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Velitel VeV – VA plukovník gšt. 
Jaromír Zůna v úvodu svého vystou-
pení nejprve poděkoval všem přísluš-
níkům VeV – VA a jemu podřízených 
útvarových zařízení za pracovní úsi-
lí, jehož odrazem se stal rok 2009 pro 
VeV – VA velmi úspěšným. V krátkosti 
pak připomenul nejdůležitější mezníky, 
které významným způsobem přispě-
ly ke zvýšení kreditu a kvality přípravy 
VeV – VA jako rezortního vzdělávací-
ho zařízení s mezinárodní působností 
nejen v rámci rezortu obrany, ale i spo-
lečnosti. Vyvrcholením několikaletého 
úsilí, kterým jsou pro VeV – VA nejvyšší 
ambice a nejvyšší formy přípravy pro-
mítající se v prosperitu a úspěch, pak 
rozhodně patřilo v loňském roce získání 
velmi prestižního ocenění „Českých 100 
nejlepších“ institucí v kategorii huma-
nita, vzdělávání a zdraví. Za dosažením 
úspěchů velitel spatřuje především 
dlouhodobou koncepční činnost a reál-
nost myšlení, které pak vzájemně pro-
pojeny tvoří základ kompetentní a silné 

instituce, mající svou image a postavení 
a zejména vysoký kredit ve společnosti. 

Jako rezortní vzdělávací zaříze-
ní zabezpečující téměř 85 % potřeb 
AČR v loňském roce vycvičilo také 700 
zahraničních příslušníků, stojí v roce 
2010 před dalšími novými výzvami, kdy 
bude zabezpečovat veškerou přípravu 
nižších důstojníků do kapitána včetně, 
přípravu pracovníků spisové a archivní 
služby, Krypto či fi nanční služby. Dále se 
chystá realizovat novou koncepci a pro-
gramy Základní přípravy, zkvalitňovat 
důstojnický kurz, zabezpečovat kurz 
Comandos a také prohlubovat mezi-
národní spolupráci, kdy kromě výcviku 
5 zahraničních armád ve výcvikových 
prostorech ve své působnosti proběh-
nou také jednání o možnosti přípravy 
příslušníků Ozbrojených sil Slovenské 
republiky. 

Jak však plukovník Zůna v závěru uve-
dl : „Péče o lidi – to bude to hlavní, neboť 
mít kvalitní lidi se zanícením, to je hlavní 
krédo školy, jejíž základem je vojenská 

výchova a tedy hlavním předmětem naší 
práce“, o to především se bude snažit 
VeV – VA v roce 75. výročí vojenského 
školství ve Vyškově.  •

Text:  kapitánka Monika Nováková, zastupující TID
Foto: Hana Jurčová, Olga Karaff ová

Ve Vyškově tradičně zahájen výcvikový rok 2010

V
 úterý 5. ledna 2010 se v prostorách auly kasáren Dědice 

za přítomnosti velení Velitelství výcviku – Vojenské akademie 

(VeV – VA), velení přímo podřízených útvarových zařízení (PPÚZ), 

náčelníků institutů, oddělení, vojáků a občanských zaměstnanců 

uskutečnilo již tradiční slavnostní zahájení výcvikového roku 2010. 
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V dopolední části programu kromě 
úvodního briefi ngu velitele Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie plukovní-
ka gšt. Jaromíra Zůny byla zařazena pro-
hlídka některých učebně výcvikových 
zařízení (aula, vědecká knihovna, dis-
tribuční středisko vojenských předpisů) 
a také slavnostní otevření zrekonstru-
ovaných jazykových učeben. Dále měli 
hosté možnost navštívit Institut dok-
trín, mezi jehož úkoly patří zajišťování 
rozvoje doktrinální soustavy, tvorba 
vojenských předpisů, služebních pomů-
cek a vojenských publikací, kde mimo 
jiné shlédli ukázku jeho tvorby, Odbor 
přípravy do mírových operací Institutu 

rozvoje a jeho speciální učebny, vybu-
dované na základě grantu získaného od 
vlády USA pro přípravu velitelů a štábů 
jednotek vysílaných do mírových misí 
a pro přípravu zahraničních specialistů. 
Tyto učebny umožňují provádět speci-
ální nácvik činností ve štábech kontin-
gentů a jsou komunikačně propojeny 
se srubovým táborem ve VVP Březina. 
Dále navštívili Odbor simulačních a tre-
nažérových technologií zajištující ve své 
oblasti vysoký standart úzkou spolupra-
cí s partnerskými a simulačními centry, 
Halu vzdušných sil sloužící k výcviku 
příslušníků leteckého pozemního tech-
nického personálu a protiletadlového 

raketového vojska AČR a Institut výcvi-
ku, který je centrem přípravy vojenských 
profesionálů pro výkon základních 
funkcí u jednotek a útvarů AČR a specia-
listů aktivních záloh. V závěru dopolední 
části pak navštívili Britský poradní tým 
(BMATT CZ).     

Odpolední část programu byla 
vyhrazena návštěvě Ústavu jazykové 
přípravy, který je v organizační struktu-
ře přímo podřízen právě ŘePP.  •

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Olga Karaff ová

Ředitel Ředitelství personální podpory ve Vyškově

D
ne 14. ledna 2010 navštívila posádku Vyškov delegace Ředitelství personální podpory (ŘePP), vede-

ná jejím ředitelem Stanislavem Panušem. Spolu s ním do Vyškova přijeli ředitel Odboru vzdělávání 

ŘePP plukovník Petr Špička a ředitelka Odboru humanitní služby ŘePP podplukovnice Blanka Majkusová, 

a to za účelem seznámení se s dislokací, posláním, účelem a činností VeV – VA a také s částí útvarů a zařízení 

v posádce Vyškov.
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Po úvodním slovu NŠ VeV – VA odmě-
nil velitel VeV – VA vybrané příslušníky 
VeV – VA za přínos v oblasti tvůrčí činnosti 
a za příkladnou a úspěšnou reprezenta-
ci VeV – VA ve sportovní činnosti v roce 
2009.

V úvodním vystoupení celého zaměst-
nání velitel VeV – VA plukovník gšt. Ing. 

Jaromír Zůna, MSc. stanovil hlavní úko-
ly VeV – VA na rok 2010 a objasnil přijatá 
opatření k jejich splnění. Seznámil pří-
tomné se situací v AČR, předpokládaným 
vývojem v roce 2010, dopady snížení roz-
počtu rezortu MO a restriktivních opatření 
na činnost a plnění úkolů u VeV – VA.

Zástupce velitele VeV – VA plukovník 

gšt. Ing. Zbyněk Janečka vyhodnotil 
oblast tělovýchovy a sportu u VeV – VA 
v letošním roce. Pozornost zaměřil na 
nově spuštěný projekt dlouhodobé spor-
tovní soutěže a určil priority v této oblas-
ti pro příští rok s cílem zapojit do tohoto 
projektu co nejvíce příslušníků VeV – VA.

RNDr. František Herodek, zástup-
ce velitele pro pedagogickou činnost 
VeV – VA, se ve svém vystoupení věnoval 
problematice tvůrčí činnosti a motivační-
mu programu. Vyhodnotil letošní poznat-

ky a upřesnil podmínky Motivačního pro-
gramu velitele VeV – VA na období 1. 12. 
2009 – 30. 11. 2010.

V závěrečném vystoupení první části 
velitelského shromáždění náčelník štábu 
VeV – VA plukovník gšt. Ing. Josef Kopecký, 

MSc. představil nový koncept velitelské 
přípravy u VeV – VA, jehož hlavním cílem 
je zvýšení úrovně znalostí a schopností 
příslušníků VeV – VA. Dále ve svém vystou-
pení seznámil přítomné se svou profesní 
kariérou a dosavadními poznatky získaný-
mi ve funkci NŠ VeV – VA.

V souvislosti s odhalením projevů 
extremismu u příslušníků jednotky AČR 
v Afghánistánu připomenul náčelník 
Právní služby VeV – VA kapitán Mgr. Petr 

Jaitner platné Nařízení NGŠ AČR čj. 80626-
52/2006/DP-1618 „K úpravě vnějšího 
vzhledu vojáků“. V návaznosti na tuto pro-
blematiku provedl Mgr. Jaroslav Sztefek 
z odboru kariérové přípravy Institutu vzdě-
lávání přednášku na téma: „Extremismus, 
jeho projevy a symboly“.

Na závěr druhé části velitelského 
shromáždění vystoupil velitel Velitelství 
Vojenské policie Olomouc plukovník Ing. 

Miroslav Murček. Ve svém vystoupení 

objasnil úkoly Vojenské policie, jejich čin-
nost ve VVP, možnosti vzájemné spoluprá-
ce a výměny informací.

V polední přestávce se uskutečnilo 
neformální setkání účastníků Velitelského 
shromáždění se zástupci dalších subjek-
tů posádky Vyškov a příslušníků státní 
správy a samosprávy. V krátkém vystou-
pení poděkoval velitel VeV – VA všem za 
příkladnou spolupráci v letošním roce 
a představil hlavní projekty spolupráce 
v roce příštím.

V odpolední části vystoupili velitelé 
PPÚZ a seznámili velitele a štáb se svým 
záměrem splnění úkolů v roce 2010. 
V závěrečném bloku vystoupení prezen-
tovali náčelníci institutů VeV – VA záměry 
rozvoje a činnosti jednotlivých institutů 
v následujících třech letech.

