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V  doprovodu ředitele kabine-
tu ministra obrany Aleše Klepka, 
poslance Parlamentu České republi-
ky – místopředsedy Výboru pro obra-
nu Michaela Hrbaty, místostarosty 
města Vyškova Karla Jurky a zástup-
ce velitele Společných sil brigádního 
generála Milana Kovandy jej se vší po-
ctou přivítaly nastoupené jednotky 
Velitelství výcviku – Vojenské akade-
mie (VeV – VA) v čele se zastupujícím 
velitelem plukovníkem gšt. Zbyňkem 
Janečkou.

„Na začátku jsem slíbil, že navštívím 
všechny vojenské posádky v České re-
publice – snad se mi to podařilo,“ uví-
tal vojáky ve Vyškově ministr obrany 
Martin Barták. „Přijel jsem vás pozdravit 

MINISTR OBRANY 

v posádce Vyškov

D
ne 21. května 2010 měla posádka Vyškov tu čest přivítat 

nejvyššího představitele rezortu obrany. Po řadě 

významných zahraničních i českých delegací na vyškovský 

heliport dosedl vrtulník s místopředsedou vlády a ministrem 

obrany Martinem Bartákem, který zde zakončil svou celodenní 

návštěvu po útvarech dislokovaných na Moravě. Jeho 

předcházející zastávky patřily velitelství 7. mechanizované 

brigády v Hranicích a 73. tankovému praporu v Přáslavicích. 
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a zároveň bych vám všem rád poděko-
val za práci, kterou odvádíte buď tady, 
v České republice, nebo na misích v za-
hraničí.“

Zároveň ministr Barták zdůraznil, 
že s jeho podporou mohou vojáci po-
čítat i nadále. „Ať se v budoucnu ocitnu 
kdekoliv, udělám maximum, aby vaše 
perspektiva byla co nejlepší… Všechno 
je jen o lidech a lidský faktor je nejen 
v armádě vůbec to nejdůležitější.“

Plukovník Zbyněk Janečka ministra 
v krátkém briefingu informoval o čin-
nosti a poslání VeV  –  VA. Velitelství 
výcviku  –  Vojenská akademie jako 
rezortní vzdělávací zařízení s  meziná-
rodní působností zabezpečuje v  kari-
érových, účelových a specializačních 
kurzech v současné době téměř 85 % 
potřeb AČR v  oblasti přípravy perso-
nálu a  podpory dlouhodobého pro-
jektu profesionalizace OS ČR. Patří 
k  největším ze zdejších 19 posádko-
vých subjektů. 

V  roce 2009 absolvovalo přípra-
vu na VeV – VA 11173 absolventů kur-
zů (mezi nimi téměř 600 zahranič-
ních civilních i  vojenských příslušní-
ků). Na přípravě vojáků se podílí také 
Britský vojenský poradní a výcviko-
vý tým BMATT, který ve Vyškově pořá-
dá vojenské kurzy pro příslušníky ar-
mád členských států NATO, PfP a EU. 
Odborná příprava je ve své podsta-
tě dnes celá soustředěna do VeV – VA 
a posádky Vyškov. 

V závěru krátké návštěvy ministr 
obrany Martin Barták navštívil Odbor 
simulačních a trenažérových techno-

logií (OSTT), jehož technické vybave-
ní je na špičkové úrovni, plně srovna-
telné s  těmi nejlepšími středisky na 
světě. OSTT Vyškov zabezpečuje vý-
cvik velitelů a jednotek do stupně rota 
s důrazem na výcvik osádek bojových 
vozidel a vybraných odborností dě-
lostřelectva na instalovaných virtuál-
ních simulátorech,  je schopno prová-
dět soupeřská polní cvičení s využitím 
taktického simulátoru MILES a rovněž 
přípravu potápěčů s využitím univer-
zálního cvičiště jízdy tanků pod vodou 
(UCJTPV). •

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Olga Karaff ová
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Přehlídky nastoupených jed-
notek, konané pod záštitou 
hejtmana Jihomoravského kra-
je Michala Haška ku příležitosti 
65. výročí ukončení druhé světové války 
a rovněž 10. výročí vzniku Integrovaného 
záchranného systému Jihomoravského 

kraje, se účastnila celá řada 
významných hostů rezortu 
obrany v čele s místopředse-
dou vlády a ministrem obra-
ny Martinem Bartákem, ná-
městkem ministra obrany 
Františkem Padělkem, zástup-
cem náčelníka Generálního 
štábu – inspektorem Armády 
České republiky generálma-
jorem Čestmírem Tesaříkem, 
dále představitelé Krajského 
úřadu JMK, Integrovaného 
záchranného systému ČR 
a další. 

Hejtman Jihomorav-
ského kraje při  této 
příležitosti ocenil 
některé složky integ-
rovaného záchranné-
ho systému a  vojenské 
útvary a zařízení v  kra-

ji udělením Slavnostní stuhy, 
kterou tak spolu s Velitelstvím 
výcviku – Vojenskou aka-

Ocenění Velitelství výcviku – Vojenské akademie 

při příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války

V
e čtvrtek 6. května 2010 

na brněnském náměstí 

Svobody v rámci slavnostního 

nástupu jednotek Armády 

České republiky dislokovaných 

v Jihomoravském kraji mělo 

tu čest se představit široké 

veřejnosti také Velitelství 

výcviku – Vojenská akademie 

Vyškov (VeV – VA). 

V letošním roce si připomíná-
me 65  let od doby, kdy bezpod-
mínečnou kapitulací nacistické-
ho Německa skončil pro celý svět 
dosud největší ozbrojený konfl ikt 
v dějinách, jenž si vyžádal největ-
ší lidské a materiální ztráty. Zasáhl 
čtyři kontinenty a přinesl bol a utr-
pení všem bojujícím stranám.

Po boku spojeneckých armád 
se na porážce hitlerovských vojsk, 
která okupovala bezmála celou 
Evropu, podíleli také příslušníci na-
šich zahraničních jednotek. Tyto 
jednotky v průběhu války vznika-
ly na území Polska, Francie, Velké 
Británie a bývalého Sovětského 
svazu.

Tvořili je čeští a slovenští vlas-
tenci, kteří uprchli z okupované 
vlasti, a  krajané, kteří žili v zahra-
ničí. Místa nejslavnějších bojů na-
šich vojáků, kterými byly Tobrúk, 
Sokolovo, Kyjev, Dukla, Dunkerque 
či Ostrava, zůstávají trvalými sym-
boly jejich upřímného vlastenectví, 
bojového mistrovství a  především 
osobní statečnosti. Je nutné připo-
mínat hrdinství našich letců v bo-
jích ve Francii a především při letec-
ké bitvě o Anglii.

Skrytá fronta probíhala 
také v  okupovaných českých ze-
mích, které se staly jednou z prv-
ních obětí nacistické rozpínavos-
ti. Organizovaný i individuální

odboj podporovaný výsadky z Velké 
Británie a Sovětského svazu připra-
voval podmínky pro celonárod-
ní povstání, které vypuklo v květnu 
1945. Spontánní povstání českého 
lidu zcela jistě přispělo k neodvrat-
nému konci 2. světové války.

Zdroj: army.cz

65. výročí ukončení 2. světové války
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demií Vyškov obdržela Univerzita obra-
ny Brno – obě hejtmanem Haškem zmí-
něné v  souvislosti s  nejlepšími vzdě-
lávacími školami v  kraji, dále 74. lehký 
motorizovaný prapor Bučovice, KVV 
Brno – pěší rota aktivních záloh a Svaz let-
ců České republiky.

Součástí shromáždění bylo také udě-
lení zlatých, stříbrných, bronzových a pa-
mětních medailí Jihomoravského kraje. 
Mezi oceněnými bronzovou medailí byl 
i  velitel VeV  – VA plukovník gšt. Jaromír 
Zůna a  pamětní medailí jeho zástupce 
plukovník gšt. Ing. Zbyněk Janečka.  •

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Olga Karaff ová
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Po účasti zástupců Velitelství výcvi-
ku – Vojenské akademie na pietních 
aktech v Moutnici a Vyškově si také pří-
slušníci posádky připomněli ukončení 
2.  světové války, která představuje nej-
větší katastrofu v  dosavadní historii lid-
ského vývoje.

V  úvodu slavnostního shromáždění 
za účasti představitelů státní správy a sa-

mosprávy, společenských organizací a ve-
litelů posádkových subjektů, mezi který-
mi nechyběli senátor Ivo Bárek, poslanec 
Michael Hrbata, starosta města Vyškova 
Petr Hájek a další významní hosté, pře-
dal zastupující velitel Velitelství výcviku 
– Vojenské akademie (VeV  – VA) plukov-
ník gšt. Zbyněk Janečka všem přítomným 
poselství místopředsedy vlády a ministra 
obrany Martina Bartáka k 65. výročí ukon-
čení 2. světové války v Evropě. 

Do válečných akcí tehdy vstoupi-
lo 48  států, v  nichž žily 4/5 veškeré-
ho tehdejšího lidstva, na bojištích bo-
jovalo 110  milionů vojáků. Ztráty na 
lidských životech přesáhly 40 milionů 
obětí  a přímé válečné výdaje dosáhly ast-
ronomické sumy 935 miliard dolarů. Boj za 
samostatnost, svobodu a státní nezávis-
lost se stal jednou z nejslavnějších kapi-
tol v jeho dějinách. Naši lidé bojovali na 
domácí půdě i v zahraničí, všude, kde se 
k tomu naskytla příležitost. Bojovali vše-
mi dostupnými prostředky, nejrůzněj-
šími způsoby a formami. Rovnocennou 
součástí osvobozeneckého zápasu byl 
i zahraniční odboj. V rozporném procesu 
ujasňování představ o nástrojích a cílech 
odboje se v zahraničí postupně prosadi-
la autorita centra, vytvářeného v  Paříži 
a  později v  Londýně bývalým presiden-
tem E. Benešem. Ten založil program své 
zahraniční odbojové akce především na 
výstavbě československého zahranič-
ního vojska, které mělo symbolizovat 
trvání Československé republiky, a bojem 
po boku armád Francie a Velké Británie 
v předpokládané válce s Německem za-
jistit členství Československa v  protině-
meckém spojeneckém svazku. Důležitost 
vojska v  zahraničním odboji charakte-
rizoval sám Beneš těmito slovy: „Žádná 
válka bez vojska se nedá vyhrát, národ za 
svou svobodu také musí vždycky vojensky 
bojovat…“.

Není dnes sporu o tom, že právě bo-
jové vystoupení českých a slovenských 
vojáků na jednotlivých frontách druhé 
světové války tvoří nejvýznamnější sou-
část vojenských tradic naší moderní his-
torie a v širším měřítku i součást našich 
tradic demokratických, souvisejících 
s  takovými hodnotami jako je svoboda, 
nezávislost, suverenita i boj proti všem 
formám bezpráví. Osobní statečnost 
i  odhodlání položit svůj život za znovu-

D
ne 7. května 2010 se  v prostorách kasáren Dědice 

uskutečnil slavnostní nástup příslušníků vyškovské posádky 

u příležitosti 65. výročí ukončení války v Evropě.

Slavnostní nástup v posádce Vyškov
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obnovení nezávislého Československa 
prokázali naši vojáci v  bojích o Francii, 
v  letecké bitvě o Velkou Británii, na 
Středním východě i v severní Africe stej-
ně jako v bojích u Dunkerque. Výrazně se 
podíleli na porážce fašistického Německa 
na východní frontě po boku Sovětské ar-
mády v  bojích u Sokolova, Bílé Cerekve, 
Kijeva, Dukly i  v  přímém osvobozová-
ní Československa. V  povědomí naše-
ho národa by natrvalo měla zůstat jmé-
na jako Karel Janoušek, Karel Klapálek, 
Alois Liška, Jan Kratochvíl, Heliodor Píka, 
Vladimír Přikryl, Ludvík Budín, Jaroslav 
Vedral-Sázavský, Ludvík Svoboda, Otakar 
Peřina, Josef František, Otakar Jaroš, 
Antonín Sochor, Richard Tesařík, Josef 
Buršík a další.

