nách a za odborné pomoci učitelů OdPřILS. Zkoušky 
základních znalostí a konzultace před vykonáním zkou-
šek budou prováděny ČVUT Praha – Ústavem letec-
ké dopravy, organizací patřičně oprávněnou Úřadem 
civilního letectví podle PART 147 nařízení Komise (ES) 
č. 2042/2003.

Zda se první rekvalifikační kurzy zahájí u VeV – VA 
ještě v listopadu tohoto roku, bude záležet na rozhod-
nutí ŘePP a včasnosti předložení Žádosti o rekvalifikaci 
žadatelem služebním postupem na ŘePP tak, aby bylo 
možné splnit úkoly stanovené v RMO č. 9/2008.  

Poznámka: AML PART 66 - Aircraft maintenance 
licence (Průkaz způsobilosti k údržbě letadel) podle 
PART 66.

Text: kpt. Ing. Marek Bakič   

REKVALIFIKAČNÍ KURZY U VeV – VA

V souladu s požadavky Koncepce 

vzdělávání a přípravy personálu 

rezortu MO připravuje OdPřILS VeV – VA 

ve spolupráci s ČVUT Praha rekvalifikač-

ní kurzy pro pozemní letecký personál 

při ukončení služebního poměru vojáka 

z povolání.
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Nejvyšším operačním stupněm velení vzdušných sil 
je Veliteľstvo vzdušných síl OS SR (ozbrojené sily 
Slovenskej republiky), které vzniklo v roce 2000 a je dislo-
kováno ve Zvolenu. V rámci reformy byla vytvořena stuktu-
ra veliteství dle standardů NATO. V jeho podřízenosti jsou 
soustředěny útvary vzdušných sil. 

Organizační struktura vzdušných sil Slovenské 
republiky: 

Velení a řízení zabezpečuje Brigáda velenia, riade-
nia a prieskumu Zvolen, byla vytvořena v roce 2006 
sloučením čtyř samostatných 
útvarů: Centra riadenia vzdušných 
operácií Zvolen; Spojovacieho 
práporu Vlkanová; Práporu rádi-
olokačného prieskumu Bakova 
Jama a z Práporu podpory velenia 
Zvolen.

Úkolem brigády je spolupra-
covat s deklarovanými silami a 
prostředky VzS na zajištění suve-
renity vzdušného prostoru v rámci integrovaného systému 
PVO NATO. Provádět nepřetržitý radiolokační průzkum 
vzdušného prostoru, předávat úplný obraz o vzdušném 
prostoru a podporovat pozemní síly.

Bojové letouny Slovenské armády mají základnu na 
letišti ve Sliači. Na této letecké základně proběhla řada 
reorganizačních změn. Od roku 2003 bylo vytvořeno smí-

šené letecké křídlo. Plný název křídla 
„Zmiešané krídlo Otta Smika 
Sliač“.

Úkolem je zabezpečení obrany 
vzdušného prostoru Slovenské repub-
liky, pomáhat letounům v nouzových 
situacích, výcvik létajícího a pozemního 
personálu, plnit úkoly spojené s integrovaným systémem 
PVO NATO. Křídlo je organizačně rozčleněno na dvě letky.

1. Bojová letka
Je určena k zabezpečení ochrany 

vzdušného prostoru a integrovaného 
systému PVO NATO. Provádí všestran-
nou přípravu svých pilotů. Je vyzbrojena 
letouny MiG-29.

2.Výcviková letka
Zde probíhá zdokonalovací výcvik pilo-

tů po absolvování základního výcviku.
Piloti se učí pravidlům vzdušného 

boje, úderům na vzdušné i pozemní cíle. 
U této letky probíhá i výcvik leteckých 
návodčích (FACs). Letka je vyzbrojená 
letouny L-39ZA.

Výzbroj křídla: stíhačky typu MiG-29, prošly moderni-
zací v letech 2005–2006 v leteckých opravnách Trenčín.
Modernizované letouny prošly náročnými zkouškami 
a vzdušným silám byly předány do provozu v roce 2008. 
Od této doby se staly páteří letectva Slovenské republiky.

Vzdušné síly Slovenské republiky

Nedílnou součástí každé armády jsou vzdušné síly, které zabezpečují suverenitu 

vzdušného prostoru státu. Po rozdělení Československa vznikly dvě samostatné 

republiky a každá z nich začala znovu budovat svou armádu. Dále se budeme seznamo-

vat pouze se vzdušnými silami Slovenské republiky. V článku jsou uváděny plné názvy 

bez překladu.
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             Letoun L-39                   Modernizovaný MiG -29

Dalším typem letounu, který je ve výzbroji křídla, je letoun 
L-39. Používá se pro základní výcvik pilotů a umožňuje pře-
chod na bojový letoun MiG 29. 

