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Cílem tohoto prestižního kurzu akreditovaného 
u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) 
je poskytnout znalosti a praktické dovednosti potřeb-
né k bezpečnému a úspěšnému nasazení ve pro-
spěch misí a operací NATO v různých oblastech. 
V dopoledních hodinách navštívil Douglas Dempster 
poslední den polního výcviku NATO CIVILIANS 
PRE-DEPLOYMENT COURSE ve  výcvikovém pro-
storu Březina a část zaměstnání osobně absolvoval 
s účastníky. S organizátory kurzu z Oddělení přípravy 
speciálních kurzů Institutu rozvoje VeV – VA i studen-
ty měl možnost pohovořit na slavnostním obědě i při 
závěrečném vyhodnocení celého kurzu. 

Od 17 hodin se pak zúčastnil spolu s přidělen-
cem obrany Rakouska v ČR brigádním generálem 
Romanem Fischerem a dalšími významnými hosty
– představiteli vojenských subjektů, státní správy 
a samosprávy slavnostního ceremoniálu vyřazení 
posluchačů NATO CIVILIANS PRE-DEPLOYMENT 
COURSE v prostorách Divadelního sálu barokní-
ho zámku ve Slavkově u Brna. Spolu s velitelem 
VeV – VA plukovníkem gšt. Jaromírem Zůnou pře-
dali absolventské certifikáty, potvrzující připravenost 
pro zahraničí mise a pamětní mince CIVILIANS 
PRE-DEPLOYMENT COURSE celkem 31 civilním 
zaměstnancům z velitelství a agentur NATO z Bel-
gie, Francie, Holandska, Itálie, Kanady, Německa, 
Polska, Španělska, USA, Velké Británie a Turecka. ·

Asistent generálního tajemníka NATO ve Vyškově

Dne 20. října 2009 navštívil posádku 

Vyškov asistent generálního tajemní-

ka NATO pro výkonné řízení pan Douglas 

Dempster. Jeho návštěva směřovala pře-

devším k právě končícímu 13. běhu NATO 

CIVILIANS PRE-DEPLOYMENT COURSE 

(Kurz pro přípravu civilního personálu 

NATO před vysláním do misí).
Text: kpt. Mgr. Monika Nováková 

Foto: Olga Karaffová
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Na slavnostním aktu, jemuž byli přítomni senátor 
Parlamentu České republiky (PČR) Ivo Bárek, poslanec 
PČR a starosta města Vyškova Petr Hájek, poslanec PČR 
Michael Hrbata a další hosté, připomenul velitel posádky 
Vyškov – velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
(VeV – VA) plukovník gšt. Jaromír Zůna nejen tento his-
torický předěl v dějinách českého národa a české stát-
nosti, ale rovněž s ním související formování a budování 
nové československé armády. Jako velitel rezortního 
vzdělávacího zařízení v této souvislosti zmínil význam 
vzniku československé Vojenské akademie v Hranicích, 
na jejíž odkaz a systém přípravy příslušníků armády navá-
zala právě Vojenská akademie ve Vyškově, nositelka 
historického názvu „Hranických akademiků“. Předseda 
Jednoty československé obce legionářské ve Vyškově 
podplukovník v záloze Miroslav Zeman poté v krátkos-
ti připomenul vytvoření samostatného Československa 
v kontextu Československých legií, ve kterém mimo jiné 
zdůraznil: „Díky legiím bylo Československo po skončení 
války považováno za jednu z vítězných mocností“. Je veli-
ce potěšující, že se tradice československých legionářů 
nezapomíná a  daleko překračuje teritoriální hranice České 
republiky.“ Po jeho  závěrečném legionářském pozdra-
vu „Věrnost za věrnost“ následovalo udělení medailí 
AČR, předání poděkování a pochvalných listů náčelníka 

Generálního štábu AČR za pomoc občanům ČR při zápla-
vách v letošním roce, a to příslušníkům Střediska obslu-
hy výcvikových zařízení (SOVZ) Libavá a udělení odměn 
a pochval velitele VeV – VA. ·  

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

Ve Vyškově si připomněli 91. výročí 
Dne vzniku samostatného československého státu

V úterý 27. října 2009 se v prostorách 

kasáren Dědice ve Vyškově za účasti 

představitelů místní správy a samosprávy, 

útvarů a zařízení posádky Vyškov a spole-

čenských organizací uskutečnil slavnostní 

nástup u příležitosti Dne vzniku samostat-

ného československého státu.
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Tato akce byla pořádána Odborem přípravy do mírových 
operací Institutu rozvoje VeV – VA ve spolupráci se Společným 
operačním centrem (SOC) MO pod záštitou zástupce náčelní-
ka Generálního štábu Armády České republiky – ředitele SOC 
MO generálmajora Jiřího Halašky. Hlavním cílem účastníků 
této konference z řad součástí MO ČR, operačně-taktických 
velitelství, velitelství brigád, VeV – VA, oslovených útvarů   
zařízení AČR a Policejního prezídia Ministerstva vnitra (MV) 
bylo zhodnocení zkušeností z přípravy do mírových operací 
a navrhnutí optimálního modelu přípravy. 

Po přivání účastníků konference velitelem VeV – VA  plu-
kovníkem gšt. Jaromírem Zůnou následoval jejich přesun 
do Vojenského výcvikového prostoru (VVP) Březina, kde 
měli možnost shlédnout dynamické ukázky možnosti výcvi-
ku v areálu výcvikového zařízení pro boj v zastavěné oblasti 
„Jeseník“. Po těchto ukázkách, které prováděli právě zde 
cvičící příslušníci 7. mechanizované brigády v rámci své 
přípravy do zahraniční mise, se účastnici vrátili do prostor 
Společenského klubu kasáren Dědice.

Zde, za účasti ZNGŠ – ředitele SOC MO generálmajora 
Jiřího Halašky, náčelníka štábu pro operace GŠ ozbrojených 
sil SR generálmajora Jána Salaganiče, přidělence obrany ČR 
na Slovensku generálmajora Jiřího Jančíka a zástupce velite-
le Společných sil – velitele pozemních sil brigádního generála 
Miroslava Žižky oficiálně konferenci zahájil velitel VeV – VA 
plukovník gšt. Jaromír Zůna, který po vystoupení generálma-
jora Jiřího Halašky a generálmajora Jána Salaganiče seznámil 

také všechny přítomné s rolí VeV – VA  při prohlubování expe-
dičního charakteru AČR.

Po všech následných odborných příspěvcích, týkajících 
se především systému přípravy jednotek AČR do zahranič-
ních misí, proběhla diskuse a celkové shrnutí závěrů konfe-
rence. Získané poznatky vyplývající z tohoto jednání by měly 
být využity k dalšímu zkvalitnění přípravy vojenských profe-
sionálů. · 

Text: kapitánka Monika Nováková 

Foto: Hana Jurčová

Dne 20. října 2009 se u Velitelství 

výcviku – Vojenské akademie ve 

Vyškově (VeV – VA) uskutečnila celo-

armádní odborná konference z tématickým 

názvem „Příprava do operací“.

Příprava do operací 
tématem odborné konference v posádce Vyškov
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Jednání řídil předseda koordinačního výboru zástupce 
náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálmajor 
Ing. Josef Bečvář. Jako hosté se jednání zúčastnili JUDr. 
Eleonora Pániková za odbor legislativní a právní KaMO 
a Ing. Ignác Šarlák za IMO. Celkem se jednání koordinační-
ho výboru zúčastnilo 19 členů koordinačního výboru.

V průběhu jednání koordinační výbor projednal zprávu 
o činnosti jeho sekretariátu za uplynulé období, návrh Plánu 
tvorby, novelizací a revizí vojenských doktrín, vojenských 
předpisů a služebních pomůcek na rok 2010 a plán činnos-
ti sekretariátu koordinačního výboru do 20. 4. 2010.

Koordinační výbor konstatoval, že úkoly stanovené 
sekretariátem koordinačního výboru vyplývající z jeho 
10. zasedání byly a jsou plněny.

Po projednání návrhu Plánu tvorby, novelizací a revi-
zí vojenských doktrín, vojenských předpisů a služeb-
ních pomůcek na rok 2010 koordinační výbor doporučil, 
po zapracování dílčích připomínek vznesených k tomuto 
dokumentu, předložit tento plán ke schválení náčelníkovi 
Generálního štábu AČR.

Zástupcem OLP SLPPZ MO byl členům koordinačního 
výboru objasněn Rozkaz ministra obrany číslo 29 ze dne 
20. srpna 2009 o přípravě, schvalování a vyhlašování vnitř-
ních předpisů v působnosti Ministerstva obrany a vydává-
ní Věstníku Ministerstva obrany. Vzhledem k závažnosti 
tohoto dokumentu, z hlediska tvorby vnitřních předpisů, 
proběhla k tomuto dokumentu rozsáhlá diskuze s cílem 
dosáhnout sjednocení názorů na realizaci výše uvedeného 
rozkazu.

Na závěr zasedání koordinační výbor projednal a schvá-
lil plán činnosti sekretariátu koordinačního výboru na dal-
ší období. Jednání koordinačního výboru bylo všestranně 
připraveno, v plném rozsahu projednalo stanovené úkoly 
a splnilo stanovené cíle. ·

Text: plk. gšt. Ing. Tomáš Rak, 

náčelník Institutu doktrín VeV – VA

Foto: Olga Karaffová

11. zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských doktrín, 

vojenských předpisů a služebních pomůcek

V souladu s Plánem činnosti 

rezortu MO na rok 2009 

proběhlo dne 13. října 2009 na 

Velitelství výcviku – Vojenské 

akademii ve Vyškově 11. zase-

dání Výboru pro koordinaci 

tvorby vojenských doktrín, 

vojenských předpisů a služeb-

ních pomůcek (dále jen „koor-

dinační výbor“).
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Kurz ve Vyškově probíhá již po několikáté, a to na 
základě mezirezortních dohod mezi MZV a MO. Ředitelka 
Diplomatické akademie Irena Kvasnická již v červnu letoš-
ního roku Velitelství výcviku – Vojenskou akademii osobně 
navštívila v rámci jednání o možnostech další spoluprá-
ce těchto kurzů. Mimo jiné při této návštěvě měla mož-
nost shlédnout závěrečnou fázi polního výcviku NATO 
CIVILIANS PRE-DEPLOYMENT COURSE (Kurz pro přípra-

VeV – VA: kurz speciální přípravy pro krizové situace 
slavnostně ukončen!

Ve čtvrtek 8. října 2009 byl u Velitelství 

výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) 

slavnostně ukončen týdenní kurz speciální 

přípravy pro zaměstnance ministerstva zahra-

ničních věcí (MZV) a studenty Diplomatické 

akademie, jehož samotnou organizací byl 

pověřen Odbor přípravy do mírových operací 

Institutu rozvoje VeV – VA. Za účasti zástup-

kyně ředitelky Diplomatické akademie MZV 

v Praze Aleny Prouzové, náčelníka štábu 

VeV – VA plukovníka gšt. Josefa Kopeckého, 

náčelníka Institutu rozvoje plukovníka gšt. 

Karla Klínovského a dalších hostů převzalo 

osvědčení o úspěšném absolvování tohoto 

kurzu 16 z 18 diplomatických pracovníků, 

u nichž se předpokládá vyslání k plnění úko-

lů mimo území České republiky.
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vu civilního personálu NATO do misí), pravidelně zabezpe-
čovaného právě příslušníky Odboru přípravy do mírových 
operací.

Zkušení instruktoři se ve frekventantech snažili upevnit 
základní návyky při pobytu v rizikových oblastech, souvise-
jící s válečnými konflikty, teroristickými akcemi, přírodní-
mi katastrofami apod. Během výcviku byl důraz kladen na 
zásady přežití v neznámém terénu a na způsoby orienta-
ce za ztížených podmínek. Poznali, jak důležitá je týmová 
spolupráce. V teoretické přípravě i praktickém výcviku byl 

důraz kladen na problematiku minového nebezpečí a impro-
vizované výbušné systémy, topografie, základní znalosti 
a dovednosti v první pomoci, psychologické aspekty zajetí 
a vyjednávání, ochrana proti chemickému, biologickému, 
radiačnímu a nukleárnímu nebezpečí a jiné. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Olga Karaffová

Dne 5. října 2009 byl u Veli-
telství výcviku – Vojenské aka-
demie ve Vyškově (VeV – VA) 
za účasti jeho velitele plukovní-
ka gšt. Jaromíra Zůny slavnost-
ně zahájen letošní již 2. běh 
základního důstojnického kur-
zu. Tohoto kurzu, který  potrvá 
až do 30. července 2010, se 
účastní celkem 22 poslucha-
čů. Důstojnický kurz je určen 
pro přípravu před povýšením 
do 1. důstojnické hodnosti 
a k výkonu funkce velitel čety 
(zástupce velitele roty). Hlavním 
cílem kurzu je všestranně při-
pravit důstojníka – velitele pěší 
jednotky (čety) v základních 
dovednostech plánování, pří-
pravy, vedení výcviku a bojové 
činnosti a činnosti v mírových 
misích, seznámit se zásadami 
vedení bojové činnosti na stupni prapor/oddíl a brigáda 
a obecně seznámit se základními informacemi o pozem-
ních a vzdušných silách AČR. ·

Text: kapitánka Monika Nováková, 

důstojnice humanitní služby VeV – VA

Foto: Olga Karaffová

Zahájen další z běhů základního důstojnického kurzu 
na VeV – VA
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Svolat konferenci rezortních škol, historicky první svého druhu, bylo pokusem. K našemu překvapení ale byla 
reakce velmi příznivá a překonala očekávání. Všechny oslovené re zortní školy se přihlásily k potřebě vzájemné 
spolupráce a z celkového počtu 14 pozvaných škol se všechny bez výjimky konference zúčastnily. Sám tento fakt 
je nejlepším potvrzením skutečnosti o účelnosti svolání konference rezortních škol. Účast na konferenci:

KOFERENCE REZORTNÍCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY

Dne 8. října 2009 se ve Vyškově konala první konference rezortních škol České republiky. 

