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Přivítání tentokrát patřilo vrcholným představitelům AČR 
v  čele s  náčelníkem Generálního štábu generálporučíkem 
Petrem Pavlem, jeho zástupcem a ředitelem Společného operač-
ního centra MO generálmajorem Alešem Opatou, velitelem 
společných sil brigádním generálem Jánem Gurníkem, jeho 
zástupcem a  zároveň velitelem pozemních sil brigádním 
generálem Štefanem Kaletou, a  také hlavním funkcionářům 
napříč celou AČR. Všem těm v  úterý 13. listopadu 2012 
prezento valo Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov 
pod velením plukovníka Jána Kožiaka své současné schopnosti 
a možnos ti jako jedinečného vzdělávacího a výcvikové zařízení 
s mezirezortní a mezinárodní působností.

„Jsem velmi rád, že mám příležitost se osobně do Vyškova 
podívat. Již několikrát jsem zdůrazňoval, že oblast výcviku je 
mimořádně důležitá a  já jí tak přikládám velký význam,“ řekl 
v úvodu generálporučík Pavel.

Plukovník Kožiak řekl především na adresu zástupců brigád 
základen, ale také vojenského školství: „My výcvik provádíme, 
ale jeho neodmyslitelnou součást tvoří požadavky od konkrétních 
zadavatelů, tedy těch, pro které vojáky cvičíme. Chci, abyste si 
byli všichni vědomi toho, že my jsme tady pro vás. Jsme tady proto, 
abychom připravili vojáky všech odborností, a  to tak, abyste je 
dostali k  jednotkám vycvičené, jak sami potřebujete, a  k  tomu 
vám nabízíme celou řadu kurzů a dalších aktivit.“

O Velitelství výcviku – Vojenské akademii Vyškov už bylo 
prezentováno mnohé, a tak se Vyškovští zaměřili především na 
speciální výcvik. Ve vojenském výcvikovém prostoru Bře zi na 
tak představil odbor profesní přípravy pod vedením podplu-
kov níka Tomáše Šilera zcela nově vybudovanou předsunutou 
základnu (COP – Combat OutPost), která poskytuje specifi cké 
možnosti využití v přípravě vojenských profesionálů vysílaných 
do zahraničních operací. Neméně zajímavou ukázkou byl 
výcvik řidičů v  náročném terénu, který představil odbor 
dopravní výchovy pod vedením plukovníka Jaroslava Krále, 
vybudovaným terénním polygonem Kotáry, sloužícím 
k nácviku získání dovedností v řízení v extrémním terénu a také 
pro zjištění hraničních technických schopností vozidel. Řidiči 

SPECIÁLNÍ VÝCVIK 

ZDE OTESTOVAL TAKÉ NOVÝ 

NÁČELNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU

Vyškov: Největším centrem vzdělávání a výcviku AČR 

prošlo přes sto tisíc absolventů

Vítejte ve Vyškově, mezi těmi, kteří se 
opět pyšní znakem Vojenské akademie 
hranických akademiků a s hrdostí 
tak pokračují v odkazu, který nám 
zanechala.

se zde dostávají do krizových stresových situací a učí se jejich 
zvládání. Při tomto výcviku se přihlížejícím doslova tají dech, 
přesto být přímo v  kabině nákladního vozidla si vyzkoušeli 
jak náčelník Generálního štábu generálporučík Pavel, tak jeho 
zástupce a ředitel SOC MO generálmajor Opata, a oba se shodli, 
že je k neuvěření, co všechno dokáží vojenská auta zdolat.

Přímo v akci se představil také jeden z prestižních speciálních 
kurzů, a to kurz pro krizové situace, tzv. kurz přežití, ve kterém 
Vyškovští právě cvičí příslušníky Diplomatické akademie 
Ministerstva zahraničních věcí, a  to diplomaty juniory, a  jak 
uvedl náčelník odboru výcviku VeV – VA plukovník Karel 
Klinovský, svým obsahem jsou právě tyto kurzy pořádané 
pro civilní sféru opravdu jedinečnou záležitostí AČR. K  tomu 
dodal náčelník generálního štábu AČR generálporučík Pavel: 
„V  zahraničí jsem měl možnost slyšet řadu kladných ohlasů 
na tento kurz pořádaný pro občanské zaměstnance NATO 
a velmi mne těší, že jeho věhlas již daleko přesáhl hranice České 
republiky.“

„Významnou roli v  procesu přípravy, vzdělávání a  výchovy 
vojenských profesionálů a  rovněž rozvoje doktrinální soustavy 
AČR díky příslušníkům odboru doktrín se snaží VeV – VA 
neustále posilovat nejen rozvojem a  modernizací výcvikových 
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zařízení, včetně všech vojenských výcvikových prostorů sloužících 
pro výcvik jednotek AČR a NATO, ale také rozvojem simulačních 
a  trenažérových technologií. Právě ty jsou v  procesu přípravy 
a  vzdělávání důležitým prvkem při přípravě jednotlivých 
odborností,“ řekl velitel VeV – VA plukovník Kožiak. A  to 
Vyškovští předvedli jak na hale vzdušných sil, která slouží 
k přípravě pozemního personálu vzdušných sil, patřící do gesce 
odboru kariérové přípravy, tak přímo ve vyškovském Centru 
simulačních a trenažérových technologií.

„Možnosti trenažéru osádek bojových vozidel a univerzálního 
cvičiště jízdy tanků pod vodou, příprava potápěčů, příprava 
řidičů s  využitím simulátoru převrácení či simulátoru nárazu 
vozidla, ale i  vybavení trenažéry a  simulačními technologiemi 
u dalších odborností, jako jsou například učebny zdravotnických 
odborností pro přípravu CLS (Combat life Sever – záchrana života 

Velitelství výcviku – Vojenská akademie 
Vyškov

• Od roku 2004 připravilo 101 697 osob, mezi nimi přes 
3 000 zahraničních absolventů.

• Zabezpečuje kariérové, účelové a  aplikační kurzy, 
základní přípravu, přípravu aktivních záloh, přípravu 
do misí, ale také kurzy speciální přípravy pro krizové 
situace (novináři, nevládní organizace), kurzy 
speciální přípravy pro Diplomatickou akademii, kurzy 
pro civilní pracovníky NATO, kurzy informačních 
technologií, kurzy britského poradního a výcvikového 
týmu (BMATT) a v neposlední řadě také jediný bojový 
kurz AČR kurz Komando.

• Zabezpečuje vzdělávání a  výcvik v  odbornostech jak 
pozemních, tak vzdušných sil.

• K letošnímu 1. říjnu již VeV – VA prošlo 8 892 absol-
ventů, mezi nimi bylo 762 příslušníků AČR připraveno 
do zahraničních operací.

• Spektrum příslušníků kurzů je velmi rozmanité 
a  široké, mezi jeho posluchači jsou jak vojáci, tak 
občanští zaměstnanci, příslušníci aktivních záloh 
a také příslušníci takových součástí, jako je Policie ČR, 
Hasičský záchranný sbor, Vězeňská služba či Celní 
správa, diplomaté, humanitární pracovníci, novináři.

v boji), spojovacích odborností spojovacího prostředku HARRIS či 
učebny odborností vzdušných sil vybavené trenažérem RACCOS 
(místo řízení palby protiletadlové jednotky) nebo protiletadlovým 
prostředkem RBS-70, to vše přispívá v  maximální možné míře 
k  vy cvi čenosti příslušníků AČR,“ dodal závěrem plukovník 
Kožiak.

Být největším vzdělávacím a  výcvikovým zařízením AČR, 
to je nejen připravit jednotlivce – profesionály v  479 typech 
kurzů, ale také celé jednotky, a  to do zahraničních operací, 
a  v  neposlední řadě analyzovat poznatky a  zkušenosti pro 
potřeby celé AČR. Náročné poslání a  velká zodpovědnost. 
Postavení naší armády v  ČR však významně stoupá a  rovněž 
mezinárodní kredit příslušníků AČR je vysoký!

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová
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Návštěvu Jihomoravského kraje 

zahájil ministr obrany 

ve Vyškově

Alexandr Vondra se tak, téměř na rok přesně, vrátil 
na Velitelství výcviku – Vojenskou akademii Vyškov, 
aby se zde mohl opět setkat s novými rekruty, kteří 
mají za sebou svých prvních 18 dní v „zeleném“.

V doprovodu zástupce náčelníka Generálního štábu – ře di-
te le Společného operačního centra generálmajora Aleše Opaty, 
zástupce velitele Společných sil – velitele vzdušných  sil bri-
gád ní ho generála Jiřího Vernera a  velitele Velitelství vý cvi ku 
– Vojenské akademie Vyškov plukovníka Jána Kožiaka zavítal 
spolu s  ostatními členy delegace na takticko-průpravné cvi-
čiš tě, doprostřed dění taktické přípravy, v  rámci které  právě 
nacvičovalo 147 žáků kurzu základní přípravy jednu ze základ-
ních, ale prakticky nejdůležitějších činností vojáka, a to pohyb 
po bojišti.

„Této praktické části předcházelo 6 hodin teorie na učebně, 
kde se žáci seznamovali se základními způsoby pohybu vojáka 
po bojišti, překonávání bojiště v  odkrytém terénu a  mimo jiné 
také s činností jednotlivce při napadení slabým nepřítelem. Cílem 
dnešního výcviku je naučit vojáky zvládat tyto činnosti prakticky, 
a to i při využití vzájemného palebného krytí a spolupráci v týmu, 
sekci či družstvu,“ objasňoval výcvik velitel tohoto kurzu kapitán 
Ivan Michalík.

„Žáci se pomalu blíží ke konci 1. fáze, kterou zakončí hned 
po absolvování vojenské přísahy postupovými testy. Na jejich 
úspěšné absolventy však čekají další 3 fáze stále náročnějšího 
výcviku rovněž s  postupovými testy a  zvládnutí závěrečného 
komplexního polního výcviku,“ dodal náčelník oddělení základ-
ní přípravy major Rostislav Juppa.

Během setkání s žáky ministr mimo jiné řekl: „Jsem rád, že 
vám mohu osobně pogratulovat k  tomu, že jste si vybrali toto 
povolání a přeji vám, abyste tuto přípravu zvládli až do konce, 
je to hlavně otázka vůle, psychiky, tedy nejen fyzické kondice. 
Přeji vám, abyste našli svou budoucnost v AČR, neboť je to práce 
potřebná pro naši zemi, práce, pro kterou potřebujeme hlavně 
mladou krev.“ Předmětem zájmu pana ministra bylo také šest již 

Úderem jedenácté hodiny přistál ve čtvrtek 
18. října 2012 na heliportu ve Vojenském 
výcvikovém prostoru Březina vrtulník s delegací 
Ministerstva obrany České republiky v čele s jeho 
ministrem Alexandrem Vondrou.

dříve zmiňovaných olympioniků, kteří právě procházejí tímto 
kurzem, jeden od druhého naprosto k  nerozeznání, a  také na 
dotaz, jak to zatím zvládají, odpovídali jako jeden muž: „Je to 
náročné, ze začátku bylo hodně teorie a pochodování, ale teď už 
začínáme plnit úkoly v  terénu a  to nám vyhovuje více. Není to 
žádná legrace, ale dává nám to hodně, a  jsou to pro nás super 
nové zkušenosti.“

Vyškovští  si však pro ministra obrany připravili ještě jednu 
specialitu, a to v podobě kurzu instruktora střelecké přípravy, 
v rámci kterého na pěší střelnici cvičilo střelbu 16 příslušníků 
AČR. „Tento kurz je specifi cký v  tom, že navazuje na zavádění 
výzbroje vojáka 21. století, v rámci kterého jsou postupně pří sluš-
níci AČR vybavováni novými zbraněmi, jako jsou pistole CZ 75 
PHANTOM, útočná puška CZ BREN a  KULOMET FN Mk48 
MINIMI. V rámci tohoto procesu jsou nejdůležitějším prvkem 
instruktoři výcviku střelecké přípravy. Právě instruktor objasňuje 
a  ujednocuje metodiku použití ručních zbraní, nyní především 
spojenou s nově zaváděnými zbraněmi, a zásadním způsobem se 
podílí jak na přípravě řídících zaměstnání ze střelecké přípravy, 
tak na dodržování zásad metodiky vedení tohoto výcviku. Hlavní 
pozornost v kurzu je věnována drilům zahrnujícím bezpečnostní 
pravidla při zacházení s těmito zbraněmi, zaujímání pohotovostní 
polohy při střelbě, přebíjení zbraní, odstraňování závad vzni kají-
cích při střelbě a  samozřejmě vedení střelby,“ objasňuje pojetí 
nového kurzu řídící nácviku střelby major Josef Lefner, náčelník 
oddělení přípravy mechanizovaného vojska VeV – VA, které je 
garantem tohoto specializovaného kurzu.

„Jedná se o pilotní běh kurzu, dalo by se říci ověřovací, do kte-
rého byli vybráni ti nejlepší instruktoři střelecké přípravy z AČR, 
nebojím se použít slovo elita, a  to z  toho důvodu, aby v  praxi 
ově řili metodiku, která byla v souvislosti s novými zbraněmi již 
od dubna po iniciativě generálmajora Aleše Opaty zpracovávána 
integrovaným pracovním týmem. Do budoucna bychom kádr 
takto vycvičených instruktorů rádi zvyšovali, ti by tak získali 
cer ti fi kaci, kterou by si po určitém čase museli znovu obnovovat, 
tak aby chom je udrželi v  potřebné vycvičenosti. Protože se zde 
cvičí střelba ze všech pozic, není to jen o střeleckém výcviku, ale 
také o  taktickém, proto je kurz organizován ve třech týdnech,“ 
vysvětlil jeden z  hlavních tvůrců metodiky plukovník Jiří 
Durna ze sekce rozvoje druhů sil – operační sekce MO. Sám 
ministr obrany, který již měl příležitost si tyto zbraně prakticky 
vyzkoušet, tuto aktivitu podpořil.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.
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„A chceme je zde posunout dál. Učíme 
instruktory, jak mají vojáky naučit 
správnou obsluhu zbraně, jak správně 
používat povelovou techniku, názvosloví 
při popisu zbraně, při popisu odstraňování 
závad tak, aby nebyl rozdíl u jednotlivých 
útvarů, a bylo to všechno jednotné v celé 
armádě. Učíme je používat zbraně včetně 
bojového použití z  různých pozic, vleže, 
vkleče, vestoje, za chůze. Musí umět úplně 
všechno, informací je opravdu hodně, musí 
zvládnout hodně názvosloví a  správně,“ 
říká k  obsahu kurzu plukovník Durna. 
A  major Lefner dodává: „Při závěrečné 
zkoušce musí tedy prokázat, že tomu nejen 
rozumí, ale dokáží také naučit, vysvětlit, 
prakticky odřídit a jsou na takové úrovni, 
aby mohli cvičit další instruktory. A  to 
někomu trvá déle. Aby člověk mohl učit, 
to není nic jednoduchého a ne každý má 
proto vlohy.“

V  tomto kurzu se tak podařilo 
z šestnácti kurzistů získat plnohodnotný 
certifi kát instruktorského oprávnění 

šesti absolventům, jimž byly certifi káty 
slavnostně předány za přítomnosti 
patrona kurzu generálmajora Aleše 
Opaty. Zbytek absolventů kurzu 
má ovšem vysoké předpoklady pro 
instruktorskou certifi kaci v  dalších 
řádných bězích tohoto kurzu.