Dopravní letouny Slovenské armády 
mají základnu na letišti Malacky-Kuchyňa.

Dopravní křídlo vzniklo v roce 2006. 
V roce 2008 prezident Slovenské repub-
liky propůjčil čestný název „Dopravné 
letecké krídlo generála Milana 
Rastislava Štefánika Kuchyňa“. 
Toto označení je plným názvem doprav-
ního křídla.

Úkolem křídla je především vzdušná přeprava materiá-
lu, výzbroje, bojové techniky do prostoru bojiště a zabez-
pečení mírových misí Slovenské armády. Dále zabezpeču-
je přepravu ústavních činitelů.

Výzbroj křídla je tvořena dvěma typy ruských letou-
nů z produkce firmy ANTONOV s 
typovým označením An-24 COKE a 
An-26 CURL. Druhým typem letou-
nů jsou české letouny LET 410 s 
typovým označením L-410 UVP-T; 
L-410 UVP; L-410 FG.

Vrtulníky Slovenské armády mají základnu na letišti 
v Prešově. Tato letecká základna prošla řadou reorganizač-
ních změn. V roce 2003 udělil prezident SR této základně 
čestný název „Letecká základňa generálplukovníka Jána 
Ambruša“.

Vrtulníkové křídlo vzniklo v roce 2004. 
Plný název křídla: Vrtuľníkové krídlo 
generálplukovníka Jána Ambruša 
Prešov

Úkolem vrtulníkového křídla je bojová 
podpora pozemních jednotek, prezenta-
ce armády na veřejnosti (sólová akroba-
cie Mi-24), plnění mezinárodních závazků 
v rámci mírových misí. Křídlo je organizačně členěno do 
dvou letek:
1. letka Mi-24 zajišťuje především bojovou podporu vojsk 
2. letka Mi-17M plní přepravní úkoly na území SR 

a v misích.
Usnesením vlády SR č. 672 z roku 2007 byla vytvoře-

na Vrtulníková jednotka KFOR, která pní úkoly v Kosovu 
v rámci mise s vrtulníky Mi-17M.

V rámci mezinárodních sil EUFOR nad územím Bosny 
a Hercegoviny probíhá mise ATHEA, které se účastní dva 
vrtulníky Mi-17M.

Výzbroj vrtulníkového křídla je tvořena vrtulníky ruské 
výroby Mi-24 a Mi-17M.

Protiletadlová raketová brigáda
Vznikala postupným slučováním samostatných proti-

letadlových jednotek Slovenské republiky. Reorganizace 
byla ukončena v roce 2002. V tom-
to roce vznikla Protiletadlová rake-
tová brigáda Nitra. Organizačně je 
členěna na velitelství a štáb brigády 
a tři protiletadlové raketové skupi-
ny dle typu výzbroje. Plný název: 
„Protilietadlová raketová bri-
gáda Nitra“.

Úkolem brigády je obrana pozem-
ních sil, důležitých ekonomických a hospodářských center, 
ochrana zvláště důležitých objektů. Dalším úkolem je ome-
zit a narušit bojeschopnost vzdušných sil nepřítele.

Výzbroj brigády: Veškerá výzbroj pochází z Ruska. 
Proti balistickým raketám je ve výzbroji komplet S-300 
PMU. Malé a střední výšky jsou chráněny kompletem 
2K12 KUB 2M. Nejmenší zbraní je přenosný komplet PLRK 
Strela S-2M.

S-300 PMU

2K12 KUB 2M

Text: o. z. Ing. Josef Gajdoš

Foto: internetové stránky OSR

Připravované reorganizační změny:
V druhé polovině tohoto roku se v rámci nové struk-

tury plánuje změna názvu útvarů vzdušných sil takto:
· Letecká základňa Sliač na ZMIEŠANÉ 

KRÍDLO SLIAČ
· Letecká základňa Prešov na 

VRTULNÍKOVÉ KRÍDLO PREŠOV 
· Dopravné letecké krídlo Kuchyňa na 

DOPRAVNÉ KRÍDLO KUCHYŇA
U protiletadlové raketové brigády dojde k navýšení 

počtů protiletadlových baterií IGLA, které byly dosud 
v organizační struktuře pozemních sil.