Na závěr velitelského shromáždění 
velitel VeV – VA Vyškov poděkoval všem 
účastníkům zaměstnání za kvalitní pří-
pravu jednotlivých vystoupení v prů-
běhu zaměstnání a za dosavadní práci 
v průběhu roku 2009. •

 
Text: mjr. Ing. Jiří Kubiš

Foto: Olga Karaff ová

Velitelské shromáždění velitele VeV – VA

D
ne 3. prosince 2009 proběhlo v souladu s Plánem činnosti VeV – VA na rok 2009 velitelské shro-

máždění velitele VeV – VA Vyškov za účasti hlavních funkcionářů VeV – VA, náčelníků oddělení 

štábu, náčelníků institutů, velitele Školního praporu, velitelů a náčelníků štábů PPÚZ a pozvaných hostů.
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Posluchači nových kariérových 
a účelových kurzů nastoupili ke 
Školnímu praporu VeV – VA 4. ledna 
v celkovém počtu 113. Velitel VeV – VA 
plukovník Jaromír Zůna osobně při-
vítal třetí běh Důstojnického kurzu 
v prostorách salonku Společenského 
klubu. Při besedě a společném obědě 
s budoucími důstojníky velitel vysvět-
lil jejich úlohu v AČR a nastínil jim cíle 
při studiu. Z kariérových kurzů dále 
tento den nastoupil Praporčický kurz 

a Rotmistrovský kurz. Při vstupních 
besedách byli posluchači seznámeni 
s průběhem studia, možnostmi využi-
tí volného času a režimem posádky 
Vyškov. Výuku těchto kurzů zabezpe-
čuje Institut vzdělávání a Institut výcvi-
ku. Důstojnický a Praporčický kurz spa-
dá pod velení kapitána Jiřího Gregora 
a Rotmistrovský kurz pod velení kapitá-
na Jaroslava Janúška. Slavnostní vyřa-
zení praporčického a rotmistrovského 
kurzu je plánováno na 26. 2. 2010.

Všem posluchačům přejeme hod-
ně úspěchů při plnění úkolů vyplýva-
jících ze studia a výcviku, aby jim byly 
vědomosti načerpané v kurzu dobrým 
pomocníkem při své každodenní praxi 
u útvarů AČR.  •

Text: Vrchní praporčík ŠkPr 
nprap. Pavel Šugárek

Foto: nprap. Pavel Šugárek, Olga Karaff ová

D
ne 6. ledna 2010 proběhl první nástup Školního praporu za účelem představení hlavních funkci-

onářů VeV – VA. Posluchače nových kurzů přivítal v posádce Vyškov velitel VeV – VA plukovník gšt. 

Jaromír Zůna. Popřál jim mnoho úspěchů v novém výcvikovém roce a hodně sil k úspěšnému zvládnu-

tí kurzu.

První nástup kariérových a účelových kurzů 

v roce 2010
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Dalšími členy delegace byli zástupce 
náčelníka Oddělení rozvoje personálu 
Odboru personálního managementu 
podplukovník Ing. Miroslav Žák a starší 
důstojník tohoto oddělení majorka PhDr. 
Mária Orechovská, Ph.D. Za Sekci perso-
nální MO se jednání zúčastnili vedoucí 
Oddělení vzdělávací politiky Odboru 
vzdělávání SP MO Ing. Zdeněk Všetečka 
a referent státní správy Oddělení správy 
vojenských škol a zařízení Odboru vzdě-
lávání SP MO Ing. František Švásta.

První den pracovní návštěvy patřil 
zahajovacímu briefi ngu zástupce velite-

le VeV – VA plukovníka gšt. Ing. Zbyňka 
Janečky o poslání a úkolech rezortní ško-
ly MO. Dále následoval briefi ng náčelní-
ka Odboru výuky a výcviku – zástupce 
ředitele Centra ochrany proti zbraním 
hromadného ničení plukovníka Ing. 
Lubomíra Kubarta o úloze mezinárod-
ního pracoviště Centra of Excellence. 
Po tomto vystoupení následovala série 
dotazů slovenských hostů zaměřených 
na způsob činnosti centra. Na diskusi 
navázalo vystoupení zástupce ředitele 
Ústavu ochrany proti zbraním hromad-
ného ničení Univerzity obrany pod-
plukovníka doc. Ing. Zdeňka Skaličana, 
CSc., o činnosti ústavu při zabezpečení 
přípravy specialistů chemického vojska 
a řešení vědecko-výzkumných úkolů. 
Diskutována byla také možnost pří-
pravy chemických specialistů OS SR na 
Univerzitě obrany.

Odpolední část byla zakončena náv-
štěvou Pastoračního centra Duchovní 
služby AČR v Lulči. Zde byly projedná-
vány otázky výchovy vojenských pro-
fesionálů, využívání vojenských tradic 
a organizování etických seminářů. 

Druhý den byl věnován briefi ngům 
jak slovenských hostů, tak příslušní-
ků VeV – VA. Diskuse byla směřována 
především na otázky systému přípravy 
vojenských profesionálů v obou armá-
dách. Zvláštní důraz byl položen na spo-

lečenskou a společensko-vědní přípra-
vu v kariérových kurzech. Samostatnou 
částí diskuse bylo informační zabezpe-
čení systému řízení a přípravy personálu 
na VeV – VA.

V odpolední části byl program zamě-
řen na ukázky specializovaných učeben 

– učebny pro počítačem podporovanou 
výuku, učeben pro přípravu speciali-
zací vzdušných sil (učebna rozpozná-
vání vzdušných cílů, učebna RACCOS 
a učebna protiletadlového kompletu 
RBS 70), učebny Odboru přípravy do 
mírových operací a učebna pro výuku 
bezpečnostních managerů. Ukázky byly 
zakončeny na Oddělení multimediální 
tvorby Odboru informačních techno-
logií. Slovenští hosté se zde seznámili 
s možnostmi tohoto pracoviště a shlédli 
některé ukázky z činnosti oddělení.

Poslední den návštěvy si měli hosté 
možnost prohlédnout Centrum simu-
lačních a trenažérových technologií. Po 
krátkém briefi ngu náčelníka Odboru 
simulačních a trenažérových technolo-
gií majora Ing. Pavla Haicera následova-
ly ukázky simulátorů a trenažérů, které 
jsou využívány pro přípravu příslušníků 
AČR na VeV – VA, včetně Univerzálního 
cvičiště jízdy tanků pod vodou. Ukázky 
dále pokračovaly na učebním bloku D, 
kde se hosté měli možnost seznámit 
s učebnami pro přípravu specialistů 

Návštěva delegace Ozbrojených sil Slovenské republiky 

na VeV – VA

N
a základě pozvání velite-

le Velitelství výcviku 

– Vojenské akademie plukov-

níka gšt. Ing. Jaromíra Zůny, 

MSc., navštívila ve dnech 

7. – 9. prosince 2009 posádku 

Vyškov delegace Ozbrojených 

sil Slovenské republiky, vedená 

náčelníkem Odboru personál-

ního managementu Štábu pro 

podporu operací OS SR plukov-

níkem gšt. Ing. Emilem Hvástou.
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vzdušných sil a následně s Halou vzduš-
ných sil. Tato problematika slovenské 
hosty velice zaujala a byla diskutována 
možnost přípravy specialistů vzdušných 
sil OS SR na VeV – VA. Ze strany sloven-
ských hostů byl velmi vysoce hodnocen 
systém přípravy specialistů vzdušných 
sil a vybudovaná učebně-výcviková 
základna. Ukázky byly zakončeny na 
cvičišti pro boj v zastavěném prostoru 
JESENÍK.  •

Text: RNDr. František Herodek
Foto: Olga Karaff ová

VELITELSTVÍ VÝCVIKU – VOJENSKÁ AKADEMIE

pořádá

v rámci oslav 75. výročí zahájení přípravy personálu v posádce Vyškov konferenci

20  LET  

TRANSFORMACE  VOJENSKÉHO  ŠKOLSTVÍ

PŘÍPRAVA PERSONÁLU PRO POTŘEBY AČR

Konference se bude konat pod záštitou:

- náměstka ministra obrany generálporučíka v. z. Ing. Františka PADĚLKA,
- předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovzu PS PČR PhDr. Waltera BARTOŠE,

- místopředsedy Výboru pro obranu PS PČR Ing. Michaela HRBATY.

Termín konání konference: 30. – 31. března 2010

Místo konání konference: posádka Vyškov

e-mail: konference@vavyskov.cz

Podrobné informace o konferenci včetně elektronické verze přihlášky jsou k dispozici na www-stránkách 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie na adrese http://www.vavyskov.cz/ nebo v rámci  rezortu obrany 
na Celoarmádní datové síti na portále Velitelství výcviku – Vojenské akademie na adrese 
http://vev-va.ispovy.acr/.
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Návštěva plukovníka Yuvala Bazaka 
se uskutečnila na základě memoranda 
o porozumění, podepsaného 7. září 
2009 v Tel Avivu místopředsedou vlá-
dy a ministrem obrany České repub-
liky Martinem Bartákem a jeho izra-
elským protějškem vícepremiérem 
a ministrem obrany Ehudem Barakem 
při loňském jednání obou ministrů 
v Izraeli. Memorandum, které posunu-

lo spolupráci mezi Českou republikou 
a Izraelem v oblasti obrany, vytváří 
rámec pro sdílení informací z bezpeč-
nostní oblasti, spolupráci na výzkum-
ných projektech v oblasti vyzbrojová-
ní a výcviku jednotek Armády České 
republiky a Izraelských obranných sil 
na území druhého státu.  