Tím, že kurz skončil, však ani 
zdaleka nekončí práce s  instruktory. 
„Předpokládáme, že i  nadále budou 
pokračovat v  rozvoji získaných znalostí 
a dovedností a budou se pravidelně účastnit 
metodických shromáždění k problematice 
střelecké přípravy. Nastavili jsme do 
pravidel certifi kace, že musí prokázat 
během tří let, že tuto schopnost neztratili, 
jinak o certifi kát přijdou,“ v závěru dodává 
plukovník Durna. Je třeba se neustále 
zdokonalovat a  záměrem střelecké 
přípravy je v  horizontu tří let takto 
vycvičit instruktory do všech součástí 
armády, tedy i  těch zabezpečovacích 
a podpůrných.

Text: kpt. Mgr.  Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.

Směno k boji! … K boji ! … K boji 

připraven! … Připravit!

Hvizd píšťalky odstartoval jednu z řady střeleb zahajovacího ročníku 
nového kurzu instruktorů výcviku ve střelecké přípravě, který byl 
organizován u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov. Jeho 
nejvýstižnější popis je dril, dril, dril.

Voják 21. století – to jsou také nové 
zbraně s novými technickými parametry 
a  vyšší kvalitou bojového použití a  na 
jejich využití je prioritně tento kurz 
zaměřen. Bojové použití útočné pušky 
CZ 805 BREN, lehkého kulometu FN 
Mk48 Minimi, pistole CZ 75 PHANTOM 
a  univerzálního ručního granátu je 
základem střelecké přípravy jednotek. 
„Jedna věc je však profesionální ovládání 
těchto zbraní, a  druhá také zvládnutí 
toho, jak naučit další vojáky tyto zbraně co 
nejlépe používat. Jsou také předpisy a řada 
metodik, které se zabývají oblastí střelecké 
přípravy, avšak jejich výklad a  realizace 
nejsou vždy jednotné. Proto je jedním 
z  důležitých cílů tohoto kurzu naučit 
instruktory aplikaci těchto dokumentů 

v  praxi a  plně zvládnout metodiku 
střelecké přípravy a zejména bezpečnostní 
stereotypy a  tyto ujednotit v  rámci celé 
AČR,“ říká plukovník Jaromír Durna ze 
sekce rozvoje druhů sil – operační sekce 
MO, jeden z hlavních tvůrců.

„Základem každé armády jsou bojující 
jednotky a  vojáci,“ říká iniciátor kurzu 
generálmajor Aleš Opata, zástupce ná-
čelníka Generálního štábu AČR – ředitel 
společného operačního centra MO.

„Máme nové zbraně, můžeme je umět 
ovládat na základní úrovni, ale využívat 
všechny jejich možnosti, předcházet 
závadám, poruchám v  důsledku špatné 
manipulace s  nimi, vyžaduje získání 
návyků a  vytvoření funkčního systému 
přípravy,“ říká garant kurzu instruktorů 
výcviku střelecké přípravy major Josef 
Lefner, náčelník oddělení přípravy 
mechanizovaného vojska VeV – VA. Do 
nultého ročníku bylo vybráno celkem 
16 příslušníků z  celé armády a  dalších 
9 vedoucích instruktorů, kteří mají nejen 
silný vztah k zbraním a dosahují s nimi 
výborných výsledků, ale především 
proto, aby v  praxi ujednotili postupy 
instruktorů všech součástí AČR.
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Za přítomnosti prezidenta republiky, ministra obrany, náčelníka 
Generálního štábu AČR a dalších vysokých státních a armádních 
představitelů se v neděli 28. října 2012 na Hradčanském náměstí 
uskutečnila slavnostní přísaha vojáků Armády ČR.

94. výročí vzniku samostatného československého státu s účastí VeV – VA94. výročí vzniku samostatného československého státu s účastí VeV – VA

Věrnost České republice přísahalo 
446 nových vojáků – 299 studentů první-
ho ročníku Univerzity obrany a  vojen-
ského oboru Fakulty tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy a 147 dalších 
nových příslušníků AČR, kteří právě nyní 
absolvují základní výcvik na Vojenské 
akademii ve Vyško vě. Mezi „nováčky 
z  Vyškova“ byla i  šestice úspěšných čes-
kých sportovců – příslušní ků Armádního 
sportovního centra Dukla Pavel Maslák, 
Jakub Holuba, Jaroslav Radoň, Filip 
Dvořák, Lukáš Trefi l a Josef Dostál.

Prezident republiky Václav Klaus 
v  projevu připomněl vojáky, kteří bojo-
vali na frontách první i  druhé světové 
války. „Všichni tito vaši předchůdci také 
skládali vojenskou přísahu a  tento akt 
nebrali jen jako nutnou formalitu – po-
va žo vali ji za veřejné vyjádření svého 
osob ního přesvědčení a odhodlání bojovat 
za svobodu, demokracii a  suverenitu 
naší země. Tento jejich dosud živý 
odkaz si v  průběhu vojenské služby 
neustále připomínejte i  vy,“ vyzval nové 
příslušníky AČR. „Cením si toho, že jste 
na sebe dobrovolně převzali závazek 
svědomitě, statečně i  ukázněně plnit své 
povinnosti, bránit svou vlast a napomáhat 
k ochraně jejích zájmů. Jednejte tak nejen 
v rámci svého budoucího zaměstnání, ale 

28. říjen 2012
Na Hradě přísahali noví vojáci, mezi nimi 

příslušníci kurzu základní přípravy

i v běžném, každodenním životě,“ řekl na 
závěr Václav Klaus.

Od nových vojáků ministr obrany 
Alexandr Vondra očekává, že jejich 
působení v  AČR bude v  zájmu rezortu 
obrany i  jejich osobních aspirací a  cílů. 
Vojenská přísaha je podle něj základním 
kamenem každé vojenské kariéry, i  té 
nej vyšší. Má výrazný morální rozměr, 
zavazuje i  motivuje. „Přeji vám, aby 
vaše energie i  elán brzy přinesly patřičné 
výsledky. Jste zárukou toho, že na še 
armáda bude i  v příštích letech a deseti-
letích spolehlivou záštitou naší státní 
suverenity a bezpečnosti,“ uvedl.

Z  celkových 446 vojáků bylo 53 žen. 
Zatímco dřív ženy působily především 
v  administrativě, zdravotnické službě, 
pří pad ně logistice, dnes slouží napříč 
všemi armádními funkcemi. „Máme ženy 
i u bojových útvarů nebo u letectva. Máme 
například pilotku vrtulníku, která sloužila 
v  Afghánistánu, pilotku proudového 
i doprav ního letounu,“ vysvětlil náčelník 
Ge ne rál ního štábu generálporučík Petr 
Pavel s  tím, ženy v  armádě slouží nejen 
v  řadě různých funkcí, ale také v  celém 
spektru hodností.

Text a foto: Olga Haladová, 
redakce army.cz

Zpracovala: kpt. Mgr. Monika Nováková
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Prezident republiky propůjčil 

praporu zabezpečení bojový prapor

Bylo 9.00 hodin 28. října 2012, když nad 
zasněženým Vítkovem zazněly famfáry vítající 
prezidenta republiky k zahájení oslav 94. výročí 
vzniku samostatného československého státu.

Stalo se již zvykem, že jsou při této příležitosti propůjčovány 
vybraným útvarům Armády České republiky bojové prapory. 
Letošního roku tomu nebylo jinak a jedním ze čtyř poctěných 
útvarů se stal prapor zabezpečení.

Bojový prapor převzal z rukou prezidenta republiky Václava 
Klause před zraky nejvyšších státních představitelů a  velení 
AČR velitel praporu zabezpečení podplukovník Ing. Jan Bouda.

Toto datum se bezesporu zapíše do historie útvaru jako 
jedno z  nejvýznamnějších. Pro všechny přítomné pochodující 
příslušníky útvaru byla účast na této velice prestižní akci 
otázkou osobní cti a  propůjčení bojového praporu je pro celý 
prapor zabezpečení oceněním za poctivou práci a  obrovskou 
výzvou do budoucna.

Text: prap. Petr Rychnovský, vrchní praporčík przab
Foto: Vladimír Bezděk ml.

94. výročí vzniku samostatného československého státu s účastí VeV – VA94. výročí vzniku samostatného československého státu s účastí VeV – VA
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Alexandr Vondra rozdal v  předvečer státního svátku 
celkem 48 ocenění – 9 vyznamenání Zlaté lípy MO, 10 Křížů 
obrany státu MO a 29 Záslužných křížů MO I., II. a III. stupně. 
Slavnostnímu ceremoniálu přihlíželi vrcholní představitelé 
Ministerstva obrany a také velení armády.

„Jsou mezi vámi vojáci i  civilisté, ale všichni máte jedno 
společné – jste výjimeční lidé. Jak svými osobními kvalitami, 
tak profesionálností ve svém oboru,“ řekl v  projevu 
Alexandr Vondra. Oceněné podle jeho slov 
spojuje touha po poznání a  odvaha dosáhnout 
zdánlivě nemožného, mají charisma originality 
a  jedinečnosti, jež vyzařuje i  mimo hranice jejich 
profese. Ministr obrany vzpomněl ty, kteří bojovali 
na obou frontách druhé světové války, i hrdiny boje 
proti komunismu. Současní vojáci pak podle něj 
šíří ve světě dobré jméno Armády České republiky 
a zakládají její nové tradice.

Vyznamenání Zlaté lípy převzala za výjimečné 
zásluhy o  českou kulturu Meda Mládková, 
mecenáška umění a  zakladatelka Nadace Jana 
a  Medy Mládkových. V  americkém exilu společně 
se svým manželem, ekonomem Janem Viktorem 
Mládkem, shromáždili rozsáhlou sbírku umění. 

26. října 2012
Nejvyšší rezortní vyznamenání 

převzali také příslušníci VeV – VA

U příležitosti Dne vzniku samostatného 
československého státu ministr obrany Alexandr 
Vondra udělil v pátek 26. října 2012 nejvyšší 
rezortní vyznamenání. V prostorách Vojenského 
historického ústavu byli oceněni příslušníci 
rezortu obrany, váleční veteráni, bojovníci proti 
komunismu a další významné osobnosti.

Po pádu komunistického režimu se vrátila do Čech, kde 
vybudovala Museum Kampa, v  němž svou uměleckou sbírku 
umístila a věnovala ji Praze.

Stejné ocenění získal za výjimečné zásluhy o  českou vědu 
Vladimír Beneš, vynikající český neurochirurg a  přednosta 
Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze 
a 1. lékařské fakulty UK. Patří k významným kapacitám na poli 
neurochirurgie nejen v  ČR, ale i  v  zahraničí. Zlatou lípu MO 
obdržela také kajakářka Štěpánka Hilgertová – za výjimečné 
výsledky na poli sportu.

Křížem obrany státu ministra obrany ČR, který je udělován 
zejména za bojové a vojenské činy či záchranu lidských životů, 
byl vyznamenán in  memoriam například brigádní generál 
František Vejmelka, významná osobnost Pražského povstání 
v  květnu 1945. Stejné ocenění z rukou Alexandra Vondry 
převzal podplukovník Karel Šerák, poslední žijící velitel tanku 
1. československé tankové brigády v  Sovětském svazu. Ze 
současných veteránů Kříž obrany státu MO převzal například 
rotmistr Milan Ježek. Několikanásobný účastník zahraniční 
operace byl v misi naposledy letos, kdy byl členem provinčního 
rekonstrukčního týmu v afghánském Lógaru. Kromě ochrany 
civilních expertů se účastnil operace se spojenci na podporu 
afghánské armády. Úkolem jednotky, jejíž byl součástí, bylo 
zajistit bezpečnost problémové oblasti v provincii.

„Nečekal jsem to. Jsem moc rád a  vyznamenání si vážím 
o to víc, že jsem ho dostal spolu s takovými hrdiny, jako je pan 
podplukovník Šerák,“ uvedl Milan Ježek, zástupce velitele 
průzkumné čety 42. mechanizovaného praporu.

Záslužným křížem ministra obrany ČR I. stupně byli 
z příslušníků Armády ČR oceněni velitel vzdušných sil brigádní 
generál Jiří Verner, plukovník gšt. Miroslav Hlaváč, velitel 
4. brigády rychlého nasazení a v roce 2011 velitel 10. jednotky 
provinčního rekonstrukčního týmu v afghánském Lógaru. Dále 
pak plukovník gšt. Rudolf Honzák, zástupce velitele Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie Vyškov a  plukovník gšt. Jan 
Österreicher, velitel Nemocniční základny Hradec Králové.

Záslužným křížem ministra obrany ČR III. stupně byl také 
oceněn, a  to za záchranu lidského života, rotmistr František 
Richweis, příslušník odboru dopravní výchovy VeV – VA.

Text: Jiří Hokův, redakce army.cz
Zpracovala: kpt. Mgr. Monika Nováková

94. výročí vzniku samostatného československého státu s účastí VeV – VA94. výročí vzniku samostatného československého státu s účastí VeV – VA
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Lide československý, hodina 

nejdůležitější se přiblížila!

Vznik společného státu Čechů a Slováků v roce 
1918 patří k významným okamžikům v dějinách 
obou národů. Na Velitelství výcviku – Vojenské 
akademii Vyškov se tak sešli příslušníci stálého 
stavu i kurzů, aby si společně připomněli 
největší svátek naší vlasti, kterým nastávající 
28. říjen bezesporu je.

„28. října 1918 došlo k  naplnění myšlenky obnovení české 
státnosti v podobě proklamace demokratického československého 
státu. Měla to být – a  také byla – demokracie silná, slibná 
a  sebevědomá,“ tak zní úvodní slova ministra obrany ČR 
Alexandra Vondry, která jsou určena všem vojákům a vojáky-
ním a  také občanským zaměstnancům a  zaměstnankyním 
v rámci oslav 94. výročí vzniku samostatného československého 
státu.

Součástí těchto oslav bývá již tradičně také oceňování 
osobností České republiky v  podobě předávání státních 
vyznamenání v  rámci Armády České republiky – udělování 
nejvyšších rezortních vyznamenání – Záslužných křížů MO 
I., II. a  III. stupně, Křížů obrany státu a  vyznamenání Zlaté 
lípy MO, jako ocenění ministra obrany příslušníkům rezortu 
obrany, vojákům z  povolání a  občanským zaměstnancům 
za vynikající plnění služebních a  pracovních povinností či 
úspěšnou reprezentaci Armády České republiky na veřejnosti 
a v zahraničí. Mezi vyznamenané patří letos také dva příslušníci 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov. Zástupce 
velitele VeV – VA plukovník Rudolf Honzák se tak stal nosi-
telem Záslužného křížem MO I. stupně a  příslušník odboru 
dopravní výchovy rotmistr František Richweis pře vzal z rukou 
ministra obrany Záslužný kříž MO III. stupně, a to za záchranu 
života! Dalších 23 příslušníků VeV – VA pak bylo oceněno 
ministrem obrany Medailí za službu v  ozbrojených silách ČR 
I. až III. stupně, kterou převzali v rámci slavnostního nástupu 
z rukou velitele plukovníka Jána Kožiaka.