Posádka Vyškov – PROFESIONÁL číslo 8/2009

32

Sedmičlennou delegaci vedl major Pierre Pirson, který 
společně s příslušníky mechanizovaného praporu 12. plu-
ku de Ligne Prince Leopolda – 13. pluku de Ligne (12/13 
Li Battalion) a jeho zabezpečovacích prvků znají terén 
Doupovských hor velmi podrobně. 

V září roku 2003 zde cvičilo po dobu dvou týdnů na 600 
příslušníků belgických ozbrojených sil. Z tohoto důvodu 
byla rekognoskace výcvikového střediska zaměřena na 
detailní místa výcviku včetně logistického zázemí a přípra-
vy návrhu Technické dohody a jednotlivých příloh.

Cvičení, které se uskuteční v první polovině března roku 
2010, čítá na 1800 osob a 550 kusů těžké vojenské tech-
niky (tanky Leopard, pancéřovaná vozidla IVECO, Dingo 2, 
Pirahan, kanóny, nákladní vozidla různého typu, bitevní 
vrtulníky a letectvo). Svým rozsahem se jedná o největší 
cvičení zahraničních armád na našem území za posledních 
pět let. 

Ve Vojenském újezdu Hradiště bude vyveden mimo 
již zmíněný mechanizovaný prapor 12. pluku de Ligne 
Prince Leopolda – 13. pluku de Ligne (12/13 Li Battalion), 
také tankový, dělostřelecký a logistický prapor belgických 
ozbrojených sil. Cílem cvičení bude sladit výcvik příslušní-
ků plnících úkoly v mírových operacích na územích Libano-
nu, Afghánistánu a Kosova v praktickém taktickém výcviku 
a ostrých střelbách.

Druhá část rekognoskace je plánovaná v termínu 
7. – 11. prosince 2009.

Text: Bc. Stanislav Stebila, tiskový mluvčí SOVZ Hradiště

Příprava výcviku ozbrojených sil Belgie 
u Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště

Na základě požadavku belgických 

ozbrojených sil k provedení vyvedení 

a výcviku jednotek brigádního uskupení 

7. mechanizované brigády byla ve dnech 

23. – 25. září 2009 provedena rekognoska-

ce u Střediska obsluhy výcvikového zaříze-

ní Hradiště.
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Dne 29. září 2009 navštívili posádku Vyškov příslušní-

ci Krajského vojenského velitelství (KVV) Olomouc spolu 
s jejich zahraničními partnery – příslušníky ozbrojených 
sil Polska. V doprovodu velitele KVV Olomouc plukovní-
ka Pavla Dvořáka se přijeli do Vyškova seznámit přede-
vším s učebně výcvikovou základnou Velitelství výcviku 
– Vojenské akademie. 

V průběhu odpoledne tak měli možnost shlédnout 
speciální učebny Odboru přípravy do mírových operací 
Institutu rozvoje, dále některé trenažéry používané při výu-
ce u Institutu vzdělávání (RACCOS, RBS-70) a rovněž spe-
ciální učebnu rozpoznávání vzdušných cílů.

Hosté si dále prohlédli Halu těžké techniky, kde pro 
ně byla připravena mimo jiné ukázka trenažéru převrácení 
vozidla, dále vozidla DINGO a T-810. Velmi zajímavou se 
pro hosty stala v závěru jejich prohlídka Haly vzdušných sil, 
která slouží k výcviku leteckého personálu. 

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, 

důstojnice humanitní služby VeV – VA 

Foto: Hana Jurčová

Příslušníci KVV Olomouc 
a ozbrojených sil Polska 

v posádce Vyškov

Ve dnech 22. – 24. 9. 2009 navštívila delegace hor-
ního a dolního Rakouska v rámci příhraniční spolupráce 
KVV Brno v čele s plk. Fuchsberger a plk. Barthou. Cílem 
této návštěvy bylo seznámit se s plněním úkolů Krajského 
vojenského velitelství Brno při krizovém řízení v rámci 
řešení nevojenských operací v příhraniční oblasti a operač-
ního střediska Hasičského záchranného sboru Brno.