Svolání konference bylo iniciováno Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií (dále jen 

VeV – VA). Význam této iniciativy je zřejmý – systémová spolupráce rezortních škol, která by měla 

přispět především k následujícímu:

· k dalšímu posílení institucionálního postavení škol ve struktuře státem zřizovaných vzděláva-

cích a výcvikových institucí;

· ke zvyšování kvality a efektivnosti přípravy personálu a dalších činností škol;

· k prohlubování mezirezortního charakteru přípravy personálu zejména pro potřeby systému 

krizového řízení a komplexních přístupů k řešení krizí.

Především poslední uvedený účel je ve středu zájmu VeV – VA.

Resortní škola Účastník konference

Velitelství výcviku – Vojenská akademie
plk. gšt. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc.

velitel

Vyšší policejní škola MV v Pardubicích
plk. Ing. Zdeněk JEDLIČKA, MSc.

vrchní rada – ředitel školy

Vyšší policejní škola a střední 
policejní škola MV v Holešově

plk. Ing. Jan DVOŘÁK
vrchní rada – ředitel školy

Střední policejní škola MV v Holešově
plk. Ing. Andrej ROHÁL

vrchní rada – zástupce ředitele školy pro výcvik

Vyšší policejní škola MV v Praze
plk. PhDr. Ing. Jiří ZLÁMAL, Ph.D., MBA 

ředitel školy

Střední policejní škola MV v Praze
PaedDr. Ivana DUFKOVÁ
zástupce ředitele školy

Školské účelové zařízení MV v Praze-Ruzyni
plk. JUDr. Bohumil ŠEBEK

ředitel zařízení

Vyšší policejní škola MV v Jihlavě
plk. Ing. Antonín HERALECKÝ

vedoucí oddělení speciální přípravy

Vyšší policejní škola MV v Brně
plk. Mgr. Jiří CHROMEK

vedoucí oddělení služebních činností

Střední policejní škola MV v Brně
plk. JUDr. Mgr. Jan HEJMAL

vedoucí oddělení metodiky a integrace výuky

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná 
škola požární ochrany ve Frýdku Místku

Ing. Radim PALOCH
zástupce ředitele

Centrum služeb pro silniční dopravu v Praze
Ing. Ladislav KNOPP
náměstek ředitele

Diplomatická akademie MZV v Praze
PhDr. Alena PROUZOVÁ

náměstek ředitele

Justiční akademie Ministerstva spravedlnosti v Kroměříži

Ing. Ladislav MAZÁK
náměstek – vedoucí ekonomického odboru

Mgr. Ludmila HAVELOVÁ
právník/personalista

Odborná škola vojenské policie Vyškov
mjr. Ing. Libor DANĚK

zástupce velitele
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Hlavní obsahové zaměření konference
Konference byla organizována na úrovni ředitelů a veli-

telů zúčastněných rezortních škol. Praktická část obsahu 
konference probíhala na specializovaných pracovištích 
institutů vzdělávání, doktrín, rozvoje a zařízeních posádky 
Vyškov s cílem seznámit účastníky konference s náplní 
činnosti jednotlivých odborných pracovišť a UVZ VeV – VA 
a možnostmi jejich využití v rámci spolupráce rezortních 
škol při přípravě personálu. Po prohlídce učeben pro počí-
tačem podporovanou výuku a učeben Odboru přípravy do 
mírových operací, haly vzdušných sil a auly se účastníci 
konference seznámili také s posláním a vybavením Centra 
simulačních a trenažérových technologií a Oddělení mul-
timediální tvorby. Zástupci z jednotlivých rezortních škol 
projevili především zájem o využití publikační činnosti 
Institutu doktrín a o využití trenažérových zařízení. 

V souladu s cílem konference, tedy se zvýšením vzá-
jemné informovanosti o roli jednotlivých rezortních škol 
v systému přípravy personálu, byla vystoupení představi-
telů jednotlivých rezortních škol zaměřena na seznámení 
účastníků konference s posláním daného vzdělávacího 
zařízení, jeho začleněním do systému vzdělávání daného 
rezortu a s možnostmi v oblasti spolupráce při přípravě 
personálu.

Potenciál spolupráce rezortních škol
Rezortní školy plní významné funkce ve prospěch 

svých zřizovatelů, kterými jsou sektorová ministerstva 
České republiky. Hlavním obsahem činnosti rezortních 
škol je příprava personálu v oborech a činnostech, kte-
ré nejsou zajišťovány úředními školami České republiky. 
Jedinečnost této přípravy rovněž spočívá v její výrazné ori-
entaci na praxi.

Rezortní školy dále plní ve prospěch svých ministerstev 
funkci odborných pracovišť, která řeší tvorbu koncepčních 
dokumentů, interní legislativy, metodik, předpisů, řídí roz-
voj svěřených oblastí a další významné činnosti.

Vzhledem k rozsahu svých působností musí rezortní 
školy vyhovět řadě kritérií. Systémová spolupráce rezort-
ních škol by proto měla podporovat takové procesy, které 
jim umožní naplňovat kvalitativní ukazatele svých činností. 
Příklady takto orientované spolupráce existují již v součas-
né době a VeV – VA je žádaným partnerem. 

Ve spolupráci s Diplomatickou akademií Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky je na VeV – VA organizo-
ván Kurz speciální přípravy pro krizové situace pro poslu-
chače 1. ročníku Diplomatické akademie. Diplomatická 
akademie Ministerstva zahraničních věcí recipročně posky-
tuje příslušníkům Vojenské akademie možnost účastnit se 
mezinárodních kurzů každoročně pořádaných v Letní škole 
Evropských studií v Horažďovicích. 

Jedním z dalších příkladů úzké spolupráce mezi rezort-
ními školami je i způsob zabezpečení výcviku pyrotechniků 
pro AČR a PČR. Teoretická část přípravy je realizována na 
Vyšší policejní škole MV v Pardubicích a následný praktic-
ký výcvik se uskutečňuje u VeV – VA.

Dále lze uvést jako příklad mezirezortní spolupráce 
v přípravě personálu poskytování lektorů od VeV – VA 
k zabezpečení realizace „Kurzu komunikace s veřejností 

a sdělovacími prostředky“ pro tiskové mluvčí PČR a pří-
slušníky SCP ČR (Služba cizinecké policie ČR), lektorů 
pro přípravu příslušníků PČR ve slaňování z vrtulníku 
a vysazení z přízemního letu atd. V rámci mezirezortní 
spolupráce jsou využívány i kapacity UVZ jednotlivých 
subjektů (např. pro přípravu příslušníků PČR je využí-
váno výcvikové zařízení Koloseum). V průběhu jednání 
zástupců resortních škol byl vysloven požadavek na dal-
ší rozvoj spolupráce v této oblasti, jako např. o možnost 
využívání střeleckých trenažérů na VeV – VA při výcviku 
personálu PČR apod. Nejnovějšími příklady rozvíjení spo-
lupráce se školami mimo rezort MO je „Kurz pro diplo-
maty členských zemí EU a pracovníky centrálních orgá-
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nů EU“, připravený společně VeV – VA a Diplomatickou 
akademií a „Speciální kurz krizových situací“ pro poslu-
chače Vyšší odborné školy CARITAS v Olomouci zamě-
řený na přípravu humanitárních pracovníků.

Zájem o spolupráci s VeV – VA ze strany ostatních 
rezortních škol narůstá. Je to bezesporu dáno výjimeč-
nými podmínkami, které VeV – VA má pro organizaci 
profesních forem přípravy personálu v široké škále 
odborností. Tyto podmínky byly v posádce Vyškov vždy, 
ale zájem o spolupráci však nikoliv. Kredit si VeV – VA 
získala až v souvislosti se změnami, kterými prochází 
od roku 2003.

Současný celospolečenský tlak na realizaci úspor-
ných opatření nutí jednotlivá vzdělávací rezortní zařízení 
hledat nové možnosti zabezpečení přípravy personálu. 
„Mezirezortní spolupráce v této oblasti je jednou z mož-
ných cest. Přínos dnešního jednání vidím především 
v poskytnutí prostoru pro vydiskutování možností zkva-
litnění přípravy personálu, zkvalitnění vzdělávací činnos-
ti včetně zkvalitnění lektorského sboru a tuto konferen-
ci je třeba chápat jako platformu pro jednání rezortních 
škol.“, řekl na konferenci Ing. Ladislav Mazák, předsta-
vitel Justiční akademie.

Velitelství výcviku – Vojenská akademie – 
rezortní škola

Transformace Vojenské akademie ve Vyškově na kom-
plexní rezortní školu byla pozvolná. Původní studijní programy 
bývalých vysokých vojenských škol dobíhaly až do roku 2006. 
Proces útlumu vojenských středních škol byl dokončen až 
v roce 2008. Rovněž zrušení výcvikových zařízení a centra-
lizace výcviku do posádky Vyškov bylo dokončeno k termí-
nu 1. ledna 2008. Teprve počínaje rokem 2008 lze hovořit o 
tom, že se VeV – VA stává komplexní rezortní školou a začí-
ná naplňovat funkce, které jí byly v rámci reformy určeny. 
S tím je také spojen mimořádný nárůst objemů přípravy per-
sonálu a zdvojnásobení škály poskytovaných organizačních 
forem přípravy personálu. Proces institucionálních změn na 
Vojenské akademii ve Vyškově byl završen vypracováním 
koncepce “Kariérové vzdělávání a výcvik realizovaný u VA 
Vyškov (Systém přípravy příslušníků AČR na Velitelství výcvi-
ku – Vojenské akademii)“, která byla přijata Radou NGŠ AČR 
dne 22. dubna 2008.

Proces, kterým rezortní školství v AČR prošlo, byl zahá-
jen dnem 1. července 1996 zřízením rezortní školy rozkazem 
Ministra obrany č. 20/1996 jako odborného školicího zařízení 
pro přípravu vojáků v činné službě v hodnostech důstojníků, 
praporčíků, poddůstojníků a mužstva a jejich další přípravu 
v souladu se systémem kariér. Současně byla tímto rozka-
zem Vojenská akademie ve Vyškově podřízena náčelníkovi 
Generálního štábu AČR.

V souladu s „Koncepcí výstavby profesionální Armády 
České republiky a mobilizace ozbrojených sil České repub-
liky přepracované na změněný zdrojový rámec“, přijatou 
v roce 2003, byla Vojenská akademie ve Vyškově začleně-
na do organizační struktury Ředitelství pro výcvik a doktríny. 
Na základě OMDZ byly v roce 2008 dokončeny organizační 
změny a k 1. 1. 2009 vzniká ve Vyškově Velitelství výcviku 
– Vojenská akademie, které je urččeno k zajištění:

V oblasti přípravy personálu:
a) řízení a provádění základního výcviku, odborné a speci-

ální přípravy vojenských profesionálů a přípravy přísluš-
níků aktivní zálohy pro potřeby AČR v požadovaných 
oborech a odbornostech;

b) realizace kariérového vojenského vzdělávání a výcviku 
důstojníků, praporčíků a rotmistrů v AČR v rozsahu své 
působnosti; 

c) přípravy velitelů do mírových operací, struktur NATO, 
EU a OSN; 

d) odborného růstu a zvyšování kvalifikace učitelů, lektorů 
a instruktorů výcviku;

e) informační podpory vzdělávání a výcviku včetně tvorby 
výukových a výcvikových pomůcek s využitím infor-
mačních technologií.

V oblasti rozvoje systému přípravy 
personálu: 
a) rozvíjení systému přípravy příslušníků AČR, spolupráce 

se složkami MO ČR na tvorbě dokumentů AČR, řeší-
cích tuto oblast;

b) rozvoje forem a metod výuky a výcviku při přípravě rot-
mistrů, praporčíků a nižších důstojníků AČR;

c) koordinační role s GŠ AČR a operačními velitelstvími 
s důrazem na oblast přípravy příslušníků AČR, využi-
tí výcvikových zařízení a tvorbu vojenských předpisů 
a vojenských publikací;

d) rozvoje moderních metod vzdělávání a výcviku (CBT 
– Computer Based Training) včetně distančních forem 
vzdělávání a výcviku (ADL – Advanced Distributed 
Learning, ADT – Advanced Distributed Training) s důra-
zem na rozvoj e-learningu;

e) organizace odborných konferencí a seminářů k podpo-
ře řešení úkolů a výměny zkušeností z oblasti přípravy 
příslušníků AČR.