Jedním z  hlavních bodů slavnost-
ního ceremoniálu bylo dekorová-
ní bojového praporu VeV  –  VA stu-
hou města Vyškova. Akademii se tak 
v  krátké době dostalo další pocty a po 
udělení stuhy hejtmana Jihomoravského 
kraje to bylo právě posádkové město, 
které rukou starosty Hájka vyjádřilo sou-
náležitost s  Armádou České republiky. 
„Armáda k  Vyškovu vždy neodmyslitelně 
patřila“, uvedl starosta Hájek, „a my jsme 
hrdi na to, že Vyškov dnes patří mezi jed-
no z  nejvýznamnějších vojenských zaříze-
ní v zemi.“ Velmi pochvalně se o spoluprá-
ci s vojáky vyjádřil i Michael Hrbata. Podle 
něj se dá považovat dosavadní spoluprá-
ce, jejíž rozměr nastavil velitel VeV  – VA 
brigádní generál Jaromír Zůna, jako nej-
lepší za dobu, kdy je Vyškov centrem vý-
cviku naší armády. •

Text: kapitán Pavel Kočvara
 Foto: Olga Karaff ová

Vojáci, občanští zaměstnanci, 

před pětašedesáti lety, o půl-

noci z 8. na 9. května 1945, utichla 

v  Evropě střelba a přestaly padat 

bomby. Nad kontinentem se roz-

hostil klid, jaký Evropa od 1. září 

roku 1939 nepoznala.

Kdysi, na počátku války, kterou 

historie nazvala druhou světovou, 

si i čeští lidé museli položit otáz-

ku týkající se jejich osobní slušnos-

ti a cti. Na frontách druhé světové 

války potom padla velká část eli-

ty předválečné československé ar-

mády, vojíni vedle důstojníků, dal-

ší byli za svoji odbojovou činnost 

zatčeni na území tzv. Protektorátu 

Čechy a Morava a odsouzeni nacis-

tickými soudy k trestu smrti. 

Také cena za evropský mír byla 

vysoká. V  období válečného tero-

ru, které trvalo pět let, osm měsí-

ců a sedm dní, zahynuly miliony 

mužů na bojištích, bezpočet žen 

a  dětí v  bombardovaných měs-

tech. Další statisíce a miliony lidí se 

staly obětí vyhlazovacích táborů. 

Uplynulých šedesát pět let je 

dnes nejen příležitostí k  ohlédnu-

tí se za rokem 1945, ale také při-

pomenutím počátku nové etapy 

ve vývoji světa, Evropy i naší země. 

Naše vlastní úloha je nyní v  mno-

hém usnadněna, neboť na rozdíl 

od tehdejších protagonistů známe 

další sled událostí včetně jejich vy-

ústění, důsledků a souvislostí. 

Protože to, co se před pětaše-

desáti lety zdálo být na dosah ruky 

– svoboda a úcta k právům člově-

ka – se potom na dlouhou dobu 

opět vzdálilo, izolováno železnou 

oponou, která rozdělila evropské 

jeviště na dvě zcela rozdílné scény. 

Musely uplynout ještě desítky let, 

než bylo toto odloučení defi nitiv-

ně smazáno. 

Vojáci, občanští zaměstnanci, 

vracíme-li se dnes ve svých 

myšlenkách proti proudu času,vra-

címe se k  událostem, které ve-

šly do učebnic historie jako chvíle 

účtování s nacismem. Řádky těch-

to učebnic napsali svými životy 

a činy lidé, kterým přísluší označe-

ní váleční veteráni jako výraz na-

šeho nejvyššího obdivu a uznání. 

Generace, které válku ani její po-

slední jaro nezažily, oceňují odva-

hu, která se v ohni válečného času 

měnila ve skutečné, opravdové hr-

dinství. 

Oslavou vítězství spojenců 

nad nacistickým Německem osla-

vujeme vítězství slušnosti nad 

barbarstvím, svobody nad poro-

bou, demokracie nad diktaturou. 

Minulost však není jen nostalgic-

kou vzpomínkou. Je zdrojem zku-

šeností a historické paměti, kterou 

není radno obcházet. 

Armáda České republiky se 

hrdě hlásí k tradici boje proti oku-

pantům. Naše úcta patří všem, kdo 

se tohoto boje zúčastnili, skláníme 

se přede všemi, kteří v něm položili 

životy, i před těmi, kteří se později 

namísto díků stali obětí represí pa-

desátých let. 

Do budoucnosti hledíme 

s  pevnou jistotou opravdového 

a  fungujícího transatlantického 

spojenectví, které již nikdy nedo-

volí jakékoliv ohrožení naší svobo-

dy, prosperity a demokracie. 

Šedesáté páté výročí skončení 

bojů druhé světové války v Evropě 

zůstává mementem draze zaplace-

né zkušenosti, která se nesmí opa-

kovat. 

Rozkaz ministra obrany 

k 65. výročí ukončení 2. světové války v Evropě
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Za účasti místopředsedy vlády 
a ministra obrany Martina Bartáka 
a dalších představitelů vlády a re-
zortu obrany byli dne 8. 5. 2010 do 
sboru generálů zařazeni a jmeno-
váni tito noví brigádní generálo-
vé: Jaromír Zůna, který působí jako 
velitel Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie ve Vyškově; Pavel Rybák, jenž 
je náčelníkem štábu Velitelství sil pod-
pory ve Staré Boleslavi; Rostislav Pilc 
– zástupce ředitele Vojenského zpra-
vodajství; Milan Kovanda, který zastá-
vá post zástupce velitele Společných 
sil Armády ČR, a Bohuslav Dvořák, jenž 
řídí Sekci rozvoje druhů sil – operační 
sekci Ministerstva obrany. Do hodnosti 
generálmajora byl povýšen Petr Pavel, 
který v současné době pracuje jako ná-
rodní vojenský představitel České re-
publiky v SHAPE v belgickém Monsu.

Slavnostní příležitosti využil prezi-
dent také ke jmenování dvou druhová-
lečných veteránů. S čerstvou hodnos-
tí brigádního generála dnes z Hradu 
odcházel Alexander Beer, který se zú-
častnil bojů u Sokolova, Bílé Cerekve, 
Žažkova a na Dukle. Během války byl 
několikrát zraněn – u Sokolova utr-
pěl průstřel stehna, na Dukle byl 
zraněn střepinou do levé ruky, krku a ob-
ličeje. V současné době je místopředse-
dou Československé obce legionářské.

Hodnost brigádního generála pře-
vzal rovněž Jaroslav Klemeš, který bo-
joval ve Francii, Velké Británii, Itálii. 
V roce 1949 byl však propuštěn z armá-
dy a zatčen. Ve vyšetřovací vazbě strávil 
15 měsíců a odsouzen byl na dva roky 
vězení. Po propuštění byl nasazen na 
nucené práce. Plné rehabilitace se do-
čkal v roce 1990. Je jedním z posledních 

dvou žijících parašutistů, kteří byli vysa-
zeni na území Protektorátu.

„Doufám, že jste si vědomi vážnosti to-
hoto jmenování – jsou to nejvyšší vojenské 
hodnosti, které právě dostáváte. Věřím, že 
to pro vás bude impuls k ještě lepšímu po-
kračování ve vaší kvalitní práci. Jsem rád, 
že se dnešní slavnostní akt odehrává prá-
vě v tento slavnostní den oslav ukončení 
druhé světové války, a jsem také rád, že 
jsou mezi námi také dva generálové – ve-
teráni, a to stále v plné síle,“ uvedl Václav 
Klaus a všem přítomným poblahopřál 
a popřál hodně budoucích úspěchů.

„Pane prezidente, velmi si vážím toho, 
že vám dnes mohu poděkovat za všechny 
své kolegy. Dnešní jmenování je pro nás 
hlavně z profesionálního hlediska velmi 
významná událost. Vnímáme ji jako čest 
a vnímáme ji také jako závazek,“ ujal se 
slova generálmajor Petr Pavel. •

V 
reprezentačních 

prostorách 

Pražského hradu 

jmenoval prezident 

republiky Václav Klaus 

nové generály.

PREZIDENT 

JMENOVAL NOVÉ GENERÁLY

Autor: Věra Černá, MO
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Ceremoniál se konal za účasti ve-
teránů 2. světové války, představite-
lů města, dětí ze základních škol, širo-
ké veřejnosti a zástupců Armády ČR 
– příslušníků Střediska obsluhy výcvi-
kového zařízení Hradiště.

Projev k přítomným pronesl pod-
bořanský starosta Radek Reindl 
a  také paní Carol Noble, dcera pod-
bořanského rodáka Wiliama Noble. 
Následovalo předání českých a zahra-
ničních vyznamenání Wiliama Noble 
do rukou starosty města, položení 
květin a věnců k památníku obětem 
války a pietní akt byl zakončen stát-
ní hymnou. 

U příležitosti 65. výročí osvobo-
zení věnovala rodina vyznamenání 
z 2. sv. války podbořanského rodáka 
Wiliama Noble (původním jménem 
Vilém Loebl 1925-2006) místnímu 
muzeu. Wiliam Noble patřil původ-
ně k židovské rodině v Podbořanech 
a spolu se setrou Mariane byl zachrá-
něn sirem Nicolasem Wintonem spo-
lu s 669 dalšími dětmi židovského 
původu. V roce 1942 nastoupil jako 
radista k RAF, kde létal nad sever-
ním mořem jako hlídka s protipo-
norkovým bombardérem, později 

přestoupil k 311. československé 
bombardovací peruti. Po válce na-
vštívil Podbořany, ale rozhodl se zů-
stat v Anglii. 

V roce 2002 se naposledy zúčast-
nil oslav osvobození v Podbořanech. •

Foto a text: 
pracovník pro styk s veřejností SOVZ Hradiště

 Bc. Stanislav Stebila

Podbořanské muzeum převzalo

VÁLEČNÁ VYZNAMENÁNÍ SVÉHO RODÁKA

V
 rámci oslav 65. výročí 

ukončení 2. světové 

války a osvobození naší vlasti 

od fašizmu se na Masarykově 

náměstí v Podbořanech 

u Památníku padlých 

uskutečnila 7. května 

v odpoledních hodinách 

vzpomínková a pietní akce 

kladení věnců. 
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Samotné FR 2010 proběhlo sice až 
ve dnech 3.–21. května 2010, ale pro 
SOVZ Brdy, když pomineme účast na 
plánovacích konferencích a přípra-
vu výcvikových zařízení a terčů, za-
čalo cvičení již 25. dubna 2010, to za-
čaly najíždět první britské konvoje 
a  vojenské převozy. Britský kon-
tingent posílený dánskou četou 
ARTHUR zaujal svá postavení v  ná-
sledujících prostorech: objekt SOVZ 
Brdy  – HQ  20 Armd Bde, 200 Sign 
Sqn a  3  CS  Bn  REME. V  areálu SOVZ 
Brdy byl umístěn i Range Control 
Team, který zabezpečoval koordi-
naci uzavření ohroženého prostoru 
a tím bezproblémový průběh střeleb. 
V  prostoru VZ Valdek byl dislokován 
HQ 26 Regt RA, GTT UK, 1 MED Regt 
a DANCON, a v prostoru VZ Kolvín za-
ujal postavení 76 Sqn RLC, 6 SUPPLY 
Regt RLC a 35 ENG Regt RE. Cvičení 
FR 2010 se zúčastnilo celkem cca 700 
příslušníků britské armády a 50 pří-
slušníků dánské armády. Bojové jed-
notky 26 Regt RA (11 ks AS-90 ráže 
155 mm) a 2 R Anglian Mortars (6 ks 
M81 ráže 81) byly dislokovány na le-
tišti HEJLÁK.

