
SOUČASNOST V POSÁDCE 
VYŠKOV

Po provedené profesionalizaci AČR se vzdělávací aktivity přesunuli zejména do praporčického a rotmistrov-
ského sboru. V důstojnickém sboru se výcvik provádí v aplikačních kurzech organizovaných pro studenty Uni-
verzity obrany a od roku 2009 také pro vysokoškoláky vzdělané na civilních školách, kteří se rozhodli pro ka-
riéru v AČR. Do popředí výcviku se dostávají stále více operace v asymetrickém prostředí v zahraničních mi-
sích, kterých se AČR účastní. Bojová činnost na široké frontě je dávno opuště-
na. Do AČR přichází nová generace vozidel, např. Tatra T810, Iveco, Dingo, Kaj-
man a obrněný transportér Pandur II. Pro výcvik rozhodovacího procesu a plá-
nování boje se využívá Centrum simulačních a trenažérových technologií, kte-
ré má sídlo v Brně, ale část centra je umístěna i ve Vyškově. Ve VVP se vybudo-
vala nová výcviková zařízení, např. v roce 2005 Koloseum pro výcvik s využitím 
kabiny vrtulníku Mi 17, od roku 2009 se buduje cvičiště pro boj v osadě v areá-
lu Jeseník.  

K 1. 1. 2009 dochází ke změně názvu Ředitelství výcviku a doktrín na Velitel-
ství výcviku – Vojenská akademie, vzniká nová organizační struktura:
•  bývalá VA je přejmenována na Institut vzdělávání, 
•  Výcviková základna na Institut výcviku, 
•  Správa doktrín na Institut doktrín, 
•  nově vzniká Institut rozvoje,
•  Institut dopravní výchovy,
•  Centrum simulačních a trenažérových technologií.

Když se podíváme zpět až na začátek do roku 1935, kdy vznikl výcvikový prostor, je zde stále v používání pro-
stor Úpaly, první stavba používaná již před II. světovou válkou. Zámeček Ferdinandsko, který byl sídlem velitel-
ství až do roku 2005, je nyní prázdný a čeká na další využití. Ale naše výstava by nebyla úplná, kdybychom ne-
zmínili:

Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

– vznikl v roce 1949 rozhodnutím Národního shromáždění republiky 
Československé a usnesením zákona č. 169 o zřízení vojenských újezdů.

Rozhodnutím Ministerstva  vnitra  ČSR  z  dubna  1951  bylo  dosavadní 
území, které bylo do té doby tvořeno vojenským výcvikovým prosto-
rem, rozšířeno o části území okresů Vyškov, Prostějov a Boskovice. Prv-
ním újezdním správcem byl jmenován mjr. Dr. Josef Králík. V době vzniku 
vojenského újezdu Březina byla součástí území i část dnešního Vyškova. 
Byla to Kozí Horka, později sídliště generála Alexeje Čepičky, které bylo 
koncem šedesátých let v důsledku politického rozhodnutí přejmenová-
no na sídliště Víta Nejedlého. Zde také bylo i první sídlo úřadu. Protože 
Újezdní úřad byl pověřen správou území a převzal povinnosti místních 
národních výborů, bylo nutné zřídit také samostatný matriční obvod.  
V jeho čele se až do dnešního dne vystřídalo celkem 12 újezdních správ-
ců a přednostů. V roce 2000 byl Újezdnímu úřadu udělen bojový prapor.

Zdroje:  Mgr. Emília Šebestová, zástupce přednosty Újezdního úřadu Březina 
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