 Jedním z hlavních bodů programu této delegace byla 
také návštěva VeV – VA ve Vyškově. Zde byli seznámeni 

v úvodním briefingu velitele VeV – VA plk. gšt. Ing. Zůny, 
MSc., s činností a plněním hlavních úkolů VeV – VA. Poté 
následovala ukázka jednotlivých specializovaných praco-
višť, které byli pro návštěvu z Rakouska výborně připra-
vené. Na závěr byla provedena střelba z pistole a pušky 
malorážní na tunelové střelnici spolu s možností řízení 
a ukázkou řízení vozidel.

Text: kpt. Ing. Jaroslav Veselý, KVV Brno 

Foto: Hana Jurčová

Delegace horního a dolního Rakouska v posádce Vyškov
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A new Language Team of four (Skupina jazykové 
přípravy, IRo) within the Institute of Development was 
established on 1st January 2009. Their principle respon-
sibility is teaching English to Vyskov Garrison profes-
sional soldiers and civilian employees in a variety of 
English Language courses (e.g. Learning Organisation 
Scheme). Apart from that, our other work is translation 
and interpreting. You might have heard about short edu-
cational trips to London – they are organised by the LT 
as well.  

English Language preparation of six selected Warrant 
Officers and Sergeants is one of the pillars of our work. 
Having started on the 2nd February, the first such course 
was successfully completed with the students taking 
a STANAG exam – SLP 2 on 12th June 2009. These are 

the results: 1+, 2, 2, 2;  1, 1, 1, 1;  1+, 1+, 2, 1+;  1+, 2, 
2, 2; 1+, 1+, 2, 1+; 1, 1+, 2, 2.

In their classes, the Language Team teachers strive 
to create a fun and friendly atmosphere and to stick to 
what the “Teacher of Nations” J. A. Komenský used to 
say: “Learn by play.”

Mgr. Jitka Tomkins

The work of the Institute of Development’s Language 
Team bears the first fruit

Other Trips To London

Let’s have a quick one.   
S3010030

Let’s put our heads together.   
PICT0880

How many eyes are there in the 
picture?    PICT0876

Answer: (Don’t forget the London 
Eye)

What can run but never walks, has 
a mouth but never talks, has a head 
but never weeps, has a bed but 
never sleeps? – River   PICT0900

What can go up and come down 
without moving? – Temperature 
PICT0902

Mgr. Eva Kachyňová

PICT0900 PICT0876

PICT0880 S3010030 PICT0902
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Vy, kteří si na tyto otázky dokážete odpovědět, zcela 
jistě znáte pravý význam tohoto slova.

V rejstříku zkratek a vojenských publikací se dočtete:
„NATINADS – NATO Integrated Air Defense Systém“ 

je integrovaný systém protivzdušné obrany NATO.
Každý stát si 

musí chránit svou 
suverenitu vzduš-
ného prostoru. 
Před vstupem 
české republiky 
do NATO existo-
val pohotovostní 
systém, do které-
ho byla zapojena 
celá armáda.

Vzdušný pro-
stor chránily ze 
svých pevně 
v ybudovaných 
palebných posta-
vení jednotky protivzdušné obrany státu a protivzdušné 
obrany pozemních vojsk. Letecké útvary udržovaly v poho-
tovosti stanovené počty letounů a vrtulníků. Tyto síly tvoři-
ly pohotovostní systém protivzdušné obrany.

Se vstupem České republiky do NATO bylo nutné 
zabezpečit ochranu vzdušného prostoru zcela novým způ-
sobem. Pro řešení tohoto problému byla zvolena nejjedno-
dušší varianta. Na základech integrace existujících národ-
ních systémů protivzdušné obrany nových členských států 
NATO v Evropě, vznikl nový alianční systém velení a řízení 
vzdušných sil s názvem NATINADS.

Integrace spočívá v tom, že členské státy souhlasí 
s tím, že:
· mají společnou odpovědnost za nedotknutelnost vzduš-

ného prostoru NATO;
· mají jednotný systém velení nad vyčleněnými silami; 
· mají pravomoc bránit vzdušný prostor evropských člen-

ských států NATO před vzdušným napadením
· velitelská pravomoc je svěřena vrchnímu veliteli spoje-

neckých ozbrojených sil NATO v Evropě (SACEUR).

Velení a řízení jednotek VzS AČR začleněných do 
NATINADS zabezpečuje 26. bVŘPr. Osobou oprávněnou 
potvrdit nebo odmítnout rozkaz k použití zbraně při plnění 
úkolů v rámci NATINADS je národní vládní autorita (NGA).