Přidělence obrany Izraele plukovní-
ka Yuvala Bazaka přijal velitel VeV – VA 
plukovník gšt.  Jaromír Zůna, který jej 
v krátkém briefingu seznámil s poslá-
ním a činností VeV – VA jako rezortní-
ho vzdělávacího zařízení s mezinárod-
ní působností, systémem vzdělávání 
a výcviku v AČR a poté byly nastíněny 
a projednávány možnosti vzájemné 
spolupráce.  •

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Olga Karaff ová 

Přidělenec obrany Izraele 

navštívil Vyškov

P
rvní letošní – a to vel-

mi vzácnou návštěvu 

ze zahraničí – přivítala dne 

13. ledna 2010 posádka Vyškov, 

do které zavítal přidělenec 

obrany Izraele plukovník Yuval 

Bazak. Rozšířil tak řadu zahra-

ničních návštěv, kterých jen 

do listopadu loňského roku 

přivítal Vyškov v rámci rozví-

jení mezinárodní spolupráce 

a centra mezinárodního výcvi-

ku celkem 14, a to z Rakous-

ka, Francie, Kanady, Srbska, 

Maďarska, Slovinska, Švédska 

a Nizozemska. 

D
ne 4. prosince 2009 navštívila 

Velitelství výcviku – Vojenskou 

akademii Vyškov další z delegací 

Vojenské akademie v Bělehradě.

Tato zahraniční delegace přiletěla stej-
ně jako předcházející na týdenní návštěvu 
České republiky v rámci programu OSCE 
(Organizace pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě) spolu se zástupci OSCE v Srbsku, 
s cílem seznámit studenty VA Srbska 
s reformou vzdělávání v AČR. Týdenní 
pobyt účastníků návštěvy v ČR tak byl 
zaměřen na jejich seznámení se změnami 
koncepce obranné politiky AČR po vstu-
pu do NATO, s vývojem vojenského škol-
ství, současností vysokého vojenského 
vzdělávání a dopady změn ve společnosti 
na vojenské vzdělávání. Během pobytu 
zavítali kromě Prahy také do dvou vojen-
ských škol, a to na Univerzitu obrany (UO) 
Brno, kterou si mimo jiné měli možnost 
také prohlédnout v rámci Dne otevřených 
dveří, a na Velitelství výcviku – Vojenskou 
akademii (VeV – VA) ve Vyškově.

Během několikahodinové návštěvy ve 
Vyškově si zahraniční hosté měli možnost 
prohlédnout některé prostory VeV – VA 
a seznámit se tak především se speciální 
učebně-výcvikovou základnou využí-
vanou při výcviku vojáků zde v posád-
ce. VeV – VA pro ně připravilo prohlídku 
Haly vzdušných sil, která slouží k výcviku 
příslušníků leteckého pozemního tech-
nického personálu a protiletadlového 
raketového vojska AČR a mohli tak zde 
spatřit celou řadu techniky, sloužící k výu-
ce a výcviku, včetně letounů L-39 a vrtul-
níků Mi-17, Mi-24V. Dále studenti navštívili 
prostory Odboru simulačních a trenažéro-
vých technologií, kde se nejen seznámili 
s možnostmi využití tohoto pracoviště, 
podobně jako u Centra simulačních a tre-
nažérových technologií předešlý den 
v Brně, a rovněž si jeho technické vybave-
ní na špičkové úrovni prohlédli.  

V závěru svého programu pak srbští 
studenti shlédli speciální učebny Odboru 
přípravy do mírových operací, které jsou 
využívány mimo jiné pro přípravu vojen-
ských pozorovatelů nebo při přípravě kon-
tingentů před výjezdem do mise apod. •

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, 
zastupující tisková informační důstojnice VeV – VA 

Studenti VA Srbska 

na VeV – VA 
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Ve dnech od 7. do 10. prosince 2009 
se uskutečnila v pořadí již druhá pláno-
vací konference a rekognoskace padesá-
tičlenné skupiny příslušníků belgických 
ozbrojených sil, kterou vedl major Pierre 
Pirson.

Rekognoskace byla tentokrát zaměře-
na na detailní místa výcviku, včetně logis-
tického zázemí, a to v souladu s doplň-
kem Technické dohody mezi Českou 
republikou a Belgickým královstvím.

Velitelé bojových rot a příslušníci 
logistiky se podrobně seznámili s mož-
ným využitím střelnic, ubytoven a tábo-
řišť. Předpokládá se, že březnového 
dvoutýdenního cvičení se zúčastní na 
1800 osob a více než 500 kusů těžké 
vojenské techniky.

Účastníci plánovací konference také 
řešili nasazení taktického letectva a více-
účelových bitevních vrtulníků Augusta 
A 109, tanků Leopard 1, kolových obr-
něných transportérů 6×6 Pandur 1, kolo-
vých obrněných transportérů 8×8 Pira-
nha III s kanony CMI 90 mm, lehkých 
kolových obrněných vozidel IVECO (LMV), 
víceúčelových kolových obrněných vozi-
del 4×4 Dingo 2 (MPPV), bojových vozi-
del AIF (M-113 s 25 mm kanonem), pro-
titankových řízených střel (PTŘS) Milan 
a nákladních vozidel různého typu.

První část cvičení bude zaměřena na 
ostré bojové střelby s nasazením vrtul-
níků, taktického letectva a pozemních 
sil. Sladěnost výcviku belgických vojáků, 
kteří plní úkoly v mírových operacích 
v praktickém taktickém výcviku, se plá-
nuje na druhý týden.

Nasazením tak velkého počtu osob 
a bojové techniky se jedná o největší cvi-
čení zahraničních armád na našem úze-
mí za posledních pět let.

V rámci cvičení je belgickou stranou 
naplánován ukázkový den, na který 

budou pozváni nejen nejvyšší představi-
telé OS Belgie.

Belgičtí vojáci ze 7. mechanizo-
vané brigády překonali vzdálenost 
780 km z posádkového města Marce-en-
Famenne, kde sídlí jejich velitelství, do 
Vojenského újezdu Hradiště šestnácti 
vozidly, a to včetně lehkých kolových 
vozidel IVECO.

Belgická 7. mechanizovaná brigáda 
se podílí na kolektivní obraně v Evropě, 
na humanitárních operacích a je určena 
k operacím na podporu míru. V současné 
době její vojáci působí v Afghánistánu, 
Kosovu a Libanonu.

Plánovací konferenci za českou 
stranu vedli zástupci Velitelství výcvi-
ku – Vojenské akademie Vyškov, která 
odpovídá za oblast organizace výcviku 
zahraničních jednotek v ČR v součinnosti 
se sekcí rozvoje druhů sil MO a dalšími 
složkami české armády.

Závěrečná plánovací konference 
zástupců české a belgické strany se usku-
teční 26. ledna 2010 ve Vyškově. Zde by 
měla být podepsána také tzv. Technická 
dohoda s jednotlivými přílohami k zabez-
pečení cvičení.  •

Autor: Stanislav Stebila, 
tiskový a informační pracovník SOVZ Hradiště

Příprava největšího cvičení v plném proudu

Začátkem března bude na základě požadavku přidělence obrany 
Belgického království zajišťovat Středisko obsluh výcvikového zaří-

zení Hradiště výcvik jednotek 7. mechanizované brigády Ozbrojených sil 
Belgie. 
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Výcvik nových řidičů byl zahájen 
31. srpna 2009 a probíhal v několika 
kurzech. Základem správné jízdy řidiče, 
jsou jeho vědomosti z platné legislativy 
zkušenosti a také dobrá znalost vozidla. 
Tito řidiči se museli důkladně seznámit 
s konstrukcí tohoto speciálního vozi-
dla, s jeho ovládacími prvky a údržbou. 
Po teoretické přípravě se přistoupilo 
k praktické části a s vozidly se vyjelo na 
cesty a do terénu.

Pro co největší přiblížení se podmín-
kám, ve kterých budou tito řidiči plnit 

úkoly v rámci mezinárodních operací, 
byla vozidla upravena do bojové kon-
fi gurace. S takto upravenými vozidly 
během jednotlivých pětidenních kurzů 
řidiči překonávali překážky, které byly 
na hranici jízdních vlastností těchto 
vozidel. Zpočátku byli řidiči k náročnos-
ti jízdních podmínek skeptičtí, ale po 
předvedení způsobu překonávání jed-
notlivých překážek a objasnění techniky 
jízdy už nebyly žádné pochybnosti, co 
tato vozidla zvládnou.

Pro výcvik v terénu byly vybrány 
překážky, na kterých si řidiči vyzkoušeli 
maximální boční náklon vozidla a vari-
anty vyjíždění a sjíždění prudkého sva-
hu, a to jak na sypkém, tak i na kame-
nitém povrchu. Při překonávání těchto 
překážek museli počítat s délkou vozi-
dla a jeho světlou výškou. Na praktic-
kém zaměstnání si mohli řidiči vyzkou-
šet překonat překážku podle své úvahy, 
přičemž se sami přesvědčili o rozdílnosti 
techniky jízdy oproti klasickému Land 
Roveru. Často došlo i k uváznutí vozidla, 
a pak bylo zapotřebí použít pomocný 
naviják, kterým je vozidlo vybaveno. 
Při samovyprošťování uváznutých vozi-
del se řidiči naučili ovládat elektrický 
naviják a poznali jeho možnosti. Pro 
vyproštění uváznutého vozidla musí 
řidič skloubit několik činností dohroma-
dy, přičemž vždy nejsou úplně ideální 
podmínky, které by vyproštění řidiči 

usnadnily. V takových případech záleží 
na zkušenostech řidiče, jak si s takovým 
problémem poradí.

Řidiči při plnění úkolů jezdí po růz-
ných typech komunikací a dostávají se 
do míst, ve kterých bývají komunika-
ce protnuté vodními toky a most není 
poblíž, nebo je zničen. V těchto pří-
padech nezbývá nic jiného, než tento 
vodní tok překonat broděním. Proto 
byly vybrány trasy, na kterých se nachá-
zí několik vhodných brodů okolních 
potoků. Při překonávání těchto brodů 
řidiči využívali uzávěrky a redukce, kte-
ré umožňovaly plynulý průjezd vodním 
tokem. Výcvik byl dost rozmanitý, při-
čemž nebyla opomenuta jízda v kolo-
nách, v hustém městském provozu 
i přesuny se zvýšenou rychlostí.