Přípravná fáze cvičení byla završe-
na podpisem na „Zápisu o dohovoru 
s řídícím cvičení provedeném na DS“ 
v  české i anglické verzi za řízení ná-
čelníka SOVZ Brdy pplk. Ing. Radka 

Malaníka. Britskou stranu zastupovali 
DCO 26 Regt RA LTC Brimacombe, QM 
26 Regt RA MAJ Lackey a  WO1  MG 
Thorne. Za českou stranu se pod-
pisového aktu zúčastnili příslušníci 
SOVZ Brdy začlenění do řídící skupi-
ny FR 2010 – mjr. Ing. Alexandr Tomeš 
(Senior Offi  cer Coordinator), kpt. Mgr. 
Stanislav Vaněček (Liason Offi  cer) 
a prap. Ivo Belšán (velitel dělostřelec-
ké a letecké střelnice).

Zařízení SOVZ Brdy byla brit-
skou stranou intenzivně využívána 
pro dělostřeleckou palbu po všech-
ny pracovní dny denně od 9 do 
22  hodin (v  pátek do 18 hodin). Pro 
střelbu z  houfnic bylo využito 7 pa-
lebných postavení a pro minome-
ty 2  palebné postavení. Cílová plo-
cha pro střelbu dělostřelectva byla 
Brda, Tok a  Jordán, pro střelbu z  le-
tadel Jordán. Pozorování střelby bylo 
prováděno z pozorovatelen Hřebeny, 
Černá skála, Beran a Hejlák. Pro houf-
nice AS-90 byla britskou armádou po-
užívána munice HE L21 (tříštivo-trha-
vá), HE L15 (tříštivo-trhavá), Smk DM 
105 (dýmová) a Illum 106 (osvětlo-
vací). Na letecké střelnici byla prová-
děna ostrá střelba (Life Fire) a cvič-
né lety (Dry) z  letounů L-159, L-39 
(ČR) a Tornádo (UK). Letecká munice: 
L-159 – CRV 7, BDU 33, kanón 200 mm 
Plamen a  GBU 12 (inertní). L-39 – 

– pohled do zákulisí cvičení

FLYING RHINO 2010

S
OVZ Brdy, ač početně malá 

jednotka, se již po několik 

let výrazně zapojuje svojí 

činností k plnění důležitých 

úkolů AČR nejen na domácí, ale 

i na mezinárodní úrovni. Jak 

plyne z názvu útvaru, jednotka 

je předurčena k zabezpečení 

výcviku nejen jednotek AČR, 

ale i IZS a PČR včetně jejích 

nejelitnějších složek. Malebné 

vrchy brdských kopců spolu 

s jedinečnou základnou UVZ 

a potřebná šířka a hloubka 

vojenského újezdu zabezpečují 

ideální podmínky pro výcvik 

všech druhů zbraní používaných 

nejen v AČR, ale i v zahraničních 

armádách. Snad i pro tyto 

předpoklady byl Vojenský 

újezd Brdy vybrán pro společné 

cvičení Armády České republiky 

a Ozbrojených sil Spojeného 

království, jež neslo název 

FLYING RHINO 2010.
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OFAB 100, kanón 23   m GŠ. Tornádo 
GR 4 – kanón MK 27 mm Mauser, 3 kg 
a 14 kg „practice bomb“ (inertní váho-
vé ekvivalenty ostrých pum).

Intenzivní výcvik britské armády 
probíhal i během víkendu, kdy jed-
notky využívaly prostory a komuni-
kace brdského újezdu k nácviku pat-
rolování a ke  zrychleným přesunům, 
včetně využití přístrojů pro noční vi-
dění. K  dispozici bylo i budoucí zaří-
zení Boj o osadu Velcí, kde probíhal 
náročný výcvik jednotek EOD. Není 
tajemstvím, že část britských jedno-
tek odjíždí po týdenní dovolené po 
ukončení FR 2010 plnit úkoly do mise 
v  Afghánistánu, z  toho důvodu celý 
kontingent přistupoval k výcviku mi-
mořádně zodpovědně a profesio-
nálně.

Cvičení Flying Rhino 2010 bylo za-
vršeno VIP dnem, který proběhl dne 
14.  května 2010 nejdříve na HQ 20 
Armd Bde, dislokovaném v  objek-
tu SOVZ Brdy, poté na pozorovatel-
ně Hřebeny a nakonec na palebném 
postavení Felbabka za účasti ministra 
obrany ČR, velitele SpS, NGŠ britské 
armády Sira Davida Richardse a mno-
ha dalších hlavních funkcionářů AČR 
a britské armády. I přes nepříznivé po-
časí a vytrvalý déšť s mlhou je nutno 
podotknout, že britská strana před-
vedla kvalitní a profesionální výkon.

Co dodat na závěr? Cvičení Flying 
Rhino 2010 splnilo svůj účel a doká-

zalo, že SOVZ 
Brdy je schop-
no zabezpečit na 
kvalitní a  vyso-
ce profesionální 
úrovni všechny 
požadavky kla-
dené cvičící stranou. Vojenský újezd 
Brdy byl přizpůsoben požadavkům 
britské armády a  všechny nadstan-
dardní požadavky byly dle našich ma-
teriálních a personálních možností 
pružně zabezpečeny. Je třeba podě-
kovat všem příslušníkům střediska, 
kteří se podíleli na všestranném za-
bezpečením FR 2010, počínaje od pří-

slušníků velitel-
ství až po jednot-
livé strážné, kte-
ří zabezpečovali 
uzavření prosto-
rů dopadových 
ploch střelnice 

denně od 6 do 22 hodin, a to vesměs 
za velmi nepříznivých povětrnostních 
podmínek. • 

Text: kpt. Mgr. Stanislav Vaněček
Foto: mjr. Alexandr Tomeš, Jiří Šimek
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Výcvik probíhal na protiletadlové 
střelnici Březina imitačními prostředky, 
cvičnou a ostrou municí. 

Cvičení Shorad 2010 bylo zaháje-
no dne 26. dubna přepravou osob, pře-
sunem techniky a materiálu po vlast-
ní ose z  Györu do výcvikového prosto-
ru Hradiště.

Na 70 příslušníků 12. protiletadlo-
vého pluku „Arrabona“ se pod velením 
generála László Vargy zúčastnilo ost-

rých střeleb z  kompletu SA-16 Gimlet. 
Jedná se o ruční komplet krátkého dole-
tu s dostřelem pěti kilometrů.

„Děkujeme příslušníkům Střediska 
obsluhy výcvikového zařízení Hradiště 
a Armádě ČR za vytvoření výborných pod-
mínek pro výcvik našim příslušníkům, kte-
ří se po roční pauze k vám opět rádi vrací. 

Pro nás je důležité, že výsledky ostrých 
střeleb jsou výborné a vše probíhalo bez 
nejmenších problémů. Objednali jsme si 

také krásné slunečné počasí, co víc si mů-
žeme přát“, svěřil se generál Varga.

Příslušníci 12. protiletadlového plu-
ku cvičili na protiletadlové střelnici již 
v červenci 2009.

Cvičení Shorad 2010 bylo ukončeno 
30. dubna přesunem osob a techniky do 
Maďarska. •

Text: pracovník pro styk s veřejností
Bc. Stanislav Stebila

Foto: Ing. Martin Koller, Bc. Stanislav Stebila,
mjr. Ing. Martin Bubela

V
 letošním roce Středisko obsluhy výcvikového zařízení 

Hradiště zabezpečovalo již druhé cvičení zahraničních 

vojsk. Po březnovém cvičení příslušníků ozbrojených sil Belgie 

ve výcvikovém prostoru Hradiště minulý týden cvičili příslušníci 

ozbrojených sil Maďarska.

Cvičení SHORAD 2010
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V doprovodu náčelníka štábu Velitelství sil podpory 

navštívili dne 29. dubna 2010 posádku Vyškov 

náčelník štábu Slezského vojenského okruhu z Polska a náčelník štábu WBK III z Německa

Foto: Olga Karaff ová

FOTOREPORTÁŽFOTOREPORTÁŽ
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Pořadatelem letošního ročníku bylo 
velitelství Společných sil, Velitelství vý-
cviku – Vojenská akademie ve Vyškově 
(VeV – VA) spolu s Asociací záložních 
brigád. Průběh soutěže zabezpečovalo 
VeV – VA ve spolupráci s aktivními zálo-
hami Vojenské policie.

Soutěže se zúčastnilo 206 závodní-
ků z jednotek aktivních záloh, příslušní-
ků armád, policie a rezervistů z České re-
publiky (115 závodníků), Polska (63 zá-
vodníků), Slovenska, Estonska (8 závod-
níků), Maďarska, Španělska a Itálie (4 zá-
vodníci).

Zahájení závodu v  prostoru pě-
chotní střelnice Ferdinandsko se zú-
častnili zástupce velitele VeV – VA plu-
kovník gšt. Zbyněk Janečka, náčel-
ník Odboru plánování a rozvoje učeb-
ně výcvikové základny (UVZ) podplu-
kovník Josef Houžvic a jako hosté mís-
topředseda výboru pro obranu PSP ČR  
Michael Hrbata, poslanec PSP ČR a sta-
rosta města Vyškov Petr Hájek a prezi-
dent Asociace Vojáci společně plukov-
ník Jan Kříž.

Po proslovech hostů byla výkonným 
ředitelem soutěže majorem Arnoštem 
Líbezným soutěž zahájena.

Závodníci soutěžili v soutěži jednot-
livců a 4členných družstev, a to ve čty-
řech disciplinách:
•  střelba velkorážní pistolí na přesnost;
•  bojová střelba velkorážní pistolí v ča-

sovém limitu;
•  střelba ze samopalu na přesnost; 
•  hod granátem na cíl.

V  průběhu celé soutěže probíha-

la prezentace fi rem MEOPTA – OPTIKA, 
s.r.o., tradiční dodavatel optických vý-
robků pro AČR, MIKOV, s.r.o., s ukázkou 
různých druhů chladných zbraní (nožů), 
a fi rma COLORIT, s.r.o., s  čisticími pro-
středky na zbraně.

Při slavnostním ceremoniálu obdrže-
li nejlepší jednotlivci a družstva poháry 
věnované ministrem obrany ČR, diplo-

V
e dnech 14.–16. května 2010 se konal ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina 

36. ročník mezinárodní vojenské střelecké soutěže pod záštitou ministra obrany ČR 

o „POHÁR OSVOBOZENÍ“. Tato soutěž je pořádána tradičně u příležitosti výročí ukončení 

2. světové války a osvobození ČR.
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my a věcné ceny. Ceny výhercům pře-
dali spolu s výkonným  ředitelem sou-
těže majorem Arnoštem Líbezným také 
zástupce velitele Společných sil – veli-
tel Pozemních sil plukovník gšt. Štefan 
Kaleta, zástupce velitele VeV – VA plu-
kovník gšt. Zbyněk Janečka a místopřed-
seda výboru pro obranu PSP ČR  Michael 
Hrbata.

Po slavnostním předání cen v prosto-
rách VeV – VA následovala společenská 
zábava doprovázená Vojenským umě-
leckým souborem Ondráš.