V oblasti koncepce a rozvoje doktrinální 
soustavy:
a) tvorby a rozvoje doktrinální soustavy AČR, tvorby a průběž-

né aktualizace předpisů, norem a publikací v oblasti operač-
ního a bojového použití druhů vojsk;

b) analýzy a aplikace standardů NATO v oblasti operačního 
a bojového použití druhů vojsk a služeb AČR, trendů vývoje 
ve vojenství s důrazem na pozemní a vzdušné síly a před-
kládání návrhů a doporučení v oblasti změn organizačních 
struktur, operačního a bojového použití druhů vojsk AČR 
a jejich výzbroje;

c) analýzy průběhu soudobých operací v krizových oblastech a 
na základě poznatků a závěrů z nich vyvozených předkládat 
návrhy a doporučení změn v oblastech přípravy personálu 
AČR;

d) zastupování AČR při jednání pracovních skupin NATO, 
vytvářených pro tvorbu a novelizaci společných spojenec-
kých doktrín NATO;

e) funkce Národního centra pro experimentování a rozvoj ope-
račního použití aliančních sil (NATO Concept Development 
and Experimentation CD&E);

f) soustřeďování, třídění, analyzování a zpřístupňování poznatků 
a zkušeností z operací a významných cvičení vojsk a štábů.
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V oblasti rozvoje učebně výcvikové základny:
a) řízení a koordinace činnosti v oblasti plánování, přidě-

lení a přípravy výcvikových zařízení a cvičišť v rámci 
VeV – VA s působností do celé struktury AČR;

b) plánování a realizace výstavby, modernizace a rozvoje 
výcvikových zařízení vojenských výcvikových prosto-
rů AČR, stanovovat normy a zásady využití v souladu 
s potřebami druhů vojsk AČR;

c) řízení výstavby, modernizace a rozvoje Centra simulač-
ních a trenažérových technologií a využití simulačních 
a trenažérových technologií AČR.

V oblasti zahraniční spolupráce:
a) realizace kurzů pro civilní zaměstnance NATO před 

vysláním do zahraničních misí v souladu s požadavky 
NATO (International Staff v Bruselu a ACT v Norfolku), 
kurzů pro přípravu příslušníků AČR před vysíláním do 
zahraničních a pozorovatelských misí;

b) realizace, plánování a vyhodnocování součinnosti s Bri-
tish Military Advisory and Training Team v souladu se 
smlouvou mezi Českou republikou a Spojeným králov-
stvím Velké Británie a Severního Irska; 

c) rozvíjení programů bilaterální spolupráce se zahranič-
ními armádami s důrazem na země NATO, PfP a MD 
(Mediterranean Dialog) v oblasti přípravy osob;

d) zastupování AČR při jednáních pracovních skupin 
NATO, vytvářených k získávání a sdílení zkušeností 
z přípravy vojsk.

V oblasti posádkových funkcí:
a) koordinace subjektů v posádce Vyškov v oblasti vele-

ní a řízení, rozvoje a dalších oblastech v souladu INA 
AČR;

b) koordinace úkolů logistické podpory útvarů v mate-

riální a odborné péči VeV – VA a subjektů v posádce 
Vyškov;

c) koordinace kulturní a další zájmové činnosti v posádce 
Vyškov;

d) organizace opatření k účelné realizaci investic, údržby 
a oprav v posádce Vyškov;

e) součinnosti s orgány státní správy a samosprávy;
f) realizace veškerých opatření ochrany v posádce 

Vyškov.

V současné době plní vojenské školy úkoly v podmín-
kách zásadních omezení, která jsou personální a ekonomické 
povahy. Z pohledu potřeb VeV – VA spočívá potenciál spolu-
práce rezortních škol v následujících oblastech:
· zabezpečení lektorské činnosti, v oblastech stěžejních pro 

jednu rezortní školu a pro jinou školu okrajových, doplňují-
cích, popř. rozvíjejících obsahových oblastech;

· v koncepční a publikační činnosti v případech, kdy existuje 
společný přesah působností do bezpečnostní oblasti;

· vzájemného využívání kapacit výcvikových zařízení, 
odborných učeben, prostředků přípravy (např. simulátorů, 
trenažérů);

· vzájemné nabídky a výměny krátkodobých odborných kur-
zů pro jednotlivce, popř. malé skupiny v souladu s legisla-
tivními možnostmi;

· praktické realizace dohod mezi Ministerstvem obra-
ny ČR/AČR a ostatních ministerstev v oblasti přípravy 
personálu;

· přípravy personálu k výkonu funkcí v zahraničních misích 
a operacích;

· organizaci pravidelných pracovních jednání k výměně zku-
šeností v oblasti přípravy personálu a posouzení možností 
další spolupráce zejména při rozvíjení forem, metod a pro-
středků přípravy.
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Dosavadní mezirezortní spolupráce VeV – VA je realzována na základě uzavřených dohod a smluv, 
jejchž přehled je uveden v následující tabulce:

Dohoda – smlouva Oblast spolupráce

Rámcová dohoda o spoluprá-
ci mezi Ministerstvem vnitra 
a Ministerstvem obrany ze dne 
16. listopadu 2006, 
čj. 959-1191/2006/DP-SOPS 
MO.

Vzájemná součinnost a spolupráce stran, zejména pro úspěšné plnění úkolů v rám-
ci jejich působnosti.
Vymezení základních oblastí vzájemné spolupráce stran, jejich realizačních forem 
a metod.
Článek 2 Oblasti spolupráce:
b) příprava právních předpisů…;
c) cvičení orgánů krizového řízení…; 
n) vydavatelství;
personální vzdělávání, školství a výcvik.

Dohoda mezi Ministerstvem 
zahraničních věcí a Minister-
stvem obrany o spolupráci při 
řešení mimořádných událostí 
v zahraničí ze dne 24. července 
2006.

Článek 4 Typové postupy: 
(2) Odborné činnosti poskytované MO budou zaměřeny převážně na poskytová-
ní školící a metodické pomoci při přípravě zaměstnanců MZV před výjezdem do 
zahraničí.
Příloha č.1, článek 4, Oblast předvýjezdové přípravy:
MO umožní pracovníkům MZV a posluchačům Diplomatické akademie MZV dva-
krát ročně (zpravidla v říjnu a květnu) účast v Kurzu speciální přípravy pro krizové 
situace organizovaném Vojenskou akademií ve Vyškově v počtu 10 až 15 osob 
v každém termínu.

Rámcová smlouva mezi 
Ministerstvem vnitra a Minis-
terstvem obrany o spoluprá-
ci v oblasti integrovaného 
záchranného systému ze dne 
27. března 2003,
čj. 959-1/2005/DP-3691.

Článek 3 Předmět realizačních dohod:
Podle …této smlouvy bude součinnost zejména v oblastech… vzdělávacích a výu-
kových programů a projektů, výcviku a cvičení, …

Realizační dohoda o spoluprá-
ci v oblasti odborné přípravy, 
výcviku a plnění dalších úkolů 
Armády České republiky a Poli-
cie České republiky ze dne 
6. dubna 2007.

Článek 2 Obsah spolupráce:
a)  … využívání výcvikových zařízení při společném výcviku, … výměna zkušeností 

s používáním výzbroje, výstroje a dopravních prostředků, společný výcvik a zís-
kávání taktických zkušeností, metod, návyků a dovedností;

b)  Vzdělávání a výcvik a příprava příslušníků a zaměstnanců policie a vojáků 
a zaměstnanců Ministerstva obrany, v oblasti … přípravy při vysílání policistů 
a vojáků k plnění v zahraničí, poskytování policistů a vojáků pro potřeby výcviku 
druhé strany …;

c)  Spolupráce při činnostech zvláštního charakteru, např. nácviku boje zblízka, … 
přípravě odstřelovačů, vyjednávačů a řidičů, psychologické, spojovací, střelec-
ké, topografické, základní ženijní a speciální taktické přípravě, taktice zákroků, 
včetně zákroků v jaderných zařízeních, zdravotnické přípravě;

d)  součinnost při přípravě a připomínkování právních předpisů a interních aktů …;
e)  vzdělávání a výcvik příslušníků PČR a vojáků a zaměstnanců MO.

Dohoda o spolupráci 
mezi Českou republikou, 
Ministerstvem obrany 
– Generálním štábem Armády 
České republiky a Horskou 
službou ČR, o. p. s. z roku 
2007.

Předmětem této dohody je vymezení základní oblasti spolupráce při součinnostním 
výcviku leteckých záchranářů.
Článek 2 Oblasti spolupráce:
a)  výcvik AČR k zajišťování letecké služby pátrání a záchrany (Search and Rescue 

SAR) podle § 23, odst. 2 a dále podle § 29, odst. 4 a § 22, odst. 2 zákona 
o ozbrojených silách;

b)  vzájemné vzdělávání osob účastnících se výcviku;
vzájemná materiálně-technická pomoc při výcviku.

Součinnostní dohoda o využí-
vání výcvikových prostorů 
a zařízení AČR pro odbornou 
přípravu, výcvik a plnění dalších 
úkolů útvarů Celní správy ČR ze 
dne 16. listopadu 2007.

Článek 1 Předmět dohody
Předmětem této dohody je bezúplatné poskytování výcvikových prostorů a zařízení 
AČR na území vojenských újezdů k zabezpečování úkolů odborné přípravy a výcvi-
ku bezpečnostního sboru Celní správy České republiky.
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Závěry z konference
1. Konference zástupců rezortních škol vytvořila platformu 

pro navázání a prohlubování vzájemné spolupráce k dal-
šímu zefektivňování a zkvalitňování procesu přípravy 
personálu.

2. Perspektivní oblasti spolupráce:
a) zabezpečení lektorské činnosti v oblastech stěžej-

ních pro jednu rezortní školu a pro jinou školu okra-
jových nebo doplňujících, popř. rozvíjejících obsaho-
vých oblastech;

b) vzájemná výměna studijních a lekčních fondů;
c) tvorba vzdělávacích programů a jejich realizace, pro-

stupnost jednotlivých vzdělávacích programů, vzá-
jemné uznávání modulů;

d) vzájemná nabídka a výměna krátkodobých odbor-
ných kurzů v souladu s konkrétními požadavky 
a možnostmi jednotlivých škol;

e) poskytování kapacit výcvikových zařízení, odbor-
ných učeben, prostředků přípravy (např. simulátorů, 
trenažérů);

f) poskytování výsledků publikační činnosti jednotli-
vých škol k vzájemnému využití;

g) partnerská spolupráce na projektech;
h) další vzdělávání pedagogických pracovníků rezort-

ních škol;
i) příprava personálu k výkonu funkcí v zahraničních 

misích a operacích;
j) výměna učitelů, lektorů a instruktorů formou krátko-

dobých stáží;
k) společná práce na tvorbě nebo výměna metodik 

výuky a výcviku (tělesná a speciální příprava, střelec-
ká příprava, taktika, jazyková příprava, management, 
řidičská příprava);

l) společná tvorba, případně výměna scénářů pro lekce 
pro počítačem podporovanou výuku a e-learning.

3. Další spolupráci je možné rozvíjet na základě dvoustran-
ných součinností, ale i na pravidelných společných jedná-
ních všech zúčastněných subjektů. Organizovat pracov-
ní jednání, společné konference, semináře, instrukčně 
metodická zaměstnání, k výměně zkušeností v oblasti 
přípravy personálu a posouzení možností další spoluprá-
ce zejména z uplatňování nových didaktických techno-
logií, z rozvíjení forem, metod a prostředků přípravy.

4. V případě potřeby iniciovat novelizaci stávajících dohod, 
popř. uzavření nových dohod vzájemné spolupráce mezi 
Ministerstvem obrany ČR/AČR a ostatními ministerstvy 
pro zvýšení efektivnosti v oblasti přípravy personálu.

5. Do 6 měsíců zorganizovat odborné shromáždění zástup-
ců jednotlivých rezortních škol s cílem stanovit postupy 
rozvoje spolupráce v konkrétních oblastech. ·

Text: plk. gšt. Ing. Jaromír Zůna, MSc.

Foto: Olga Karaffová

Vážený pane veliteli,
dovoluji si Vám ještě jednou poděkovat za možnost 
setkání s rezortními školami. Bylo to velmi přínosné.

plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA 
VPŠ MV v Praze
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Součinnostní jednání UO a VeV – VA

Dne 29. října 2009 se na briefingové 

místnosti Institutu doktrín uskutečni-

lo součinnostní jednání Univerzity obrany 

a Velitelství výcviku – Vojenské akademie. 

