OSTATNÍ SUBJEKTY V POSÁDCE
VYŠKOV
Vojenská střední škola
Škola vznikla dnem 1. 7. 1993 jako státní střední odborná škola. Svoji činnost zahájila 1. září a nejprve pouze zajišťovala dokončení studia žáků vojenských středních odborných škol, kteří po rozdělení federace přišli ze škol dislokovaných na teritoriu Slovenské republiky. Z počátku tvořila organizační součást Vojenské vysoké školy pozemního vojska. Od 1. 9. 1995 je samostatným subjektem – resortní školou MO ČR. Škola
umožňuje zájemcům o profesionální službu v armádě v rámci čtyřletého denního studia (z řad žáků, kteří ukončili 9. třídu základní školy) nebo dvouletého denního nástavbového studia (z řad absolventů středních odborných učilišť) získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitou. Po ukončení školy její posluchači v hodnostech
podpraporčíků nastupují službu u vojenských útvarů. Kromě toho jsou na škole organizovány roční praporčické kurzy připravující absolventy civilních středních škol s maturitou pro výkon odborných funkcí v armádě. Škola připravuje specialisty v oborech
dělostřeleckém, ženijním, vojenská chemie, provoz a opravy tankové a automobilní
techniky, logistické zabezpečení, výstrojní zabezpečení, proviantní zabezpečení a služba PHM.

Bojová zástava a znak Vojenské střední školy

Pracovníci Vojenské střední školy – r. 2002

Vojenská střední škola ve Vyškově se hlásí k tradicím celé řady vojenských škol, které v minulosti působily na našem území, není však historickým nástupcem žádné z nich. Dnem 8. 5. 2002 byl rozkazem prezidenta republiky propůjčen Vojenské střední škole ve Vyškově historický název „Jana Lucemburského“. Škola nese jméno jednoho z významných českých
panovníků. Jméno Jana Lucemburského, krále českého a polského, hraběte lucemburského a larošského, markraběte arlonského, bylo vybráno jako synonymum odvahy, rozhodnosti a statečnosti. Prvním velitelem Vojenské střední školy se stal plk. Ing. Dušan Chovanec.

Vojenská akademie
Vojenská akademie vznikla 1. 7. 1996 jako resortní vzdělávací zařízení GŠ AČR. Akademie připravuje poddůstojníky,
praporčíky a důstojníky pro výkon základních funkcí v odbornostech pozemního vojska od stupně velitele družstva po
stupeň rota a příslušníky velitelství a štábů v praporčických hodnostech na stupni rota, prapor a brigáda. Jednotlivé poddůstojnické, praporčické a důstojnické kurzy jsou organizovány v rozsahu 1 až 10 měsíců. Udělením výše uvedeného
názvu byla připomenuta existence Vojenské akademie v Hranicích připravující v letech 1920–1939 a 1945–1950 důstojníky čs. armády na výkon základních velitelských funkcí. Tradice zrušené hranické akademie ovšem spíše patří Vysoké
vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, protože jednou ze škol, které se do ní v minulosti včlenily, bylo v roce 1958 Pěchotní učiliště
z Lipníku nad Bečvou. Zmíněné učiliště vzniklo v téže posádce v r. 1950 jako Pěchotní vojenská akademie, vyčleněním posluchačů pěchotního směru z rušené Vojenské akademie Hranice. Mezi držitele historických názvů patří i Vojenská akademie ve Vyškově, které prezident
republiky 28. 10. 1999 udělil pojmenování „Hranických akademiků“. Vojenská akademie zanikla jako samostatný subjekt k 31. 12. 2008, ale
její název zůstal zachován v nové organizační struktuře Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Prvním velitelem byl plk. gšt. Ing. Vladimír
Sova. Dne 26. 10. 1999 byl Vojenské akademii předán vojenský prapor.
British military advisory training team
V roce 2000 zahajuje v rámci VA svou činnost BMATT (Britský poradní a výcvikový tým), jehož hlavní činností je školit mladé velitele podle britských zkušeností a zvyklostí. K výcviku jsou vybíráni vojáci z východní a střední Evropy, od roku 2008 i ze zemí severní Afriky. VA tím získává mezinárodní působnost.
VA je také pověřena vytvořením nových vzdělávacích programů profesionálních vojáků (2005). Tímto přebírá úkoly za všechny zrušené vojenské střední školy určené pro vzdělávání praporčického sboru. Kariérové kurzy jsou děleny následovně:
• rotmistrovský navazující na základní přípravu;
• velitelů družstev pro budoucí velitele družstev;
• praporčický pro zástupce velitelů čet a pracovníky štábů praporu;
• štábní praporčický pro pracovníky štábů brigády a velitelství, také vrchní praporčíky;
pro důstojníky jsou to kurzy:
• aplikační kurz, po každém ročníku studia VŠ;
• odborný aplikační kurz po ukončení bakalářského studia;
• důstojnický kurz pro zrekrutované vojáky s vysokoškolským vzděláním.
Spolupracuje nově s Texaskou národní gardou (2004). Také organizuje nové typy výcviku a kurzů,
např. pro Rakouskou armádu (chemické odbornosti). Další úkol, který je třeba řešit, je výcvik diplomatického sboru a novinářů před nasazením do krizových oblastí. Novými úkoly jsou v roce 2008
také kurzy civilních zaměstnanců ze struktur NATO. Také je zde další potřeba po zrušení výcvikového střediska mírových sil v Českém Krumlově – převzít odpovědnost za přípravu vojáků vysílaných
do zahraničních misí. A navíc převzetí vzdělávání odborností vzdušných sil, když dojde k rozhodnutí
přestěhovat výcvikové středisko vzdušných sil z posádky Přerov do Vyškova (2008).