„Od říjnových dnů roku 1918 uplynulo čtyřiadevadesát let. 
Česká republika je suverénní a demokratická země. Je pro ni ctí být 
důstojnou ochránkyní a pokračovatelkou tradic, které mají svůj 
počátek v sice již vzdálené, ale svým významem a přesahem stále 
blízké minulosti,“ závěrečná slova ministra obrany, ve Vyškově 
zvlášť významná. Pro zde nastoupených 147 příslušníků 
kurzu základní přípravy se stane letošní 28. říjen doslova 
životním mezníkem. Před vrchním veli telem ozbrojených sil 
a prezidentem ČR Václavem Klausem totiž na sebe dobrovolně 
vezmou nelehký závazek, a to odhodlání sloužit své zemi. Tito 
noví příslušníci naší armády se tak stanou dalšími z nás, kteří 
se zavázali k plnění vojenských povinností při obraně našeho 
státu.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk

94. výročí vzniku samostatného československého státu s účastí VeV – VA94. výročí vzniku samostatného československého státu s účastí VeV – VA
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Je jich 311 a používají 80 kusů techniky. Letošní druhé odborné taktické cvičení 
příslušníků jednotek AČR připravujících se do zahraničních operací pod řízením 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov ve spolupráci s dalšími útvary AČR, 
odstartovalo.

MESSENGER 2 2012 zahájen 
aneb

Vítejte na základně KAIA!

„MESSENGER 2 2012 je týdenní od-
bor né taktické cvičení, jehož hlavním 
cílem je nejen prověřit připravenost 
jed no tek 6. úkolového uskupení AČR 
k na sazení v misi ISAF, ale rovněž provést 
jejich závěrečnou certifi kaci k  tomuto 
nasazení.“ To jsou úvodní slova velitele 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
Vyškov plukovníka Jána Kožiaka, řídí-
cí ho cvičení, která pronesl na nástupu 
účastníků cvičení k  jeho zahájení 
v pondělí 5. listopadu 2012.

Hlavní činnost úkolového uskupení 
AČR ISAF je směřována k  logistické 
a  administrativní podpoře českých jed-
no tek v operaci ISAF. Kasárna Dědice 
se tak na týden proměnila v  základnu 
KAIA (Kabul International Airport – 
Ká bulské mezinárodní letiště), kde je 
nyní dislokováno velitelství 6. ÚU, které 
zde má vybudováno vlastní zázemí za-
bez pečující plnění úkolů ve prospěch 
nasazených jednotek na území celého 
Afghánistánu.

„Cvičení by tak mělo prověřit mimo 
jiné schopnost velitele a  štábu zabezpečit 
efektivní a  nepřetržité velení prvkům 
6.  ÚU a  komunikaci s  nadřízeným 

na  nad ná rod ní i  operační úrovni a  sou-
se dy, a  rov něž schopnost velitelství i  jeho 
pod ří zených jednotek spolupracovat 
s  orgá ny místní samosprávy, vládními 
a ne vlád ními organizacemi.

Spolu s nimi zde budou plnit své úkoly 
také příslušníci 9. národního podpůrného 
prvku (NSE), jednotky koncipované k ná-
rodní podpoře všech jednotek AČR na 
území v Afghánistánu. Prověřit schopnost 
komplexního národního zabezpečení, 
sys té mu logistické a  administrativní 
pod po ry v  prostoru nasazení, schopnost 
akvi zič ní činnosti; zvládnutí organizace 
dopra vy, evidence a  účtování materiálu, 
opravy techniky a výzbroje, přepravy osob, 
techniky a  materiálu, prověřit způsob 
skladování a  manipulaci s  materiálem, 
ale také schopnost zabezpečit fi nanční 
a  právní službu, policejní a  personální 
zabezpečení, to jsou specifi ka činností této 
jednotky v rámci MESSENGER 2 2012. 
A  na Mezinárodním kábulském letišti 
máme ještě jednu jednotku, připravenou 
v  případě potřeby plnit úkoly spojené 
s  de kon taminací osob a  techniky. Je to 
14. jednotka chemické a biologické ochra-
ny, jejímž primárním úkolem je provádění 
komplexního chemického průzkumu na 
celém území Afghánistánu.

Cvičení by tedy mělo prověřit je jich 
schopnosti v  průzkumu míst s  prav-
dě po dob ným výskytem průmyslo vých 
ne bez peč ných látek, kontrole a  sle do vá ní 
přítomnosti zdraví škodlivých che-
mic kých a  biologických látek ve vzdu-
chu, vodě a půdě, prevenci infekčních 
chorob a  nakládání s  odpady, měření 
kvality ovzduší, chemické a  biologické 
analýze vzorků vodních zdrojů, analýze 
neznámých vzorků; kontrole hygienické 
úrovně stravovacích zařízení či dezinfekce, 

mytí prostor a techniky a distribuce vody,“
dodává podrobnosti k  zapojení jed-
notlivých jednotek do cvičení jeho řídící 
plukovník Kožiak.

Součástí cvičení „MESSENGER 2 
2012“ je však také zcela nová jednotka, a to 
odřad odsunu (OO) PRT (provinčního 
rekonstrukčního týmu), který po pěti 
letech ukončí činnost českého pro vin-
čního rekonstrukčního týmu v provincii 
Lógar. Bude tak mít za úkol zrevidovat 
a přesunout vojenský materiál ve 
pro spěch dalších českých jednotek 
pů so bí cích na území Afghánistánu. 
Jed not ka v  rámci cvičení dislokovaná 
na srubovém táboře, imitující základnu 
FOB SHANK v provincii Lógar, tak bude 
muset prokázat své schopnosti zabez-
pe čení a  realizace přesunů vojenského 
technického materiálu z  prostoru FOB 
SHANK na KAIA, včetně evidování 
a  účtování materiálu jednotky, a  dále 
koordinaci logistické podpory a  čin-
nos ti odsunu této techniky do ČR s ÚU 
a NSE AČR ISAF, a  to při stálém za bez-
pečení ochrany a  obrany základny FOB 
SHANK.

MESSENGER 2 2012:
Připravit se co nejlépe na to, 
co nás čeká v Afghanistánu

Úterý 6. listopadu, již jen poslední 
sekundy zbývají do 7. hodiny ranní. Pro 
mnohé z nás běžný začátek pracovní doby. 
Pro účastníky cvičení MESSENGER 2012 
však dlouho očekávaný okamžik. Po 
za ha jovacím nástupu bylo možné ještě 
spoustu věcí doladit, ale přichází 7. ho di-
na ranní a ofi ciální STARTEX. Cvičení se 
tak rozjíždí na plné obrátky …

MESSENGER 2 

2012
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Řídící štáb, HICON (HIGHER 
CONTROL – řízení z  vyššího stupně), 
skupina rozehry, příslušníci imitačních 
sku pin, ti všichni rozjeli velmi rychlý 
sled událostí a  situací, které prověří 
připravenost jednotek 6. úkolového 
uskupení AČR ISAF k  nasazení do 
prostoru plnění svých úkolů. Kromě 
řízení operačních úkolů, desítky 
incidentů nepřetržitě dnem i  nocí, 
to je nelehký úděl všech cvičících 
jednotek, tedy velení 6. ÚU, národního 
podpůrného prvku (NSE), 14. jednotky 
chemické a biologické ochrany a odřadu 
odsunu PRT v  průběhu tohoto týdne. 
Vše směřováno k nejdůležitějšímu cíli: 
být co nejlépe připraveni na to, co nás 
v Afghánistánu může potkat.

A  nad zvládáním všech situací spo-
čí vá přísný zrak všudypřítomných 
čle nů rozhodčí služby, kteří nebyli 
pro tuto činnost vybráni náhodou. 
Jsou to příslušníci z  celé AČR, kteří 
v  kon tin gentech působili, a  mají tak 
potřeb né a  velmi cenné zkušenosti. Na 
kaž do denním vyhodnocení reakcí jedno-
tek na rozehrané události, ale i  plnění 
jejich dalších úkolů za přítomnosti 
velitelů všech cvičících jednotek se pak 
dále podílí neméně důležitá skupina 
rozboru a analýzy.

„Tady na tom cvičení musí dostat 
všech ny jednotky zabrat, nemůžou pro žít 
ani chvilku v klidu, musí to pro ně být větší 
zátěž než v Afghánistánu, to je hlavní cíl 
cvičení, pro které musí v  maximální 

možné míře platit známé‚ těžce na cvičišti, 
lehce na bojišti‘,“ slova nového velitele 
společných sil brigádního generála Jána 
Gurníka, který osobně cvičení krátce po 
jeho zahájení navštívil.

Kasárna Dědice coby základna KAIA 
a  vojenský výcvikový prostor Bře zi na 
rozdělený do afghánských distrik tů 
přesně jako ve skutečnosti, stej ně tak 
kilometráž konvojů, označení ko mu ni-
kací, tras, vše jako bychom byli opravdu 
v Afghá nis tá nu. K tomu generál Gurník 
dodal: „Máte lepší podmínky, než byly 
v Českém Krumlově, máte opravdu ideální 
prostředí pro takovouto přípravu.

Velitel VeV – VA plukovník Kožiak 
v  této souvislosti mimo jiné zmínil také 
velmi dobrou spolupráci s  Univerzitou 
obrany Brno, když řekl: „Díky poskytnutí 
jejího pracoviště, které zde v  kasárnách 
má, může 14. jednotka chbo v rámci cvičení 
používat i laboratoř vybavenou tak, jak ji 
budou používat v Afghánistánu.“

Velitelství výcviku – Vojenská akade-
mie Vyškov řídí takovéto cvičení ve spo-
lu práci s dalšími útvary a zařízeními AČR 
již podruhé, ale v  porovnání s  tím mi-
nulým role Vyškovských stoupá. Zatímco 
v  měsíci červnu na MESSENGER 2012 
byli zastoupeni v jeho řízení 30 % (řídící 
štáb, HICON, rozbor a analýza, rozehra), 
tak na právě probíhajícím MESSENGER 2 
2012 je to již 80 %.

„Na činnosti těchto složek se tak 
po dí lí 45 příslušníků AČR, z toho 36 
přímo z  VeV – VA. Jiné je ale zastoupení 

pří sluš ní ků v  imitačních skupinách 
a  rozhodčí službě, ty tvoří a  vždy tvořit 
budou z  velké části příslušníci napříč 
celou AČR, kteří mají čerstvé zkušenosti 
a  poznatky z  těchto zahraničních misí 
a  mohou je tak zde velmi dobře zúročit. 
Jen tak lze docílit toho, abychom 
jednotky co nejlépe připravili na to, co 
je v  Afghánistánu čeká,“ říká v  závěru 
zástupce řídícího cvičení a  zároveň 
zástupce velitele pro výcvik Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie Vyškov 
plukovník Josef Medal.

MESSENGER 2 2012:
3 dny a 33 incidentů!

Středa 7. listopadu 2012, 09.00 hodin. 
Ze základny KAIA právě odstartoval 
vrtulník se specialisty jednotky 
14. chemické a  biologické ochrany na 
palubě, směr základna FOB SHANK. 
Zde na ně čeká již připravený konvoj 
jednotky odřadu odsunu PRT, který je 
bude doprovázet na Projekt P-4, tedy 
vodárenskou nádrž MYSL- E JOVICE. 
Důvod: jednotka 14. chbo obdržela úkol 
od velitelství ISAF provést zde odběr 
vzorků a poté jejich analýzu v chemické 
i  biologické laboratoři kvůli zjištění 
většího množství uhynulých živočichů ve 
vodní nádrži.
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Jednání se správcem vodárenské 
nádrže, zajištění vzorků dokonce ze 
dvou míst nádrže, všechno probíhá 
bez problémů. K  autům a  bezpečnému 
odjezdu chybí krůček. Z  protějšího 
zalesněného břehu se však náhle ozve 
střelba a je tam možné zaznamenat pohyb 
několika Afghánců. Jednotka okamžitě 
zahajuje krycí palbu a podaří se jí místo 
incidentu poměrně rychle a  hlavně 
bez jakékoli ztráty opustit. Mohou si 
oddechnout!? Nikoli.

O  tom, že jsou v  nebezpečné oblasti, 
se znovu přesvědčí sotva pár minut na 
to. Při jejich přesunu zpět na základnu 
FOB SHANK dochází na komunikaci 
BOSTON k  dalšímu incidentu. 
Jedno z aut najíždí na výbušné zařízení, 
stává se nepojízdným, a co hůř, jednotka 
má dva zraněné. Pohled na jejich kolegu 
s  ampu to vanou rukou a  masivním 
krvácením a  dalšího s  rozsáhlým 
zraněním břicha je šokující. Přesto bojují 
o  jejich životy. Obě zranění jsou natolik 
vážná, že k nim ihned povolávají vrtulník. 
„MEDEVAC, MEDEVAC, … kde je ten 
MEDEVAC? Tenhle je na tom fakt špatně, 
kdy tady bude ten MEDEVAC?“ zoufale 
křičí jeden z  příslušníků jednotky, 
nepřestávajíc v  poskytování první 
pomoci.

Za 10 minut vrtulník přistál a naložil 
zraněné. Na základně FOB SHANK však 
zavládl smutek. Zranění jejich pří sluš-
níka s  poraněním břicha byla natolik 
devastující, že jim vrtulník dopravil již jen 
mrtvé tělo. Setkali se tak s tím nejhorším, 
co je může v  misi potkat, setkali se 
se smrtí, která tam číhá na kohokoli. Ale 
i  s  tím se musí vyrovnat všech 242 zde 
připravujících se příslušníků jednotek 
6. ÚU AČR ISAF, tedy jeho velitelství, 
9. národního podpůrného prvku (NSE), 
14. jednotky chemické a  biologické 
ochra ny a  odřadu odsunu (OO PRT). 
Tito příslušníci budou v  prostoru nasa-
ze ní v  Afghánistánu zastupovat celkem 
34 útvarů AČR.

Téměř polovina z nich již v zahraniční 
misi působila a  nemalá část z  nich 
Afghánistán zažila na vlastní kůži. Ale 
situace se tam rok od roku mění a v přípravě 
jednotek nemůže být ponecháno nic 
náhodě. Během 3 dnů odborného tak-
tic kého cvičení MESSENGER 2 2012 je 
pro ně takto rozehráváno dnem i  nocí 
33 nejpravděpodobnějších incidentů.

MESSENGER 2 2012 ukončen: 
Připraveni k nasazení 

v Afghánistánu

Čtvrtek 8. listopadu 2012, 14.00 hodin. 
Je tady ENDEX! Cvičení MESSENGER 2 
2012 končí. O  hodinu později jsou již 
cvičící jednotky 6. úkolového uskupení 
AČR ISAF, tedy jejího velitelství, 9. jed-
not ky národního podpůrného prvku 
(NSE), 14. jednotky chemické a biolo gic-
ké ochrany (CHBO) a  odřadu odsunu 
(OO) PRT připraveny na závěrečný 
nástup, očekávající konečný verdikt. Ten 
se dozvídají bezprostředně od velitele 
HICON (vyšší stupeň řízení) majora 
Petra Slámy: „K  nasazení do prostoru 
operace jednotka připravena,“ zazní 
postupně všem zúčastněným jednotkám, 
naposledy v  těsné blízkosti imitované 
základny FOB SHANK.

„Nebudu srovnávat jednotky prově-
řo vané tímto cvičením z  důvodu roz-
díl ného poslání při plnění úkolů v  misi 

ISAF, rozdílné doby přípravy, rozdílného 
data nasazení, ale i  rozdílného naplnění 
jednotek personálem. Mohu však kon-
sta tovat, že všechny jednotky pro ká za ly, 
že jsou připraveny k nasazení,“ pronesl 
k  jednotkám zástupce řídícího cvičení 
a rovněž zástupce velitele pro výcvik 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
Vyškov plukovník Josef Medal.