Soutěž měla velmi vysokou 
úroveň, o čemž svědčí nejen bo-
hatá zahraniční účast, ale také 
dosažené výsledky. Za přípravu 
a zabezpečení konání 36.  roční-
ku mezinárodní vojenské stře-
lecké soutěže patří poděková-
ní příslušníkům Praporu zabez-
pečení Vyškov, příslušníkům 
Odboru plánování a rozvoje UVZ 
VeV  – VA Vyškov a příslušníkům 
aktivních záloh Vojenské poli-
cie. •

Celkové výsledky soutěže:

Text: pplk. Josef Houžvic, 
koordinátor soutěže za AČR

mjr. Arnošt Líbezný, výkonný ředitel soutěže
Foto: Ing. Vladimír Bezděk

Soutěž družstev:

1. AVZO krajské kolegium Zlínského kraje 1102 bodů

2. Hradní stráž 1093 bodů

3. Univerzita obrany A 1042 bodů

Soutěž jednotlivců:

1. Mgr. Radek Nedoma (Univerzita obrany A) 311 bodů

2. des. Radek Blecha (AZ KVV Jihlava A) 309 bodů

3. Petr Konečný (International police federation, CZ) 309 bodů

Jednotlivci pistole:

1. čet. František Jakeš (AVZO krajské kolegium Zlínského kraje) 127 bodů

2. voj. Roman Piško (AVZO krajské kolegium Zlínského kraje) 124 bodů

3. kpt. Jerzy Marszalek (NEPTUN Gdyni, Polsko) 123 bodů

Jednotlivci samopal:

1. Mgr. Radek Nedoma (Univerzita obrany A) 180 bodů

2. des. Radek Blecha (AZ KVV Jihlava A) 180 bodů

3. plut. Gregorz Gruchalski (WSAR Poznaň, Polsko) 178 bodů
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Tato jazyková akademie, jejíž prv-
ní ročník se konal na Vysoké vojenské 
škole pozemního vojska ve Vyškově 
v  roce 2000, je každoročně pořádána 
v  některé z  členských zemí organizace 
CIOR (z francouzského Confederation 
Interalliee des Offi  ciers de Reserve – 
Mezispojenecká konfederace záložních 
důstojníků). Hlavním posláním akade-
mie je zvýšení schopnosti porozumění, 
vyjadřování a  efektivnější komunikace 
v anglickém a francouzském jazyce pro 
záložní důstojníky ze střední a východ-
ní Evropy.

Ve dnech 22.–24. 4. 2010 se usku-
tečnilo pracovní jednání CIOR v  nizo-
zemském Amsterdamu, kam společně 
s  mjr. Arnoštem Líbezným (prezident 
Asociace záložních brigád, ofi ciální zá-
stupce v  CIOR za ČR) odjela i vedoucí 
SkJPř Mgr. Jitka Tomkins, aby se osob-

ně mohla podílet na upřesnění progra-
mu a logistického zabezpečení nadchá-
zející jazykové akademie s jejím ředite-
lem plk. Gerardem Drevillem (Francie). 

Výsledkem úspěšných jednání o ja-
zykové akademii bylo i navázání cen-
ných kontaktů s  jednotlivými předsta-
viteli členských zemí CIOR, které by do 
budoucna mohly přispět k dalšímu roz-
voji a významu VeV – VA na mezinárod-
ním poli. 

Další informace o jazykové aka-
demii CIOR viz http://www.cior.net/ 
a http://www.vavyskov.cz/. •

Text. Mgr. Jitka Tomkins
Foto: Henry E. Plimack

V LABYRINTU JAZYKŮ

A KANÁLŮ

S
kupina jazykové přípravy (IRo) se bude podílet jako jeden 

z koordinátorů na průběhu CIOR Language Academy, která 

se uskuteční v areálu kasáren Dědice v době od 17.–30. 7. 2010. 
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Slavnostního aktu za řízení náčel-
níka Institutu výcviku VeV – VA plu-
kovníka Jozefa Lauro a vrchního pra-
porčíka Odboru základní přípravy IVý 

nadpraporčíka Marka Marečka se zúčast-
nili také hlavní funkcionáři VeV – VA v čele 
se zástupcem velitele VeV – VA plukovní-
kem gšt. Zbyňkem Janečkou a vrchním 
praporčíkem VeV – VA nadpraporčíkem 
Liborem Pliešovským.

Příslušníci Aktivních záloh zde, stej-
ně jako jejich předchůdci na začátku le-
tošního roku, absolvovali teoretickou 
i  praktickou výuku a výcvik s  cílem na-
učit se základním dovednostem v jed-
notlivých druzích příprav a zvýšit si fy-
zickou zdatnost a také psychickou odol-
nost. Postupně získali potřebné znalosti 
a dovednosti ve střelecké, taktické, zdra-
votní a tělesné přípravě, topografi cké, 
spojovací, ženijní přípravě a OPZHN. 
V rámci základních řádů byli také sezná-
meni s právními a fi nančními náležitost-
mi vyplývajícími ze zákonů, vyhlášek 
a vojenských předpisů.

Ti, co již Vyškovem prošli, vědí, že vý-
cvik zde znamená především prokázat 
potřebné dovednosti v terénu s  využi-
tím zařízení VVP Březina za ne vždy opti-
málních klimatických podmínek. Nejinak 
tomu bylo u příslušníků AZ, pro které 
zkušení instruktoři IVý připravili střelby 
ze samopalu, výcvik v taktické přípravě 
a také na ohňové dráze.

Získané vědomosti pak bylo nut-
né ještě prokázat u závěrečné sdruže-
né zkoušky. I přes to, že většina žáků se 
nechystá na dráhu vojenského profesi-
onála, svým přístupem k plnění úkolů, 
zájmem o výuku i výcvik, ale hlavně do-
saženými výsledky všichni opět prokáza-
li vysokou profesionalitu. •

Text: kpt. Miroslav Kučák, 
kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Olga Karaff ová

Aktivní zálohy opět profesionálněD
ne 12. května 2010 se 

v prostorách Praporčického 

klubu v objektu kasáren Dědice 

uskutečnilo slavnostní vyřazení 

17 příslušníků kurzu Aktivních 

záloh (AZ). Příslušníci AZ do 

tohoto kurzu u Institutu výcviku 

Velitelství výcviku – Vojenské 

akademie (IVý VeV – VA) 

nastoupili dne 1. dubna 2010, 

aby zde absolvovali šestitýdenní 

vojenské cvičení. To musí 

absolvovat každý voják v aktivní 

záloze v prvním roce při prvním 

uzavření dohody o zařazení do 

aktivní zálohy. 
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Dokladem je bezpečnostní manažer 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
pplk. Mojmír Růžička, který tento kurz 
úspěšně ukončil zkouškou 14.  5.  2010 
a rozšířil tak řady absolventů, kteří se 
mohou prokázat certifi kátem platným i 
mimo rezort MO. 

Podplukovníku Růžičkovi jsme u pří-
ležitosti ukončení kurzu položili několik 
otázek.

Jak dlouho se věnujete ochraně uta-
jovaných informací?

„Začal jsem v roce 1998, tedy nějakých 
12 let.“

V  čem spatřujete největší přínos 
kurzu?

„Rozšíření poznatků – když je člověk 
v  praxi, tak vidí věci trochu jinak, všímá 
si jiných věcí; na druhé straně učitel má 
víc času věnovat se legislativě, hledat v ní 
drobnosti, které mohou občas bezpečá-
kovi utéct. Učitel má tu výhodu, že potká-

vá na každém kurzu spoustu lidí, kteří po 
něm žádají řešení konkrétních situací, což 
ho obohacuje pro další výuku. Dalším pří-
nosem bylo setkání s  bezpečáky z  jiných 
útvarů, se kterými jsem mohl porovnávat 
svoje postupy při ochraně utajovaných in-
formací.“

V čem byste kurz zlepšil?
„Vždy je co zlepšovat, ale v  současné 

době si myslím, že kurz je postaven i ve-
den velmi dobře.“

Kromě ostřílených borců přinesl 
tento kurz ještě jednu novinku. Již del-
ší dobu jsme při výuce u některých pro-
blémů cítili, že se nemáme o co opřít. Co 
nám chybělo byla například jasná spe-
cifi kace problematiky předání funkce 
bezpečnostního manažera, která může 
být rizikovou situací pro ochranu utajo-
vaných informací. Při našich kontrolách 
v rámci spolupráce s Odborem bezpeč-
nosti i při výuce jsme si to jenom potvr-
dili. Naším současným úkolem je speci-
fi kovat požadavek na doplnění legislati-
vy o proces předání funkce bezpečnost-
ního manažera a podstoupení našeho 
návrhu řediteli Odboru bezpečnosti. 
V současné době v oblasti řešení proble-
matiky ochrany utajovaných informa-
cí dochází k  přínosné spolupráci mezi 
Odborem bezpečnosti MO, Velitelstvím 
výcviku   – Vojenskou akademií a útva-
ry AČR. V  naší práci se snažíme denně 
uplatňovat motto nás učitelů: „Bez teo-
rie není praxe a bez praxe není teorie“. •

Text a foto: kpt. Ing. Pavel Matal, Institut vzdělávání

Vyškovské zastoupení 

v Kurzu bezpečnostních manažerů

V
 měsíci dubnu a květnu 

proběhl další Kurz 

bezpečnostních manažerů 

ochrany utajovaných 

informací. Nebojím se říct, že 

kurz se u Institutu vzdělávání 

již velmi dobře zabydlel. 

Zájem o něj je stoupající a 

potvrzením našeho zabydlení 

je i to, že do kurzu přicházejí 

mimo nových bezpečnostních 

manažerů i ostřílení borci, 

kteří se věnují ochraně 

utajovaných informací již 

pěknou řádku let. 



Posádka Vyškov – PROFESIONÁLčíslo 5/2010

19

Cílem kurzu bylo připravit in-
struktory skupiny průzkumu a takti-
ky OdPřMTPrzVo pro vedení kurzu zá-
kladního výcviku odstřelovačů a s  tím 
související podmínkou získání osvěd-
čení, které opravňuje vést tento druh 
výcviku. Výcviku se zúčastnilo 8 in-
struktorů IVz. Klimatické podmínky 
v  tomto období nebyly příliš vstřícné. 
V průběhu celého kurzu si tak cvičící vy-
zkoušeli všechna roční období. V prvním 
týdnu svítilo slunce a teplota se pohy-
bovala od 0 oC do 6 oC. V  druhém týd-
nu bylo zataženo, stále pršelo (občas se 
sněžením) a teplota se pohybovala od 
4 oC do 8 oC. Třetí týden byl výcvik ab-
solvován ve VVP Libavá, kde bylo krás-
né slunečné počasí s  občasnými prud-
kými bouřkami a teplotami od 6 oC do 
14 oC. Čím se ovšem lišil poslední týden 
na VVP Libavá byla souvislá 30cm vrst-

va sněhu. V  závěrečných teoretických 
i  praktických zkouškách všichni pro-
kázali nabyté informace a dovednos-
ti, na základě kterých jim bylo uděleno 
osvědčení pro řízení základního výcvi-
ku odstřelovačů. Osvědčení má platnost 
jeden rok, což znamená, že příští rok in-
struktory čeká opětovné prokázání teo-
retických i praktických znalostí.