Většina z těchto řidičů není v armá-
dě žádným nováčkem, mají za sebou 
už několik mírových operací a mohou 
porovnávat místa, jenž byly pro jejich 
výcvik vybrány, s místy, ve kterých plnili 
úkoly. Při vyhodnocování provedených 
kurzů vyjádřili názor na jednotlivé eta-
py výcviku s vozidlem Kajman. Potvrdili 
nám, že požadavky, které byly na ně kla-
deny, se dají přirovnat k reálným situa-
cím, se kterými se potkávají při nasazení 
v misích.  •

Text: kpt. Bc. Marek Medvecký
Foto: prap. Petr Hrušecký

Výcvik řidičů LRD 130 MA 4 KAJMAN do mise

V
 srpnu minulého roku jste 

měli možnost si přečíst člá-

nek o novém bojovém vozidle 

„KAJMAN“ na podvozku LRD 

130 MA 4, které je zaváděno 

do výzbroje armády, a v této 

souvislosti i o přípravě řidičů 

u Institutu dopravní výchovy 

AČR. Prvnímu kurzu předchá-

zela důsledná příprava pří-

slušníků IDV se zaměřením na 

studium dokumentace vozidla 

a praktického ovládání. 
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Hlavním cílem a požadavkem velení 
OZPř bylo na bázi stávajících prosto-
rů uspořádat a vytvořit ucelený rajon 
s místnostmi, zabezpečující potřeby 
činnosti celého odboru. V prostorech  
budovy jsou jak pracovní, tak relaxační 
místnosti.

V 1. až 3. nadzemním podlaží se 
nacházejí jednotlivé výcvikové kurzy 
s klasickým uspořádáním – kanceláře, 
ložnice, sociální zařízení, sklady, klubov-
na, učebna, sušárna, kuchyňka. Přízemí 
je odlišné v tom, že v pravé části sídlí 
velení odboru. Součástí velení jsou kan-
celáře, zasedací a plánovací místnost. 
V levé části jsou vybudované místnosti 
pro odpočinek a internetová místnost. 
Ostatní prostory využívá výcvikový kurz 
na kanceláře a sklady. Ve sklepním pro-
storu se nachází ve čtyřech místnostech 
kvalitně vybavená posilovna. Posilovna 
slouží pro potřeby všech příslušníků IVý. 

V současné době je ubytovací kapa-
cita všech výcvikových kurzů 150 osob. 

Ložnice jsou jednoduše vybaveny pro 
potřebu přenocování. Sociální zařízení 
prošla v roce 2009 částečnou opravou. 
Problémem jsou okna, která již dosluhu-
jí. I přes uvedený nedostatek je budova 
v zachovalém stavu. 

A jak se nám daří plnit hlavní cíl velení 
odboru, který jsem zmínil v úvodu člán-
ku? Výstižné je vysoce kladné hodnoce-
ní velitele VeV – VA, který při prezentaci 
Institutu výcviku dne 22. 10. 2009 spo-
lečně s hlavními funkcionáři a účastníky 
zaměstnání na budovu zavítal.  •

Text:  pplk. Ing. Jiří Heřmanský
Foto: Hana Jurčová

ODBOR ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY 

– budova č. 266

O
d 1. ledna 2009 je Odbor základní přípravy  (OZPř) dislokován 

na budově č. 266. Do užívání OZPř přešla budova po ukončení 

činnosti Výcvikové základny (VÚ 8665). V budově dnes sídlí velení 

OZPř a jsou zde prostory pro čtyři výcvikové kurzy. 
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Společně s velením 
odboru měl velký podíl 
na přípravě a provedení 
jednotlivých zaměstnání 
a plánovaných akcí kpt. 
Mgr. Ctirad Fiala, přísluš-
ník SVP Olomouc.

Bohužel z důvodu 
sněhových podmínek 
nemohl být proveden 
výcvik v přesunech na 
skialpech a sněžnicích. 
Vzhledem ke ztíženým 
povětrnostním podmín-
kám byly však cíle zaměst-
nání splněny i  při pěších 
přesunech. Odměnou za 
fyzické výkony byla mož-
nost regenerace v sau-
ně, vířivce, bazénu a na 

masážích, které nám byly vedením VLRZ 
Ovčárna přiděleny.

Součástí regenerace sil a stmelení 
byla společenská akce v obci Světlá Hora. 
Zde jsme změřili své síly v kuželkách 
a pochutnali si na domácí zabíjačce. 

Zaměstnání ukázala, že příslušníci 
odboru dokáží nejen plnit stanovené 
úkoly, ale se i společensky pobavit.  •

Text a foto: pplk. Ing. Jiří Heřmanský

Ke konci roku 2009, přesně 7. – 9. 12. 2009, 

absolvovali příslušníci OZPř metodický den 

náčelníka OZPř. Zaměstnání proběhlo v okolí 

Pradědu (Jeseníky). Cílem bylo praktické pro-

cvičení si dovedností potřebných pro orientaci 

a pohyb v horském terénu, zvýšení fyzické a psy-

chické odolnosti ve ztížených podmínkách a 

stmelení příslušníků OZPř v nových strukturách 

před výcvikovým rokem. 

METODICKÝ DEN 

náčelníka Odboru základní přípravy
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Tímto článkem bych chtěl reagovat 
na časté dotazy a připomínky některých 
příslušníků VeV – VA: „Co vlastně děláte, 
když nemáte vojáky?“. Odpověď není 
nijak složitá. Vzděláváme se a připravu-
jeme na další výcvik tak, aby byl ještě 
kvalitnější co do zplánování, organizace 
jednotlivých zaměstnání, zabezpečení 
materiálem, ale hlavně odbornou při-
praveností všech instruktorů výcviku. 
Neplánovanou přestávkou ve výcviku 
nám vznikl prostor pro zdokonalování 
se ve velitelské, metodické a odborné 
přípravě. Naším cílem je nepromar-
nit tuto příležitost a plně ji využít jak 
k regeneraci, tak k již zmíněnému vzdě-
lávání se.

A jaké výcvikové, vzdělávací a rege-
nerační aktivity jsme zatím zplánovali 
a realizovali? Ve IV. čtvrtletí 2009 se jed-
nalo o tyto aktivity:

1. Velitelská a metodická příprava 

(19. 10. – 18. 12. 2009)

 Příprava byla zplánována na základě 
zkušeností z výcviku. Rozhodujícími 
předměty byly:
• Základy pedagogiky, psycholo-

gie a komunikace
• Střelecká příprava
• Taktická příprava
• Tělesná příprava
• OPZHN, KIP, ToPo, fi nanční služba, 

logistické zabezpečení, právní 
služba.

 Cílem bylo rozšířit odborné znalos-
ti, prověřit jejich zvládnutí a vedení 
zaměstnání. Zaměstnání byla při-
pravena a provedena v součinnosti 
s odděleními VeV – VA, IVz a Casri. 
Součástí byla taktéž beseda s vrch-
ním praporčíkem VeV – VA, etický 
seminář, exkurze pevnostního opev-
nění Dobrošov a metodický den 
náčelníka OZPř na zařízení Ovčárna.

2. Jazykové kurzy

 Jazykové kurzy byly různého zamě-
ření a absolvovali je 4 instruktoři 
výcviku.

3. Kurzy BMATT

 Do kurzů BMATT bylo zařazeno cel-
kem 8 instruktorů výcviku. Výcvik 
byl zaměřen na činnost v mírových 
operacích a zkušenosti ve střelecké 
přípravě.

4. Kurz zdravotnických instruktorů

 Kurz úspěšně absolvoval 1 instruktor 
výcviku.

5. Příprava do mise KFOR

 Do přípravy byli zařazeni 3 instrukto-
ři výcviku.

A co budeme dělat v I. čtvrtletí 
2010?

Hlavní náplní jsou stáže u bojo-
vých útvarů 4. brn a 7. mb v termínu 
11. 1. – 19. 2. a výcvik 18 osob v základní 
přípravě (AZ + 2 rekruti). V měsíci břez-
nu nastoupí ve třech termínech 150 
aktivních záloh na účelové kurzy střel-
ců z ručních zbraní. Vybraní instruktoři 
výcviku nastoupí do jazykových kurzů, 
kurzu zdravotního instruktora a v závě-
ru měsíce března do kurzu instruktora 
tělesné přípravy.

Myslím, že se mi podařilo v krát-
kém výčtu aktivit odpovědět na otázku 
uvedenou v úvodu článku. Na závěr 
chci ještě jednou zopakovat: chceme 
instruktorům výcviku dát to, na co 
v posledních zhruba čtyřech letech 
neměli čas a klid.  •

Text: pplk. Ing. Jiří Heřmanský

Činnost příslušníků Odboru základní přípravy 

ve IV. čtvrtletí 2009 a v I. čtvrtletí 2010

Z 
důvodu pozastavení náboru do jednotek a útvarů AČR byl ke 

dni 30. září 2009 u Odboru základní přípravy ukončen inten-

zivní výcvik žáků přípravné služby. Předpoklad zahájení výcviku je 

1. srpna 2010 nástupem studentů UO Brno. 