Balení, likvidování. Cvičící jednotky 
se svou technikou postupně opouštějí 
vyškovské základny KAIA (mezinárodní 
Kábulské letiště – kasárna Dědice) a FOB 
SHANK (provincie Lógar), které se pro 
ně staly začátkem tohoto měsíce místem 
jejich nasazení v Afghánistánu.

Vyškov se pomalu vrací do normálu, 
už zde nikde nepotkáváme žádné 
afghán ské obyvatele. Ty zde ztvárnili 
velmi přesvědčivým způsobem přísluš-
ní ci imitačních skupin, které při jednom 
z  posledních a  zároveň největších 
inci dentů celého cvičení posílilo také 
několik desítek příslušníků vyškovského 
kurzu základní přípravy. Srocení davu 
50 Afghánců kolem příslušníků 14. jed-
not ky chemické a  biologické ochrany, 
jejich verbální útok na jednotku Vojenské 
policie, vytváření napětí, davová psy chó-
za, vše vyhrocující se do střelby jednoho 
z  Afghánců, činnost jednotky Vojenské 
policie, zranění, mrtví, tak to zažili na 
vlastní oči v předměstí Kábulu, pro které 
velmi dobře posloužilo taktické cvičiště 
Jeseník.

Příslušníci řídícího štábu cvičení se 
vracejí do své běžné pracovní činnosti, 
ale pro příslušníky cvičících jednotek 
splněním úkolů cvičení MESSENGER 2 
2012 a získáním certifi kace pro jejich na-
sa ze ní do zahraniční operace nic ne skon-
čilo. Naopak, teprve začí ná … Některým 
z  nich zbývá již jen pár nerušených 
chvil se svými blízkými a  vyrážejí směr 
Afghánistán. Nastřelování základen, 
konvojů, pokusy o  sebevražedné útoky 
Afghánců, jejich útoky výbušnými zaří-
zeními či dopravní nehody, to je jen 
malý výčet z toho, co si ve Vyškově měli 
možnost procvičit.

Pro jejich přípravu jsme udělali všichni 
maximum a oni sami také. Nezbývá, než 
jim popřát, aby se jich po celou dobu jak 
v  Kábulu, tak Lógaru drželo již v rámci 
cvičení zmiňované heslo „Těžce na 
cvičišti, lehce na bojišti“. „Přejeme vám 
všichni hodně zdaru,“ zakončil cvičení 
MEESENGER 2 2012 plukovník Medal.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová, 

Vladimír Bezděk ml.
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Věnováno všem žijícím i mrtvým 

veteránům válek

Na klopách květ vlčího máku. Pátek 9. listopadu 2012 patřil ve Vyškově válečným 
veteránům. Oslavy Dne válečných veteránů byly zahájeny slavnostním shromážděním 
v aule kasáren Dědice, kde se společně sešli příslušníci jednotek, útvarů a zařízení 
posádky Vyškov, zástupci města Vyškova a váleční veteráni. Mezi nimi také 
druhoválečný veterán devadesátiletý Štefan Vlček z Kučerova.

„11. listopadu 1918 v  11.01 hodin 
podepsal francouzský maršál Foche 
v železničním vagónu nedaleko Compiegne 
příměří s poraženým Německem. Vzápětí 
zadunělo sto jedna dělostřeleckých salv 
na znamení toho, že první světová válka 
skončila. Byla to válka, pro kterou si 
historie brzy našla název Velká. Na 
straně Dohody si vyžádala pět milionů 
čtyři sta tisíc mladých životů, na straně 
centrálních mocností bylo více než 
čtyři miliony padlých. V  hluboké úctě 
a s respektem se skláníme před památkou 
desítek tisíc českých vojáků, kteří v letech 
1914–1918 položili své životy na frontách 
1. světové války. Osud každého z  nich je 
neopakovatelným příběhem, který dál žije 
v historické paměti našeho národa,“ to jsou 
úvodní slova ministra obrany Alexandra 
Vondry, věnovaná všem příslušníkům 
armády ke Dni válečných veteránů, která 
tak zazněla i vyškovskou aulou.

Jejich význam podtrhla osobní 
účast náměstka ministra obrany pro 
personalistiku Michaela Hrbaty, který 
zde při této příležitosti připomenul i další 
hrdinské činy našich vojáků, když zmínil: 
„Naši vojáci bojovali v  československých 
jednotkách. Stáli na frontách druhé 
světové války. Vyznamenali se jako 
hrdinové druhého i  třetího odboje. Jejich 
hrdinství bylo opravdové. Byla v  něm 
velká odvaha a  pevná vůle, rezonovala 
v  něm sama podstata masarykovského 
Nebát se!“ a k vojákům dále dodal: „Bez 

úcty k  minulosti, bez hlubokého poznání 
našich národních a  bojových tradic, bez 
respektu a opravdové pokory k činům těch, 
kteří šli před námi, bychom v  dnešním 
neklidném a na události tak bohatém světě 
neobstáli. Proto je Den válečných veteránů 
ideální příležitostí k  tomu, abychom se 
zamysleli nad tím, co jsme dokázali, 
co z  minulého pro nás může být třeba 
i  v  širším kontextu měřítkem, příkladem 
či dokonce inspirací.“

Místostarosta města Vyškova Karel 
Jurka pak v  rámci slavnostního shro-
máždění pronesl: „Ani dnešní svět 
neklade menší nároky na naši schopnost 
chránit suverenitu, svobodu a demokracii. 
Jsme součástí NATO a  z  toho vyplývají 
povinnosti, jimiž jsou spojenci vázáni při 
plnění úkolů v  zahraničních operacích. 
Ani dnes neplatí vojenská přísaha méně, 
ani dnes není Den válečných veteránů 
pouhou připomínkou minulých bitev. Ani 
dnes se neobejdeme bez odhodlání, víry ve 
svobodu a bez potřeby ji vždy s největším 

nasazením chránit. Proto si zde, na tomto 
místě, připomínáme nejenom ono snadno 
zapamatovatelné datum, 11. 11. 1918, 
ale vzpo mí náme na veterány všech válek 
i všech no vodobých konfl iktů,“ a v závěru 
své ho vystoupení poznamenal: „Úcta 
a po dě kování patří vojákům, veteránům, 
všem, jimž věrnost vlasti a  obrana svo-
bo dy a  demokracie byla a  je celoživotní 
přísahou, byla a je nejvyšší hodnotou.“

K oslavám Dne válečných veteránů již 
tradičně patří také uctění jejich památky. 
Na ty, kteří zahynuli při bojích v  první 
světové válce, bylo vzpomenuto básní 
Johna McCrae V  polích fl anderských 
a  všem mrtvým válečným veteránům 
pak byla věnována minuta ticha. Zástupci 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
Vyškov se pak společně s  náměstkem 
ministra obrany Michaelem Hrbatou 
a  vedením města Vyškova zúčastnili 
přesně v  11.00 hodin na vyškovském 
hřbitově pietní vzpomínky u Památníku 
vojáci vojákům položením kytic a věnců. 
Za účasti příslušníků VeV – VA pak 

současně pro-
běh la ještě celá 
řa da pietních 
ak tů u  dalších pa-
mát níků padlých 
v  posádce Vyškov 
a jejím okolí.

Text: kpt. Mgr. 
Monika Nováková

Foto: Hana 
Jurčová
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První náměstek ministra vnitra pro vnitřní 

bezpečnost jednal ve Vyškově

Možnosti prohloubení mezirezortní spolupráce, to bylo předmětem návštěvy prvního náměstka ministra 
vnitra pro vnitřní bezpečnost Mgr. Jaroslava Hrušky, který v pondělí 1. října 2012 zavítal na Velitelství 
výcviku – Vojenskou akademii Vyškov v doprovodu ředitelky odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání MV 
Heleny Tomkové.  V posádce Vyškov je přijal zástupce velitele pro výcvik Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
plukovník Josef Medal, který nejprve podal krátký briefi ng o poslání a činnosti VeV – VA jako rezortního 
vzdělávacího a výcvikového zařízení s velmi širokou působností, a poté byly prezentovány možnosti přípravy 
v Centru simulačních a trenažérových technologií a u jednotlivých odborů VeV – VA. Nejdůležitějším bodem 
programu však bylo projednávání možností vzájemné spolupráce mezi VeV – VA, Policejním prezidiem a složkami 
PČR při výcviku příslušníků PČR i zabezpečování výcviku v kurzech.

Armádě a policii věří nejvíce lidí v historii České republiky. 
Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, podle kterého armádě 
důvěřuje necelých 70 procent tázaných, státní policii 60 procent 
a  městské nebo obecní policii pak 53  procent. Všechny silové 
složky si v průzkumu polepšily a hledají další možnosti, jak svoji 
roli ve společnosti ještě více posílit.

„Spolupráce vycházející z mezirezortních dohod je dlouhodobě 
na velmi vysoké úrovni. Náš odbor se již řadu let podílí jednak 
na spolupráci v oblasti poskytování specialistů PČR pro potřeby 
výcviku, a  dále na přípravě policistů ČR před vysláním do 
zahraničních mírových operací – kurz CIVPOL. Od roku 2004 
jsme v tomto kurzu vycvičili 176 příslušníků PČR,“ prezentoval 
podíl odboru výcviku, a  to především oddělení přípravy do 
zahraničních operací a  oddělení přípravy speciálních kurzů, 
jeho příslušník Ing. Jiří Nudčenko. Náčelník oddělení základní 
přípravy tohoto odboru major Rostislav Juppa poté prezentoval 
další velmi zajímavou nabídku spolupráce, a  to kurz základní 
přípravy speciálně připravený právě pro příslušníky PČR.

„Při vytváření tematiky kurzu jsme vycházeli ze současných 
požadavků velitelů jednotek PČR při podpoře jejich výcviku, 
a  z  toho důvodu jsme schopni zabezpečit výcvik v  pořadové 
přípravě, topografi cké přípravě, zdravotní přípravě, tělesné 
přípravě, ženijní přípravě, taktické přípravě (ve spolupráci 
s Vojenskou policí), řešení krizových situací při dopravní nehodě 

(trenažér převráceného vozidla, první pomoc při příjezdu 
k dopravní nehodě apod.).“

Oddělení záchranné a  výsadkové přípravy zase disponuje 
například kurzy S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resistance, 
Extraction). „Jejich náplní je přežití v  okolním prostředí (na 
zemi, v  přírodě, výcvik v  použití nouzové výbavy pro přežití, 
ale také přežití při existenci vnější hrozby (přežití v  zajetí, 
odolávání zneužití při zajetí, únik ze zajetí, výcvik v přípravě na 
vyzvednutí záchrannými silami či spolupráce se záchrannými 
silami,“ říká zástupce tohoto oddělení. To vše vyžaduje zapojení 
odborně edukovaných, vycvičených specializovaných složek 
s  praktickou zkušeností z  reálného výkonu (zejména PČR 
a Celní správa). A k  jeho přínosu pro složky mimo AČR dále 
dodává: „Je to možnost přípravy zejména v  oblastech: pátrání 
po osobách a věcech, pátrání po nebezpečném pachateli, taktika 
zákroku proti nebezpečnému pachateli, činnost během trestního 
řízení, zákrok na záchranu rukojmích a zákrok proti obzvláště 
nebezpečnému pachateli a také praktický výcvik na vycvičených 
a odborně připravených osobách.“

Stranou nezůstává ani odbor profesní přípravy, který pro 
potřeby PČR nabízí základní výcvik instruktorů v topografi cké 
přípravě.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk
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KDO PĚSTUJE MYŠLENKY, 

MNOHÉ SKLIDÍ A BEZ SRPU

Praví staré indické přísloví. A byli to právě Indové, kteří přijeli 
v minulém týdnu alespoň částečně nahlédnout do myšlení 
naší armády. Liberec, Brno a Vyškov. Do těchto měst zavítali 
příslušníci ozbrojených sil Indie během své ofi ciální návštěvy 
České republiky.

Důstojníky kurzu řízení High 
Defence Management Course Univerzity 
obrany v  Indii (obdoba našeho kurzu 
Generálního štábu) v  čele s  komodorem 
letectva brigádním generálem Paragem 
Sharmou v  posádce Vyškov přijal 
zástupce velitele Velitelství výcviku – Vo-
jen ské akademie Vyškov plukovník Ru-
dolf Honzák. Delegaci více než 20 Indů 
v doprovodu vojenského přidělence Indie 
v  ČR plukovníka Gurpperta Singha pak 
velitel v  úvodním briefi ngu seznámil 
s  posláním VeV – VA Vyškov, coby nej-
vět šího vzdělávacího a  výcvikového 
za ří zení AČR, v současné době s již velmi 
roz sáhlou působností, a  to také díky 
jejímu myšlení v duchu mezinárodním.

Své myšlenky se snaží VeV – VA 
v  ma xi mální možné míře proměňovat 
v  činy, a  že má co „sklidit“ jasně do-
ka zu je katalog zde pořádaných typů 
vzdělávacích aktivit, kterých je mo men-
tál ně úctyhodných 479.

„VeV – VA Vyškov to nejsou jen kurzy 
zajišťující kariérové vzdělání příslušníků 
AČR, ale celá řada dalších – speciálních 

aktivit, kterými prošli příslušníci roz-
lič ných odborností AČR v  hodnostních 
sbo rech od vojínů až do plukovníků. 
Mezi jejich absolventy jsou však také ve 
vel ké míře mimorezortní a  zahraniční 
účast níci. Jen za minulý rok tak těmito 
aktivitami prošlo 407 příslušníků ozbro-
je ných sil jiných států, včetně jejich 
civilního personálu, a  jen za letošního 
půl roku jich přibylo dalších 161. Indové 
mezi nimi zatím nejsou, ale VeV – VA se 
v  rámci svých možností nebrání jakékoli 
další mezinárodní spolupráci v  oblasti 
vzdělávání a  výcviku,“ říká plukovník 
Honzák. Vyškovští tak Indům představili 
mimo jiné, a  to v  praktické ukázce, 
možnosti přípravy Centra simulačních 
a  trenažérových technologií a  rovněž 
haly vzdušných sil pro přípravu leteckého 
pozemního personálu.

Odlišení druhů vojsk barety, postavení 
žen v  naší armádě, kariérový postup 
v  hod nostech a  nepřeberné množství 
otá zek ve spojitosti s výukou a výcvikem 
u  VeV – VA Vyškov, o  to vše se Indové 
velmi živě ve Vyškově zajímali a snažili se 

využít doslova každé chvilky k tomu, aby 
tak svoji mysl obohatili co nejvíce.

A  to nejdůležitější na závěr. Po tom 
všem, co u nás slyšeli a viděli, by s námi 
velmi rádi spolupracovali.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.

• Síla indických ozbrojených sil je v sou-
časné době přibližně 1 325 300 vojáků.

• Jejich výzbroj zahrnuje jaderné zbraně.
• Indické síly bojovaly v  několika vál-

kách s Pákistánem a Čínskou lidovou 
republikou.

• Nejenže má Indie mocnou armádu, 
Indie je rovněž jedinou zemí, která do 
bojového výcviku zařadila jógu.

Dne 13. září 2012 navštívila posádku 
Vyškov skupina studentů University 
of Defence ze srbského Bělehradu. 

Cílem návštěvy bylo seznámit se 
s  organizací a  prováděním výcviku 
na  VeV  – VA Vyškov. Studenty přivítal 
ná čel ník odboru kariérové přípravy 
pplk.  Ing.  Michal Kucharsky, který je 
in formoval o  programu jejich krátké 
návštěvy ve Vyškově. 