Od roku 2010 byl zaveden do „Plánu 
přípravy Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie ve Vyškově“ nový kurz pro 
odstřelovače ozbrojených složek, jenž 
je koncipován tak, aby sjednotil základ-
ní výcvik odstřelovače pro celé spekt-
rum jednotek ACŘ a případně policie. 
Koncepce kurzu je postavena na „sni-
per school carlos n. hathcock II“ a zku-
šenostech odstřelovačů z misí. Při vzni-
ku obsahové stránky tohoto kurzu se 
vycházelo především ze zkušeností 

prap. Petra Marka, který absolvoval kur-
zy pro elitní odstřelovače v  USA a  sKa-
nadě, řadu let spolupracuje s mnoha do-
mácími i zahraničními fi rmami při vývoji 
optických zaměřovačů a nových odstře-
lovacích pušek. V neposlední řadě také 
provádí výcvik a konzultace pro odstře-
lovače armády i policie, a to jak v ČR, tak 
i v zahraničí. •

Text a foto: kpt. Ing. Stanislav Havel, IVz

Příprava instruktorů IVz 

pro kurz odstřelovačů

V
e dnech 1. 3.–19. 3. 2010 proběhl ve VVP Březina a VVP 

Libavá kurz k získání instruktorského osvědčení pro 

vedení základního výcviku odstřelovačů. Kurz byl zabezpečen 

Oddělením přípravy mechanizovaného, tankového 

a průzkumného vojska (OdPřMTPrV) Institutu vzdělávání 

Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.
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Patnáctého běhu kurzu, který ve 
dnech 21.–28. dubna 2010 probíhal 
v  posádce Vyškov a ve  Vojenském vý-
cvikovém prostoru Březina se účastni-
lo 25 civilních zaměstnanců z velitelství 
a agentur NATO (Belgie, Francie, Itálie, 
Kanada, Maďarsko, Holandsko, Norsko, 
Polsko, Rumunsko, Španělsko, Turecko, 
USA a Velká Británie). Z celkového počtu 
byly 2 ženy.

Na základě toho, že Česká republika 
zvítězila v mezinárodní soutěži vyhláše-
né zástupcem generálního tajemníka 
NATO pro lidské zdroje k pořádání Kurzu 
civilního personálu NATO před jejich vy-
sláním do vojenských misí, přičemž roz-
hodující byla promyšlenost a komplex-
nost nabídky, materiální a výcvikové 
zázemí a zejména zkušenost manage-
mentu a instruktorů, pověřil v roce 2006 
náčelník Generálního štábu AČR veli-
tele Sil podpory a výcviku přípravou 
a realizací těchto kurzů v zařízeních teh-
dejšího Ředitelství výcviku a doktrín ve 
Vyškově. Kurz byl vytvářen na základě 
žádosti Mezinárodního štábu Velitelství 
NATO o národní podporu v oblasti pří-
pravy mezinárodního civilního perso-
nálu k nasazení v operacích a misích 
schválených Radou NATO. V  roce 2007 
bylo Spojeneckým velitelstvím v  ame-
rickém Norfolku k organizaci těchto kur-
zů akreditováno výcvikové centrum ve 
Vyškově a dnes je zabezpečuje vyškov-
ské Velitelství výcviku – Vojenská aka-
demie.

Civilním personálem NATO jsou za-
městnanci velitelství a agentur NATO, 
kteří ve vojenských operacích za účas-
ti NATO plní úkoly na velitelských sta-
novištích i samostatně v  celém pro-
storu operace. Při plnění úkolů jsou 
často vystaveni stejným rizikům jako 
vojáci, s  tím rozdílem, že nemají zbraň 
a tudíž nemají statut „kombatantů“, tzn. 
příslušníků ozbrojených sil s bojovým 
posláním.

Cílem kurzu je poskytnout znalosti 
a praktické dovednosti potřebné k bez-
pečnému a úspěšnému nasazení ve pro-
spěch misí a operací NATO v různých 
oblastech. V současné době je kurz tvo-
řen 4 dny přednášek poskytujících teo-
retické znalosti a některé základní prak-
tické dovednosti v různých předmětech 
v trvání 7–8 hodin denně a 2 dny inten-
zivního polního výcviku k prověření do-
vedností a znalostí pod tlakem scénáře 
reálné mise. Obsahem teoretické výuky 
a praktického výcviku je například man-
dát mise a jeho aplikace, pravidla pro 
použití síly, náboženství, současné zku-
šenosti z konkrétních oblastí operací, 
minové nebezpečí, topografi e, základ-
ní znalosti a dovednosti v první pomoci, 
základy ochrany při pobytu na základ-
ně, přesuny v konvoji, dovednosti a zna-
losti nutné pro přežití, psychologické 

aspekty misí a s nimi spojeného stresu 
a psychologické aspekty zajetí, ochrana 
proti chemickému, biologickému a radi-
ačnímu nebezpečí a jiné.

Tento – dalo by se říci jubilejní – kurz 
byl přece jen něčím výjimečný. Na jeho 
realizaci se podíleli specialisté Odboru 
přípravy do operací Institutu rozvo-
je, kteří se v nedávné době vrátili z misí 
v Afghánistánu a v Kongu.  „I přes kom-
plikace s leteckou dopravou, kdy nebylo 
jisté, zda se kurz vůbec rozběhne“, uve-
dl velitel kurzu major Adamec, „se nám 
podařilo tento běh kurzu odvést v  ob-
vyklém standardu. Do přednášek byly 
implementovány zejména aktuální po-
znatky ze zahraničních misí, které byly 
studenty velmi kladně přijímány.“ •

Text: Pavel Kočvara
Foto: Olga Karaff ová

Slavnostní ukončení kurzu pro civilní zaměstnance NATO 

(NATO CIVILIANS PRE-DEPLOYMENT COURSE)

D
ne 27. dubna 2010 od 

17 hodin se v prostorách 

Divadelního sálu barokního 

zámku ve Slavkově u Brna 

uskutečnil slavnostní 

ceremoniál certifi kace 

absolventů NATO CIVILIANS 

PRE-DEPLOYMENT COURSE 

(Kurz pro přípravu civilního 

personálu NATO do misí). 
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Cílem kurzu bylo připravit příslušníky Policie České re-
publiky na splnění úkolů v mírových operacích EU a OSN, 
a to zejména na území Bosny a Hercegoviny, Kosova, 
Moldavska, Gruzie, Afghánistánu, Iráku, Palestiny a Libérie.

Kurz byl zakončen slavnostním předáním  osvědčení 
o absolvování 14 příslušníkům PČR náčelníkem Institutu 
rozvoje plk. gšt. Ing. Karlem Klinovským a vedoucím od-
boru mezinárodních vztahů Kanceláře policejního prezi-
dia plk. Mgr. Šárkou Havránkovou.  •

Text: kpt. Ing. Ladislav Šuta

Mimořádná národní příprava

Na základě požadavku staršího národního představi-
tele při LCC Heidelberg byla ve dnech 19.–23. 4. 2010 pro-
vedena u VeV – VA mimořádná Národní příprava přísluš-
níků AČR před vysláním do operací NATO a Evropské unie 
v rámci jejich působení v mezinárodních štábech NATO.

Cílem bylo je připravit na splnění úkolů v misi na úze-
mí Afghánistánu a ve střední Africe.

Příprava byla zakončena předáním osvědčení o absol-
vování 11 příslušníkům ZP Heidelberg, 1 ze ZP Brunssum, 
2 ze ZP Uedem a 1 ze ZP Monsanto. •

Text: kpt. Ing. Ladislav Šuta

Příprava policistů do zahraničních mírových operací – CIVPOL

V
 souladu s Rámcovou 

dohodou o spolupráci 

mezi Ministerstvem vnitra 

a Ministerstvem obrany 

proběhla u VeV – VA ve dnech 

12.–16. 4. 2010 příprava PČR 

před vysláním do zahraničních 

operací – kurz CIVPOL (Civilian 

Police Course).
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Léto se neúprosně blíží a s ním pro 
všechny vytoužený čas dovolených, vý-
letů a odpočinku. Cestování po naší 
vlasti dnes skýtá celou řadu zážitků spo-
jených také s návštěvou hudebních fes-
tivalů, letních restauračních zahrádek, 
či stále populárnějších tzv. grilovacích 
párty, ale i zábavy v  podobě návštěvy 
nejrůznějších aquaparků. K těmto ak-
cím a létu všeobecně patří také zvýšená 
konzumace alkoholu, zejména v  podo-
bě chutného tradičního českého moku 
– piva. Závěr léta patří bilancování. 
Slýcháme, jak byla sezona úspěšná pro 
majitele restaurací, hospůdek, ale i po-
travinových řetězců co se týče spotřeby 
alkoholu, ale bilancují také dopravní po-
licisté. 

Statistiky nehodovosti sice klesají, 
ale čísla spojená s alkoholem za volan-
tem jsou stále alarmující. Přestože počet 
usmrcených osob při nehodách v roce 
2009 byla nejnižší od roku 1990 (celkem 
832 osob) a o zhruba 20 % klesl i počet 
nehod zaviněných pod vlivem alkoholu, 

jejich obětí ve srovnání s předešlým ro-
kem opět přibylo. Každá pátá oběť do-
pravní nehody tak dle policie zemřela 
vinou alkoholu. 

Zatímco v roce 2007 policie evidova-
la celkem 36 takových obětí, o rok poz-
ději to bylo 80 lidí a loni už 123. To byl 
důvod, proč od začátku roku přistoupi-
li dopravní policisté k povinným decho-
vým zkouškám při běžné silniční kont-
role. A ty, jak se dle policejních statistik 
ukazuje, přinášejí své ovoce. 

Policie ČR v  období leden až du-

ben 2010 eviduje 1270 nehod zavi-

něných pod vlivem alkoholu (tj. 5,9 % 

z celkového počtu), při kterých evidu-

je 16 usmrcených osob (tj. 9,8 % z cel-

kového počtu nehod řidičů) a dal-

ších 549 osob bylo zraněno. Oproti 

stejnému období loňského roku je 

počet těchto nehod nižší o 417 (tj. 

o  24,7 %), počet usmrcených je nižší 

o 20 osob (tj. o 55,6 %) a počet zraně-

ných je nižší o 174 osob (tj. o 24,1 %). 

Nejvyšší podíl těchto nehod byl na 

území Zlínského a Plzeňského kraje 

(12,8 %, resp. 10,6 %). Nejvíce usmr-

cených při těchto nehodách bylo 

na území Plzeňského, Ústeckého 

a  Moravskoslezského kraje (shodně 

3  osoby). Nejvyšší podíl usmrcených 

osob při těchto nehodách na celko-

vém počtu je v  Libereckém kraji – 

33,3 % (tedy každá 3. usmrcená oso-

ba jde na účet nehod zaviněných pod 

vlivem alkoholu). 

CYKLISTI POZOR!!! I vy jste účast-
níky silničního provozu!

V  Jihomoravském kraji je vzhledem 
k  pěstování vína alkoholové pokušení 
snad větší než kdekoliv jinde v republi-
ce. Početné stezky ve zdejší krajině totiž 
často lemují vinice a vinné sklípky. Kdo 
by odolal? 

Také si rádi zpříjemníte výlet na kole 
pivem? Říkáte si, nějaký ten „kousek“ ni-
koho nezabije? 

Statistika za rok 2009:

Z  celkového počtu 7252  nehod za-
viněných pod vlivem alkoholu připadá 
436 nehod na cyklisty. Dle statistického 
průměru by ovšem bylo vloni usmrceno 
na tisíc nehod 19,6 cyklistů. Pro srovná-
ní v osobním automobilu „jen“ 6,9 osob. 

Vadí i jedno pivo?

Bohužel nejsou statistiky, které by 
udávaly, kolik cyklistů způsobilo ne-
hodu po vypití jednoho piva a přiznej-
me si, že alkohol na každého působí 
jinak. V  zásadě ale platí, že jedna de-
sítka s  námi příliš nezamává. „Pro cyk-
listu je spíše prospěšná. Pivo je hypo-
tonické, obsahuje hořčiny, vitaminy, je 
studené a osvěžující a hlavně doplníte 
tekutiny a energii,“ vysvětluje sportov-
ní lékař MUDr. Tomáš Vrbica a dodává: 
„Vypití jednoho desetistupňového piva 
by nemělo mít vliv na naše rozhodovací 
účinky nebo na pozornost.“ Samozřejmě 
by měl být cyklista zodpovědný a zů-

OKÉNKO 
PREVENCE SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ

Alkohol a návykové látky na našich silnicích

Motto: „Každé zranění způsobené alkoholem je zbytečné a lze mu zabránit.   
Nepouštějme alkohol za volant ani za řídítka.“
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stat u  jednoho, lépe jen malého piva 
k  jídlu, přestože má pocit, že ani dvě 
nebo tři, které běžně vypije, s ním pří-
liš nezacvičí. 