Za Univerzitu obrany se jednání zúčastnil 

rektor univerzity – prof. Ing. Rudolf Urban, 

CSc., dr. h. c., zástupce rektora pro vojen-

skou činnost – plk. gšt. Ing. Josef Trojan, 

kvestor – plk. Ing. Jiří Durec, náčelník 

studijního oddělení – pplk. RNDr. 

Antonín Müller, CSc., děkan FVT 

– plk. prof. Ing. Zdeněk Vintr, 

CSc., proděkani pro studijní 

a pedagogickou činnost všech tří 

fakult a vedoucí kateder – správ-

ci schopností UO. Za VeV – VA se 

součinnostního jednání zúčastnil 

velitel – plk. gšt. Ing. Jaromír 

Zůna, MSc., zástupce velitele 

pro pedagogickou činnost – o. z. 

RNDr. František Herodek, zastu-

pující náčelník Institutu vzdě-

lávání – pplk. Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., 

velitel školního praporu – pplk. Ing. Miro-

slav Bohumel, zástupce Institutu rozvoje 

mjr. Ing. Bc. Radoslav Mareček a náčelníci 

výukových oddělení Institutu vzdělávání. 

Cílem tohoto jednání bylo upřesnění průbě-

hu aplikačních kurzů, které budou organi-

zovány na VeV – VA pro studenty a absol-

venty UO v akademickém roce 2009/2010.
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Součinnostní jednání zahájil velitel VeV – VA plk. gšt. 
Ing. Jaromír Zůna, MSc., který v úvodu svého vystoupe-
ní přivítal přítomné a zdůraznil, že toto jednání je jedním 
z dalších, které slouží k zabezpečení zdárného průběhu 
aplikačních kurzů v roce 2009/2010. Plukovník Zůna ve 
svém vystoupení mimo jiné řekl: „... VeV – VA zabez-
pečí vojenskou přípravu studentů na základě požadav-
ků UO v požadovaných termínech, rozsahu a kvalitě. 
V tomto směru budeme plně akceptovat požadavky UO. 
Uvědomujeme si, že systém přípravy personálu, který 
je realizován u Vojenské akademie ve Vyškově, není tak 
přísně svázán zákony a dalšími normami, jako je tomu 
v případě akreditovaného vzdělávání, které zabezpečuje 
UO v Brně“. 

Dále vystoupil rektor UO – prof. Ing. Rudolf Urban, 
CSc., dr. h. c., který poděkoval plk. Zůnovi za vstřícnost 
při dosavadním zabezpečování aplikačních kurzů. Profesor 
Urban zdůraznil, že: „... UO a VeV – VA vytváří komplexně 
pojatý systém přípravy vojenských profesionálů, kdy kaž-
dá ze součástí zabezpečuje tu část přípravy, ke které je 
určena a kterou umí zabezpečit: UO vysokoškolskou pří-
pravu a VeV – VA vojenskou profesní přípravu. Spolupráce 
probíhá na partnerské úrovni, kdy je jednoznačně stano-
veno, co kdo zabezpečí a udělá v rámci přípravy nových 
vojenských profesionálů ...“. Dále rektor UO zdůraznil, že 
v blízké budoucnosti čeká UO a VeV – VA další společný 
úkol, a tím je popis požadovaných schopností studentů 
a absolventů UO podle tzv. Evropského kvalifikačního 
rámce (European Qualification Framework – EQF), kte-
rý by měl zabezpečit mobilitu a integritu absolventů UO 
v rámci EU.

V dalším programu vystoupil zastupující náčelník 
Institutu vzdělávání – pplk. Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., 
který informoval přítomné o zajištění aplikačních kurzů 
ze strany VeV – VA. Na toto vystoupení navázal náčelník 
studijního oddělení UO pplk. RNDr. Antonín Müller, CSc., 
který upřesnil termíny nástupů studentů UO do jednotli-
vých typů kurzů.

Jednání dále pokračovalo ve dvou sekcích – sekci 
pozemních sil a sekci vzdušných sil, kde zástupci UO 
a VeV – VA řešili konkrétní průběh a obsah aplikačních 
kurzů po odbornostech. V průběhu jednání v sekcích si 
prof. Urban v doprovodu plk. Zůny prohlédl nově vybu-
dovanou UVZ pro přípravu specializací vzdušných sil 

(halu vzdušných sil a specializované učebny na učebním 
bloku D) a nově dobudovaný sportovní areál.

Závěrečná část součinnostního jednání opět probíhala 
společně. Proděkani pro studijní a pedagogickou činnost 
všech tří fakult (FEM, FVT a FVZ) ve svých vystoupe-
ních konstatovali, že došlo k vzájemnému dohovoru, že 
požadavky ze strany UO byly příslušníky VeV – VA akcep-
továny a kurzy budou ze strany VeV – VA zabezpečeny. ·

Text: RNDr. František Herodek

Foto: Olga Karaffová
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Tyto oslavy jsou o to významnější, že v letošním 
roce si rovněž připomínáme 90. výročí působení plyno-
vé služby a chemického vojska v armádě naší republiky. 
Ústav OPZHN zahájil svoji působnost dne 1. září 2004 
jako odloučené a relativně samostatné pracoviště s logis-
tickým zabezpečením v posádce Vyškov. V souladu se 
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, vykonává 
jako vysokoškolský ústav vědeckou, výzkumnou, vývojo-
vou, poradenskou, expertní a další tvůrčí činnost a ve své 
pedagogické činnosti se podílí na uskutečňování akredito-
vaných studijních programů nebo jejich součástí. Rovněž 
se podílí i na uskutečňování neakreditovaného vzdělávání 
ve formě karierových a specializačních kurzů pro přísluš-
níky AČR a zahraniční specialisty v oblasti OPZHN.

Oslavy se zúčastnilo celkem 70 pozvaných hos-
tů a zaměstnanců ústavu. Mezi významné hosty patřili 
představitelé UO, zastoupené plk. gšt. Ing. Josefem 
Trojanem, VeV – VA Vyškov zastoupené plk. gšt. Ing. 
Jaromírem Zůnou, MSc., Centra OPZHN zastoupeného 
plk. gšt. Ing. Zdeňkem Čížkem, MSc., chemického vojska 
AČR zastoupeného plk. gšt. Ing. Miroslavem Knoppem 
a pplk. Ing. Milanem Ilčíkem, RFO 634 Vyškov zastoupe-
ného Ing. Jiřím Novákem a POš Vyškov zastoupené pplk. 
MUDr. Jiřím Vrzalem. Mezi hosty byla celá řada bývalých 
a současných pedagogů a zaměstnanců chemických 
kateder a pracovišť, představitelů institucí a firem spolu-
pracujících s Ústavem OPZHN UO.

Oslavy zahájil ředitel ústavu plk. prof. Ing. Dušan Vičar, 
CSc., projevem, ve kterém připomněl historii vysoko-
školského vzdělávání vojenských chemiků, dosažených 
výsledků v pedagogické a výzkumné činnosti a zhod-
notil dosavadní činnost ústavu při jeho působení v rám-
ci Univerzity obrany. V závěru svého vystoupení mimo 
jiné zdůraznil, že „... zdroje úspěchů chemického vojska 

Oslavy 5. výročí založení 
Ústavu OPZHN Univerzity obrany

Dne 8. října 2009 se uskutečnily v pro-

storách Společenského klubu kasáren 

Dědice oslavy 5. výročí založení Ústavu 

OPZHN Univerzity obrany, jenž ve své 

pedagogické a vědecké působnosti navazu-

je na dlouholetou historii přípravy velitelů, 

specialistů a odborníků chemického vojska 

ve Vyškově, kterou lze zpětně vysledovat 

až do roku 1967. 



Posádka Vyškov – PROFESIONÁLčíslo 9/2009

17

AČR bylo možno vždy spatřovat především v promyšlené 
a cílevědomé přípravě lidí. Vysokoškolské vojenské che-
mické vzdělání, všeobecná technická dovednost a zkuše-
nosti z výcviku s bojovými chemickými a radioaktivními 
látkami jsou ty přednosti, které dělají dobré jméno che-
mickému vojsku doma i v zahraničí. Technické vzdělání 
a zkušenosti z výcviku jsou základním předpokladem 
vysoké kreativity a flexibility velitelů a specialistů che-
mického vojska, jejich schopnosti překonávat neočeká-
vané problémy a vědět si rady i v případech, se kterými 
žádný předpis či manuál nepočítá. Tyto schopnosti byly 
vždy založeny na kvalitním systému vysokoškolské pří-
pravy zejména důstojnického sboru a na vytvoření vlastní 
vědecko-výzkumné a vývojové základny“. Dokladem jeho 
slov je fakt, že za více jak 40 let existence vojenských 
chemických vzdělávacích institucí působilo ve Vyškově 
mnoho desítek graduovaných pedagogických a vědec-
ko-výzkumných pracovníků, kteří se zasloužili o přípravu 
vysokoškolsky vzdělaných odborníků a specialistů pro 
chemické vojsko armády, IZS ČR (dříve Civilní ochranu) 
a další orgány státní správy a významnou měrou se podí-
leli i na rozvoji a modernizaci techniky a materiálu pro 
potřeby zejména chemického vojska.

U příležitosti 5. výročí udělil ředitel ústavu 25 oceně-
ným pamětní minci s dekretem. Poté následovalo vystou-
pení pana doc. Ing. Jana Štětiny, CSc., za pedagogické 
pracovníky a zaměstnance chemických kateder, a pana 
Ing. Josefa Orla za spolupracující firmy a instituce. Na 
závěr této části vystoupil pan prof. Ing. Jiří Matoušek, 
DrSc., který předal ústavu OPZHN osobní dar zahrnují-
cí jím zpracovaný soubor publikací, a NCHV Velitelství 
společných sil v Olomouci pplk. Ing. Milan Ilčík předal 
ústavu blahopřání. Všem účastníkům oslav byla předána 
publikace o historii a současnosti vysokoškolské přípra-
vy chemiků ve Vyškově, která byla zpracována pro tuto 

významnou událost. Poté následovalo přátelské posezení 
spojené s občerstvením.

Co říci závěrem? Snad především popřát Ústavu 
OPZHN UO mnoho úspěchů v jeho další činnosti, podě-
kovat všem jeho zaměstnancům za skvěle odváděnou 
práci a bývalým kolegům popřát pevné zdraví a vyslovit 
poděkování za to, co pro nás chemiky a věhlasné jméno 
chemického vojska AČR doma i v zahraničí udělali. Dále 
bychom chtěli touto cestou poděkovat VeV – VA Vyškov 
za poskytnutí prostor sálu společenského klubu, zaměst-
nancům VOLAREZY za zabezpečení občerstvení a všem 
hostům za účast na této pro Ústav OPZHN UO významné 
společenské události. ·

 
Text:  Ing. Petr Žuja

Foto: Andrej Lukáč
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Jedním z hlavních úkolů Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie (VeV – VA) je organizace a provádění základní, 
odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělá-
vání a výcvik důstojníků, praporčíků a rotmistrů. Přilehlý výcvi-
kový prostor je nejvyužívanější v celé České republice. Mimo 
Armády ČR je prostor využíván k výcviku zahraničními útvary. 
Během několikahodinové návštěvy si studenti 2.–4. roční-
ku Vojenské akademie měli možnost prohlédnout prostory 
VeV – VA Vyškov a seznámit se tak se vším, co je využíváno 
při výcviku vojáků zde v posádce. 

První zastávkou byla prohlídka haly vzdušných sil, která 
slouží k výcviku příslušníků leteckého pozemního technické-
ho personálu a protiletadlového raketového vojska AČR. Ve 
výcvikové hale je zde jako učebních pomůcek vedle řady další 
techniky využito tří letounů L-39 a vrtulníků Mi-17, Mi-24V.  

Dále studenti navštívili prostory simulační střediska, jehož 
technické vybavení je na špičkové úrovni a plně srovnatel-
né s těmi nejlepšími středisky na světě. Zde mohli studenti 
mimo jiné vidět osádkové simulátory využívané pro výcvik 
v taktické a střelecké přípravě. 

Návštěva srbských studentů byla ukončena prohlídkou 
sportovního zázemí VeV – VA Vyškov a speciálních učeben, 
které jsou využívány mimo jiné pro přípravu vojenských 
pozorovatelů nebo při přípravě kontingentů před výjezdem 
do mise apod.

Na vyškovské půdě bylo v letošním roce přijato již něko-
lik delegací  Ozbrojených sil z Republiky Srbsko. Mezi nejvý-
znamnější patřila návštěva náčelníka Odboru výcviku a doktrín 
GŠ OS Republiky Srbsko generálmajora Petara Ćornakova. 
Minulý týden byl ukončen třítýdenní kurz pozorovatelů OSN, 
jehož se účastnilo 5 srbských vojáků. ·

Text: kpt. Ing. Andrea Krobotová, Institut rozvoje VeV – VA

Foto:  Ing. Jaromír Mašláň 

Vyškov přivítal studenty 
Vojenské akademie 

z Bělehradu

Dne 7. října 2009 navštívila Velitelství 

výcviku-Vojenskou akademii Vyškov 

skupina patnácti srbských studentů 

Vojenské akademie z Bělehradu.