Zástupce náčelníka odboru kariérové 
přípravy mjr.  Ing.  Jaroslav Medek 
studenty seznámil s  organizační struk-
turou VeV – VA Vyškov, systémem 
rekrutace do AČR a  systémem přípravy 
a  vzdělávání příslušníků AČR. Ve 
své prezentaci popsal hlavní úkoly 
jednotlivých součástí velitelství výcviku 
a jejich vzájemnou součinnost a možnosti 
UVZ v posádce Vyškov.

Po krátké přestávce pokračoval 
kpt.  Ing.  Martin Buček, který srbské 
studenty seznámil se systémem 

pří pra vy do operací a  s  obsahovou 
náplní Pre-deployment trainingu, který 
provádí odbor výcviku pro občanské 
zaměstnance zemí NATO.

V  odpolední části návštěvy studenti 
zavítali na speciální učebny vzdušných sil, 
kde jim por. Ing. Tomáš Dědoch vysvětlil 
základní TTD a  použití švédského pro-
tiletadlového kompletu RBS-70. Ná sle-
dovala učebna rozpoznávání vzdušných 
cílů, která je předurčena pro přípravu 
příslušníků jednotek AČR na funkce 
pozorovatele vzdušného prostoru.

Svoji návštěvu na  VeV – VA Vyškov 
delegace srbských studentů ukončila na 
hale vzdušných sil, kde měli možnost 
pro hlédnout si materiál a  techniku po-
užívané u jednotek vzdušných sil AČR.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová

Návštěva srbských 

studentů
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Výrazné posilování 

mezinárodního kreditu 

VeV – VA

Semináře, který v prostorách Společenského klubu kasáren 
Dědice slavnostně zahájil zástupce velitele společných sil 
brigádní generál Milan Kovanda se zástupcem velitele VeV – VA 
plukovníkem gšt.  Rudolfem Honzákem, se zúčastnilo kolem 
20  příslušníků AČR a také 5 příslušníků armády Slovenské 
republiky. Jeho absolvování není rozhodně jednoduché, jedná 
se o odborný kurz, vedený v anglickém jazyce. Tento seminář 
má již ve vzdělávání příslušníků AČR své místo, vyškovská 
vojenská akademie tak převzala pomyslný štafetový kolík 
v jeho organizaci od Velitelství společných sil, kde se uskutečnil 
v loňském roce. Je určen především vojákům, kteří se připravují 
k nasazení do mise ISAF v Afghánistánu.

V rámci ukončení semináře zástupce velitele VeV – VA pro 
výcvik plukovník Josef Medal zdůraznil: „Velitelství výcviku – 
Vojenská akademie jako největší rezortní vzdělávací a výcvikové 
zařízení AČR se může v současné době pochlubit velmi rozsáhlou 
mezinárodní působností se stále se zvyšujícím kreditem nejen 
v České republice, ale také v zahraničí. Jsem proto velmi potěšen, 
že jsme dostali letos příležitost podílet se také na několika 
kurzech či seminářích, pořádaných ať již v  rámci velmi dobré 
spolupráce s Texaskou národní gardou či v rámci mezinárodního 
vzdělávacího programu IMET.“ A  pokračoval konstatováním: 
„Intenzita takovýchto seminářů a  kurzů, které vnímáme jako 
velmi prestižní záležitost, je právě v současné době velmi značná. 

Ve dnech 10.–14. září 2012 proběhl na Velitelství 
výcviku – Vojenské akademii Vyškov v rámci 
mezinárodního výcvikového a vzdělávacího 
programu IMET (International Military Education 
and Training) seminář za řízení amerických 
lektorů z Defence Institute of International Legal 
Studies na téma „Legal Aspects of Combating 
Terrorism (právní aspekty boje proti terorismu) – 
ROE/RUF Afghanistan“.

Jen za poslední měsíc navštívili Velitelství výcviku – Vojenskou 
akademii 3 lektoři Národní gardy států Texas a Nebraska, kteří 
zde vedli seminář na téma Family Support Group určený zejména 
pro psychology, vojenské kaplany a vrchní praporčíky z celé AČR. 
Před 14 dny se na půdě Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
uskutečnil kurz „C-IED Attack the Network Battle Staff “ vedený 
instruktory ze základny US army JMRC Hohenfels v Německu, 
následovaný vaším kurzem z  oblasti mezinárodního práva, na 
kterém se velmi profesionálně podíleli američtí lektoři z Deff ence 
Institut of International Legal a již 20. září přivítají tyto prostory 
účastníky Joint Operational Planning Course, který povede opět 
skupina amerických lektorů, tentokrát z  USMC Start College, 
Quantico.“

V závěru je nutné také dodat, že celková příprava a organizace 
takovýchto seminářů jsou velmi náročné, a  proto plukovník 
Medal v rámci ukončení semináře poděkoval jak velvyslanectví 
USA, jmenovitě paní Janě Hirschové, za vynikající spolupráci, 
tak lektorům za profesionalitu a úsilí, s jakým se zhostili vedení 
semináře. A  jeho poděkování patřilo také všem příslušníkům 
VeV – VA, kteří letošní zářijový běh semináře připravovali 
a  zabezpečovali, přičemž zvláště ocenil profesionální přístup 
kpt.  Pavla Matala z  odboru kariérové přípravy. O  perfektní 
materiální, technickou a  logistickou podporu se dále nejvíce 
zasloužili kromě příslušníků školního praporu a  ubytovací 
služby pracovníci VOLAREZA, dále nrtm.  Vlastimil Vašina 
(OdZabPřPUVZ), p.  Miroslav Jackuliak (przab), p.  Anna 
Lasovská (przab), p. Zdeněk Orság (OdKIT) a řidiči przab.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová
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Ve dnech 12.–17. 8. 2012 se specialisté záchranné 
a výsadkové služby z oddělení záchranné a výsadkové 
přípravy (OdZVýsPř) Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie Vyškov a referátu záchranné a výsadkové 
služby SRDS – OS MO zúčastnili mezinárodního 
výsadkového cvičení International Jump Week 2012. 
Cvičení proběhlo pod patronátem 435th Contingency 
Response Group, US Air Force na letecké základně 
Ramstein v Německu a zúčastnilo se ho více než 
150 výsadkářů z Itálie, Německa, Nizozemí, Španělska, 
USA a České republiky. Výsadkáři provedli seskoky 
z letounů C-130J Hercules a C-17 Globemaster III, 
a to jak způsobem nuceného otevření (Static Line), tak 
seskokem volným pádem (Military Free Fall).

INTERNATIONAL JUMP WEEK 2012 RAMSTEININTERNATIONAL JUMP WEEK 2012 RAMSTEIN

Všichni zúčastnění ocenili zejména 
možnost provést skupinové seskoky 
z velkokapacitních transportních letounů 
za použití zahraniční padákové techniky. 
Především s ohledem na právě probíhající 
vojskové zkoušky nového padáku OVP 
80.08 SL, na kterých se OdZVýsPř aktivně 
podílí, byla možnost prakticky vyzkoušet 
konstrukčně obdobné zahraniční padáky 
zcela nenahraditelnou zkušeností. Ob-
dob ně kladně se ke své účasti na cvičení 
IJW  2012 vyjádřil i  podplukovník Petr 
Štěpán, vedoucí referátu záchranné a vý-
sad kové služby SRDS – OS MO. „Mož nost 
prakticky se seznámit s  postu py a  stan-
dardy NATO je rozhodně přínosná právě 
v  období, kdy se začíná cvičit skupinové 
vysazování výsadkářů z  transportního 
letounu CASA.“

V  rámci cvičení se čeští výsadkáři 
také obeznámili s  postupy dozásobení 
materiálem z transportních letounů, a dále 
vyzvedli i  to, že mohli vyzkoušet seskok 
na americkém padáku T 11, který je svojí 
konstrukcí zcela ojedinělý a  unikátní. 
Tento seskok byl všemi hodnocen jako 
neocenitelná profesní zkušenost, která 
dala specialistům možnost seznámení 
s  novými americkými technologiemi 
v oblasti padákové techniky. Padák T 11 
refl ektuje aktuální potřeby amerických 
ozbrojených sborů a vyznačuje se zejména 
specifi ckou konstrukcí vrchlíku, vysokou 
nosností a jednoduchostí použití.

Během IJW 2012 měli vedoucí vy-
sla ných celků příležitost konzultovat 

ak tu ál ní vývoj výsadkových služeb 
armád NATO a spolu pracujících ze mí. 
Zejména ze zkušeností americké stra-
ny byla zdůrazněna nutnost udržení 
a rozvoje výsadkové odbornosti ozbro je-
ných sil států NATO. Jako vzorový pří-
klad posloužila operace Northern Delay 
(Operation Iraqi Freedom 2003),  kdy 
prá vě 435th. CRG pro ved la bojový seskok 
s  cí lem zajistit irác ké letiště Bashur 
a  otevřít tak severní fron tu irác kého 
konfl iktu. Bě hem ope ra ce Northern Delay 
bylo 26.  března 2003 vysazeno téměř 
1 000 výsadkářů prá vě z velkokapacitních 
letounů C-17 Globemaster III.

Text:  por. Mgr. Jiří Svoboda
Foto: OdZVýsPř
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Důstojnický kurz je na  Velitelství 
výcviku – Vojenské akademii Vyškov, 
coby největším rezortním vzdělávacím 
a  výcvikovém zařízení AČR, nejvyšším 
kariérovým kurzem, který trvá 7 měsí ců. 
Spolu se zdejším praporčickým a  pod-
důstoj nickým kurzem patří k mezníkům 
v průběhu kariéry vojáků AČR.

Vyřazení nových důstojníků je vždy 
výjimečnou událostí a  svátkem každé 
vojenské školy i  armády celkově, a  ne 
jinak tomu bylo i v rámci ukončení tohoto 
již 4. běhu v  jeho novodobém pojetí, 
které představuje nový a  perspektivní 

Jejich uniformy již honosí 

odznaky absolventů

Za přítomnosti představitelů útvarů a zařízení AČR, Velitelství výcviku – 
Vojenské akademie Vyškov a rodinných příslušníků se v pátek 21. září 
2012 v prostorách auly kasáren Dědice uskutečnilo slavnostní vyřazení 
úspěšných absolventů důstojnického kurzu a poddůstojnického kurzu.

způsob doplňování důstojnického sbo ru 
ozbrojených sil České republiky. Při-
pra vo valo se v něm na 40 příslušníků se 
zkušenostmi u vojsk v rozmezí od tří do 
dvaceti pěti let služby, zastávajících celé 
spektrum velitelských, štábních i  logis-
tických funkcí.

Náčelník odboru kariérové přípravy 
podplukovník Michal Kucharsky v rámci 
vyřazení zdůraznil: „Všeobecným cílem 
přípravy v  důstojnickém kariérovém 
kurzu, který jste právě absolvovali, 
bylo splnění stanoveného základního 
kvalifi kačního požadavku, tj. získání 

vojenských znalostí a  dovedností nezbyt-
ných pro výkon služby v  příslušném 
hodnostním sboru. Nicméně, hlavním 
cílem organizátorů vašeho kurzu, během 
dlouhých sedmi měsíců, byl rozvoj vaší 
osobnosti, osobnosti velitelů, vedoucích 
důstojníků. Obsah důstojnického kariéro-
vého kurzu byl zaměřen na získání 
všeobecné profesní kompetence, která je 
dána především schopnostmi v  oblasti 
leadershipu.

Měl jsem možnost se osobně přesvědčit, 
že většina z  vás dosáhla schopnosti 
velet, vést a  řídit kolektiv z  titulu funkcí 
velitelů čet, rot, důstojníků štábů pra-
porů, vedoucích starších důstojníků 
štábů brigádního typu a  dalších. Jsem 
přesvědčený o  tom, že vy všichni jste 
dosáhli kýžené profesní kompetence pro 
nižší stupeň řízení, umožňující prakticky 
aplikovat zásady přípravy a řízení bojové 
činnosti a výcviku na vašem zařazení.“

Akt vyřazení vždy symbolizuje 
vojenské hodnoty a  tradice, ke kterým 
se hlásí ozbrojené síly České republiky 
a  roli důstojnického sboru, který je 
jejich hlavním nositelem. Vyřazení 
důstojníci převzali kromě absolventského 
certifi kátu také zlatavé odznaky absol-
venta důstojnického kurzu. Jde o  tentýž 
odznak, který si na Vojenské akademii 
v Hranicích, k jejímž tradicím a odkazu 
se Vojenská akademie Vyškov hrdě 
hlásí, poprvé připnuli na své uniformy 
absolventi při svém vyřazení v roce 1930 
a s hrdostí jej nesli celou svou vojenskou 
kariérou.

Další čtyři úspěšní absolventi bezmála 
dvouměsíčního poddůstojnického kurzu, 
který je kvalifi kačním požadavkem pro 
výkon poddůstojnických funkcí v  AČR, 
se stejně tak od tohoto dne právem honosí 
odznaky absolventa poddůstojnického 
kurzu, tedy v podobě bronzové.

Text. kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová



19

Posádka Vyškov – PROFESIONÁL 3/2012

Jejich „prázdninovým“ komplexem se stal srubový tábor, 
plavky vyměnili za maskáče, opalovací krém za maskovací barvy 
a  prázdninové radovánky za nepřetržitý výcvik ve vojenském 
výcvikovém prostoru Březina. To stejné platí pro vyškovské 
velitele a  instruktory, kteří každoročně v letních měsících 
zažívají největší nápor práce. A to se na výcviku podílela ještě 
řada instruktorů z  dalších útvarů AČR a  také posluchači zde 
probíhajícího sedmiměsíčního kariérového důstojnického 
kurzu.

Současní posluchači Univerzity obrany musí výcvik ve 
Vyškově absolvovat každý studijní rok, a  to formou pro ně 
připravených různých stupňů důstojnických kurzů jak v rámci 
bakalářského, tak magisterského studijního programu. Letošní 
rok s  sebou přinesl po vzájemných jednáních s  Univerzitou 
obrany několik novinek. „Dosud za absolvování těchto 
důstojnických kurzů obdrželi posluchači od VeV – VA certifi kát, 
ale na jejich studium to nemělo prakticky žádný dopad, což 
posluchače příliš při výcviku nemotivovalo. Zato nyní je jeho 
úspěšné absolvování podmínkou pro udělení zápočtů, a jak jsem 
se byl na výcviku podívat a  také hovořil s  veliteli a  instrukory, 
motivace posluchačů i jejich přístup k plnění úkolů je o poznání 
na vyšší úrovni,“ říká zástupce velitele VeV – VA pro výcvik 
plukovník Josef Medal a dodává: „U posluchačů vyšších ročníků 
se pak snažíme co nejvíce rozvinout především jejich velitelské 
dovednosti, zapojujeme je například do funkcí velitelů u nižších 
ročníků, aby si co nejvíce prakticky osahali, co vše obnáší být 
velitel.“

Univerzitu obrany i  Velitelství výcviku – Vojenskou aka-
de mii spojují pojmy výchova a  vzdělávání, avšak pro Vyškov 
je charakterické ještě další V, a  to výcvik. Velitel VeV – VA 
plukovník Ján Kožiak posluchačům Univerzity obrany hned na 

začátku jejich výcviku ve Vyškově řekl: „Univerzita obrany vám 
poskytuje vzdělání, teorii a my jsme tady od toho, abychom vám 
dali praxi, tedy předali praktické dovednosti a  návyky, udělali 
z  vás velitele – profesionály, kteří budou schopni komunikovat 
se svými podřízenými, byť mnohem služebně staršími, na 
požadované úrovni. Je to velmi důležitá součást vašeho profesního 
života, bez které v praxi rozhodně neuspějete.“

Pro čerstvě přijaté posluchače UO je to ve Vyškově však 
premiéra. Stejně jako každý nový vojenský profesionál musí 
totiž nejprve úspěšně projít kurzem základní přípravy a teprve 
poté mohou zahájit studium. Od 1. srpna se o  to pokusilo 
330  potencionálních posluchačů 1. ročníku UO. „Vstup do 
vojenského života představuje pro každého nováčka určitou 
zátěž, ať fyzickou tak psychickou, a  ne každý to zvládne. Po 
prvním měsíci je jasné, že již 15  z  nich do lavic UO bohužel 
nezasedne,“ hodnotí momentální situaci v tomto kurzu náčelník 
oddělení základní přípravy major Rostislav Juppa, který dodává: 
„A  mohou přibýt ještě další, kteří se nakonec právoplatnými 
studenty UO nestanou, neboť ten nejnáročnější komplexní výcvik 
nás společně teprve čeká.“

To jejich starší kolegové se pomalu, ale jistě postupně 
blíží k  vytouženému cíli. První zápočty se začaly úspěšným 
absolventům letošních důstojnických kurzů udělovat ve 
čtvrtek 30. srpna 2012 v  rámci ukončení druhé a  třetí části 
důstojnického kurzu posluchačů magisterského studia UO, 
a to za účasti zástupce rektora UO plukovníka Josefa Trojana. 
„Zápočet uděluji těmto posluchačům …,“ zaznělo z  úst učitelů 
Univerzity obrany netypicky vyškovskou aulou ještě dvakrát 
v průběhu měsíce září.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová, Vladimír Bezděk ml.