Příslušníci VzS se již od roku 1998 aktivně a iniciativně 
připravovali na začlenění do systému. Na letecké základně 
v Čáslavi byla zahájena modernizace letounů MiG-21MF. 
V rámci této  přípravy probíhala příprava pilotů a pozem-
ního personálu tak, aby byly splněny alianční standardy. 
Letouny MiG-21MF a vyčleněné síly a prostředky letecké 
základny začaly plnit úkoly v NATINADS dne 12. 3. 1999. 

V roce 2005 naše armáda zavedla 
do výzbroje letouny JAS 39C Gripen. 
Tyto letouny nahradily letouny MiG 
21MF. Dne 1.7.2005 převzaly letou-
ny JAS 39C Gripen plnění úkolů 
v systému NATINADS. 

V rámci integrace systému 
NATINADS dne 1. 5. 2009 začaly 
letouny JAS 39C Gripen AČR plnit 
úkol ochrany vzdušného prosto-

ru pobaltských republik. Tato mise probíhá pod názvem 
„BALIC AIR POLCING 2009“.

Text: o. z. Ing. Josef Gajdoš

Použité fotografie: archiv 21. zTL Čáslav

Taky používáte slovo NATINADS?

Dnes se tento výraz používá zcela běž-

ně. Položme si ale každý sám za sebe 

jednoduché otázky: Proč vlastně vznikl 

NATINADS? Jaký je jeho význam?Jaké 

útvary AČR jsou do tohoto systému 

zařazeny?

Seznam použitých zkratek:

NATINADS  NATO Integrated Air Defense 
Systém 

 Integrovaný systém protivzdušné 
obrany NATO

SACEUR Supreme Allied Commander Europe
 Vrchní velitel spojeneckých sil 

v Evropě

NGA Nation Government Authority
 Národní vládní autorita
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Konzultační pracoviště
Psychologické služby posádky Vyškov

pro vojáky, občanské zaměstnance
a jejich rodinné příslušníky

Kde nás najdete?

        Společenský klub posádky Vyškov, místnost 206

kpt. Mgr. Darina Záchová
 alcatel: 451 221
 mobil: 725 036 626

kpt. Mgr. Michal Hummel
 alcatel: 451 225
 mobil: 724 692 642

kpt. Mgr. František Zakopal
 alcatel: 451 223
 mobil: 724 605 030

npor. Mgr. Tomáš Nagy
 alcatel: 451 224

Mgr. Rostislav Číhal
 alcatel: 451 225

Pondělí 15 – 20 hodin

Čtvrtek 15 – 20 hodin

NABÍZÍME:

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE
manželské, partnerské, výchovné problémy u dětí, závislosti, 
náročné životní situace, problémy na pracovišti

KRIZOVOU INTERVENCI v případě akutní potřeby
psychologické pomoci

PŘEDNÁŠKY, DISKUZE, PANELY komunikace o jakémkoliv
tématu

EXPERTNÍ ČINNOST pro velitele všech stupňů v oblasti 
lidského činitele a jeho fungování ve skupině

PSYCHODIAGNOSTIKU – pomoc při orientaci v aktuální 
psychické situaci

a další dle konkrétních požadavků.
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Zaměstnanci v organizacích v současné době 
stále častěji podléhají stresu způsobenému obavami 
o to, zda jim zůstane zachována jejich práce. Tento 
stres je jednou z příčin vyšší míry konfliktů. V řadě 
firem je postaven výkon na týmové práci a konflik-
ty na pracovišti a svým způsobem chování charak-
teru „boj o přežití“ určitě nejsou žádoucí. Protože 
se týmy často formovaly v dobách “blahobytu“, je 
jejich základ často příliš křehký. Jak můžeme poznat, 
že se něco podobného odehrává a jak takovou situ-
aci řešit? 

Jaké jsou znaky chování „boje o přežití“ ? Asi 
jsme se setkali s něčím podobným i v době, kdy 
nebyla krize, ale docházelo k restrukturalizaci firem 
a organizací. Typickým jevem této vznikající „kultu-
ry“ je například  přehnaná servilita k šéfům, falešné 
úsměvy, pomluvy, intriky, donášení, neochota učit 
ostatní, předávat vlastní knot-how ve strachu, že 
přestanu být pro firmu nepostradatelný. Může to být 
i zvýšená agrese, která najednou propukne u jed-
notlivce z dlouho hromaděného a tutlaného strachu, 
může to být i mlčení. Jakmile se takovéto chování 
začne pomalu stávat každodenní součástí práce, 
přestávají křehce formované týmy jednat týmově, 
ale stávají se skupinami jednotlivců, ve kterých kaž-
dý hájí jenom své zájmy. Je-li firma nucena přistou-
pit i k propouštění či omezování práce, všechny tyto 
jevy se téměř jistě objeví. 