Dne 6. října 2009 zavítal do posádky Vyškov Erik Kopač 
z Centra obranného výzkumu Ljubljanské univerzity ve 
Slovinsku (Univerzity of Ljubljana, Defence Research Centr), 
kterého nejprve přijal velitel Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie plukovník gšt. Jaromír Zůna. V úvodním briefin-
gu jej informoval o poslání a činnosti Velitelství výcviku – 

Vojenské akademie. Hlavním cílem návštěvy Erika Kopače 
pak byla přednáška u Institutu doktrín VeV – VA na téma 
Transformace OS Slovinska, kterou si měli možnost kro-
mě jeho příslušníků vyslechnout i posluchači základního 
důstojnického kurzu. V odpoledních hodinách Erik Kopač 
navštívil Odbor přípravy do mírových operací Institutu roz-
voje VeV – VA, kde měl příležitost seznámit se nejen s čin-
ností tohoto odboru, ale i prohlédnout si některé speciální 
učebny. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, 

zastupující tiskový a informační důstojník VeV – VA 

Návštěva z Ljubljanské 
Univerzity u VeV – VA



Posádka Vyškov – PROFESIONÁLčíslo 9/2009

19

Obsahem návštěvy brigádního generála Romana 
Fischera tentokrát bylo seznámení s Institutem doktrín, 
jeho působností a systému tvorby vojenských publika-
cí a předpisů pro oblast bojového a operačního použití 
AČR a výcviku. Host dále navštívil Ústav Ochrany proti 
zbraním hromadného ničení Univerzity obrany (OPZHN 
UO Brno), který byl hlavním účelem jeho návštěvy ve 
Vyškově. Brigádní generál Roman Fischer byl seznámen 
se schopnostmi ústavu, praktickými výstupy z výzkumné 
činnosti a se zájmem si prohlédl laboratoře a technické 
vybavení ústavu, které je na špičkové úrovni. V rámci své-
ho pobytu ve Vyškově se brigádní generál Roman Fischer 
rovněž zúčastnil na zámku ve Slavkově slavnostního vyřa-

zení kurzu pro přípravu civilních zaměstnanců NATO před 
vysláním do zahraničních misí. 

Ozbrojené síly Rakouska využívají možností bilate-
rální spolupráce s AČR poměrně intenzivně. Jde přede-
vším o oblast výcviku specialistů chemického vojska. 
Kontingenty Rakouské armády cvičí ve Vyškově na che-
mickém polygonu Kamenná Chaloupka zpravidla čtyřikrát 
do roka. Hlavním účelem pozvání brigádního generála 
Romana Fischera k návštěvě VeV – VA bylo dále prohloubit 
již existující formy spolupráce a zabezpečit jejich budoucí 
dynamický rozvoj. Vojenská akademie, jejíž mezinárodní 
kredit významně posiluje a která se prezentuje intenziv-
ní spoluprací s řadou zahraničních institucí, má dispozi-
ce k tomu, aby byla nositelem dlouhodobých programů 
bilaterální spolupráce ve vojenské oblasti. V průběhu své 
návštěvy se brigádní generál Roman Fischer přesvědčil 
o kvalitě personálu a technické vyspělosti zařízení, kte-
rými AČR disponuje, a rozměrem mezinárodních aktivit 
VeV – VA.

Návštěva na VeV – VA byla pro brigádního generála 
Romana Fischera rovněž příležitostí k neformálním rozho-
vorům se zástupcem náčelníka Generálního štábu – ředi-
telem Společného operačního centra MO generálmajo-
rem Jiřím Halaškou a jeho protějškem z Ozbrojených sil 
Slovenska generálmajorem Jánem Salaganičem, kteří se 
účastnili mezinárodní konference „Příprava do operací“, 
která byla dne 20. října 2009 ve Vyškově organizována 
VeV – VA. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková 

Foto: Hana Jurčová 

Návštěva přidělence obrany brigádního generála Romana Fischera 
na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově

Dne 20. října 2009 navštívil přiděle-

nec obrany Rakouské republiky v ČR 

brigádní generál Roman Fischer Velitelství 

výcviku – Vojenskou akademii ve Vyškově 

(VeV – VA). Návštěva se konala na pozvání 

velitele VeV – VA plukovníka gšt. Jaromíra 

Zůny. I když je brigádní generál Roman 

Fischer ve Vyškově poměrně častým hos-

tem, každá jeho pracovní návštěva přispívá 

k dalšímu upevnění a rozvoji spoluprá-

ce mezi ozbrojenými silami obou zemí. 

VeV – VA a další vzdělávací a výcvikové 

instituce dislokované v posádce Vyškov 

sehrávají v této spolupráci velmi význam-

nou roli. 
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Kurz byl oficiálně 
zahájen v pondělí dne 
5. 10. 2009 v reprezentativ-
ních prostorách Velitelství 
výcviku – Vojenské 
akademie ve Vyškově 
(VeV – VA). Prorektor pro 
vnější vztahy UO plukov-
ník Ing. Jaroslav Průcha 
seznámil devítičlennou 
skupinu důstojníků indic-
ké armády s posláním, 
organizační strukturou 
a hlavními plněnými úkoly 
UO a rámcově představil 
hlavní školící pracoviště, 
tedy ÚOPZHN. Na pana 
prorektora následně navá-
zal velitel VeV – VA plu-
kovník gšt. Ing. Jaromír 
Zůna, MSc., který po přiví-
tání důstojníků v posádce 
Vyškov ve své prezentaci 
zdůraznil význam vyškov-
ské posádky v systému 
vzdělávání profesionálů 
Armády České republiky 
(AČR), a tím studentům 

ujasnil a dokreslil vzájemnou součinnost posádky Vyškov 
a UO v rámci celoživotní přípravy vojenských profesio-
nálů, a to nejen z řad AČR, ale i v rámci přípravy speci-
alistů NATO. Indičtí důstojníci dále měli možnost udělat 
si ucelený obraz o další složce posádky Vyškov, podílející 
se na mezinárodní přípravě vojenských chemiků v oblasti 
OPZHN, tedy o Centru ochrany proti zbraním hromadné-
ho ničení (COPZHN – JCBRN Centre of Excellence). Jeho 
ředitel, plukovník gšt. Ing. Zdeněk Čížek, MSc., ve svém 
vystoupení představil jedinečnost centra a objasnil jeho 
místo v rámci struktury NATO. Studenti se živě zajímali 
o činnost COPZHN, a to zejména v oblastech spadajících 
do možností rozvoje vzájemné spolupráce mezi ÚOPZHN 
a tímto mezinárodním prvkem působícím v rámci NATO. 
S velkým nadšením byla studenty přivítána možnost sezná-

Indičtí vojáci na zkušené 
(nejen) ve Vyškově

Posádka Vyškov se v pondělí dne 5. říj-

na 2009 stala dějištěm oficiálního 

zahájení specializovaného pětitýdenního 

kurzu zaměřeného do oblasti ochrany proti 

zbraním hromadného ničení (OPZHN) pro 

příslušníky Ozbrojených sil Indie. Hlavním 

koordinátorem kurzu je Sekce personální 

Ministerstva obrany. Na organizaci toho-

to prestižního kurzu se podíleli a nadále 

podílejí příslušníci Ústavu ochrany proti 

zbraním hromadného ničení (ÚOPZHN) 

Univerzity obrany (UO), dále Fakulta 

vojenského zdravotnictví UO dislokova-

ná v posádce Hradec Králové, liberecká 

31. brigáda radiační, chemické a biologic-

ké ochrany, Centrum biologické ochrany 

v Těchoníně a brněnská divize Vojenského 

opravárenského závodu VOP-026, kon-

krétně terénní pracoviště Výzkumného 

technického ústavu ochrany na Kamenné 

chaloupce.
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mit se s armádní a vojenskou historií, která je prezento-
vána v rámci stálé expozice síně tradic VeV – VA. Jejich 
zájem o vojenskou historii, zejména u expozic týkajících 
se prostředků individuální ochrany, dal předzvěst o tom, 
že informace o novinkách v oblasti ochrany proti ZHN jsou 
více než očekávány. 

Po absolvování velmi zajímavých přednášek o UO a dal-
ších významných posádkových subjektech se studenti pře-
sunuli do prostor ředitelství ÚOPZHN, kde ředitel ústavu, 
plukovník prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., seznámil přísluš-
níky kurzu s nejvýznamnějšími akademickými pracovníky 
ústavu, dále s historií vysokoškolské přípravy vojenských 
chemiků a s organizační strukturou ústavu. Studenty byly 
velice ceněny poskytnuté informace o jednotlivých oddě-
leních ústavu a sdělení o výsledcích vědecko-výzkumné 
práce.

Vlastní výuka byla zahájena v úterý dne 6. 10. 2009, 
a to přesně v souladu s vydaným plánem kurzu. V rámci 
vyškovské části kurzu indičtí důstojníci absolvovali celkem 
13 hodin vysokoškolských přednášek a 3 cvičení v chemic-
kých a radiometrických laboratořích ústavu. Velitel skupi-
ny indických důstojníků, plukovník Pradeep Narayanan, 
ocenil přístup akademických pracovníků ústavu a zdůraz-
nil, že jejich péčí byl položen velmi dobrý základ pro zvlád-
nutí praktických taktických zaměstnání v posádce Liberec 
a následně praktických činností s bojovými chemickými 
látkami na terénním pracovišti na Kamenné chaloupce. 

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval nejen jmé-
nem svým, ale i jménem důstojníků z Indie všem, kteří 
se významnou měrou podíleli na zdárném zabezpeče-
ní jejich pobytu v posádce Vyškov. Zvláštní poděkování 
patří pracovníkům Vojenských lázeňských a rekreačních 
zařízení a posádkové ubytovací službě za jejich vstřícný 
přístup. Studentům z Indie přeji úspěšné zvládnutí studij-
ních a výcvikových povinností a strávení příjemných chvil 
v České republice. ·

Text: Vedoucí první části kurzu

mjr. Ing. Pavel Otřísal

Foto: Andrej Lukáč,

oba Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
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Tato skupina je pracovištěm, zabezpečujícím distribuci 
a evidenci vojenských předpisů a pečetidel pro všechny 
součásti Armády České republiky. Působnost:
· příjem, ukládání, doplňování a výdej vojenských předpi-

sů a pečetidel;
· distribuce vojenských předpisů a pečetidel v rámci 

AČR;
· vedení centrální evidence vojenských předpisů a peče-

tidel ve skladech distribučního pracoviště a u všech 
součástí AČR;

· zpracování účetních dokladů a provádění porovnání 
účetní evidence;

· inventarizace a skartace vojenských předpisů 
a pečetidel;

· zabezpečení styku s podací stanicí, příjem, balení 
a rozesílání poštovních zásilek.

Akce pokračovala v prostoru Vydavatelského oddělení 
(suterén BK-1), kde se slavnostně uvedlo do chodu praco-
viště digitálního tisku – velkokapacitní černobílá a barev-
ná tiskárna (DocuTech 6135 a DocuColor 2045), čímž se 
zkvalitní a urychlí tisk zejména větších nákladů. V součas-
né době je toto pracoviště schopno tisknout i barevné 
publikace, což ještě donedávna nebylo možné. Tímto se 
rozšířily možnosti nabídky prací Vydavatelského oddělení, 
a to je: 
· tisk studijních pomůcek a ostatní účelové dokumenta-

ce ve prospěch vzdělávacího a řídícího procesu;
· návrhy a výroba grafických materiálů (plakáty, propa-

gační tabule, certifikáty, tisk posádkového časopisu;
· grafická výzdoba chodeb, učeben, pracovišť;
· tvorba propagačních panelů u příležitosti konferencí, 

výstav apod.;
· zpracování grafických návrhů a řezané grafiky;
· příprava digitální podoby dokumentů pro zveřejňo-

vání a aktualizaci na internetových a intranetových 
stránkách;

· tisk, xerografické rozmnožování plánovací, řídící a úče-
lové dokumentace;

· knihařské práce;
· vazba knih a výroba reprezentativních obalů (desky, kra-

bičky apod.);
· kontrola publikací před tiskem a elektronickým 

zveřejňováním;
· převod tiskovin do digitální podoby;
· poradenská činnost v oboru.

Vydavatelské oddělení je účelovým polygrafickým pra-
covištěm VeV – VA. Realizuje redakčně vydavatelskou čin-

Oficiální zahájení činnosti Skupiny distribuce vojenských předpisů AČR

a Pracoviště digitálního tisku

Dne 22. října 2009 ve 13 hodin se kona-

lo v přízemí Oddělení knihovnických 

služeb za účasti velitele VeV – VA plk. gšt. 