… přišel i Ježíšek

Předvánoční vyvedení důst. kurzu

Zeptáme-li se někoho, co bude dělat 
21. – 23. prosince, pravděpodobně usly-
šíme něco jako „shánět kapra, stromeček 
a dárky, péct cukroví…“. Jen málokdo si 
asi dovede představit, že by sbíral v lese 
chvojí nikoliv za účelem vánoční deko-
race, ale proto, aby mu v noci nebyla 
zima. A přesně tohle dělala pár dní před 
Štědrým dnem naše četa posluchačů 
důstojnického kurzu. V uvedeném termí-
nu jsme totiž měli první komplexní polní 
výcvik.
Vše začalo v pondělí ráno, kdy jsme se 
vybaveni MILESY přesunuli do výcviko-
vého prostoru a pod taktickým námě-
tem si procvičili útok i obranu družstva. 
Úspěšnost boje bohužel nebylo možné 
monitorovat, protože zařízení MILES 
pravděpodobně odmítá fungovat, kles-
ne-li rtuť teploměru hluboko pod bod 
mrazu. Přesně v těchto klimatických 
podmínkách jsme se pak již téměř za tmy 
odebrali budovat přístřešky k přespání. 
Jako předvánoční bonus si někteří z nás 
zkusili zabít a stáhnout králíky, které jsme 
měli mít k večeři. Bohužel, mokré dřevo 
nám tento plán překazilo, a tak jsme byli 
rádi za promrzlé svačiny, které jsme si pro 
všechny případy vzali s sebou. Zajímavou 
zkušeností pro nás bylo použití noktovi-
zorů při strážení tábora. 
Následující ráno jsme vylézali ze spacá-
ků sice rozlámaní, ale vesměs s dobrou 
náladou a napětím, co pro nás skupi-
na instruktorů v čele s mjr. Dorušákem, 
nprap. Horákem a prap. Zabloudilem 
nachystala na druhý den. Hned po sní-
dani jsme zpracovali bojový rozkaz a při 
jeho plnění se procvičili v dalších taktic-
kých situacích. Přístřešky jsme budovali 
tentokrát za světla a – poučeni předešlou 
nocí – velmi důkladně. Po setmění jsme 
se vydali provést léčku na jedoucí vozidlo. 
I přes to, že jsme okolo přístřešků nastražili 
pozemní světla, pronikl za naší nepřítom-
nosti do tábora Ježíšek, a tak pro nás byl 
komplexní výcvik vlastně předvánočním 
dárkem.  • 

Text: por. Mgr. Terezie Tučková 
 a kolektiv důstojnického kurzu

VÁŠ  NÁZOR
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Bývalý Vojenský technický ústav 
pozemního vojska, dříve VÚ 010 Vyškov, 
byl založen již v roce 1978. Za dobu své 
existence prošel ústav různými právními 
formami své existence: 16 let ve formě 
rozpočtové organizace MO (1978–1994), 
9 let činnosti jako příspěvková organizace 
zřízená MO (1994–2003), až do nynějšího 
,dosud šestiletého působení ve struktuře  
státního podniku VOP-026 Šternberk, s. p. 
(od r. 2003 dosud). 

Dynamika procesů – ať celospolečen-
ských, tak především vnitrorezortních, 
jejichž vývoj s určitou setrvačností kopí-
rují i rezortní zařízení v oblasti výzkumně-
vývojové, výrobní, opravárenské a zkušeb-
ní základny – jsou důvodem k představení 
a malému zamyšlení nad přítomností 
i budoucností tohoto vyškovského posád-
kového zařízení.

Současná divize VTÚPV Vyškov je 
moderní vývojové, výrobní a zkušební 
pracoviště sloužící ve vybraných obo-
rech a technologiích pozemní techniky 
a logistiky  především potřebám OS ČR. Je 
organickou integrální součástí VOP-026 
Šternberk, s. p., ekonomicky stabilní a roz-
víjející se produkční jednotkou s význam-

ným podílem na pozitivních ekonomic-
kých výsledcích podniku. 

Počet kmenových zaměstnanců divi-
ze je cca 200. Z hlediska kvalifi kace je 
přibližně 40 % vysokoškolsky vzdělaných 
ve strojírenských a elektrotechnických 
oborech, asi 30 % středních technických 
zaměstnanců a 30 % kvalifi kovaných 
řemeslníků potřebných profesí.

Pracoviště divize VTÚPV Vyškov jsou 
vybavena moderními projektovými 
a konstrukčními nástroji v oblasti strojí-
renských a elektrotechnických konstrukcí, 
unikátními zkušebnami s odpovídajícím 
přístrojovým vybavením, účelnou výrob-
ní a montážní technologií. 

Divize jako součást státního podniku 
udržuje vybrané procesy systému jakos-
ti, kde podnik je držitelem certifi kátu 
ISO 9001:2000 (Lloydś Register Quality 
Assurance) a Osvědčení AQAP 2110 
(ÚřSKSOJ MO). Je držitelem osvědčení 

„Národní autorita“ v oblastech zkoušení 
pozemní techniky a EMC v souladu s pří-
slušnými STANAG.

Organizační struktura divize a jejich 
produkčních i podpůrných útvarů vychá-
zí z poslání divize a odpovídá vertikál-

nímu liniově-štábnímu způsobu řízení. 
Současně však je natolik fl exibilní, že 
umožňuje v případě potřeby aplikovat 
horizontální projektové řízení, které je 
uplatňováno při řešení nejvýznamnějších 
zakázek. 

Základní organizační prvky tvoří pět 
odborných pracovišť. Dva z nich – Odbor 
tankové a automobilní techniky (OTAT) 
a Odbor ženijní, zdravotní a logistické 
techniky (OŽLZT) – jsou v zásadě „držitelé“ 
a gestoři základních technických oborů 
a technologií působnosti. Další tři obory 
udržují a rozvíjí specializované schopnosti 
potřebné k realizaci především hmotných 
výstupů – výrobků divize. Jsou to Odbor 
strojírenské a elektrotechnické konstruk-
ce (OSEK), Odbor výroby (OV) a Odbor 
zkoušení techniky (OZT). 

Divize VTÚPV Vyškov poskytuje v sou-
ladu se zakládací listinou podniku svému 
zakladateli, tj. rezortu obrany, následující 
hlavní služby:

První oblast odborných aktivit lze cha-
rakterizovat jako specializované služby 
charakteru nehmotných výstupů v oblasti 
podpory státní správy formou vypraco-
vání odborných podkladů a studií, analýz, 

VTÚPV Vyškov 

„PROFESIONÁLOVÉ  PROFESIONÁLŮM“

C
estou na cvičiště do VVP Dědice míjíme VOP-026 Šternberk, s. p., divizi VTÚPV Vyškov. Mnozí pří-

slušníci posádky neví, že se jedná o zařízení, které se významně podílí na vyzbrojování AČR. 
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dokumentů technického, vojensko-tech-
nického nebo technicko-ekonomického 
charakteru k podpoře a řízení akvizičních 
procesů MO ČR. Jsou to rovněž odbor-
né posudky a návrhy v oblasti technické 
standardizace a normalizace realizované 
při tvorbě a revizích norem STANAG a ČOS, 
aktivní účast specialistů v různých stálých 
či ad-hoc týmech, pracovních skupinách 
NATO a EDA. 

Druhou aktivitou významnou pro 
udržení a rozvoj odborné způsobilosti je 
trvalá kompetentní účast při řešení projek-
tů výzkumu a vývoje ve vybraných obran-
ných technologiích a programech MO. 
K nejvýznamnějším patří problematika 
výzkumu a ověřování působení vyzařová-
ní, úniku, odolnosti, rušení, ochrany v růz-
ných spektrech EM pole a EMI, výzkum 
v oblasti využití vysokovýkonových mikro-
vlnných pulzů, vývojové řešení prostředků 
logistiky (ASKD, POKA 4, …), ženijních pro-
středků (AM 70, řízená minová pole, …). Při 
tom spolupracuje s různými vysokoškol-
skými pracovišti, především s Univerzitou 
obrany Brno.

Třetí významnou aktivitou jsou 
schopnosti vlastní návrhové, projektové, 
konstrukční činnosti v oblasti strojíren-
ských a elektrotechnických technologií, 
vypracování výrobních technologických 
postupů, vypracování technických pod-
mínek, provozní a průvodní dokumentace 
k výrobkům. K těmto činnostem je přísluš-
né pracoviště vybaveno moderním a trva-
le aktualizovaným SW a HW pro podporu 
projektování v 3D, speciálními SW produk-
ty pro simulaci a výpočty statických/dyna-
mických namáhání, tisková řešení, archiva-
ci, databázemi a knihovnami používaných 
prvků apod.

Čtvrtým udržovaným procesem je 
výroba funkčních vzorů, prototypů a opa-
kovaná kusová výroba vybraných strojí-
renských a elektrotechnických výrobků. 
Tato je prováděna v moderně vybavených 
montážních halách a speciálních dílnách 
(dělení a tvarování materiálu, třískové 
obrábění, tryskání, lakovna, truhlárna, 
elektrodílna,…). K významným výstupům 
patří úspěšný vývoj a výroba nové řady 
mobilních dílen typu ASKD (osm verzí), 
hydrometeorologické pracoviště OBLAK, 
geografi cké pracoviště SOUMOP (spr spe-
ciálních pracovišť ve 4 ISO 1c), vozidlo pro 
týmy EOD, mobilní topografi cké pracoviš-
tě pro dělostřelectvo MTPPD-B, podíl na 
VŠV, různé moduly a pracoviště pro polní 
nemocnice, mobilní stožáry pro pasivní 
sledovací systém VĚRA, různé aplikace 
fi ltroventilačních zařízení FVZ-98 (např. 
FVZ-98M pro vozidlo KBVP 8×8) a řada dal-
ších speciálních mobilních pracovišť pro 
různé uživatele AČR.  