Po sportovním výkonu nebo po jiné 
fyzické aktivitě se alkohol vstřebává 
rychleji. „Při sportu ztratíme tekutiny, mi-
nerály a organismus tedy více nasává vše, 
co se mu podá. Po fyzické činnosti však 
opilost nastupuje rychleji,“ varuje MUDr. 
Tomáš Vrbica. Navíc po vypití většího 
množství alkoholu vám nohy tak ně-
jak ztěžknou a jede se hůř. „Za to může 
ale spíše únava centrálního charakteru 
a  zpomalená rychlost signálu. Zpočátku 
jedeme rychle a dáváme do toho sílu, poté 
nastupuje únava a koordinační poruchy,“ 
vysvětluje MUDr. Vrbica. 

Jeden příklad za všechny: V pá-
tek 14. 5. odpoledne bylo policistům 
oznámeno, že v  kyjovské nemocni-
ci přijali k ošetření muže, který měl ha-
varovat na jízdním kole. K  samotné 
havárii cyklisty mělo dojít v Bzenci v ulici 
Vinařů. Cyklista na jízdním kole se s nej-
větší pravděpodobností nevěnoval říze-
ní a havaroval na komunikaci. Po neho-
dě byl převezen sanitkou do nemocni-
ce. K uvedené havárii zřejmě napomohl 
i alkohol, který cyklista vypil. Dechovou 
zkouškou mu byla naměřena hodnota 
4,5‰ alkoholu. 

Obdobně dopadl i cyklista, který ha-
varoval v obci Prušánky. Tato nehoda se 
stala v noci ze soboty na neděli. Cyklista 
jel na jízdním kole po předchozím poži-
tí alkoholických nápojů. Přitom se plně 
nevěnoval řízení a s jízdním kolem ha-
varoval. Při pádu utrpěl lehké zranění. 
Dechová zkouška, kterou u něj policis-
té provedli, vykázala hodnotu 2,5‰ al-
koholu. 

Ani jeden z těchto cyklistů neměl 
při pádu na hlavě ochrannou přilbu. 
Přitom oba si způsobili právě zranění 
hlavy. Jejich jízdu pod vlivem alkoho-
lu policisté oznámí správnímu orgánu. 
Ten jim může uložit pokutu od 10.000 
do 20.000 Kč. 

ALKOHOL POD KONTROLOU 
Promile INFO je služba pro všechny, 

kteří chtějí nebo potřebují mít svůj al-
kohol pod kontrolou – je to služba pro 
řidiče, cyklisty nebo třeba lékaře a  ses-
třičky. Funguje jednoduše, anonym-
ně, a to kdykoli a kdekoli: pomocí jedi-
né SMS v  okamžiku zjistíte, kdy bude-
te zase na  nule. Na základě zadaných 

údajů, které pošlete esemeskou, vyplní-
te přes wap nebo jednoduše zadáte do 
formuláře v naší nové java aplikaci, vám 
totiž Promile INFO spočítá, jaká je vaše 
aktuální hladina alkoholu v krvi a záro-
veň, kdy budete znovu střízliví. Jejím 
hlavním cílem je nabídnout všem zod-

povědným řidičům praktický nástroj pro 
osobní kontrolu alkoholu. 

Jeden příklad za všechny: Muž, 
31 let, 120 kilo, vypije na oslavě naroze-
nin svého kamaráda, kam dorazil v osm 
hodin večer, 10 velkých piv a 6 velkých 
panáků. Ráno potřebuje odjet z  kama-

Promile Příznaky

0,0–0,4 uvolnění, lehká závrať, mírná euforie, zvýšená družnost

0,4–0,6 pocit tepla, zvýšené emoce, dobrá se lepší, špatná horší

0,6–0,8 změny v úsudku o  rizicích, jasně zhoršená schopnost řídit

0,8–0,9 porucha rovnováhy a  pohybu, snížená schopnost přestat pít

0,9–1,0 zhoršená paměť, zrak, reakce

1,0–1,3 zhoršení pohybu, úsudku, 10× vyšší riziko autonehody

1,3–1,7 problémy s řečí, agresivitou, riziko smrtelných autonehod

1,7–2,0 zmatenost, nevolnost, nižší cit bolesti, výpadky paměti

2,0–2,5  vážné poškození všech duševních, tělesných funkcí i smyslů

2,5–3,0 stupor, dvojité vidění, riziko náhlého bezvědomí, smrti

3,0–3,5 chirurgická anestezie, riziko zástavy dýchání, smrti

3,5–4,5 kóma,útlum srdce a  dechu, bezprostřední riziko smrti

4,5–99 otrava alkoholem, smrtelná dávka pro 50 % populace
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rádovy chalupy zpět do  Prahy. Promile 
INFO mu sdělí, že vstávat před půl dva-
náctou je zbytečné…

Jak to funguje? Přestože každý jen 
trochu zkušenější řidič ví, že jedné de-
sítky k  obědu se „zbavuje“ zhruba dvě 
hodiny, není to s odbouráváním alkoho-
lu zas tak jednoduché. Záleží totiž ne-
jen na tom, zda jste pili pivo, víno nebo 
tvrdý alkohol a kolik jste toho vypili, ale 
také na tom, zda jste muž či žena, kolik 
vážíte nebo jak jste staří. Svou roli hraje 
samozřejmě i doba, za kterou jste dané 
nápoje zkonzumovali a váš aktuální 
zdravotní stav. 

Se všemi těmito údaji, které jsou 
ostatně pro výpočet i zpracování ode-
slané SMS nezbytné, služba Promile 
INFO počítá. Na základě pohlaví, věku 
a  váhy postupně rozřazuje a  vyhodno-
cuje dotazy uživatelů a podle počtu vy-
pitých nápojů pak na základě ověřené-
ho algoritmu vrací výsledek. Dozvíte se 
tak nejen množství vypitého alkoholu 
(v gramech) a hodnotu aktuálního pro-
mile v krvi, ale také informaci o čase, kdy 
bude tato hodnota na nule. 

Součástí poskytovaných informa-
cí služby Promile INFO jsou také pří-
znaky, které po požití alkoholu může 
dotyčný v  závislosti na  promile alko-
holu v  krvi pociťovat. Na předcháze-
jící straně najdete jejich přehled pro 
různé úrovně opilosti – nejde samo-
zřejmě o  úplný a  univerzálně platný 
výčet, na každého z nás také alkohol pů-
sobí trochu jinak, ale pro základní před-
stavu o  jeho účincích je zcela posta-
čující. 

Řidiči však už nejezdí jen zmože-
ni alkoholem. Za volant si sedají i řidiči 
po požití omamných a psychotropních 
látek (drog) a ohrožují tak nevinné lidi! 
Dopravní policisté podstupují speciál-
ní školení, kde se mají lépe naučit roz-
poznat zfetovaného řidiče. Při detek-
ci používají policisté detekční soupravy 
Drugwipe.

 Leden až duben 2010

Nehody zaviněné pod vlivem drog 

nebo alkoholu
počet nehod počet usmrcených

zjištěná hladina alkoholu je nižší než 1‰ 433 2

zjištěná hladina alkoholu je 1‰ nebo vyšší 832 14

zjištěno požití drog i alkoholu 5 0

zjištěno požití drog 38 0

Z policejní statistiky

Doporučené odkazy: www.promile.info, www.napivosrozumem.cz, 

www.besip.lk.cz – bezpečně na silnicích. •

Připravila: kpt. Mgr. Monika Nováková, 
metodik komise P-SNJ, s využitím internetu a podkladů Odboru dopravní policie Olomouckého kraje
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Jak zpívá Jan Vyčítal ve známé písnič-
ce „Řidič, ten tvrdý chleba má…“ a že to 
o řidičích nejenom v této misi platí dvoj-
násob, nemůže být pochyb. 

Začíná to přípravou řidičů před výjez-
dem do zahraničí. Splnit kontrolní cvičení 
s technikou, kterou bude v misi řídit, zdo-
konalit se v její údržbě a hlavně získat zna-
losti o podmínkách provozu v Kosovu. Po 
ukončení této přípravy nastane den „D“, 
kdy nasedne do letadla a z výšky několika 
kilometrů zamává domovu.

Mnoho lidí si dělá názor na dané mís-
to a situaci prvním pohledem. Jaký je 
tedy první pohled našeho řidiče na pro-
voz v  Kosovu? „To je zmatek.“ „Tady budu 
jezdit?“ „Viděls ho, to snad není pravda!“ Po 
příjezdu na základnu prochází řidič kolo-
během povinných poučení, jehož součás-
tí je také poučení o bezpečnosti silniční-
ho provozu v  Kosovu. Zde řidič získá in-
formace o podmínkách provozu vozidel, 
rychlostech, které jsou stanoveny pro pro-
story základen, rychlostech stanovených 
v prostoru nasazení a odlišnostech v pra-
vidlech provozu oproti ČR. Jak to tedy je? 

Pravidla provozu se od našich neliší, 
ALE…! V řeči místních obyvatel to zní asi 
takto: „Pravidla jsou pro cizince, my se do-
mluvíme pohledem.“ O tom, že to tak fun-
guje, mě osobně přesvědčila dáma střed-

ního věku, kdy s  rozhodným a odhodla-
ným výrazem v očích mi nedala přednost. 
Není problém na frekventované silnici po-
tkat v noci neosvětlené auto nebo traktor. 
Osvětlený cyklista nebo chodec v  refl ex-
ním oblečení je spíše raritou. Dalším pro-
blémem je žalostný technický stav vozidel 
místních obyvatel. Čemu tady řekneme 
vrak je u  nich ještě dobré auto. Spoustu 
těchto zážitků můžete mít i na našich silni-
cích. Tak v čem se to liší? Kosovští řidiči jez-
dí strašně agresivně, předjíždění v nepře-
hledných zatáčkách je to nejmenší, hodně 
řidičů jezdí pod vlivem alkoholu a spousta 
řidičů nevlastní a nikdy ani nevlastnilo ři-
dičský průkaz. Často je vidět za volantem 
děti. Potkat na silnici volně pasoucí se stá-
do hospodářských zvířat (krávy, ovce, …) 
také není problém. Čím více se přesouvá-
te do odlehlejších oblastí Kosova, tím jsou 
tyto jevy častější.

Další povinností vojenského řidi-
če je péče o svěřené vozidlo. Toto je mu 
umožněno v dílnách, které jsou vybudo-
vané na základně a v polním parku tech-
niky. Vozidla se myjí u smluvních fi rem. 
Takovou fi rmu poznáte jednoduše. U ná-
pisu „Auto larje“ je dopsáno KFOR. Výbava 
těchto myček je jednoduchá, přístroj 
„wap“ a elektrocentrála pro případ velmi 
častého výpadku elektrického proudu.

I v  zahraničních misích se řidiči musí 
účastnit zdokonalovacího výcviku řidičů, 
který organizují velitelé jednotek. Pro ten-
to případ je v  sousedství základny k  dis-
pozici malé řidičské cvičiště. K tomuto vý-
cviku velitelé využívají každé možnosti, 
např. přesun na střelnici.