Ing. Jaromíra Zůny, náčelníka štábu, náčel-

níků institutů, dalších vedoucích funkcio-

nářů a pozvaných hostů oficiální zahájení 

činnosti Skupiny distribuce vojenských 

předpisů AČR (SkDVP).
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nost a zabezpečuje tištěnou informační základnu vzdělá-
vacího, plánovacího, řídícího a vyhodnocovacího procesu 
VeV – VA a útvarů a zařízení AČR dislokovaných v posádce 
Vyškov. ·

Text: Bronislava Šebelová

Foto: Hana Jurčová

Dne 1. 10. 2009 se uskutečnilo 
zasedání ustavujícího sněmu Klubu 
ČaSOD v posádce Vyškov, jehož cílem 
bylo založení Klubu ČaSOD v posádce 
Vyškov, zvolení orgánů klubu a schvá-

lení základních dokumentů, nezbytných pro činnost klubu, 
a zvláště pak Stanov klubu.

Sněm řídil předseda organizačního výboru plk. v zál. 
Ing. Miroslav Hrebíček, CSc., který také přednesl úvodní 
slovo k projednávaným bodům programu.

Na sněmu bylo přítomno 13 zaklá-
dajících členů klubu ČaSOD.

Jednání se zúčastnil člen prezí-
dia ČaSOD se sídlem v Praze mjr. 
Ing. Martin Šufajzl, který je součas-
ně místopředsedou klubu ČaSOD na 
Univerzitě obrany v Brně.

Cílem činnosti klubu je naplňovat 
a rozvíjet cíle činnosti ČaSOD se síd-
lem v Praze v podmínkách a v rámci 
působnosti posádky Vyškov.

Členem klubu se může stát každá 
fyzická osoba starší 18 let, která sou-
hlasí s cíli klubu.

Tímto dnem tedy zahajuje svoji 
činnost nový, exkluzivní Klub ČaSOD 
v posádce Vyškov. · 

Předseda organizačního výboru

plk. v zál. Ing. Miroslav Hrebíček, CSc.

INFORMACE 
o založení občanského sdružení„Klub České a slovenské obce dělostřelecké 

(Klub ČaSOD) v posádce Vyškov“

V aklamační volbě bylo zvoleno předsednictvo klubu 
ve složení:

předseda klubu:  pplk. Ing. Ivan Mráz, Ph.D.
místopředseda klubu:  pplk. v zál. Ing. Jiří Bílský 
místopředseda klubu:  kpt. Ing. Pavel Šlimar
tajemník klubu:  kpt. Ing. Petr Raichl
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Setkání se účastnilo 133 pyro-
techniků z útvarů AČR a PČR a také 
šestnáct specialistů ze zahraničí 
(Nizozemsko, Belgie, Francie, Velká 
Británie, Německo, Slovensko, 
Polsko). Hlavním komunikačním 
jazykem v rámci přednášek a prak-
tických ukázek byla čeština, angličti-
na a francouzština.

Zaměstnání zahájil úvodním 
slovem velitel 15. ženijní brigády 

Bechyně plk. gšt. Ing. Ota Rolenec a následně zástupce 
velitele VeV – VA Vyškov plk. gšt. Ing. Zbyněk Janečka.

Po úvodních vystoupeních byla zahájena vlastní kon-
ference. Na programu bylo několik přednášek, které 
se týkaly především prezentací pyrotechnické činnosti 
účastníků za loňský rok, porovnání pracovních postupů 
a zkušeností jednotlivých národních složek (armáda, poli-
cie, ostatní ozbrojené sbory a složky, které se touto pro-
blematikou zabývají). V rámci této konference proběhla 
výměna zkušeností a v neposlední řadě seznámení s no-
vými trendy, technologiemi a výrobky souvisejícími s čin-
nostmi EOD/IEDD.

K zajímavým patřily také přednášky a prezentace 
v těchto oblastech: 
· 107 mm rakety čínské výroby a jejich použití při útocích 

proti základnám vojsk ISAF – OTIP 15. žb Bechyně; 
· pyrotechnické prostředky v záchranných systémech 

L-159 Alca – ZL Čáslav;
· představení databáze munice – Service du Déminage,  

Francie;
· organizace pyrotechnické činnosti na území Belgie 

a činnost za uplynulý rok – prapor EOD, Belgie;

· rozbor příčin výbuchu ve VOZ Nováky a rozbor něk-
terých kriminálních případů spojených s výbušninami 
– KEÚ PZ SR Slovensko;

· fyzikální výbuchy nesouvisející s výbušninami na úze-
mí Jihočeského kraje – OKTE KŘ JhčK P ČR;

· bombardování Českých Budějovic a Českých Velenic 
v roce 1945 z hlediska nálezů selhaných leteckých 
pum – OKTE KŘ JhčK P ČR, Letecká historická spo-
lečnost České Budějovice;

· rušičky radiových signálů – fa URC, Česká republika;
· ochranné prostředky pyrotechnika – fa HQH, Česká 

republika.
Teoretická zaměstnání byla obvykle odpoledne zpes-

třena praktickými ukázkami materiálu a techniky, které 
probíhaly v prostoru řidičského cvičiště pásových vozidel 
Dolany. 

Zde byly poprvé v náročném terénu předvedeny jízdní 
vlastnosti obrněného vozidla pro přepravu osob s proti-
minovou ochranou RG 31, jehož výrobcem je Jihoafrická 
republika. Modifikace vozidla RG 31 byla úspěšně nasa-
zena v mírových silách v Libanonu a Bosně a jsou rov-
něž zařazeny do výzbroje americké armády. Jedná se o 
vozidlo, které se dodává jako obrněný transportér pro 
přepravu vojsk nebo jako užitkový automobil. V užitko-
vém provedení může přepravovat náklad nebo sloužit 
jako platforma pro různé zbraňové systémy, např. mino-
met ráže 81 mm, bezzákluzový kanón ráže 106 mm nebo 
automatický kanón ráže 20 mm. Obě provedení se dají 
upravit na řadu dalších speciálních verzí (velitelsko-štábní 
vozidlo, zásahové vozidlo, hlídkové vozidlo pro operace 
v otevřeném terénu nebo městské zástavbě, pyrotech-
nické vozidlo). V provedení obrněný transportér může 
přepravovat kromě řidiče až devět osob. Základem kon-
strukce je svařovaná ocelová samonosná korba ve tvaru 
„V“. Vozidlo nabízí vysokou mobilitu, jednoduché ovládá-
ní s ochranou proti minám a improvizovaným nástražným 
systémům. Vozidlo je schopno odolat účinkům plné stře-
ly 7,62 x 51 mm NATO a 5,56 x 45 mm NATO, průbojné 
střely 7,62 x 39 mm, dvou minám TM-57 pod jakýmkoliv 
kolem (ekvivalent 14 kg TNT) a jedné mině TM-57 pod 
korbou (ekvivalent 7 kg TNT). Účastníky zaujalo i předve-
dení táhlé odminovací nálože s raketovým pohonem.

V rámci praktických ukázek byli účastníci seznámeni 
s tímto materiálem a technikou: 
· vozidlo se zvýšenou odolností proti účinkům min 

a nástražných výbušných systémů RG 31 – fa BAE 
Systems CZ, Velká Británie;

· vozidlo se zvýšenou odolností proti účinkům min 
a nástražných výbušných systémů ŽUBR, Polsko;

· vozidlo se zvýšenou odolností proti účinkům min 
a nástražných výbušných systémů DZIK – fa OZM 
Research, Česká republika;

VI. setkání praktikujících pyrotechniků a specialistů 
v oblasti EOD/IEDD s mezinárodní účastí 

International Meeting of Pyrotechnists – 

INMEP 2009, tak se jmenuje mezinárodní 

akce, kterou letos již pošesté organizovali 

v měsíci září příslušníci Střediska obslu-

hy výcvikového zařízení Boletice, 151. žpr 

Bechyně, Správa Jihočeského kraje Policie 

ČR z Českých Budějovic, Vyšší policejní 

škola Ministerstva vnitra ČR z Pardubic 

a Pyrotechnická sekce české a slovenské 

obce dělostřelecké.
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· mobilní výbuchová komora pro přepravu nebezpečné 
munice a NVS – fa OZM Research, Česká republika;

· táhlé odminovací nálože s raketovým pohonem – fa 
Chemring EOD, Německo;

· pyrotechnické prostředky pro manipulaci s podezřelý-
mi předměty – fa Pyra s.r.o., Slovensko;

· detektory kovů - fy Chemring Defence a Foerster, 
Velká Británie;

· směrové nálože k pronikání do vozidel s omezeným 
účinkem na okolí – fa Alford Technologies, Velká 
Británie.
Význačným přínosem tohoto setkání bylo navázání 

nových kontaktů se zahraničními kolegy, které mohou 
přispět ke zlepšení kvalifikace našich pyrotechniků. Však 
také příslušníci roty EOD ze 151. žpr Bechyně dostali 
několik osobních pozvání k návštěvám a stážím u zahra-
ničních jednotek. Projednána byla také spolupráce se slo-
venským VOZ v Novákách.

V neposlední řadě patří poděkování za přípravu a pro-
vedení VI. setkání praktikujících pyrotechniků a specialistů 
v oblasti EOD/IEDD s mezinárodní účastí také pracovní-
kům školícího zařízení Komorní Hrádek za zapůjčení sou-
pravy simultálního překladu a tlumočníkům z Ředitelství 
zahraničních aktivit MO Praha.  

Přes zajímavost a nepopiratelnou odbornou úroveň 
je International Meeting of Pyrotechnists setkání urči-
té skupiny lidí, kteří se zabývají problematikou v oblasti 
pyrotechnických činností.

Závěrem lze říci, že INMEP 2009 sice skončil před 
několika dny, ale realizační tým již připravuje INMEP 
2010, který se bude konat v měsíci květnu a opět ve 
výcvikovém prostoru Boletice. ·

Obr.1  Vozidlo se zvýšenou odolností proti účinkům min 
a nástražných výbušných systémů RG 31

Obr. 2.  Vozidlo se zvýšenou odolností proti účinkům min 
a nástražných výbušných systémů RG 31

Obr. 3  Vozidlo se zvýšenou odolností proti účinkům min 
a nástražných výbušných systémů RG 31
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Obr. 4  Vozidlo se zvýšenou odolností proti účinkům min 
a nástražných výbušných systémů ŽUBR

Obr. 5  Táhlé odminovací nálože s raketovým pohonem

Obr. 6  Táhlé odminovací nálože s raketovým pohonem

Obr. 7  Táhlé odminovací nálože s raketovým pohonem

Obr. 8  Mobilní výbuchová komora pro přepravu 
nebezpečné munice

Text: pplk. Ing. Luděk Karel

Foto: archiv
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Kurz začíná seznáme-
ním posluchačů s protoko-
lem TCCC (Tactical Combat 
Casualty Care), jenž je rozdě-
len do tří fází.

První fáze CUF (Care Under 
Fire) poskytuje „doporučení“, 
jak se postarat o zraněného 
během účinné nepřátelské 
palby tak, aby se zabránilo 
dalšímu poranění jak zraněné-
ho, tak zachránce. 

Navazující fáze TFC 
(Tactical Field Care) se ode-
hrává mimo dosah nepřá-
telské palby, kde zachránce 
postupuje podle pravidla 
CABC – tzn. kontrola a ošet-
ření masivního končetinové-
ho krvácení, zajištění dýcha-
cích cest (pomocí manuálních 
technik, polohování, event. 

zavedení nosního vzduchovodu), ošetření poranění 
hrudníku, kontrola dalších zdrojů krvácení, diagnostika 
šoku, léčba bolesti a dalších poranění (např. zlomeniny, 
popáleniny..).

Poslední fáze TACEVAC (Tactical Evacuation Care) 
zahrnuje již známé pojmy CASEVAC (Casualty Evacuation) 
a MEDEVAC (Medical Evacuation) a zabývá se odsunem 
poraněného do zdravotnického zařízení.

Do kurzu mohou být zařazeni vojáci z různých útvarů 
AČR. Kurz je koncipován tak, aby po každé teoretické čás-
ti došlo k praktickému nácviku s použitím materiálu, se 
kterým se vojáci setkají v misích. Důraz je kladen hlavně 
na praktická zaměstnání s použitím imitačních souprav 
poranění. Snahou instruktorů je navodit reálnou situaci 

a poskytnout vojákům účinná doporučení 
při poskytování první pomoci v bojových 
podmínkách. ·

Text a foto: prap. Bc. Pavlína Klčová

Rozšířený kurz první pomoci

Dne 31. srpna 2009 byl 

zahájen první kurz 

Rozšířené první pomoci 

u Oddělení přípravy zdravot-

nických odborností Institutu 

výcviku ve Vyškově. Na prů-

běhu kurzu se podílí zdra-

votnický záchranář prap. 

Jaroslav Duchoň, DiS. z VÚ 

4312 Strakonice. Týdenní kurz 

je určen hlavně pro vojáky 

nasazené do zahraničních misí.
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Zařazení potápěčů v systému AČR je následovné. 
Nejvíce tabulkových potápěčů je mezi příslušníky ženij-
ních a bývalých záchranných praporů 15 žb. Malé potápěč-
ské skupiny tvoří části průzkumných družstev „BRNKY“ 
a jedno potápěčské družstvo najdeme také u speciá-
lů v Prostějově. Celkem tedy necelých 60 tabulkových 
a 15 netabulkových potápěčů plní nejen úkoly spojené 
s prací pod vodní hladinou, ale také zabezpečení výcviku 
ostatních jednotek.