Pátou dlouhodobě stabilní a zákazní-
ky uznávanou činností je vojenské i civilní, 
akreditované i neakreditované zkušebnic-
tví. Odbor zkoušení techniky je akreditova-
nou zkušební laboratoří č. 1103 (osvědče-
ní ČIA), která svoji činnost provádí v rámci 
VOP-026 jako autorizované osoby č. 253 
(notifi kované osoby č. 1380). 

Plně využíváno vojenskými  i civilními 
zákazníky je šest speciálních akreditova-
ných zkušeben s unikátním vybavením. 
Jsou to: Zkušebna kompletů (váhy, profi -
ly, naklápěcí plošina do 60 tun, zkušební 
terénní okruh), Zkušebna konstrukčních 
skupin a speciálních měření (vibrační 
stendy), Zkušebna elektrické bezpečnosti 
a elektrotechnických prostředků (speciální 
stendy do 500 kW), Zkušebna potápěčské 

techniky (hydraulický simulátor do hloub-
ky 60 m). 

Významným oborem zkušebnictví, ale 
i teoretickým pracovištěm rozvoje metod, 
prostředků a ověřování nových jevů a prin-
cipů, je Zkušebna elektromagnetické kom-
patibility (unikátní semianechoická hala 
EMC k měření vyzařování, venkovní anté-
ny a generátory NEMP, UWB k testování 
elektromagnetické  odolnosti vojenských 
i civilních objektů,…). Jako poslední byla 
v r. 2007 akreditována Zkušebna tribo-
technické diagnostiky.

Oblast možností zkoušení techniky ve 
VTÚPV Vyškov si zaslouží zvláštní pozor-
nost, a proto je mu věnován další samo-
statný článek Profesionála.

Obecně lze konstatovat, že výše uve-
dené analytické, výzkumně-vývojové, 
výrobní a zkušební činnosti jsou realizo-
vány především v následujících hlavních 
oborech a technologiích odborné působ-
nosti divize VTÚPV:
• pásová a kolová bojová a dopravní 

pozemní technika, jejich aplikace, páso-
vé a kolové podvozky, subsystémy;

• vybrané druhy ženijní techniky a mate-
riálu (mosty, zatarasování / odtarasová-
ní, …);

• vybrané prostředky logistiky (prostřed-
ky manipulace s materiálem, kontejne-
rizace, mobilní dílenské a evakuační 
prostředky,…);

• zdrojové, rozvodné a osvětlovací sou-
pravy mobilní, přenosné;

• vybraná mobilní pracoviště a speciální 
moduly vojenské zdravotní služby;

• speciální strojírenské a elektrotech-
nické technologie a výrobky duálního 
využití.

Příklad zástavby zdravotnického modulu FVZ-98M
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V existenci VTÚPV Vyškov lze 
poslední období charakterizovat jako 
období všestranně úspěšné. Dosažené 
hospodářské výsledky umožnily její 
dynamický rozvoj, odborný růst, cíle-
né investice do majetku, kvalifika-

ce zaměstnanců a další zlepšování 
pracovního prostředí a pracovních 
podmínek.

Rok 2010 bude pro divizi VTÚPV 
velmi důležitý. V tomto roce probíhá 

– na základě Usnesení vlády ČR č. 1159 

ze 7. 9. 2009 – sloučení VOP-025 Nový 
Jičín s VOP-026 Šternberk,s. p. Divize 
má velkou výhodu pro naplňování 
svého poslání a role při pořizování 
techniky do AČR i proto, že pevně sto-
jí na třech základních pilířích činnosti, 

Pojízdná převazovna POP-2

Mobilní stanice hydromet. zabezpečení

Implementace RS Harris, VICM a rušičů na LOV Iveco Automobil mostní AM-70

Mobilní opravárenské pracoviště vrtulníků Polaris Sportsmann pro potřeby misí

Ukázka některých výsledků práce VTÚPV Vyškov:
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Anténní nosič AN-25

tj. vlastní vývoj, vlastní výroba a vlast-
ní řada zkušeben. Nezanedbatelnou 
výhodou je, že je součástí největší 
armádní posádky a jejího potenciálu. 
Divize je otevřena všem tuzemským 
i zahraničním partnerům ke korekt-
ní, vzájemně výhodné a prospěšné 
spolupráci.  

VTÚPV Vyškov je pracoviště flexibil-
ní svým pro-zákaznicky orientovaným 
přístupem a myšlením svých vedou-
cích i řadových zaměstnanců, jejich 
odpovědným přístupem a zdravou 
loajalitou k podniku, jejich znalostmi, 
schopnostmi, dovednostmi v oblas-
tech jak tvůrčí technické duševní prá-
ce, erudice, „know-how“, tak řemeslné 
úrovně výrobků.

Vedení divize – i přes některé aktu-
ální negativní faktory, související se 
světovou hospodářskou krizí – hledí 
do budoucnosti optimisticky, protože 
má potenciál, schopnosti, flexibilitu, 
vize a vůli je naplňovat.  •

Připravili:
Ing. Radoslav Kočár, ředitel divize VTÚPV Vyškov,

Ing. Josef Hrnčiřík,
 vedoucí obchodního odboru VTÚPV

DOPISY  OD  VÁS
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Odznak absolventa kariérového kur-
zu Velitelství výcviku – Vojenské akade-
mie (dále jen „odznak absolventa“) byl 
zřízen jako součást nově budovaných 
tradic, obřadů a zvyklostí. Udělování 
odznaku absolventa kariérového kurzu 
má přispět ke zvýšení prestiže resortní 
školy MO, ke zvýšení pocitu hrdosti pro 
absolventy kariérových kurzů a souná-
ležitosti s institucí, která jim poskytuje 
vojenské vzdělání a připravuje pro služ-
bu v profesionálních OS.

Zavedení odznaku absolventa bylo 
schváleno Vojenským historickým ústa-
vem MO v Praze, velitelem Společných 
sil v Olomouci, ředitelem SRDS-OS MO 
v Praze a Oddělením vývoje a zkušebnic-
tví výstroje VZ 381802 v Brně. Praktickou 
realizaci odznaku absolventa provedla 
fi rma Mechanika Prostějov, v. d.

Charakteristika odznaku absolventa 
kariérového kurzu: 
• odznak absolventa je dokladem 

a vnějším symbolem absolvová-
ní kariérového kurzu, který slouží 
k naplnění kvalifi kačních požadav-
ků, předepsaných k výkonu funkcí 
na jednotlivých systemizovaných 
místech;

• odznak absolventa je obdobou 
odznaku 93 absolventa vysoké školy, 
který je dokladem a vnějším symbo-
lem absolvování vysoké školy, kte-
rá slouží k naplnění kvalifi kačních 
předpokladů předepsaných k výko-
nu funkcí na jednotlivých systemizo-
vaných místech;

• odznak absolventa má tři varianty 
– bronzovou pro rotmistry, stříbřitou 
pro praporčíky a verzi zlatovou pro 
důstojníky;

• odznak absolventa je udělován při 
příležitosti slavnostního vyřazení, 
které je organizováno na závěr karié-
rových kurzů – vždy při absolvování 
prvního kariérového kurzu v daném 
hodnostním sboru:
· bronzový – po úspěšném absol-

vování kurzu velitelů družstev 
(první kariérový kurz);

· stříbřitý – po úspěšném absolvo-
vání praporčického kurzu (vstup 
do praporčického sboru);

· zlatový – po úspěšném absolvo-
vání důstojnického kurzu (vstup 
do důstojnického sboru);

• odznak absolventa je udělován po 
úspěšném absolvování příslušného 
kariérového kurzu na VeV – VA a jeho 
součástí je i předání číslovaného 
dekretu, který potvrzuje oprávně-
nost nošení odznaku absolventa na 
vojenském stejnokroji;

• o udělených odznacích a vydaných dekre-
tech je veden přehled na VeV – VA;

• v případě kariérového postupu a pře-
chodu do vyššího hodnostního sbo-
ru se na vojenském stejnokroji nosí 
pouze nejvyšší odznak absolventa;

• podle předpisu Všeob-P-47 
(Stejnokrojový předpis) je možné 
nosit odznak absolventa buď pod 
odznakem 93 pro absolventy vyso-
kých škol, tedy pod levou kapsou 
(stejně jako absolventský odznak 
zahraniční školy), nebo nad pravou 
kapsou (stejně jako odznaky pro 
výsadkáře, tělovýchovné pracovníky, 
nebo odznaky třídností);

• odznak absolventa je obdobou 
odznaku, který byl udělován na 
Vojenské akademii v Hranicích 
a vychází z jeho tradic.
Vzhledem k tomu, že každý absolvent 

obdrží pouze jeden exemplář odznaku, 
mohou si ho oprávnění nositelé (držite-
lé dekretu) zakoupit v Prodejně výstroje 
a outdoorových doplňků ve Vyškově. •

Text: o. z. RNDr. František Herodek

ODZNAK ABSOLVENTA KARIÉROVÉHO KURZU

Velitelství výcviku – Vojenské akademie

O
dznak absolventa karié-

rového kurzu byl poprvé 

udělen úspěšným absolventům 

důstojnického kurzu1 na jejich 

vyřazení dne 30. listopadu 2009. 

Udělování odznaků absolventa 

kariérového kurzu vyjadřuje 

návrat k historickým tradicím 

Vojenské akademie v Hranicích, 

která připravovala důstojnický 

sbor již v předválečném a pová-

lečném období až do roku 

1950. Na tyto tradice navazuje 

Velitelství výcviku – Vojenská 

akademie.

1 viz časopis Posádka Vyškov – PROFESIONÁL, 
číslo 10/2009, strana 4 – 6.

Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie

uděluje

poručíku Mgr. Jiřímu BOUČKOVI

Ve Vyškově 30. listopadu 2009Evidenční číslo: 003 plukovník gšt. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc.