Na závěr bych chtěl říct, že v Kosovu 
jsem působil již podruhé a s  odstupem 
tří let jsem měl možnost srovnání, jak se 
zlepšily podmínky pro naše řidiče, ale pře-
devším možnost srovnat vývoj v Kosovu. 
Pro naše řidiče se podmínky k  údržbě 
a opravám vozidel zlepšily, byla vybu-
dována hala pro opravy bojové techni-
ky, byl obměněn vozový park. Kosovo se 
mění také k lepšímu, hodně se staví nové 
domy, opravují se nebo budují nové silni-
ce. Ovšem co se za ty tři roky nezměnilo, 
je ten chaos na zdejších silnicích. Občas 
jsem měl pocit, že s přibývajícími kilomet-
ry nových komunikací také narůstá agresi-
vita a bezohlednost místních řidičů. Proto 
si myslím, že všem vojákům, kteří jsou ři-
diči v zahraničních misích, a to nejenom 
v Kosovu, patří obdiv, že v tomto provozu 
jezdí s minimem dopravních nehod. 

Aby těchto nehod bylo ještě méně, 
je důležité nepodceňovat přípravu řidičů 
do zahraničních misí. Na základě poznat-
ků, požadavků a zkušeností z jednotlivých 
prostorů nasazení je potřebné zařadit do 
jejich přípravy nové druhy výcviku, kte-
ré je připraví k zvládnutí krizových situa-
cí na silnici i v  terénu. Toto je také cílem 
postupné změny obsahu výuky a výcviku 
všech typů kurzů, které IDV AČR organizu-
je a provádí. •

Text a foto: kpt. Ing. Miloslav Stuchlík, IDV

Jak se jezdí v Kosovu

O 
nasazení vojáků v zahraniční misi KFOR v Kosovu bylo 

již napsáno mnoho. Dovolte, abych další řádky věnoval 

práci specifi cké skupiny vojáků, kteří se účastní této mise. 

Touto skupinou jsou řidiči nejenom bojových , ale také 

zabezpečovacích vozidel. 
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Stavební příprava pro umístění 
jedné soupravy simulátoru byla pro-
vedena již v  roce 2008 v  prostorech 
VÚ 8660 Vyškov v  objektu Cvičiště 
řízení bojových vozidel Vešperk. 
Uživatelem simulátoru k  zabezpe-
čení výcviku řidičů je určen Institut 
dopravní výchovy, jehož vybraní pří-
slušníci (učitelé přípravy řidičů) ab-
solvovali Kurz pro školitele a mají 
oprávnění školit ostatní příslušníky 
Armády ČR a vydávat jim příslušná 
osvědčení.

Simulátor řidičský KBV a KOT je 
určen pro základní i zdokonalova-
cí výcvik řidičů KBV a KOT. Umožňuje 
v  maximální míře simulaci výcviku 

z  hlediska ovládání KBV a KOT jako 
u skutečného vozidla PANDUR II 8×8. 
Simulátor řidičský KBV a KOT umož-
ňuje simulovat výcvik v  řízení dle 
předpisu Tank-6-6 a vybrané mimo-
řádné situace vznikající v  mírových 
nebo v bojových podmínkách. Pro 
nácvik správných reakcí má řídící vý-
cviku možnost pomocí ovladačů na 
svém řídícím panelu simulovat vy-
brané poruchy vozidla v  režimu prá-
ce motoru a jeho soustav včetně pře-
vodového ústrojí.

Zavedení uvedeného simuláto-
ru do užívání AČR schválil NGŠ AČR 
po předložení závěrečné zprávy z voj-
skových zkoušek v  březnu 2010. Na 

základě této skutečnosti výrobce si-
mulátoru E-COM, s. r. o. Slavkov u Brna 
předal cestou dodavatele společnos-
ti DEFENDIA CZ, s.r.o. dne 5. květ-
na 2010 řidičský simulátor k užívání. 
Po zpracování provozního řádu 
bude možné zahájit výcvik na tom-
to simulátoru. Předpoklad je červen 
2010. 

Umístění výše uvedeného simu-
látoru v posádce Vyškov rozšíří a zvý-
ší kvalitu výcviku u VeV  –  VA a při-
blíží jeho úroveň současným náro-
kům a  trendům. Posádka Vyškov 
bude disponovat novým, kompakt-
ním, moderním a efektivním zaříze-
ním UVZ. V  případě jeho plného vy-
užití se podaří eliminovat nemalé fi -
nanční a materiální náklady spojené 
s výcvikem na skutečné technice, což 
je v současné době prioritním aspek-
tem. •

Texta foto: nprap. Jiří Krnáč

SIMULÁTOR ŘIDIČSKÝ 
pro řidiče kolových bojových vozidel 

a kolových obrněných transportérů 

SŘ–KBV a KOT

V
 rámci projektu „Přezbrojení Armády ČR obrněnými 

transportéry“ proběhly ve dnech 29. září 2009 až 

8. ledna 2010 v posádce Vyškov kontrolní a vojskové zkoušky 

simulátoru řidičského KBV a KOT, určeného k výcviku řidičů 

kolového bojového vozidla pěchoty PANDUR II 8x8.  Smluvní 

vztah na pořízení simulátoru byl zabezpečen z úrovně sekce 

vyzbrojování MO.
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Posluchače přivítali na vstup-
ní besedě jejich budoucí velite-
lé rot, a to kapitán Jiří Gregor a ka-
pitán Jaroslav Janúšek. Potřebné 
informace o průběhu obou kurzů do-
stali od příslušníků Institutu vzdě-
lávání (IVz), jež jsou garanty výše 
uvedených kurzů, zastoupené ná-
čelníkem plukovníkem Jaromírem 
Durnou a za Oddělení vševojsko-
vé přípravy náčelníkem Odboru 
kariérové přípravy pudplukovní-
kem Ivanem Mrázem. Vedoucími 
učiteli se stali u Důstojnického kur-
zu  major Rostislav Juppa a kapi-
tán Jaroslav Němeček, u Kurzu ve-
litelů družstev nadpraporčík Jiří 
Pochyla. Mezi nové posluchače zaví-
tala za  Oddělení psychologicko-pe-
dagogických služeb Institutu rozvoje 
(IRo) jeho náčelnice kapitánka Darina 
Záchová.

Důstojnický kurz absolvuje prak-
tická zaměstnání napříč všemi pol-
ními přípravami a nabité zkušenos-
ti zcela jistě prověří čtyřdenní za-
městnání na půdě Centra simulač-
ních a  trenažerových technologií 

(CSTT) v Brně. U Kurzu velitelů druž-
stev je výcvik zaměřen na zvládnu-
tí dovedností spojených s  velením 
družstva. Toto snažení vyústí ve tří-
denním komplexním polním výcvi-
ku ve VVP Březina. Na závěr obou 
kurzů proběhnou závěrečné zkoušky 

z odborné přípravy a tělesné přípra-
vy. Úspěšní absolventi Důstojnického 
kurzu budou slavnostně vyřazeni 
dne 30. 7. 2010 a Kurzu velitelů druž-
stev dne 25. 6. 2010. •

Text a foto: kpt. Ing. Jiří Gregor

Nástup kariérových kurzů

D
ne 3. května 2010 

proběhl u Velitelství 

výcviku – Vojenské 

akademie (VeV – VA) 

ve Vyškově nástup nových 

kariérových kurzů. 

Ke Školnímu praporu 

nastoupili vojáci 

z rozličných útvarů AČR 

do Důstojnického kurzu 

v počtu 35 posluchačů a 

souběžně do Kurzu velitelů 

družstev 29 posluchačů.

AKTUALITY 
ZE ŠKOLNÍHO PRAPORU
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Posluchači tohoto kariérové-
ho kurzu nastoupili k  VeV – VA dne 
1.  3.  2010 z  útvarů AČR. V  průbě-
hu dvouměsíčního pobytu podléha-
li pod velení Školního praporu, vý-

ukovou a výcvikovou část kurzu ve 
Vyškově zabezpečoval Institut vzdě-
lávání. 

Tento v  pořadí šestý Štábní pra-
porčický kurz byl zároveň posledním 
kurzem tohoto typu studia. Změnou 
hodností od roku 2011 již nebude 
tato úroveň vzdělání u praporčíka 
požadována. 

Tento závěrečný kurz absolvova-
lo 10 posluchačů, ze kterých velitel 
VeV – VA ocenil věcným darem jako 
nejlepšího absolventa praporčíka 
Miloslava Nytru, příslušníka VÚ 5153 
Praha. Po ukončení studia a splně-
ní závěrečných zkoušek se absolven-
ti vrátili zpět k  mateřským útvarům 
k výkonu svých funkcí. •

Text: nprap. Pavel Šugárek
Foto: Olga Karaff ová

Štábní praporčický kurz

D
ne 30. dubna 2010 v prostorách zasedací místnosti 

velitelské budovy v areálu kasáren Dědice ve Vyškově za 

přítomnosti náčelníka Institutu vzdělávání plukovníka Jaromíra 

Durny a dalších významných hostů proběhlo slavnostní vyřazení 

absolventů Štábního praporčického kurzu. 

Proč? Vzhledem k  zájmu přísluš-
níků Ústavu jazykové přípravy (ÚJP) 
došlo k dohovoru se Školním prapo-
rem (ŠkPr) a ukázka ručních zbraní 
mohla začít. 

Ústavem jazykové přípravy „pro-
jde“ ročně mnoho příslušníků AČR 
z  celého spektra odborností. Tudíž 
zájem lektorů o možnost rozšíření si 
znalostí a skutečnost, že dotazy frek-
ventantů kurzů jdou až do hloubky 
takticko-technických dat zbraní a vo-
zidel, přiměly příslušníky Školního 
praporu ke dvěma ukázkám ručních 
zbraní, a to 9.  3.  2010 a 26.  4.  2010. 
Těchto ukázek se zúčastnilo celkem 
20 lektorů. Původně asi na jednu ho-
dinu připravená zaměstnání se spon-
tánně prodloužila až na hodiny dvě. 
Příslušníky Ústavu jazykové přípra-
vy přivítal na půdě Školního prapo-
ru jeho zástupce velitele kapitán Petr 
Sláma a  samotnou ukázku realizo-
val velitel 1. školní roty kapitán Jiří 
Gregor. 

Z  ohlasů lektorů Ústavu jazykové 
přípravy vyplývá, že další přednášky 
na sebe nenechají dlouho čekat. •

Text: kpt. Ing. Jiří Gregor
Foto : prap. Oldřich Vyroubal

Ukázka ručních zbraní
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DOPOLEDNÍ ČINNOST
Pracoviště č. 1:  ukázka seskoku a výcviku výsadkářů 
  (10–13 h) – IRo
Pracoviště č. 2:  ukázka bojové techniky 
  (9–13 h) – przab
Pracoviště č. 3:  ukázka ručních zbraní + střelba ze 
  samopalu vz. 58 (9–13 h) – ŠkPr
Pracoviště č. 4:  střelba ze vzduchovky 
  (9–13 h) – ŠkPr
Pracoviště č. 5:  střelba na simulátoru 
  (9–13 h) – IVz
Pracoviště č. 6:  ukázka letecké a PL výzbroje a techniky 
  (9–13 h) – IVz
Pracoviště č. 7:  ukázka vozidel OFF ROAD a terénních 
  čtyřkolek (9–13 h) – ŠkPr+IVz
Pracoviště č. 8:  hasičská záchranná služba 
  (9–13 h) – przab

ODPOLEDNÍ ČINNOST
Pracoviště č. 9:  plavba na raft ech (14–18 h) – IVz
Pracoviště č. 10:  rybářský kroužek – lovení ryb na ryb- 
  níčku Srubového tábora (13–17 h) – IRo
Pracoviště č. 11:  modelářský kroužek (13–17 h) – ŠkPr 
 

ČINNOST PO CELÝ DEN
Pracoviště č. 12:  lanová dráha 
  (9–19 h) – IVz
Pracoviště č. 13:  ukázka jízdy a vyprošťování vozidel 
  v těžkém terénu (9–16 h) – IVz
Pracoviště č. 14:  škola „Převrácení auta“ 
  (9–16 h) – IDV
Pracoviště č. 15:  Napoleonská expozice 
  (9–16 h) – ŠkPr
Pracoviště č. 16:  ukázka potápěčské výstroje 
  (9–16 h) – IVý