Ve dnech 17. 8. – 9. 10. proběhl u Oddělení pří-
pravy potápěčů Základní potápěčský kurz. Po absol-
vování důkladného lékařského vyšetření, kontrolním 
sestupu v barokomoře Ústavu leteckého zdravotnictví 
a splnění vstupních bazénových testů bylo přijato osm 
frekventantů.

Kurz by se dal rozdělit na dvě hlavní části. V prv-
ní části se zaměřuje na teoretickou výuku v oblastech 
anatomie fyziologie, potápěčské nemoci a úrazy, fyzika 
pro potápění, druhy a konstrukce potápěčské výstroje, 
nový potápěčský předpis Žen 24-6, dekompresní tabulky, 
vysokotlaký kompresor a praktickou výuku plavání, vod-
ní záchrany a práce s potápěčskou výstrojí na bazéně. 
Již první hodiny na bazéně i na učebně ukázaly, že pro 
splnění všech požadavků budou muset všichni účastníci 
vyvinout nemalé úsilí a s odstupem času také přiznali, že 
byly chvíle, kdy si opravdu „sáhli na dno“ svých sil.

Druhá část kurzu je zaměřena na praktickou výuku 
na volné vodě a trenažérech. První zaměstnání na vol-
né vodě byly skoky a pády. Problematiky neznalý laik by 
v tom nehledal žádné složitosti, nicméně závěrečný skok 
v kompletní asi 35 kg vážící výstroji z tři metry vysokého 
skalního výklenku, který se skáče po hlavě, ale tak, aby 
hladinu rozrazil ventil láhve umístěný asi v úrovni ramen, 
si zaslouží opravdu kvalitní nácvik a notnou dávku odva-
hy. Poté už následovaly ponory na volné vodě. Pro někte-
ré byl první ponor ten první v životě. Z mimiky tváře pod 
maskou byl zřetelný údiv nad opravdu pestrým podvod-
ním světem tovačovské pískovny Donbas, ale také vydě-
šení, když nazlobený instruktor dává rukama rychle za 
sebou jdoucí potápěčské signály o příliš rychlém výstu-

Základní potápěčský kurz 

„Kolikrát se zanoříš, tolikrát se také vynoř!“

OdPřPot můžeme bez 

nadsázky zařadit 

mezi stálice výcvikových 

oddělení vyškovské posád-

ky, přičemž první potápěč-

ské kurzy jsou datovány 

začátkem devadesátých 

let minulého tisíciletí. Od 

té doby prošlo vojenské 

potápění jako každá tech-

nicko-sportovní disciplína 

rozsáhlým vývojem. Nové 

technické vymoženosti 

a v neposlední řadě také 

objevy v hyperbarické 

medicíně umožňují neustále rozšiřovat 

a obohacovat rozsah výuky a usnadňují 

potápěčům plnit stále obtížnější úkoly. 

OdPřPot nepůsobí pouze jako výcvikové 

oddělení pro armádní potápěče, ale také 

jako centrum vojenského potápění AČR. 

Tvorba předpisů a jejich novelizace, plá-

nování výcviku, představování a zavádění 

nových trendů, vševojskové zkoušky nové 

techniky – to je jen část z „pracovní náplně 

oddělení“. 
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pu, špatné práci s kompenzátorem vztlaku nebo chybný-
mi kopy ploutvemi. 

Po prvních seznamovacích ponorech přichází vojenská 
potápěčská realita v podobě podrobného průzkumu, ori-
entace pod hladinou pomocí busoly, spojování tankových 
lan, čištění opravdu odporně zapáchajících česel VMC 
Myslejovice v nulové viditelnosti, přeprava břemen pomo-
cí zvedacích vaků, nácvik výměny částí potrubí, vyhledá-
vání předmětů (těl), ale také záchrana uvízlého či jinak 
postiženého potápěče a nácvik krizových situací spoje-
ných se selháním potápěčské techniky. Neodmyslitelnou 
součástí výcviku je také nácvik záchrany osádek tanků na 
ÚCJTPV. Po týdenním drilu je potápěč schopen jak zatopit 
kabinu tanku a bezpečně se z ní dostat pomocí záchran-
ného přístroje ZP10-M na hladinu, ale také zachránit člena 
osádky zatopeného tanku. To vše samozřejmě s maskou 
se zaslepenými zorníky, jelikož při ostré akci je viditelnost 
pod hladinou snad ještě méně než nulová … Výuka obslu-
hy vysokotlakého kompresoru spojená s plněním vydý-
chaných tlakových lahví je v odpoledních hodinách už jen 
odpočinkovým vyvrcholením náročného dne.

Třídenní závěrečné zkoušky, které řídili tři zkušební 
komisaři, byly zcela jistě jedněmi z nenáročnějších v his-
torii oddělení. Po pondělní dvouhodinové dřině na bazéně 
následovala úterní teorie, která se skládala z pěti testů 
a hodinového ústního zkoušení. Středa byla ve zname-
ní praktického přezkoušení na zatopeném kamenolomu 
Výkleky. Na zahřátí 1 km plavání ve skupině, poté asi tří-
hodinový soubor potápěčských disciplín v patnáctistup-

ňové vodě, které byly náplní již zmiňovaného praktické-
ho výcviku. Jelikož na jaře tohoto roku byli instruktoři 
oddělení akreditováni jako instruktoři civilní potápěčské 
asociace SDI, obdržel každý zájemce také civilní meziná-
rodní potápěčskou certifikaci s možností jejího dalšího 
rozšíření. 

Závěrem nezbývá než popřát úspěšným absolventům 
mnoho úspěchů a dodržení starého potápěčského hesla 
„Kolikrát se zanoříš, tolikrát se také vynoř!“. ·

Text: prap. Václav Lošek, DiS.

Foto: Olga Karaffová
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V mottu pravidel této soutěže je uvedeno, že: „Tato 
soutěž nemá nic společného s klasickým požárním spor-
tem, ale měla by simulovat reálnou situaci při zásazích 
VHJ“. Proto byl k provedení soutěže vybrán úsek místní 
komunikace v areálu VZ Valdek, který má na délce soutěž-
ního úseku (cca 100 m) převýšení 10 m a odpovídá přib-
ližně terénu, kde VHJ na území vojenských újezdů běžně 
zasahují.

Organizací, řízením a materiálním zabezpečením sou-
těže byl pověřen velitel VHJ Jince o. z. Ing. Miroslav Jandík. 

V ředitelství soutěže dále pracovali mjr. Ing. Pavel Jancek, 
kpt. Ing. Lubomír Skalička (oba VeSpS) a o. z. Ing. Ladislav 
Jún (VÚ 1970 Vyškov). Při nástupu na zahájení soutěže 
její účastníky pozdravil náčelník VZ 5566 Jince pplk. Ing. 
Radek Malaník.

Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev ve složení 
1 + 3 od deseti vojenských útvarů a zařízení v podřízenosti 
VeSpS. Vlastní soutěž proběhla ve dvou kolech a do hod-
nocení se počítal lepší z dosažených časů. Soutěž byla vel-
mi vyrovnaná a v některých případech o umístění rozhodo-
valy setiny vteřiny. Poháry do soutěže poskytla firma REO 
AMOS Ostrava, která také po skončení soutěže provedla 
prezentaci svých výrobků pro prevenci a likvidaci havárií 
spojených s únikem ropných a chemických látek.

Po společné večeři ředitelství soutěže vyhodnotilo 
výsledky soutěže a předalo vítězným družstvům pohá-
ry a diplomy. Soutěž vyhrálo družstvo VÚ 7214 Čáslav 
časem 52,95 s, druhé se umístilo družstvo VÚ 6950 Stará 
Boleslav časem 53,30 s a třetí místo obsadilo družstvo VÚ 
7214 Čáslav časem 53,55 s. 

V závěru vyhodnocení poděkoval mjr. Ing. Pavel Jancek 
všem zúčastněným za vysoké nasazení při soutěži a pozval 
je na 1. ročník soutěže požárních družstev O putovní pohár 
velitele Společných sil v roce 2010. Poděkování patřilo 
nejen soutěžícím, ale i prap. Průchovi a všem příslušníkům 
VZ Valdek, kteří se vynikajícím způsobem postarali o stra-
vování a ubytování všech účastníků soutěže. 

Dne 1. října 2009 proběhl v areálu 

VZ Valdek ve Vojenském újezdu Brdy, 

na základě nařízení VeSpS, nultý ročník 

soutěže družstev Vojenských hasičských 

jednotek v požárním útoku pod názvem 

„Ukaž, co umíš!“. 

„UKAŽ, CO UMÍŠ!“
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Celková výsledková tabulka :

Text a foto: Ing. Miroslav Jandík

Družstvo 1. kolo 2. kolo Pořadí

VZ 5566 Jince 70,79 66,33 8

VÚ 8407 Praha Kbely – 1 97,54 73,36 10

VÚ 8407 Praha Kbely – 2 86,24 62,63 5

VZ 8129 Libava 87,11 93,94 12

VÚ 7214 Čáslav – 1 55,67 53,55 3

VÚ 7214 Čáslav – 2 52,95 63,21 1

VZ 6817 Boletice 60,14 60,58 4

VÚ 5525 Sedlec – Vicenice 114,65 66,31 7

VÚ 4574 Přerov 62,82 72,50 6

VÚ 8660 Vyškov 75,30 95,11 11

VÚ 6950 Stará Boleslav 87,04 53,30 2

VÚ 2436 Pardubice 150,35 69,72 9
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Pro získání předběžné finanční 
kalkulace nákladů a ke stanovení 
technického postupu provedení 
oprav byla cestou PS 0624 Vyškov 
dodavatelským způsobem zpra-
cována v červnu 2009 technická 
pomoc. Celkový projekt zpracovala 
společnost OPTIMA, spol. s r. o., 
Vysoké Mýto. Na základě vyho-
toveného rozpočtu stavby velitel 
VeV – VA Vyškov uvolnil v červen-
ci finanční prostředky k realizaci 
oprav. Výběrového řízení na pro-
vedení oprav se ujalo ve své gesci 
PS 0624 Vyškov. Oprava házeliště 
byla dle smlouvy o dílo provedena v 
době od 12. 8. 2009 do 30. 9. 2009 
stavební společností H.K.U, s r.o. 
Brno za 695 312,- Kč. Byly demon-
továny a nově vyměněny prask-

lé opěrné panely, byly zpevněny stávající 
a nové U-sloupky, za kterými byly panely 
zasunuty, a opatřeny ochranným nátěrem. 
Bylo nově provedeno zastropení okopů 
(výchozí krytý okop a nakrytá část okopu 
za linií házeliště), dále součástí stavebních 
prací bylo provedení nové ochranné stěny 
pozorovatelny.

Na bezproblémovém průběhu celé rea-
lizace stavebních oprav, a to od zpracování 
podkladů pro vyhotovení technické pomo-
ci až po závěrečné předání dokončeného 
díla správci zařízení, se podíleli za PS 0624 
Vyškov – Ing. Aleš Pinkas, Ing. Ivo Kouřil, 
za prapor zabezpečení – Ing. Milan Šťastný, 
Ján Žaškovský, za VeV – VA – mjr. Ing. 
Ladislav Žabka (Odbor plánování a rozvoje 
UVZ) a kpt. Ing. Milan Vodička (Oddělení 
logistiky).

Házeliště ostrých granátů je dnem 
1. 10. 2009 opět připraveno zabezpečovat 
výcvik v základní a odborné přípravě jed-
notek posádky Vyškov a útvarů a zařízení 
spádově využívajících toto VVP. ·

Text: mjr. Ing. Ladislav Žabka

Foto: kpt. Ing. Milan Vodička

Házeliště ostrých granátů opět v provozu

Z důvodu nutných oprav byl po jeden a půl měsíční pauze zahájen výcvik na házelišti 

ostrých granátů. Opravu házeliště si vyžádal její havarijní stav zapříčiněný negativ-

ním působením povětrnostních vlivů a účinků výbuchu granátů, což zapříčinilo v prů-

běhu několika let postupné sesouvání stěn okopů provedených z panelů do průchozího 

prostoru házeliště. Tento stav ohrožoval na bezpečnosti cvičící jednotky a musel být 

proto bezpodmínečně řešen. Házeliště ostrých granátů je součástí pěchotní střelnice ve 

VVP Březina, jejímž správcem je prapor zabezpečení. 

Původní stav

Stav po opravě
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Po deseti letech existence 
Školního praporu se rozhodli jeho 
příslušníci přiložit ruku dílu a tak 
jako před léty obnovit dnes již 
nevyhovující stav vlastní klubov-
ny. Klubovna si již zasluhovala 
obnovu zařízení a celkového sta-
vu, protože frekvencí všestran-
ného využití byla značně opo-
třebená. Rekonstrukční práce 
zahrnovaly stržení starých, přile-
pených koberců, vyčištění podla-
hové krytiny od zaschlého lepidla, 
likvidaci a odsun starého vybavení, vymalování místnosti 
a instalaci nového vybavení. Největší zásluhu při obnově 
klubovny měl kapitán Jaroslav Janúšek se svými podříze-
nými. Chci zde poděkovat a vyzvednout práci občanského 
zaměstnance Vladimíra Zvary (OdLog), bez jehož iniciativ-
ní pomoci by rekonstrukce nemohla proběhnout. Zároveň 
mu chci poděkovat za veškerou obětavou práci, kterou pro 
Školní prapor doposud vykonal.