PRÁZDNINY 

PO VOJENSKU

Srpnové teploty často šplhaly přes 30 stupňů, tedy ideální 
počasí trávit čas někde u vody. O tom si mohlo nechat jen 
zdát na 400 současných posluchačů Univerzity obrany, kteří 
se na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově 
účastní vojensko-odborné přípravy. Přípravy, která vrcholila 
týdenními komplexními polními výcviky jednotlivých 
ročníků UO. 
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Kurz „C-IED Attack 

the Network Battle Staff “

Ve dnech 27.–31. 8. 2012 se uskutečnil na VeV – VA 
Vyškov kurz „C-IED Attack the Network Battle Staff “ 
vedený instruktory ze základny US army JMRC 
Hohenfels v Německu. Tohoto kurzu se zúčastnilo celkem 
40 příslušníků SpS a VZ. Úvodní slovo ke kurzu a přivítání 
instruktorů a příslušníků kurzu pronesl zástupce velitele 
VeV – VA plukovník gšt. Ing. Rudolf Honzák, MSS., 
a náčelník ŽV AČR plukovník gšt. Ing. Róbert Bielený, MSc.

V  průběhu kurzu byla probrána problematika získávání, 
zpracování, vyhodnocování a  interpretace dat v  prostředí 
s výskytem IED se zaměřením na oblast C-IED. Příslušníkům 
kurzu byl nejprve prezentován teoretický základ. Jeho pochopení 
a  znalost museli příslušníci kurzu prokázat v  praktickém 
cvičení, kdy byli rozděleni do 4 skupin.

Toto cvičení probíhalo téměř celý týden a  prolínalo se 
s  přednáškami instruktorů. Ti pak formou již zmíněných 
přednášek a zpravodajských informací doplňovali a upřesňovali 
všem skupinám další a  další informace. Na základě těchto 
informací si jednotlivé skupiny skládaly obraz „cvičné“ situace.

Poslední den kurzu jednotlivé skupiny prezentovaly své 
výsledky ve formě zpracovaných předem daných forma li zo-
va ných dokumentů. Tyto dokumenty byly pak instruktory 
hodnoceny a  nakonec všichni příslušníci kurzu obdrželi 

Za kurz odpovídal velitel 2. škr 
kapitán Ľubomír Potkány (škpr), který 
jej zabezpečil ve spolupráci s  OKPř, 
OPrPř, OVý, OdLog a  EkOd. Tímto 
bychom chtěli všem poděkovat za dobře 
odvedenou práci.

Ukončení 
„základní přípravy – zdokonalovací kurz“

Dne 26. října 2012 byl ukončen již čtvrtý běh základní 
přípravy – zdokonalovací kurz za přítomnosti náčelníka štábu 
plukovníka Ing. Milana Marka, který osobně předal certifi káty o splnění 
kurzu 17 úspěšným absolventům. Poděkoval jim za přístup k plnění úkolů 
a popřál mnoho zdaru v další kariéře.

Do této měsíční přípravy nastoupilo 
1. října 2012 celkem 19 vojáků z  útvarů 
AČR. Dva vojáci odešli na vlastní žádost 
z osobních důvodů. Zbývajících 17 vojáků 
úspěšně splnilo kritéria přípravy. Tato 
příprava v  podřízenosti škpr je určena 

pro vojáky, kteří se znovu vracejí do AČR, 
nebo pro příslušníky aktivních záloh, 
kteří se rozhodli stát se vojáky z povolání. 
Těmto vojákům bylo nutno zabezpečit 
výuku a  výcvik k  upřesnění mnoha 
legislativních záležitostí spojených se 
službou v AČR, seznámit je s některými 
novými druhy zbraní a  techniky 
a procvičit je v základních dovednostech 
vojáka.

Příprava byla završena sdruženým 
testem, ve kterém všichni vojáci uspěli 
i díky dobré práci instruktorů z bojových 
útvarů, kteří se vojákům plně věnovali 
a předávali jim své praktické zkušenosti.

Text: prap. Pavel Šugárek, 
vrchní praporčík škpr

Foto: Vladimír Bezděk ml.

certi fi kát o  úspěšném absolvování. Předání certifi kátů 
a  ukončení kurzu byl přítomen náčelník OPrPř VeV – VA 
podplukovník Ing.  Tomáš Šiler, který mj. poděkoval jak 
příslušníkům kurzu, tak i  instruktorům za velmi kvalitně 
odvedenou práci.

Text: mjr. Ing. Tomáš Kroutil
Foto: Vladimír Bezděk ml.
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POSLEDNÍ HODINA 

ODBILA

Tento kurz byl zvláštní tím, že je 
každoročně v tomto období organizován 
jako dvouměsíční pro nově přijaté 
studenty Univerzity obrany. Stejně jako 
každý nový vojenský profesionál musí 
nejprve úspěšně projít kurzem základní 
přípravy a teprve poté, jako řádní vojáci, 
mohou zahájit studium na Univerzitě 
obrany.

V  úvodních slovech vrchního 
praporčíka odboru výcviku praporčíka 
Marka Marečka mimo jiné zaznělo: 
„Základní příprava, i  když trochu 
odlišná od té „klasické“, a  to například 
v  samotné délce, či plánované tematice, 
pro vás představovala počáteční etapu vaší 
přípravy vojáka. Cílem bylo naučit vás 
základní práva a  povinnosti, zvládnout 
hlavní činnosti potřebné k  přežití na 
bojišti, dále pak samotnou obsluhu 
a střelbu z ručních zbraní a v neposlední 
řadě u  vás vytvořit fyzické a  psychické 
předpoklady pro výkon vaší další služby. 
Prošli jste fázovými testy, výcvikovými 
fázemi a  stanovenými zkouškami, a  tím 
relativně posledním na vaší pomyslné 
cestě u  základní přípravy, kdy vás 
na začátku nastoupilo 330, je dnešní 
slavnostní vyřazení. Z  původního počtu 
nastoupených žáků průběžně dobrovolně 
z  osobních či zdravotních důvodů odešlo 
17 vašich kolegů a  dalších 8 nesplnilo 
kritéria pro absolvování kurzu, jimž 
k  tomu vždy zazvonil ZVON – symbol 
základní přípravy a  vy, kteří tu dnes 

Závěrečným hodinovým, naprosto famózním 
vyřazením nových vojenských profesionálů, 
připraveným zcela pod taktovkou „stříbrných“ 
odboru výcviku, skončil v pátek 21. září 2012 další 
z kurzů základní přípravy.

sedíte, jste tomu byli sami svědky. Dnes 
uslyšíte zazvonění zvonu také! Sice taktéž 
to poslední, ale jediná odlišnost bude 
v  tom, že pro vás nebude toto zvonění 
konečné, ale zvonění slavnostní, spojené 
s  obdržením osvědčení o  úspěšném 
absolvování náročného výcviku, kdy si 
někteří z  vás museli sáhnout až na dno 
svých fyzických, ale i  psychických sil. 
A musím znovu podotknout, že ne každý 
měl dostatek sil dojít pomyslnou cestu 
v základní přípravě až do úplného cíle.“

Za přítomnosti zástupce velitele 
VeV – VA pro výcvik plukovníka Josefa 
Medala, nového rektora Univerzity 
obrany plukovníka Bohuslava Přikryla, 
ředitele Ředitelství personální podpory 
sekce personální MO Ing.  Stanislava 
Panuše a dalších zástupců VeV – VA i UO 
tak vyškovský dvouměsíční výcvik více 
než 300 nastávajících studentů 1. ročníku 
UO symbolicky ukončil zazvoněním na 

zvon základní přípravy velitel sil podpory 
brigádní generál Ján Gurník. Slova na 
něm vyrytá hovoří za vše ALEA IACTA 
EST, tedy Kostky jsou vrženy.

Pro nastávající studenty UO se tak, 
dle slov rektora UO plukovníka Přikryla, 
otevírá velmi dlouhá cesta k cíli, kterým 
je nejen získat vojenské vysokoškolské 
vzdělání, ale stát se také důstojníky 
AČR. A jak dále uvedl ve svém proslovu 
k posluchačům, není zdaleka jednoduché 
naplnit takovéto poslání.

„Absolvováním kurzu základní přípra-
vy máte za sebou první důležitý krok 
k  naplnění tohoto poslání. Připravili 
jsme vás na start kariéry vojenského pro-
fesionála, na které se budeme v  průběhu 
vašeho studia na UO podílet ještě něko-
likrát, rozvíjet ji prostřednictvím důstoj-
nických kurzů, které vás čekají zde ve 
Vyškově, vždy na závěr studijního roku,“ 
dodal k  posluchačům zástupce velitele 
VeV – VA pro výcvik plukovník Medal.

Po absolvování dvouměsíční základní 
přípravy na Velitelství výcviku – Vojenské 
akademii ve Vyškově a  prvního mě sí ce 
pobytu na Univerzitě obrany stu den ti 
vo jen ského studia složí ještě vojen skou 
pří sa hu, kterou tak defi nitivně stvrdí 
přije tí etického kodexu vojáka z po volání. 
Ta se uskuteční již tradičně v rám ci oslav 
státního svátku Dne vzniku samostat ného 
československého státu 28. října v Praze.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová
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1. říjen, to je na Velitelství výcviku – Vojenské 
akademii Vyškov termín nástupu nových rekrutů 
AČR do kurzu základní přípravy. Letošní 1. říjen 
však nebyl jen tak ledajaký,  byl přelomový také 
pro 6 příslušníků Dukly Praha, kteří se ve Vyškově 
v průběhu tří měsíců podrobí  společně s dalšími 
143 spolubojovníky náročnému vojenskému 
výcviku. Výcviku, který musí absolvovat každý 
nový profesionál AČR.

Z londýnských holínek 

do vyškovských kanad

Nezbytné vstupní formality, klasické úvodní kolečko, včetně 
povinné návštěvy kadeřnice, ubytování a  fasování zcela nové 
objemné kolekce oblečení, která vystřídala tu olympijskou – 
maskáče a plná polní. To všechno již mají za sebou, stejně jako 

loni náš vynikající oštěpař Vítězslav Veselý (4. místo na OH 
2012), také reprezentanti ČR na letošních olympijských hrách, 
a to atleti Pavel Maslák (1. místo na ME 2012 – běh na 400 m, 
3. místo na ME do 23 let – běh na 200 m, 12. místo na OH 2012) 
a Jakub Holuša (2. místo na HMS 2012 – běh na 800 m, 27. místo 
na OH 2012), deblkanoisté Jaroslav Radoň s Filipem Dvořákem 
(5. místo na OH 2012 – C2 1 000 m) či  bronzoví kajakáři Lukáš 
Trefi l a Josef Dostál (3. místo na OH 2012 – K4 1 000 m).

Jejich domovem jsou teď kasárna Dědice, jejich trenéry 
instruktoři odboru výcviku. 

Právě pod jejich vedením tak v pondělí 1. října odstartovalo 
těchto 6 olympioniků svůj další velký životní, tentokrát 
společný závod, ve kterém poměří své nejen fyzické síly 
s  nástrahami nepřetržitého vojenského základního výcviku, 
ale v jehož průběhu se budou snažit stejně jako ostatní týmoví 
spolubojovníci pokořit metu nejvyšší: uslyšet státní hymnu 
v rámci úspěšného absolvování kurzu jako symbol vítězství. 

Do kurzů základní přípravy na Veli telství výcviku – Vojenské 
aka de mii 1. října 2012 nastoupilo také 25 pří sluš níků aktivních 
záloh (6 týdnů) a  19 pří slušníků zdokonalovacího kurzu 
(1 měsíc). 

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová, Vladimír Bezděk ml.
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„Já, posluchač Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, prohlašuji na svou čest, že budu 
vykonávat svou funkci u útvarů Armády České republiky svědomitě a odpovědně. Svým přístupem 
k plnění úkolů budu důstojně reprezentovat Armádu České republiky a praporčický sbor. Tak slibuji!“

Slib posluchače praporčického kurzu 
VeV – VA jako součást slavnostního vyřa-
zení jeho úspěšných absolventů zazněl ve 
Vyškově letos podruhé, a  to ve čtvrtek 
29. listopadu 2012 v podání jeho nej lep-
šího absolventa rotmistra Pavla Lechana, 
a to přímo na meč VeV – VA, jehož repliku 
si také jako nejvyšší ocenění odvezl ke 
svému útvaru, tedy k  43. výsadkovému 
mechanizovanému praporu 4. brigády 
rychlého nasazení Chrudim.

„Tak slibujeme,“ rozeznělo se prostory 
Společenského klubu kasáren Dědice 
celkem čtyřicetihlasně před zraky bý va-
lého ministra obrany a nynějšího porad ce 
ministra obrany Luboše Dobrov ského, 
hlavního praporčíka  AČR štáb ního 
praporčíka Petra Seiferta a  dal ších 
významných hostů, vrcholných funkcio-
nářů VeV – VA i odborných učitelů.