ABSOLVENTA DŮSTOJNICKÉHO 
KURZU

DEKRETDEKRETDEKRETDEKRETDEKRET

zlatový                                             stříbřitý                                            bronzový
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Ostrých střeleb se pod vedením náčel-
níka Odboru kariérové přípravy pplk. Ing. 
Ivana Mráze, Ph.D., zúčastnili také noví 
příslušníci AČR – příslušníci důstojnického 
kurzu a příslušníci Klubu České a Slovenské 
obce dělostřelecké v posádce Vyškov 
a  někteří další hosté.

Zaměstnání organizačně zabezpečilo 
oddělení přípravy dělostřelectva z Odbo-
ru pozemních sil Institutu vzdělávání. 
Materiálně jej zabezpečil velitel roty dělo-
střelectva, techniky letectva, PLV a PLRV 
kapitán Ing. Pavel Šlimar.

Řídící střeleb mjr. Ing. Zdeněk Procházka 
společně s mjr. Ing. Petrem Reichlem a cvi-
čícími jednotkami ve velmi nepříznivém 
mrazivém počasí a za silného sněžení uká-
zali „tvrdou“ práci dělostřelectva při střel-
bách a plnění dalších odborných úkolů.

Součástí zaměstnání v terénu ve VVP 
byla i činnost lehkého průzkumného 
prostředku LOS, činnost průzkumného 
družstva na pozorovatelně, sondování 
atmosféry pomocí radiosondážní soupravy 
SONDA a mobilní topografi cké pracoviště 
pozemního dělostřelectva. Hlavní činnost 
probíhala v prostoru palebných postavení 
dělostřelecké čety 152 mm ShKH a čety 
120 mm a 82 mm minometů s jeho jednot-
livými prvky. 

Účastníci ukázek měli možnost vyslech-
nout odborný výklad učitelů a instruktorů, 
kteří jim popsali nejen techniku, ale v krát-
kosti objasnili i zásady jejího použití. Na 
praktických ukázkách v terénu se podíleli 

i někteří příslušníci smíšeného dělostřelec-
kého oddílu z Pardubic a minometné roty 
z Přáslavic, kteří střelby rotmistrovského 
kurzu pomáhali zabezpečit.

Po ukončení ukázek v terénu měli 
možnost účastníci ukázek ještě shlédnout 
velmi zajímavé ukázky techniky letectva, 
PLV a PLRV v nově vybudovaných a vyba-
vených halách.

Zajímavý slovní doprovod ke všem 
instalovaným prostředkům opět provedli 
instruktoři a velitelé příslušných odbornos-
tí z jednotky kapitána Šlimara – příslušníci 
roty dělostřelectva techniky letectva, PLV 
a PLRV.

Všichni přítomní ocenili tvrdou, namá-
havou, náročnou a vysoce kvalifi kovanou 
práci příslušníků dělostřelectva a dalších 
odborností a velmi pozitivně ocenili pro-
fesionální přístup všech zainteresovaných 
příslušníků ukázek a ostrých střeleb.

Se slovy uznání ocenili i příslušníky roty 
kapitána Šlimara, kteří mají řadu odbor-
ných kurzů a jsou schopni plnit různorodé 
odborné úkoly ve velmi složitých podmín-
kách a za trvalého snižování početního 
stavu řady odborností dělostřeleckých 
specializací, čímž v podstatě nedochází 
k zásadnímu narušení přípravy vojenských 
profesionálů dělostřelectva AČR.

Za přípravu a provedení ukázek a stře-
leb patří srdečné poděkování všem pří-
slušníkům, kteří se na tomto – pro účast-
níky kurzu a hosty – zajímavém a pěkném 
zaměstnání, účastnili.  •

Text: plk. v zál. Ing. Miroslav Hrebíček, CSc.,
pplk. Ing. Ivan Mráz, Ph.D.

Foto: Hana Jurčová

Ostré střelby dělostřelců a ukázky techniky

V
e sváteční předvánoční 

době se 16. 12. 2009 kona-

ly u Velitelství výcviku – 

Vojenské akademie ve Vyškově, 

v souladu s Plánem přípravy 

příslušníků rotmistrovského 

kurzu dělostřeleckých speci-

alizací, ostré střelby ve VVP 

Dědice z 82 mm, 120 mm mino-

metů a 152 mm ShKH vz. 77. 
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Nabídl jsem takovou vizi, jak to udě-
lat ještě zajímavější a náročnější. Týden 
na to už jsme znali datum, shodli jsme 
se, že cvičící budou uvedeni do reálné, 
předem připravené situace, tak říkajíc 
z chodu, a bude to součástí jejich závě-
rečného výcviku. Tak začala fáze přípravy, 
do které už jsme museli zasvětit všech-
ny velitele a další jednotky. Bez této spo-
lupráce by to nešlo, a tak školní prapor 
řešil MTZ pro všechny fi guranty (četa 
důstojnického kurzu). Institut doprav-
ní výchovy poskytl řidiče-instruktory 
s technikou a připravil IED. Příslušníci 
zdravotních a logistických kurzů připra-
vili MTZ pro cvičící a další materiál, došlo 
také k naplánování UVZ a techniky. 

Námětem závěrečného výcviku bylo: 
Jednotka složená z různých typů vozidel 
(logistická kolona s ozbrojeným dopro-
vodem) byla napadena palbou, poté se 
útočník stáhnul. Na místě zůstala spousta 
raněných v technice i mimo ní. Úkolem 
cvičících bylo řešit tyto úkoly:
1.  vyproštění raněných; 
2.  poskytnutí první pomoci; 
3. provedení transportu;
4. MEDEVAC (naložení raněných do 

vrtulníku).
7. 12. 2009 je ráno, hustě prší a je mlha, 

viditelnost je na 50 m. V 6:30 hod. četa 
důstojníků vyzvedla zbraně, je oblečena 
v oděvu vz. 85, aby se mohlo reálně na-
maskovat zranění, instruktoři prap. Milan 

Zdravotnické kurzy Institutu výcviku

V
še začalo už v září, šel jsem se podívat, jak cvičí zdravotníci, 

konkrétně kurz zdravotních instruktorů a řidičů-sběračů raně-

ných. Již po několikáté jsem viděl při praktických zaměstnáních 

tvůrčí nasazení, imitace raněných, krev, obvazy, ruce v rukavicích 

a samozřejmě instruktory a kurzisty. Opět zde byly další doplňu-

jící otázky a pak nacvičené pohyby, které hbitě provedly kontrolu 

a zazněly ty správné odpovědi. Byl jsem spokojen, takto by to moh-

lo vypadat i jinde při výcviku. Při úklidu pracovišť jsme s instrukto-

ry vše zhodnotili a samozřejmě si položili otázku jak se posunout 

ve výcviku ještě dál. 
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Štípala, prap. Pavlína Klčová, prap. Eliška 
Komárková a pprap. Tomáš Chudárek 
přinesli materiál (listové těsto, imitace 
krve, zranění) a začali se svojí prací. Už je 
rozhodnuto, jaká zranění kdo bude mít. 
Ve stejnou dobu vyjíždí do prostoru lidé 
z Institutu dopravní výchovy, s nimi jedou 
zdravotní instruktoři. Je to prap. Alena 
Veletová (IDV)  a také prap. Martin Kubín 
(IVz), kteří provedli jejich namaskování. 
Už je rozhodnuto, jak budou rozmístěna 
vozidla po napadení a namaskováni řidiči 
mají oděv vz. 85, i zde je pamatováno na 
detaily, vysypaný materiál, vzpříčený pří-
věs, vozidla v sobě atd. V 7:15 hod. jsou na 
místě i spolupracovníci z televizního studia, 
chceme použít tyto záběry pro další kurzy 
i pro výrobu výcvikových pomůcek. V této 
chvíli je proveden rozvod do zaměstnání 
u nic netušících příslušníků kurzů, ještě 
naloží materiál a v 8 hodin je zahájeno 
zaměstnání v prostoru řidičského cvičiště 
Vešperk. Přestalo pršet, ale bahno je všude, 
mlha je také stále do 50m a je jasné, že pří-
let vrtulníku je neuskutečnitelný, potvrzuje 
to kolega z oddělení výsadkových odbor-
ností a SAR. Ještě, že máme v záloze využití 
makety vrtulníku na cvičišti Koloseum. 

Následuje krátká simulace bojové situ-
ace, ozývají se dva výbuchy a ranění věr-
ně simulují poranění, napodobují šokové 
stavy, jiní křičí, sténají. Cvičící jsou rozdě-
leni do 4člených skupin a pod vedením 
instruktorů vyráží ke splnění 1. učebního 
úkolu. Instruktoři hodnotí a kontrolují, 
mají refl exní vesty pro lepší rozlišení. Je to 
fyzicky náročné, klouže to, je třeba vypro-
stit raněné z techniky, roztřídit je na lehká 

a těžká zranění, ošetřit, označit, naložit na 
nosítka a přenést je k odsunovým vozidlům. 
Taktická situace nebyla řešena vzhledem 
k časové náročnosti a procvičení odbor-
nosti. Následuje přesun na Koloseum, další 
překládání, krátká přestávka pro všechny 
k doplnění tekutin, a je tu Medevac. Další 
nakládání nosítek podle pořadí, všichni 
ranění mají barevné pásky – P1 červené, 
P2 žluté, P3 zelené a mrtví bílé. Vrtulník se 
zavírá a jakoby odlétá, na palubě s raně-
nými jsou i cvičící a instruktoři, vrtulník 
přistává a je tu vykládka, je to opět fyzicky 
náročné, stísněné prostory a přede dveřmi 
vrtulníku jsou pouze dva lidé, kteří musí 
nosítka ze dveří unést a položit tak, aby 
osoba na nosítkách nespadla. Vykládá se 
hlavou napřed. Konečně se všichni odsu-
nuli a je tu čas k vyhodnocení. Nejlepší cvi-
čící jsou prap. Markéta Vozárová (42.mpr) 
a rtm. Radovan Rund (102. pzpr) 

Zaujalo mne, že zdravotníci patří mezi 
nejvíce vyznamenávané vojáky v zahra-
ničních armádách, a je jasné proč. A také 
velká ochota a spolupráce mezi všemi 
veliteli, jmenovitě pplk. Ing. Jan Koutník, 
pplk. Ing. Jaroslav Král a pplk. Ing. Miroslav 
Bohumel. 