BMATT – slavnostní vyřazení absolventů

Výcvik Texaské národní gardy

Kurz civilních zaměstnanců NATO

Výcviková základna
Výcviková základna vznikla 1. prosince 2003. Jejím úkolem bylo provádění základního výcviku nových vojáků AČR, výcvik některých specializací navazující na
základní přípravu a výcvik vojáků aktivních záloh. Tímto úkolem byla doposud pověřena VA. Všichni noví vojáci AČR od roku 2008 absolvovali výcvik u Výcvikové základny. Prvním velitelem byl plk. Ing. Milan Solík.
Výcviková základna zabezpečovala tyto odborné kurzy:
• spojovacích, mechanizovaných, tankových, protitankových a průzkumných odborností;
• protiletadlového a raketového vojska;
• zdravotnických odborností;
• dělostřeleckých odborností;
• pyrotechniky a asanací;
• chemických odborností;
• ženijních odborností;
• vojenská autoškola.

Výcvik základní přípravy

Výcvik na pěší střelnici

Zabezpečovací základna
V roce 2003 je ve vyškovské posádce zavedena nová organizační struktura. Dnem 1. 7. 2003 vznikla Zabezpečovací základna, jejím úkolem je zabezpečovat dopravní a bojovou technikou výcvik a obsluhami zařízení ve VVP. Navíc je pověřena dalšími logistickými úkoly ve prospěch celé posádky. Prvním velitelem byl plk. gšt. Ing. Jiří Marek.

Ředitelství výcviku a doktrín
Dne 1. 12. 2003 vzniká Ředitelství výcviku a doktrín, která má ve své podřízenosti:
• Vojenskou akademii;
• Výcvikovou základnu;
• Zabezpečovací základnu;
• Centrum simulačních a trenažérových technologií.
I mnoho dalších útvarů a zařízení dislokovaných v posádce Vyškov, navíc do své podřízenosti přebírá dnem 1. 12. 2003 Výcvikové středisko vzdušných sil v Přerově. Cílem těchto
změn je přesunout do posádky Vyškov výcvik ze všech výcvikových středisek po celé ČR.
Výcvikové středisko vzdušných sil je přestěhováno v roce 2008. Prvním velitelem ředitelství je brig. gen. Ing. Jiří Halaška.
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