„Před časem jste si zvolili dráhu 
vojen ského profesionála, která vám do 
života přinesla řadu změn, nečekaných 
rozhodnutí, nových povinností, ale i  no-
vých zkušeností. A  mnozí z vás už za 
sebou máte i  tu zkušenost nejnáročnější 
– nasazení v misi. Před dvěma měsíci jste 
započali období, které bylo plně věnováno 
vám a vaší přípravě – zahájili jste prapor-
čický kurz a jeho absolvováním jste splnili 
jeden z kvalifi kačních požadavků na vaše 
systemizované místo a  vy se tak stanete 
plnohodnotnými manažery na nejnižších 
velitelských funkcích. V  průběhu kurzu 
jste se dostávali do různých situací a 
plnili úkoly, které pro některé z  vás byly 
rutinní záležitostí, ale pro mnohé z  vás 

to byly věci naprosto nové. Zvládli jste je 
všichni, jak tady dnes stojíte, a to také díky 
tomu, že jste se během kurzu vzájemně 
podporovali, a tak by to mělo být i v životě,“ 
řekl k  absolventům zástupce náčelníka 
odboru kariérové přípravy VeV – VA 
major Jaroslav Medek a  vojákům 
a vojákyním ještě připomněl významnost 
pro ně naprosto nejzákladnějších hodnot, 
kte rý mi jsou smysl pro povinnost, 
obětavost, odvaha, věrnost a čest, když 
řekl: „Nezapomínejte na tyto hodnoty, 
které ctili i naši předchůdci, a mějte je na 
paměti každý den vašeho života.“

Slavnostním aktem vyřazení tak 
úspěšně završilo dvouměsíční studium 
v tomto, na Velitelství výcviku – Vojenské 
akademii druhém nejvyšším kariérovém 
kurzu, celkem 40 posluchačů. Ti převzali 
z  rukou velitele Velitelství výcviku – 
Vojen ské akademie plukovníka Jána 
Kožia ka nejen absolventský certifi kát, 
ale rov něž dekret opravňující je k noše ní 
stří bři tého odznaku absolventa pra por-
čic ké ho kurzu.

Vrchní praporčík AČR štábní 
praporčík Petr Seifert, který jde velmi 
odhodlaně za myšlenkou důležitosti pra-
por čického sboru, absolventům nastí nil 
pohled náčelníka Generálního štábu AČR 
na roli praporčického sboru v  dalším 
rozvoji AČR a mimo jiné jim popřál, aby 
se zhostili svého poslání v tomto sboru 
se ctí tak, aby se stali příkladem pro své 
podřízené, aby ve svých hodnostech 
postu povali stále až k  metě nejvyšší. 
„To vše je ve vašich možnostech a  záleží, 

jak s  nimi naložíte. Byl bych velmi rád, 
kdyby se alespoň jeden z vás za nějaký čas 
vypracoval až k  funkci vrchního pra por-
číka AČR,“ povzbudil čerstvé absolventy 
v  jejich dalším profesním životě štábní 
praporčík Seifert. Stát se vrchním 
praporčíkem – pomocníkem velitele, to je 
velká výzva a podle nového kariérového 
řádu by jimi měli být ti nejzkušenější 
a nejlepší z nejlepších vojáků, a to je běh 
na dlouhou trať …

„Je to na vás,“ dodal v závěru vyřazení 
k  absolventům praporčického kurzu 
velitel VeV – VA plukovník Ján Kožiak.

Praporčický kurz je určen pro vojáky 
z  povolání s  úplným středoškolským 
vzdě lá ním, a to všech odborností a specia-
lizací, kteří mají za sebou kurz velitelů 
družstev, praxi u vojsk a jsou předurčeni 
do funkcí velitelů čet a příslušníků štábů 
útvarů praporního typu.
Absolvent toho to kariérového kurzu 
tedy musí znát a  umět aplikovat zásady 
přípravy a řízení bojové činnosti, pří-
pra vy a  řízení výcviku v  souladu se 
záko ny a s ustanoveními vojen ských řádů 
a  předpisů na stupni četa. Schopnosti, 
zna losti a dovednosti potřeb né k výkonu 
svých funkcí musí pro ká zat posluchači 
jak v  průběhu kur zu, tak v  závěrečné 
sdružené zkouš ce. V  letošním roce 
úspěšně prošlo praporčickým kurzem 
celkem 80 přísluš ní ků AČR.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová

2 měsíce – 8 týdnů – 288 hodin 

PRAPORČICKÝ KURZ MÁ NOVÉ ABSOLVENTY
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První etapa je zaměřena na výcvik 
pla vec kých dovedností včetně vodní 
zá chra ny a  obsáhlou teoretickou část, 
tvo řenou studiem ženijních předpisů, 
in for ma cemi o  potápěčské technice, fy-
zio lo gii, nemocech a  úrazech hrozících 
při pobytu ve vodním prostředí. Fyzika, 
dekompresní tabulky a  zejména s  nimi 
sou vi sející nezbytně nutné výpočty jsou 
i  přes nespornou neoblíbenost dalším 
prvkem teoretického celku.

Následná praktická část je vyčleněna 
výcviku v  používání základní výstroje. 
Prvních několik hodin se posluchači 
kur zu potápí v chráněném vodním pro-
stře dí, tedy bazénu a  trenažéru na uni-
ver zál ním cvičišti jízdy tanků pod vodou 

(UCJTPV). Dalším úkolem je nácvik 
záchrany osádek techniky určené pro 
brodění a plavby.

První ponory na volné vodě 
jsou pro  začátečníky nepříjemným 
vystřízlivěním z  relativní jistoty nabyté 
v bazénu. Konec léta je totiž spojen s velmi 
špatnou čisto tou, v  tomto případě spíše 
nečistotou vod. Viditelnost se pohybovala 
od 30 cm do 3 m. I přes tyto nepříznivé 
podmínky se po několika hodinách 
zdokonalování v  ovládání výstroje 
pozvolna přechází k  plnění úkolů, které 
jsou hlavní náplní činností vojenského 
potápěče. Průzkum dna a  zatopených 
břehů, vyhledávání před mě tů, technické 
práce spojené s  mon tá ží, demontáží 

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA 

POTÁPĚČŮ

Kromě příslušníků Velitelství vý cvi ku – Vojenské akademie 
byli mezi nimi příslušníci 152. ženijního praporu Olomouc, 
153. ženijního praporu Rakov ník, 4. brigády rychlého nasazení 
Žatec a samozřejmě příslušníci 15. ženijní bri gády Bechyně.

Spolu s  nimi zde cvičila také jednotka vojenských 
olomouckých záchranářů,  kteří prováděli mimo jiné s podporou 
vrtulníku Mi-171 Š 23 slanění na určené místo.

„V  rámci čtrnáctidenního výcviku účastníky, mezi nimiž je 
také jedna ze dvou potápěček AČR, čeká vysazení z  BVP 2 do 
vody, čištění dna od prvků utopených při letních celoarmádních 
plavbách a  rovněž technické práce na Opatovické přehradě,“ 
shrnul zdejší výcvik potápěčů příslušník oddělení přípravy 
potápěčů nadrotmistr Václav Lošek.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.

Myslejovice ovládlo 

na 30 potápěčů 

z celé AČR

Pod taktovkou oddělení přípravy potápěčů odboru 
profesní přípravy se odehrál od 1. do 12. října 
na vodním metodickém cvičišti Myslejovice  
soustředěný výcvik potápěčů AČR.

a přepravou prvků jsou činnosti, k jejichž 
úspěšnému a  bez peč né mu provedení je 
nutné dokona lé skloubení teoretických 
znalostí s  psy chickou vyrovnaností 
a odolností.

Závěrečné zkoušky, které i přes jejich 
úska lí nakonec všichni zvládli, jsou 
jed ním z  nejobtížnějších závěrečných 
pře zkou še ní, které může vojenský kurz 
na bíd nout. Čtyři bazénové disciplíny, 
sto testových otázek, třičtvrtě hodiny 
ústního přezkušování a  bezmála tři 
vy čer pávající hodiny praktického pře-
zku šo vání v sedmi disciplínách na zato-
pe ném lomu Výkleky, při kterých bylo 
vy dý cháno 17 000  litrů vzduchu. Takto 
kon čí kurz, který armádě, nejen tiše, 
závi dí jak civilní instruktoři, tak ostatní 
bezpečnostní složky státní správy.

Zcela zásadní zprávou je ovšem fakt, 
že se kromě několika méně nebezpečných 
zdra vot ních komplikací, včetně požahání 
slad ko vod ními medúzami, nikomu 
z cvi čí cích i díky včasným preventivním 
zá kro kům potápěčského zdravotnického 
instruktora nic nestalo, a  mohou tak 
zahájit nekonečný cyklus zdokonalování 
v profesním potápěčském umění.
Text a foto: nrtm. Bc. Václav Lošek, DiS.

Základní příprava potápěčů je ve III. čtvrtletí již tradičně stěžejním produktem 
oddělení přípravy potápěčů odboru profesní přípravy. Osm náročných týdnů 
tentokrát absolvovali dva příslušníci 15. ženijní brigády a dva příslušníci 
4. brigády rychlého nasazení.
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Systém výstrahy a varování 

před účinky ZHN prověřen

Že se při zmínce o OPZHN a chemickém zabezpečení 
většině vojáků vybaví pouze maska a „jépéčko“, o tom 
není sporu. Že tato oblast ovšem zahrnuje i jiné, 
důležité úkoly, však spousta vojáků pouze tuší. 

Jedním z těchto úkolů je také zabezpečení výstrahy a varování 
před účinky ZHN, které je v  AČR řešeno prostřednictvím 
systému monitorování radiační, chemické a biologické situace, 
a  právě procvičení prvků tohoto systému bylo hlavním cílem 
třístupňového nácviku systému výstrahy a varování ZHN, jenž 
proběhl v termínu 22.–26. října 2012 na půdě VeV – VA Vyškov. 
Nácvik tohoto systému se konal po dlouhých čtyřech letech 
a zúčastnilo se ho přes 30 specialistů chemického vojska.

Nácvik probíhal pod taktickým ná mě tem a  cílem bylo 
především ově ře ní schopností operátorů zpra co vá vat, předávat 
a  vyhodnocovat stan dar di zované CBRN zprávy v  souladu se 
spojeneckou taktickou publikací ATP-45 (D) jak s  využitím 

soft waru CBRN Analysis, tak i  pomocí ručního zá kresu na 
mapovém podkladu. Neméně důležitým úkolem bylo prověření 
schopností efektivně vyhodnotit získané informace a  pak 
o  aktuální radiační, chemické a  biologické situaci, včetně 
návrhu opatření, informovat velitele formou ústního dokladu.

Důraz byl kladen především na zvlád nutí obsluhy soft waru 
CBRN Analysis a na rozhodovací proces chemického ná čel níka 
v  rámci řešení radiačních, chemických a biologických situací. 
Nácvik ukázal na silné i slabé stránky v systému monitorování 
rchb situace a  poskytl cenné informace pro další zkvalitnění 
přípravy specialistů chemického vojska v  rámci kurzů 
na VeV – VA.

Na hladkém průběhu se podíleli také příslušníci oddělení 
přípravy che mic kého vojska (OPrPř) VeV – VA, na něž spadla 
především tíha technického a  ma te riálního zabezpečení 
nácviku a úko ly rozhodčí služby. Ke zkvalitnění ná cvi ku rovněž 
přispěl akademický pra cov ník Ústavu OPZHN o. z. Ing.  Jozef 
Kučík, CSc.

Na závěr lze konstatovat, že úroveň nácviku byla velmi 
dobrá po stránce odborné,  organizační i spo lečenské a že úkoly 
nácviku byly splněny.

Text a foto: mjr. Ing. Kamil Bednář, Ph.D.
náčelník oddělení přípravy chemického vojska

Dne 24.  října 2012 orga ni zo valo 
oddělení přípravy py ro tech nických 
a mu nič ních odborností odboru 

Odborné zaměstnání 

pyrotechniků

pro fes ní pří pra vy v  cílové ploše 
střel nice Přáslavice VVP Li bavá 
od bor né zaměstnání za mě řené na 
stře pi nové účinky ručních granátů 
a improvizovaných náloží.

Zaměstnání se zúčastnili pyrotechnici 
AČR, VP, PČR, vězeňské služby 
a  technici odbo ru kriminalistické tech-
niky a expertiz. Účelem zaměst nání bylo 
porovnání účinku střepin rozdílných 
druhů a  velikostí při použití trhavin 
s  diametrálně odlišnou detonační 
rychlostí.

Zaměstnání řídil prap.  Marcel 
Vaněček, dále se na něm podíleli prap 
Miroslav Žanda a o. z. Ing. Václav Kos.

Střepinový obal improvizovaných 
náloží byl složen z kovových materiálů 
různých velikostí, tvarů i hmotnosti. Po 
jednotlivých explozích byl jejich účinek 
porovnáván v  záchytných stěnách, které 
byly zhotoveny z  prázdných muničních 
obalů. Jako výbušniny byly použity 
černý prach, různé druhy vojenských 
a  průmyslových trhavin. Účinek 
granátů a  improvizovaných náloží byl 
zaznamenáván rychloběžnou kamerou 
pracovníky pokusné dělostřelecké 
střelnice Libavá.

Výsledky zaměstnání budou použity 
pro další zkvalitnění výuky pyrotechniků 
a pracovníků obhospodařujících munici.

Text a foto: Ing. Václav Kos
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A právě zde vybojoval mistrovský titul 
ve výstupu do 4.  podlaží cvičné věže, 
který se konal v pátek v Uherském Brodu, 
Milan Bobek z  SDH Dalovice. Milan 
Bobek je také příslušníkem vojenské 

Příslušník SOVZ Hradiště 

mistrem ČR v požárním sportu

Ve dnech 31.8. až 2.9. 2012 se uskutečnilo v Uherském Hradišti a Uherském 
Brodě Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů 
v požárním sportu, v rámci kterého proběhlo rovněž 59. mistrovství 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka v požárním sportu.

hasičské jednotky SOVZ Hradiště, 
a proto mu k tomuto obrovskému úspěchu 
gratulujeme. 

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: webové stránky SDH Dalovice

Noví specialisté
pro vojenské hasičské jednotky

Ve dnech 1.–16. října 2012 organizovalo oddělení přípravy hasičských 
odborností odboru profesní přípravy kurz HO040 chemická a technická 
služba, který je určen pro příslušníky vojenských hasičských jednotek – 
techniky chemické a technické služby.

Náplní kurzu bylo zvládnutí obsluhy, kontrol a zabezpečení 
revizí věcných prostředků chemické a technické služby, 
jako například izolačních dýchacích přístrojů, ochranných 
protichemických oděvů a  vysokotlakých plnicích zařízení 
tlakových lahví. Teoretické vědomosti si posluchači ověřili při 
praktickém výcviku v protiplynovém polygonu na Odborném 
učilišti požární ochrany Brno, kde prokázali nejen odborné 
znalosti, ale i svoji fyzickou zdatnost.

V  dalších zaměstnáních si ověřili postu py a  použití 
prostředků při řešení havá rií a  úniků nebezpečných látek při 
jejich detekci a dekontaminaci v protichemických oděvech. Po 
těchto prak tických zaměstnáních se naučili provést ošetření 
a  kontrolu dýchacích přístrojů a  protichemických obleků na 
měřicích skříňkách včetně odstranění drobných závad. Dalším 
zaměstnáním byla ukáz ka bezpečné práce s vysokotlakým kom-
pre sorem na plnírně tlakových lahví a plnění tlakových lahví.

S věcnými prostředky technické služby se setkali posluchači 
při výcviku na VMC Myslejovice, kde si vyzkoušeli záchranu 
tonoucího, použití norných stěn při ropných haváriích a práci 
s  nafukovacím člunem RIVER OTTER  6. Dále se naučili 
pracovní postupy v obsluze a údržbě zvedacích vaků a ucpávek.

V průběhu kurzu ještě posluchači stačili absolvovat školení 
obsluh ply no vých zařízení plníren AČR, které bylo zakončeno 
testem a vydáním zápisu o úspěšné zkoušce platným 3 roky.

Tento kurz jako první využíval nově vybudovanou speciální 
učebnu A323, jejíž vybavení a  uspořádání se setkalo s  velmi 
dobrým ohlasem nejen ze strany posluchačů, ale i příslušníka 
vojenského požárního dozoru – předsedy zkušební komise 
u závěrečných zkoušek kurzu.