Atrakce pro děti (organizuje Volareza – Vojenský klub):
Pracoviště č. 17:  „Skákací hrad“ (9–16.00 h) 
Pracoviště č. 18:  „Mouchy“ (9–16 h) 
Pracoviště č. 19:  „Kouzelník“ (10–11 h + 13–14 h) 
+ Čokoládová fontána pro děti (17–18 h)

VEČERNÍ ČINNOST (19–24 h):
• společenské posezení u táborového ohně
• letní kino pro děti
• letní diskotéka pod širákem
• volná zábava

Velitel Školního praporu pod záštitou velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
zve zaměstnance VeV – VA a jejich rodinné příslušníky na akci 

na srubovém táboře ve VVP Březina 
ve dnech 26. 6.–27. 6. 2010

  

26. 6. 2010

• do 8.45 h - příjezd do areálu srubového tábora VVP Březina
• 9–9.10 h - zahájení akce, podání hlášení veliteli VeV – VA, poučení o bezp. opatřeních a průběhu ukázek velitelem ŠkPr
• 9.10–19 h - provedení ukázek, soutěží a atrakcí pro účastníky
• 13–14 h - uložení materiálu, výzbroje, výstroje a zaparkování techniky

SOUBOR UKÁZEK ZBRANÍ, TECHNIKY A ATRAKCÍ

27. 6. 2010

• do 10 h - opuštění srubového tábora zaměstnanci VeV – VA, rodinnými příslušníky a hosty
• do 12 h - předání srubového tábora správci

OBČERSTVENÍ BUDE ZABEZPEČENO VE SPOLUPRÁCI S VLRZ!
DOPRAVA ZAJIŠTĚNA VE SPOLUPRÁCI S IDV!

PODĚKOVÁNÍ
Za přípravu, průběh, provedení a ukázky děkuje velitel Školního praporu veliteli VeV – VA, N IVz, N IDV, N IRo, N FOd, 

potápěčům IVý, veliteli przab, řediteli VLRZ ve Vyškově, Vojenskému újezdu a správci Srubového tábora, 
bez jejichž pomoci by akce „Otevírání prázdnin“ nemohla proběhnout.

Kontaktní osoba: kpt. Ing. Petr SLÁMA, alcatel 973 450 702; prap. Michal HORSKÝ, alcatel 973 450 722 
Termín pro podání přihlášek do 16. června 2010 Ti
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Vzpomínka na Vzpomínka na 
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Rodina je stále základní složkou spo-
lečnosti, i když to v  dnešní době není 
tak viditelné. Pracující rodiče přispíva-
jí k ekonomické situaci státu, ať už fyzic-
kou, tvořivou, podnikatelskou, vzdělá-
vací či jinou činností. Navíc vychovávají, 
fi nančně podporují a vzdělávají své děti. 
Ideálně žijí v harmonickém vztahu, mají 
se rádi, vzájemně si pomáhají, tolerují se, 
respektují. Vedle těchto rodin se bohužel 
objevují i rodiny, které nemohou své děti 
vychovávat v klidném mírovém prostře-
dí. A není jich málo. Jsou země, jako na-
příklad Afghánistán, kde fungování rodi-
ny mezi pumovými útoky je přinejmen-
ším velmi těžké.

Na koncertech Ke Dni rodin si spo-
lečně s Ústřední hudbou a předními čes-
kými interprety na straně jedné všich-
ni připomenuli význam soudržnosti 
rodiny, která je pro příslušníka AČR tím 
nejdůležitějším zázemím, na straně 
druhé význam příslušníků AČR, kteří 
v nelehkých podmínkách v zahraničních 

misích stavějí základy pro klidný a spoko-
jený život rodičů a dětí v těchto vzdále-
ných zemích.

Koncerty ke Dni rodin se uskutečni-
ly ve vybraných posádkových městech 
– Olomouci, Vyškově, Kroměříži, Praze, 
Liberci, Žatci a Táboře ve dnech 12. až 19. 
května 2010.

V dobré náladě
14. 5. 2010 • Tak, jak zaznělo ve smě-

si melodií z fi lmu Zasněžená romance – 
V dobré náladě, probíhal i druhý z cyklu 
koncertů věnovaných Dni rodin na ná-
městí ve Vyškově.

Sólisté Ústřední hudby Armády České 
republiky Vladimíra Patáková, Hanka 
Pelcová a Richard Mašek zaujali svým 
zpěvem zaplněné vyškovské náměstí.

„Dobrá a harmonická rodina je samo-
zřejmě důležitá pro každého z nás, ale pro 
vojáky, kteří plní své povinnosti daleko od 
domova v zahraničních misích, má zcela 
jistě ještě další dimenzi. Je pro ně pevným 
bodem, zázemím, majákem, který ukazu-
je cestu k budování základů pro klidný a 

spokojený život ro-
dičů a  dětí v  těch-
to vzdálených ze-
mích,“ ozřejmil 
moderátor kon-
certu Ústřední 
hudby AČR, komu 
především je ten-
to koncert vě-
nován.

L e o n u 
M a c h á l k o v o u , 
Radku Fišarovou 
či Sestry 
Havelkovy vy-
střídali na pó-
diu instrumen-

tální sólisté vojenského dechového or-
chestru kapitán Martin Janoch a poru-
čík Vladimír Pešák, kteří virtuózním způ-
sobem podali známou skladbu Fredieho 
Mercury Barcelona. Nezapomenutelným 
zážitkem i pro vyškovské publikum bylo 
vystoupení sólisty Státní opery Jurije 
Kruglova, který svým mohutným basem 
zazpíval slavnou píseň z dob druhé svě-
tové války Kaťušu.

Koncertu pod širým nebem se zúčast-
nil starosta města Vyškov Petr Hájek a plu-
kovník Zbyněk Janečka, zástupce velitele 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie. 
„Děkujeme, že jste nám, Vyškovanům, při-
jeli potěšit naše srdce. Velmi jsme se na vás 
všechny těšili, koncert byl vynikající, líbil se 
všem – ať jim bylo deset nebo devadesát“, 
řekl Petr Hájek. •

Autor: 
Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka 

Generálního štábu Armády České republiky
Foto:

Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka 
Generálního štábu Armády České republiky

 a Petr Bubník, Kancelář náčelníka
Generálního štábu AČR

Koncerty ke Dni rodin

Ú
střední hudba Armády České republiky pořádala v letošním 

roce sérii koncertů ke Dni rodin. AČR připravila tyto koncerty 

pro rodinné příslušníky vojáků, kteří slouží v zahraničních 

misích, válečné veterány, vojáky v činné službě, ale také občany 

posádkových měst, tedy tak, aby byly přístupné opravdu široké 

veřejnosti a všichni tak společně mohli oslavit svátek, který ne pro 

všechny na této zemi je zatím samozřejmostí.

Zleva: Hanka Pelcová, Richard Mašek 
a Vladimíra Patáková

Dirigent major Radomil Cíleček

Jurij Kruglov

Radka Fišarová
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 Středisko obsluhy 

výcvikového zařízení 

Hradiště
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M
istrovství AČR ve vojenském 

pětiboji mužů a žen proběhlo 

počátkem května v Plzni a ve 

Vyškově. Západočeská metropole se 

stala dějištěm úvodní střelby, poté se 

závodníci přesunuli do Vyškova, kde 

absolvovali zbývající čtyři disciplíny: 

překážkovou dráhu NATO, hod 

granátem, plavání a přespolní běh.

Zpestřením přeboru byla účast sil-
ných reprezentačních družstev Polska 
a  Belgie, která přijala pozvání změ-
řit síly s domácími závodníky. V mu-
žích se o celkové prvenství až do  závě-
rečné disciplíny přetahovali Belgičané 
s Poláky. Z vítězství se nakonec rado-
val Polák Janusz PUT. Ten o svém trium-
fu rozhodl vynikajícím závěrečným bě-
hem na 8 km (25:26 min). Druhý skončil 
Belgičan Roel VAN GINNEKEN a třetí dal-
ší Polák Krzysztof MOL.

Z českých reprezentantů si vedl nej-
lépe celkově šestý nestárnoucí prap. 
Jaroslav MATOUŠEK a obhájil tak svůj loň-
ský titul přeborníka AČR. Hned za ním 
skončili jeho reprezentační kolegové rtm. 
Ivo VRBA a pprap. Matěj PICKA. Picka se 
blýskl českým rekordem na 50 m s pře-
kážkami (25,9 sec) a potvrdil, že v této 
disciplíně patří do nejužší světové špičky.

V ženách si vedla suverén-
ně Belgičanka Mandy DAMMEKENS. 
Pořadí na druhém až pátém mís-
tě bylo hodně našlapané. Stříbro 
a  bronz získaly Dammekensové repre-
zentační kolegyně Jenifer DAELMAN 
a  Monique VINGERHOED. Čtvrtá skon-

čila npor.  Kateřina DĚDÁKOVÁ a s pře-
hledem obhájila titul přeborníka AČR. 
Nebýt zaváhání na granátu, sahala by po 
stříbru. Pátou por. Jitku OPRAVILOVOU 
připravila o lepší umístění nevydařená 
střelba. Novicka na startu pprap. Linda 
DEUTSCHOVÁ pro zranění ze závodu 
odstoupila.  •

Text: Mgr. Radoslav Kala
Foto: Hana Jurčová

SPORT VOJENSKÝ PĚTIBOJ
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Další triumf štafety 

Po třetím místu na praž-
ském půlmaratonu dosáhlo druž-
stvo VÚ 1970 dalšího vynikají-
cího výsledku, když na dvojná-
sobné trati skončilo opět třetí. 
V  závodě štafet na Volkswagen 
Maratonu Praha, kdy maratón-
skou  distanci absolvují čtyři čle-
nové týmu, se prezentovali vyškov-
ští běžci těmito výkony: o. z. DANĚK 
39:27 min, kpt. ŠOLC 37:23 min, 
nrtm. KAMENSKÝ 38:58 min (všichni 
10 km) a ppor. NOVOTNÝ 44:08 min 
(12,195 km).  V cíli bylo klasifikováno 
rekordních 320 štafet (!), přičemž na 
startu nechyběli ani naši zimní olym-
pijští medailisté Martina Sáblíková 
a Lukáš Bauer. 

Na start celého maratónu se po-
stavili také zbývající členové výpra-
vy z posádky Vyškov a dosáhli těchto 
výkonů: o. z. GONČÁR 3:32:05  hod, 
mjr. BIL 4:01:17 hod, rtm. PAVLÍK 
4:13:57  hod, rtn. SOUKUP 4:13:59  
hod, prap. BITTNER 4:37:55 hod, 
prap. HORÁK 4:38:35 hod a kpt. 
GYÖRGY 5:02:41 hod. •

Text:  Mgr. Radoslav Kala  

Pouhá tři družstva nastoupila do 
posádkového přeboru v malé kopa-
né, který proběhl 10. května na umě-
lém trávníku u sportovní haly. Alespoň 
symbolickou odměnou pro účastní-
ky bylo  příjemně strávené dopoledne 
a vědomí, že udělali další krůček k posí-
lení vlastní kondice.

A jakých výsledků bylo dosaže-
no? Družstva hrála jednokolově každý 
s každým a roli favorita potvrdil Prapor 
zabezpečení, který bez porážky dokrá-
čel k celkovému prvenství. Druhé mís-
to  patří Institutu rozvoje, třetí skončil 
kurz základní přípravy. Nejlepším střel-
cem přeboru byl vyhlášen se šesti bran-
kami rtm. Jan HOLOUBEK, hráč vítězné-
ho družstva. •

Text: Mgr. Radoslav Kala
Foto: Hana Jurčová

Malá kopaná
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