Manažeři by se v této situaci měli především 
vyhnout přehlížení vznikajících problémů ve vztazích 
v představě, že se vyřeší nebo vymizí samy. To je 
však hluboký omyl, problémy zametené pod kobe-
rec mohou propuknout naplno v okamžiku, kdy to 
bude nejméně vhodné.

Manažer musí připustit, že negativní tendence 
existují, a postavit se k jejich řešení čelem, i když 
je to pro něj možná nezvyklá a náročná situace. 
Například  je dobré si udělat seznam chování, které 
nepodporuje týmového ducha, tento probrat s kole-
gy a upozorňovat je aktuálně otevřenou zpětnou 
vazbou konkrétním lidem v konkrétních situacích, 
že právě teď k takto nežádoucímu chování dochází.

Nepřipusťte v lidech pocit, že servilita je očeká-
vána a že dokonce dělá manažerovi dobře. Hned 
v zárodku zastavte donášení, veďte lidi k otevřené 
komunikaci o problémech, řešte věci na základě 
faktů, ne někým sdělovaných domněnek. 

Lidi, kteří jsou nápadně zamlklí, nevyjadřují se 
k ničemu, je třeba oslovovat individuálně, ptát se 
jich na pocity, příčiny takového chování a vysvětlo-
vat, jaké následky z toho plynou pro ostatní. 

Snažte se ve všech situacích identifikovat 
něco pozitivního, zdůrazňovat i malá vítězství, 
poskytovat uznání za týmové chování. Manažer 
se musí soustředit na problémy, ne na osobnosti. 
Nehodnoťte negativně osobnost, ale problém, kte-
rý z jejího chování vzešel. Pomozte lidem poznat 
jejich silné stránky, v krizi se často podceňují, což 
v nich může vyvolávat obavu. Podporujte týmové 
oceňování výsledků, nahlas vyslovujte svoje uzná-
ní, když týmové chování zaregistrujete.

Nedovolte však plané diskuse nad tématy, kte-
rá jsou mimo kontrolu jak vaši, tak i spolupracovní-
ků. „Neřeším, co nemohu ovlivnit!“. Jde o zbyteč-
né plýtvání energií, kterou můžeme využít s lidmi 
jinak.

Pokud již došlo k propuštění, hrozí u lidí, kte-
ří zůstávají zaměstnanci, „syndrom přeživších“ 
– tedy úzkost, pokles výkonu, někdy i pocit viny. 
Není nic horšího se k lidem chovat jako k těm, 
kteří by vám (firmě) za to, že zůstali, vlastně měli 
být vděční. Takové chování ještě více podporuje 
výše popsané negativní jevy. Při snižování stavu 
pracovníků se existující týmy narušují, vytvářejí se 
nové, pracovně se potkávají jiní lidé, a to v ovzduší 
napětí.

Pokuste se podporovat v takových situacích 
„teambuildingové“ aktivity, které nemusí být pro 
firmu nijak finančně náročné, ale budou realizová-
ny v řízeném procesu nikoliv úplně chaoticky bez 
přípravy a promýšlení očekávaných efektů, a to 
především v oblasti chování lidí. Sami manažeři 
musí být vzorem svým chováním, podporujícím 
týmovou práci. I oni jsou součástí manažerské-
ho týmu,  tedy týmu, který řídí, vede firmu, vždyť 
jsou na palubě stejné lodi, a to ve značně rozbou-
řených vodách. Právě u vrcholových manažerů se 
velmi často projevuje silný individualismus, místo 
partnerství pak rivalita. Toto chování se následně 
přenáší směrem dolů a najednou proti sobě sto-
jí rivalové – odborní ředitelé a následně rivalské 
týmy, například tým výroby bojuje proti obchodní-
mu týmu a naopak, údržba bojuje s výrobou, všich-
ni bojují s personalisty, apod.

Že takovou situaci neznáte, vaší firmy ani 
vás samotných se netýká? Tím lépe, moc vám 
přeji, abyste takovou zkušenost ani v budoucnu 
nezažili. 

Text: PhDr. Zdeňka Brázdová

Týmová práce, vztahy na pracovišti, krize



Posádka Vyškov – PROFESIONÁL číslo 8/2009

38

DOPISY OD VÁS
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