Klubovna byla zároveň předurčena jako počítačová 
místnost k studijnímu využití pro příslušníky kurzů. Zatím 
se nedaří zabezpečit místnost vybavením PC. Věřím, že se 
to v brzké době změní a přispějeme tímto dalším krůčkem 
ke zlepšení podmínek studia posluchačů. ·

Text a foto: nprap. Pavel Šugárek

Klubovna Školního praporu

Dne 2. 10. 2009 byla 

za přítomnosti veli-

tele Školního praporu 

podplukovníka Miroslava 

Bohumela otevřena nově 

zrekonstruovaná klubov-

na Školního praporu.
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Přestože již od začátků této soutěže stojí za její přípra-
vou tělovýchovní pracovníci AČR, a tím jsou celková kon-
cepce i samotné disciplíny zaměřeny především na doved-
nosti z oblasti speciální tělesné přípravy jakožto nedílné 
součásti výcviku vojáka, daří se organizátorům soutěž stále 
více přibližovat činnostem vojáků v odloučení a kýženému 
slovíčku „survive“ – přežít. Cílem nikdy nebyly a nebudou 
činnosti ryze vojenského charakteru. O významu názvu 
Survival letošní soutěžící určitě nepochybovali a pod hes-
lem soutěže „Kdo je připraven, není překvapen“ se pustili 
do bojů o vítězství.

Po úvodím zahajovacím ceremoniálu v posádce Vyškov 
se soutěžní družstva přesunula do Slavkova u Brna. Zde se 
ve venkovním bazénu slavkovského koupaliště uskutečni-
la první soutěžní disciplína – plavání.

Úkolem družstva bylo překonat vodní překážku simu-
lovanou plaveckým bazénem. Soutěžící ale měli ztížené 
podmínky tím, že po úvodním „zahřátí“, kdy běželi po pří-
jezdové cestě k okraji bazénu, se museli svléknout z odě-
vu, skočit do bazénu a plavat společně na druhou stranu. 
Na trase plavání měli připraveny hladinové překážky, po 
jejichž překonání museli na hluboké straně bazénu z hloub-
ky 5 metrů vylovit součástky samopalu. S těmi pak vylézt 
z vody a zkompletovat je spolu s rozebraným samopalem. 
Některým soutěžícím po úvodním „zahřátí“ docházel 

V pondělí 5. října 2009 byl v prostorách 

kasáren Dědice velitelem Velitelství 

výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově 

(VeV – VA) slavnostně zahájen již 9. roč-

ník Mezinárodního letního přírodního 

víceboje „Summer Survival 2009“, jehož 

pořadatelem je Sekce rozvoje druhů sil 

– Operační sekce MO a organizátorem již 

tradičně VeV – VA.  Na zahajovací ceremo-

niál nastoupilo celkem 20 družstev ze šesti 

zemí, a to 15 zástupců z České republiky 

a po jednom zástupci z Turecka, Německa, 

Rakouska, Maďarska a Velké Británie. Tato 

družstva se zde v průběhu týdne utkala 

o titul Přeborníka AČR v Mezinárodním 

mistrovství AČR v letním přírodním vícebo-

ji Summer Survival 2009.

UMMER
URVIVAL 2009S
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dech, a proto nezřídka potřebovali na samotné potopení 
několik pokusů. Po tomto vypětí bylo i sestavení samopalu 
tvrdým oříškem.

Ve druhém soutěžním dni se družstva přesunula do 
Vojenského výcvikového prostoru (VVP) Březina. Zde 
závodníci absolvovali celodenní, kolem 25 km dlouhou 
pěší trasu, a to s veškerou svou výstrojí, během níž sou-
těžili ve třech samostatných disciplínách.

První ze soutěžních disciplín tohoto dne byla střelba 
z paintballových zbraní, odehrávající se na střelnici u obce 
Hamry. Družstva procházela vytýčeným koridorem, v jehož  
průběhu se postupně objevovaly pohyblivé terče. Cílem 
této soutěže bylo nejen projít trasu co nejrychleji, ale také 
zasáhnout co nejvíce terčů. Zde se projevovaly zkušenosti 
vojáků z „bojových“ útvarů, pro které je „hlídání“ si celého 
perimetru spolu se zasáhnutím cílů profesním návykem.

Další dovednosti musela družstva předvést při disciplí-
ně z oblasti vojenského lezení v prostorách Drahanského 
žlebu. Jejich úkolem zde bylo přesunout se po lanovém  
traverzu přes údolí o délce 350 m, končící v koruně stromu 
a poté se z tohoto stromu slanit.

Poslední soutěží této pěší etapy se stalo vyprošťování 
zapadlého vojenského vozidla, které musela družstva za 
pomocí lezeckého materiálu a dovedností z vojenského 
lezení vytáhnout.

Po této náročné etapě, vyžadující fyzické i psychické 
schopnosti a dovednosti na vysoké úrovni, odstoupila dvě 
družstva z České republiky, a tak do třetího soutěžního 
dne s další, asi 20 km dlouhou etapou, nastoupilo již jen 
18 družstev.

Úvodní disciplínou bylo „Cross country“. Úkolem sou-
těžících družstev bylo překonat v co nejkratším čase trasu 
vytýčenou ve velmi členitém terénu. Na jejím konci se kro-
mě informací o dalším postupu také dozvěděli, že mate-
riál, který si museli před startem odložit, jim již nebude 
navrácen a tudíž byli v příštích 24 hodinách odkázáni jen 
na to, co měli na sobě, popřípadě v kapsách. Zůstala jim 
jen naděje v podobě možnosti získání potravin a vody od 
organizátorů na dalších stanovištích.

Disciplína, která následovala, byl „Water Gross“, při 
kterém museli soutěžící co nejrychleji překonat vodní pře-
kážku. Pomocí materiálu připraveného organizátory (celta, 
pet lahve, provázek, igelitový pytel, kartička s morseovkou 
aj.) si mohli usnadnit přepravu své výstroje, ale hodit se 
jim mohl také k jejich dalšímu přežití. V závěru této disci-
plíny jim pak odměnou byla voda, kterou si nabírali do pet 
lahví a pokračovali dál v soutěži.

Následoval „Rádiový orientační běh“. Jeden z čle-
nů družstva byl navigátor, který ostatním dvěma členům 
družstva v roli běžců udával pomocí vysílačky azimu-
ty a vzdálenosti jednotlivých kontrol z připravené mapy. 
Rozhodující pro zisk bodů byl čas, za který družstvo všech-
ny kontroly objevilo. Po splnění této disciplíny byl každý 
odměněn syrovou bramborou a jablkem.

Postupně se dostali až ke kontrole, u které byla morse-
ovou abecedou připravena zpráva o možnosti prodloužit si 
dobrovolně trasu na dané souřadnice, na jejímž konci byl 
však lákavý zisk nouzového balíčku potravin (pro každého 
člena potraviny a deka pro celé družstvo), a tím ztratit čas 
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nebo pokračovat dál v etapě. Záleželo tedy na rozhodnutí 
každého družstva, která z variant se jim zdála pro jejich 
další závodní úsilí přijatelnější. Zajímavostí bylo, že více jak 
polovina družstev se rozhodla si trasu neprodlužovat, ale 
daní za toto rozhodnutí bylo strávit chladnou noc o hladu 
a bez možnosti se alespoň trochu teple přikrýt.

Následovala další rychlá, ale na perfektní spolupráci čle-
nů družstva závislá soutěžní disciplína, kterou organizátoři 
závodu z Velitelství výcviku – Vojenské akademie nazva-
li “Ptačí hnízda“. Družstvo muselo v co nejkratším čase 
vybrat vejce ze tří ptačích hnízd umístěných na stromě. 
Nesměli přitom k hnízdům vylézt po kmeni stromu, ale 
pomocí připravené 4 metry dlouhé klády. Všechna vejce 
museli nejen vybrat, ale také je do cíle donést neporušená 
(jinak hrozila penalizace).

A v tomto okamžiku už nezbývalo soutěžícím nic jiné-
ho než dojít po této dnešní velmi náročné etapě do pro 
všechny účastníky vytouženého cíle. Zde však byli podro-
beni ještě závěrečnému úkolu. Tím bylo za pomocí křesa-
dla obdrženého od organizátorů a posbíraného materiálu 
v okolním lese na určeném místě v co nejkratším čase 
rozdělat oheň.

Po pro některé soutěžící dlouhé noci se soutěž přesu-
nula do areálu kasáren Dědice a dostala se tak do svého 
posledního dne. Soutěžícím družstvům již zbývaly poslední 
tři disciplíny. Museli je zvládnout i přes to, že měli za sebou 
dvoudenní, velmi náročnou „pěší etapu“, ve které téměř 
pořád běželi, plnili velmi náročné soutěžní úkoly a nocovali 
v extremních podmínkách, navíc s minimem spánku.

Tento soutěžní den byl výjimečný tím, že Summer 
Survival 2009 navštívilo přes 20 VIP hostů, mezi který-
mi nechyběli ani představitelé státní správy a samosprá-
vy: poslanec PS Parlamentu České republiky Michael 
Hrbata a starosta města Slavkova u Brna Ivan Charvát. 
Ti měli možnost spolu s novináři po přivítání náčelníkem 
štábu VeV – VA plukovníkem gšt. Josefem Kopeckým 
a úvodním briefingu sportovního ředitele závodu majo-
ra Jiřího Pevného shlédnout soutěžící družstva právě při 
zdolávání těchto posledních disciplín. A myslím, že jejich 
výkony nenechaly nikoho z hostů na pochybách, že mají 
před sebou opravdovou elitu mezi vojenskými profesio-
nály. Zvláště přítomnost jediné dívky mezi soutěžícími 
(v družstvu Vojenské policie) a její zvládání úkolů vzbuzo-
valo velkou pozornost a uznání.

Soutěžící družstva plnila úkoly v těchto posledních sou-
těžních disciplínách:

Při lezení na lezeckém trenažéru JAKUB museli sou-
těžící dokola „oblézt“ JAKUBA vytýčenou „fixní“ lanovou 
cestou a v jejím průběhu zasáhnout z okna maketami gra-
nátů na zemi vyznačený cíl. Na konci cesty se z trenažéru 
slanili. Ustrojeni přitom byli do neprůstřelné vesty, taktické 
vesty, ochranné kevralové přilby a na zádech nesli maketu 
samopalu.

U disciplíny „Výměna kola“ prokazovali soutěžící nejen 
svou technickou zručnost, ale i fyzickou sílu a stejně jako 
u každé předešlé disciplíny i týmovou spolupráci. V co nej-
kratším čase museli vyměnit na vojenském vozidle poško-
zené kolo za rezervu a to poté odtlačit do cíle, na přesně 
určené značky, bez možnosti použití motoru.
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Úkolem poslední 
disciplíny bylo opět 
v co nejkratším čase 
překonat společně 
jako lanové družstvo, 
tedy všichni propoje-
ni lanem, překážko-
vou dráhu NATO.

Téměř symbolic-
ky byl v pátek 9. října 
2009 v prostorách 
auly kasáren Dědice 
velitelem Velitelství 
výcviku – Vojenské 
akademie ve 
Vyškově (VeV – VA) 
plukovníkem gšt. 
Jaromírem Zůnou 
slavnostně zakončen 
v pořadí již 9. roč-
ník  Mezinárodního 
letního přírodního 
víceboje „Summer 
Survival 2009“. 
Nejočekávaně jš ím 
bodem závěrečného 
programu bylo vyhlá-

šení výsledků celkového pořadí. Soutěž  dokončilo celkem 
18 družstev z  20, přičemž absolutním vítězem Summer 
Survivalu 2009 se po velmi dramatickém boji až do poslední 
disciplíny stalo družstvo Vojenské policie I. Praha. Ziskem 
1.341,6 bodů tak s minimálním rozdílem, a to pouhých 
3 bodů, vystoupilo na stupínek vítězů před „A“ družstvo 
Přáslavic. V pořadí třetí se pak umístilo družstvo Chrudim 
„A“ z celkovým počtem 1.281,9 bodů. Nejlepším ze zahra-
ničních účastníků se stalo družstvo Turecka z Istanbulu, 
které se ziskem 1.101,7 bodů zařadilo v celkovém pořa-
dí na 6. místo. Všech 60 soutěžících pak bylo odměněno 
organizátory pamětní medailí Summer Survivalu, který se 
stal minulostí, a nezbývá než poděkovat všem, kteří se na 
přípravě a organizaci letošního ročníku podíleli. ·

Text: kpt. Mgr. Dušan Nečas, kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Hana Jurčová
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DOPISY OD VÁS
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