Za přípravu techniky děkuji 
nprap. Jančekovi, prap. Krejčímu, prap. 
Hrušeckému, prap. Pohoničovi, prap. 
Javůrkovi, prap. Jagošovi (všichni IDV), za 
přípravu materiálu kpt. Gregorovi a prap. 
Vyroubalovi. Všem ostatním děkuji za spo-
lupráci.  •

Text: Vrchní praporčík VeV – VA
nprap. Libor Pliešovský

Foto: Olga Karaff ová
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Učitel národů ve Vyškově 
aneb otevírání jazykových učeben

Velitel VeV – VA podporuje výuku anglického jazyka, 
proto jsme mohli slavnostně otevřít nově zrekonstruované 
speciální jazykové učebny. Tohoto aktu se dne 14. 1. 2010 

zúčastnil spolu s velitelem VeV – VA 
plk. gšt. Ing. Jaromírem Zůnou i ředitel ŘPP Ing. Stanislav Panuš.

Náčelník IRo plk. gšt. Ing. Karel Klinovský 
udržuje dobré pracovní vztahy s Komenským.

SkJPř děkuje všem, kteří se podíleli na rekonstrukci učeben, 
jmenovitě oddělení OIT pod vedením pplk. Ing. Vlacha, 

Oddělení logistiky pod vedením pplk. Ing. Bartošíka, 
kpt. Ing. Vodičkovi a náčelníkovi ORoVzVý pplk. Ing. Medkovi.

Po odborné konzultaci s náčelníkem OIT vidí  Komenský 
nutnost přepracování svého díla Pedagogica.

Přistřihovat se musí nejenom křidélka ... Představování nového softwaru zajímá všechny generace.
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SKUPINA JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY 

PREPARES PROJECTS 

FOR 2010

• We’d like to carry on arranging trips 
to London;

• NEW! Similarly, we’ll organize trips 
to Edinburgh in Scotland;

• NEW! As we’ve got a new member 
of our team – Katarína, we’ll off er 
(using her perfect knowledge of 
Rome) … trips to Rome in Italy;

• In spring, please, accept the invita-
tion to our “Typical English Picnic”, 
that should bring a nice atmosphere 
of London Parks to Garrison Dědice 

– you can look forward to rich refres-
hment, wide choice of speaking acti-
vities and, of course, fun ☺!

• On June 1st, we’ll repeat our “Typical 
English Picnic” designed for our little 
visitors         with games, surprise and 
lots of treats;

• In July, we’ll assist CIOR – Language 
Academy;

• We run a wide range of Language 
Courses;

• War Veterans’ Day – A Lecture With 
Our Special Guest.  • 

Text: Mgr. Eva Kachyňová
Foto: Olga Karaff ová

V Armádě ČR slouží řada vojáků 
z povolání a občanských zaměstnanců, 
kteří pravidelně darují krev – vzácnou 
tekutinu, která v řadě případech zna-
mená záchranu života, a je především 
projevem hluboce lidského postoje, 
projevem lidské sounáležitosti – člověk 
poskytnutím sebe 
sama zachraňuje 
zdraví či život jiné-
mu, neznámému 
člověku. 

Červený kříž 
oceňuje tento vyso-
ce morální akt již 
tradičně udělová-
ním vyznamenání 
bezpříspěvkovým 
dárcům krve.

Dárci jsou oce-
ňováni za 10 odbě-
rů bronzovou, za 20 
odběrů stříbrnou a 
za 40 odběrů zlatou 
plaketou prof. MUDr. 
Jana JANSKÉHO. Ocenění je pojmeno-
váno po českém lékaři a psychiatro-
vi, objeviteli čtyř krevních skupin A, B, 
AB, 0 a umožnil tak provádět transfuze 
krve. 

Za 80 až 160 odběrů jsou udělová-
ny Zlaté kříže ČČK 1., 2. a 3 třídy. Zlaté 
kříže 1. a 2. třídy se udělují při celostát-
ním slavnostním předání, které probí-
hají zpravidla jednou ročně v Praze za 

účasti představitelů státu. Zlaté kříže 
3. třídy předává slavnostně OS ČČK na 
slavnostním shromáždění.

Proti běžné populaci jsou dárci krve 
a krevní plazmy pravidelně a podrobně 
vyšetřováni, což může umožnit včas-
né rozpoznání některých počínajících 

nemocí ještě dříve, 
než se plně projeví. 
Od jednoho dárce 
se odebírá přibližně 
470 ml krve.

Středisko obslu-
hy výcvikového 
zařízení Hradiště 
se může pochlubit 
mnoha příslušní-
ky, kteří bezplatně 
darují krev na trans-
fúzních odděle-
ních v nemocnicích 
v Chebu, Karlových 
Varech, Chomutově 
a Žatci. 

Náčelník SOVZ Hradiště společně 
s kolektivem těmto příslušníkům děku-
je za nezištnou pomoc druhému v těžké 
životní situaci a za vzornou prezentaci 
Armády ČR na veřejnosti.  •

tiskový mluvčí SOVZ Hradiště
Bc. Stanislav Stebila

Kdokoli z nás může právě teď  bojovat 

ze všech sil o svůj život

O. z. Richard MEISTER,
majitel Zlatého kříže 3. třídy 

90 odběrů

• o. z. Richard MEISTER, majitel Zlatého kříže 3. třídy, 90 odběrů 
• o. z. Jaroslav VICÁNY – 77 odběrů 
• prap. Jiří KLÍMA – 50 odběrů 
• o. z. Ing. František ŘEHÁK – 45 odběrů 
• o. z. Josef SCHIEFFERDECKER – 41 odběrů 
• šrtm. Radek MÁLEK – 41 odběrů 
• pprap. Richard ERTL – 30 odběrů krevní plazmy
• štrm. Petr JEDLIČKA – 28 odběrů 
• nrtm. Jan MACH – 21 odběrů 
• o. z. Štěpánka FORGÁČOVÁ – 20 odběrů 
• o. z. Jaromíra ROŠTEJNSKÁ – 18 odběrů 
• por. Ing. Martin ŠIMADL – 17 odběrů
• štrm. Rudolf PERGER – 16 odběrů.

Příkladem obecně prospěšné činnosti 

u Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště jsou: 
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Ve čtvrtek 17. prosince 2009 
v 15 hodin tak poprvé při této příležitos-
ti usedli do lavic kostela Nanebevzetí 
Panny Marie ve Vyškově nejen příslušní-
ci posádky Vyškov s rodinami, ale také 
zástupci vojenských i nevojenských sub-
jektů a organizací, představitelé politic-
kého, společenského i kulturního života 
v čele s poslancem Parlamentu České 
republiky Michaelem Hrbatou, aby se 
společně na chvíli odpoutali od svých 
pracovních i osobních záležitostí a v kli-
du  a pohodě se ponořili do velmi příjem-
né adventní atmosféry. 

Po zahájení  koncertu velitelem 
Velitelstvím výcviku – Vojenské aka-
demie plukovníkem Zůnou a uvede-
ním dirigenta Smíšeného pěveckého 
sboru „RASTISLAV“ Blansko  Jaroslava 
Martináska se kostel natolik naplnil pře-
krásnou hudbou a zpěvem, že do svých 
útrob přilákal i kolemjdoucí občany měs-
ta Vyškova, kteří si s velkým potěšením 
koncert rovněž vyslechli.       

V bohatém, déle než hodinu trva-
jícím programu zazněla v podání  
Smíšeného pěveckého sboru Rastislav 
Blansko, který je členem UNIE ČESKÝCH 
PĚVECKÝCH SBORŮ, díla z pera J. S. Bacha, 
Bedřicha Smetany, Roberta Fuhrera, 

P. J. Vejvanovského, Gabriela Furé, Johana 
Pachebella a Stanislava Macha. Po vel-
kých ovacích tento sbor potvrdil, že se 
zcela oprávněně může pyšnit titulem  
LAUREÁT  EVROPSKÉ CENY RUDOLFA II.   

V samém závěru se s návštěvníky 
tohoto opravdu excelentního kulturní-
ho zážitku rozloučil svátečním slovem 
kaplan Velitelství výcviku – Vojenské aka-
demie kapitán Josef Konečný, ve kterém 
mimo jiné všem popřál k nastávajícím 
vánočním svátkům a Novému roku 2010. 

Domnívám se, že se tímto zajímavým 
a všemi zúčastněnými velmi oceněným 
dárkem, podařilo naplnit jednu ze zásad-
ních myšlenek předvánočního času, 
a to alespoň na chvíli dát zapomenout 
celoročním starostem, které nám život 
s sebou přináší, a být si všichni navzájem 
zase o trochu blíž.  • Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Olga Karaff ová

ADVENTNÍ KONCERT
 smíšeného pěveckého sboru

 „RASTISLAV“

P
ro vojáky, občanské 

zaměstnance, jejich 

rodinné příslušníky a veřej-

nost připravil velitel 

Velitelství výcviku – Vojenské 

akademie  při příležitosti 

blížících se vánočních svátků 

netradiční dárek, a to advent-

ní koncert. 
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