Text a foto: nrtm. David Škrob
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„UKAŽ, CO UMÍŠ!“ 

VHJ Vyškov ukázala a zvítězila!

Ve výcvikovém zařízení Valdek na území VÚ Brdy se konal 25. září 
2012 za přítomnosti funkcionářů nadřízených velitelských stupňů 
a pozvaných hostů 3. ročník soutěže vojenských hasičských jednotek 
(VHJ) v požárním útoku pod názvem „Ukaž, co umíš“. Do soutěže se 
zapojilo 10 VHJ od vojenských útvarů a zařízení AČR.

Soutěž probíhala v  souladu s  vyda-
nými propozicemi, ve dvou soutěžních 
kolech, přičemž do celkového hodnocení 
se každému družstvu počítal lepší 
z dosažených časů.

Velmi napínavý a  na dramatické 
situa ce bohatý průběh se promítl do 
cel ko vého pořadí soutěže v  podobě 
řa dy neočekávaných výsledků. Vel mi 
příjemným překvapením, po před ve de-
ných výkonech však zcela za slou ženým, 
bylo vítězství Vyškova, který byl v obou 
soutěžních kolech jasně nejlepší. Vysoký 
standard a stabilitu výkonnosti prokázala 
2.  místem Čáslav, která vyhrála tuto 
soutěž již 3× (tzv. nultý, 1.  i  2.  ročník) 
a  nyní poprvé našla přemožitele. Nad 
očekávání se vedlo i  hasičům z  Jinců 
a  Trávčic, naopak vystoupení se vůbec 
nepovedlo jednomu z  papírových favo-
ritů, družstvu z Přerova.

V závěrečném shrnutí lze konstatovat, 
že soutěž měla velmi zdařilý průběh 

Start. 
číslo Název jednotky

1. kolo 2. kolo Celkové 
pořadíČas Pořadí Čas Pořadí

5 VHJ Vyškov 1.50.67 1 1.51.97 1 1
2 VHJ Čáslav 2.09.67 2 2.04.10 2 2
1 VHJ Jince 2.11.95 3 2.57.66 7 3
10 VHJ Trávčice 2.48.17 5 2.12.36 3 4
7 VHJ Sedlec-Vícenice 2.14.29 4 2.15.45 4 5
3 VHJ Libavá 3.05.92 6 2.41.92 5 6
9 VHJ Pardubice neplatný pokus  2.46.65 6 7
4 VHJ Hradiště 3.20.16 7 3.44.10 9 8
6 VZÚ Rakovník 3.53.50 8 3.37.91 8 9
8 VHJ Přerov neplatný pokus  5.10.62 10 10

po stránce organizační, sportovní, ale 
i  společenské. Za to patří poděkování 
všem účastníkům soutěže a  zejména 
pak Ing. Miroslavu Jandíkovi a ostatním 
příslušníkům VHJ Jince, kteří se 

Kompletní výsledková listina

orga ni za ce soutěže zhostili na jedničku 
a  vy tvo řili předpoklady pro její hladký 
a bezproblémový průběh.

Text: o. z. Ing. Ladislav Jůn
Foto: o. z. Ing. Miroslav Jandík
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„Děkuji vám za snahu a  motivaci, 
kurz KOMANDO, to není kurz, který 
udělá každý, je to jediný bojový kurz, 
který organizuje AČR, spojený s  vysokou 
extrémní zátěží a vy jste ti, co jím prošli. 
Zjistili jste také své možnosti, … kam 
až můžete zajít,“ řekl úspěšným 
absolventům generálmajor Aleš Opata, 
zástupce náčelníka GŠ – ředitel Společ-
ného operačního centra MO, když jim 
přijel osobně, coby iniciátor tohoto 
kur zu a jeho patron, předat absolventské 
cer ti fi  ká ty. A  také jedinou nášivku 
KOMANDO, která zdobí uniformu 
to ho nejlepšího absolventa kurzu a  jíž 
generál Opata připnul desátníku Radku 
Somme rovi z  chrudimského výsadkové-
ho praporu.

Ukončení tohoto jedinečného kurzu 
v prostoru srubového tábora se zúčastnili 
také náčelník štábu VeV – VA Vyškov 
plu kov ník Milan Marek a  náčelník 
štábu 7. mechanizované brigády Hranice 
plukovník Ctirad Gazda, který na adresu 
kurzu dodal: „Jsem rád, že takový kurz 
je u  nás organizován a  nám velitelům je 

VYDRŽÍ JEN TI NEJLEPŠÍ!

Sedm doslova „statečných“ příslušníků AČR se koncem letošního října 
zařadilo k hrstce těch, kteří kdy úspěšně absolvovali v rámci Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie Vyškov kurz KOMANDO. Na počátku jich 
bylo 47, kteří o úspěch usilovali, většina z nich však neprošla ani přes 
výběrové řízení a do samotného konce jich došlo pouhých sedm.

velmi nápomocný. Děkuji organizátorům.“
A  byli to právě instruktoři oddělení 
KOMANDO VeV – VA, kteří zde odvedli 
velký kus prá ce, přičemž za své obrovské 
úsilí sklidili slova pochvaly také od 
generála Opaty.

Během 4 týdnů procházejí účastníci 
KOMANDA jako jediného bojového 
a  zároveň nejnáročnějšího kurzu v  AČR 
náročným výcvikem simulujícím reálné 
podmínky boje. Důraz je zaměřen na 
umě ní velet pod tlakem, standardní 
ope rač ní postupy neorganické jed not ky, 
léčku, přepad, sebezáchovu, stře lec kou, 
že nij ní, zdravotnickou přípravu a v nepo-
sled ní řadě i sebeobranu.

Na vystižení tohoto extrémně nároč-
né ho výcviku slova zdaleka nestačí, 
pro to náš vynikající kameraman Petr 
Orá lek ve spolupráci s příslušníky od dě-
le ní KOMANDO natočil část  toho, čím 
účastníci kurzu musí projít.  Pokud jste 
ještě neviděli a máte zájem si prohlédnout 
videoukázku z  výcviku KOMANDO, 
máte možnost ji zhlédnout jak na 
strán kách intranetu VeV – VA, tak na 

Dne 11. října 2012 proběhla výstavba prostředků letecké 
radionavigační služby NAVYRA-II (pojízdný přívodní 
rádiový maják, MARKER) a BASA II-L (pojízdné řídící 
stanoviště vrtulníkového roje-letky v polních podmínkách) 
v prostoru TPC 3 ve VVP Březina, kde se prověřovala 
kontrola technického sta vu, způsobilost vy sta věných pro-
střed ků, sladění a odborné znalosti družstva LRNS – 
čety techniky le tectva PLV a PLRV – roty dělostřelectva 
a techniky letectva – praporu zabezpečení pod vedením 
technika LRNS nrtm. Bc. Michala Schustera.

Výstavby se účastnili technici LRNS rtm.  David Varga, 
rtm.  Vít Gregor, rtm.  Vladimír Jusko,  VČ por.  Ing.  Jiří 
Graus gruber, řidič čet.  Lukáš Mazel. Výstavba probíhala 
pod odborným dohledem instruktora LRNS z  OdPřLRnS 
prap. Lukáše Popelky.

Náročné úkoly spojené s výstavbou prostředků BASA II-L, 
NAVYRA-II a zřízení polního letiště pro vrtulníkovou letku byly 

Orel nepřistál ve VVP Březina
zvládnuty velmi dobrým způsobem. Technický stav pojízdných 
prostředků, funkčnost a  stav zařízení splňuje kritéria pro 
výstavbu polních letištních prostředků. Vycvičenost družstva 
LRNS a odborná způsobilost jsou na dobré úrovni.

Zaměstnání splnilo svůj účel, jelikož si příslušníci przab 
vyzkoušeli reálné podmínky v rámci výstavby zřízení polního 
letiště pro vrtulníkovou letku, jen reálného navedení a přistání 
vrtulníku se nedočkali.
Text: nrtm. Bc. Michal Schuster, foto: por. Ing. Jiří Grausgruber

webových stránkách www.vavyskov.cz či 
www.army.cz.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, 
npor. Jan Kratochvíl

Foto: Vladimír Bezděk ml.
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Slavnostní vyřazení specialistů inženýrské letecké služby 

s udělením odznaku 3. třídy

Dne 31. srpna 2012 se uskutečnilo slavnostní vyřazení 23 posluchačů sedmiměsíčního kurzu základního 
odborného výcviku specialistů inženýrské letecké služby (ILS). Samotný akt vyřazení se odehrál 
za přítomnosti zástupce velitele VeV – VA plk. gšt. Ing. Rudolfa Honzáka, MSS., zástupce ředitele 
odboru vojenského letectví Praha, hlavního inspektora personálu ILS plk. gšt. Ing. Vladana Ševčíka, 
zástupce náčelníka oddělení ILZ VeSpS mjr. Ing. Vítězslava Héla a náčelníka odboru kariérové přípravy 
pplk. Ing. Michala Kucharskeho.

Jak zaznělo z úst plk. gšt. Ing. Rudolfa 
Honzáka, MSS., patří tento kurz mezi 
jeden z  nejnáročnějších kurzů vedených 
na  VeV – VA. Tato slova se potvrdila 
i  při realizaci již třetího běhu kurzu 
na  VeV – VA od zrušení vojenských 
středních odborných škol. V  průběhu 
7 měsíců posluchači absolvovali v celkem 
17  předmětech 610  hodin teoretické 
výuky a 470 hodin praktického výcviku, 
s  vykonáním teoretických zkoušek 
a závěrečné praktické zkoušky. Na výuce 
a  výcviku se kromě lektorů-instruktorů 
VeV – VA a przab podíleli také příslušníci 
OVL MO, VeSpS a ÚLZ Praha.

Letošní kurz byl v  porovnání 
s  předcházejícími specifi cký především 
tím, že v  něm byly využity výhody 
modulově (předmětově) sestaveného 
kurzu, rozděleného do dvou hlavních 
částí. Předměty zařazené do druhé 
(tříměsíční) části kurzu umožňují 
nejen přípravu  vojenských specialistů 
ve čtyřech specializacích ILS podle 
vyhlášky MO č. 279/99 Sb., ale i zařazení 
posluchačů, u kterých se požaduje pouze 
doplnění odborné letecké kvalifi kace 
získané studiem nebo přípravou mimo 
rezort AČR.

Praktická část kurzu byla realizována 
nejen ve školních podmínkách (hale VzS, 
svařovně, mechanické a  strojní dílně na 
HTT, hale UO Brno), ale i v podmínkách 
reálného provozu u  leteckých základen 
AČR, kde posluchači získali základní 
zkušenosti ze systému provádění údržby 

různých typů letadel. V  průběhu kurzu 
se posluchači také seznámili s  výrobou 
a  opravami vojenských letadel nebo 
letadlových celků v  civilních podnicích 
Aicraft  Industries,  a. s., Kunovice, Mesit 
přístroje  spol.  s r. o. Uherské Hradiště, 
Jihlavan, a. s., a PBS Velká Bíteš, a. s.

Velkým kladem na celém kurzu byl 
aktivní přístup posluchačů k dosažení co 
nejlepších výsledků. Zejména se jednalo 
o  kolektivní přípravu posluchačů ke 
zkouškám prováděnou na ubytovně, 
individuální přípravu pomocí testů 
v  programovém prostředí Edu Base 
a  využívání konzultací poskytovaných 
instruktory teoretického i  praktického 
výcviku v  době po ukončení výcviku. 
To se projevilo i v dosažených studijních 
výsledcích. Pouze 6  posluchačů 
opa ko valo v  průběhu celého kurzu 
zkoušku z  některého předmětu. Jeden 
posluchač vzhledem k slabším vstupním 
vědomostem opakoval v  průběhu kurzu 
7 zkoušek, 2 zkoušky nezvládl a bude je 
muset opakovat nejdříve po 3  měsících 
od ukončení kurzu.

V  porovnání s  loňským rokem, kdy 
při počtu 12  posluchačů v  kurzu byly 
zkoušky opakovány ve 22  případech, se 
jedná o  téměř 50% zlepšení i  při vyšší 
úrovni obtížnosti testových otázek. 
V celkovém hodnocení ze všech zkoušek 
se posluchači také pohybovali s  vyšší 
úspěšností, a  to v  rozmezí 85–95 %. 
Přitom každou zkoušku museli zvládnout 
s min. úspěšností 75 %.

Posluchačům nrtm.   Petru Kohlovi, 
rtm.  Jiřímu Pluhařovi, nrtm.  Tomáši 
Vojslavskému a  nrtm.  Petru Kočímu, 
kteří dosáhli nejlepších výsledků, velitel 
VeV – VA udělil pochvalný list. Nejlepších 
studijních výsledků mezi posluchači, kteří 
nastoupili do druhé části kurzu, dosáhli 
por.  Bc.  Lubomír Gáčoš a  rtm.  Ladislav 
Vaněk s úspěšností okolo 95 %.

Význam kurzu pro přípravu kva-
lit ně vycvičeného personálu údržby 
le ta del z  hlediska rostoucích požadavků 
na bezpečnost leteckého provozu byl 
pod tržen zejména přítomností plk.  gšt. 
Ing. Vla dana Ševčíka a mjr. Ing. Ladislava 
Vyhlí dala (VeSpS) při závěrečné prak-
tic ké zkoušce prováděné dne 30. srpna 
2012 na hale VzS a  udělením od zna ků 
3. třídy specialisty ILS, které po slu chači 
ob drželi z  rukou ZŘ OVL MO plk.  gšt. 
Ing. Vladana Ševčíka při přebírání osvěd-
čení o úspěšně absolvovaném kurzu.

Text: mjr. Ing. Jaroslav Bil
Foto: o.z. Hana Jurčová, 

por. Bc. Michal Švec
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Již po devatenácté se uskutečnila 
letecká mezinárodní akce CIAF 2012 
v Hradci Králové. Tato akce probíhala 
ve dnech 8.–9. září 2012. Oba slunečné 
víkendové dny mohli návštěvníci 
obdivovat zajímavá letecká vystoupení 
a statické letecké prezentace proudové 
a vrtulníkové techniky.

Kromě vzdušných sil byla k  vidění 
i pozemní technika, která byla zpestřením 
samotného leteckého programu. V  této 

Vlajka praporu zabezpečení opět 

vlála na hradeckém letišti

oblasti se prezentoval prapor zabezpečení 
s  příslušníky roty bojové techniky, kteří 

představili návštěvníkům nejmodernější 
bojová vozidla používaná Armádou 
ČR  v  zahraničních misích. Zajímavá 
ukázka vozidel Pandur, Dingo a  Iveco 
sklidila velký ohlas u  všech věkových 
kategorií.

„Setkali jsme se zde s  obrovským 
zájmem o  tuto techniku a  návštěvnost 
téměř 50 000 diváků nenechala vydech-
nout nikoho z  nás,“ říká jeden z  řidičů 
bojového vozidla. Největším zážitkem 
pro návštěvníky byla možnost usednout 
do prostoru roje vozidla Pandur a  za 
volanty vozidel Dingo a Iveco.

Kdo neměl možnost navštívit tuto 
leteckou show, techniku praporu 
zabezpečení mohl zhlédnout o  víkendu 
22.–23. 9. 2012 na dnech NATO v Ostravě.

Text a foto: por. Ing. Lenka Irovská

Žadatelé o přezkoušení k získání třídní 
specia lizace musí splňovat požadovaná 
kritéria přesně podle Pub-10-10-01. Nej-
větší překážkou se stalo plnění tělocviku, 
kdy žadatel o  přezkoušení k získání 
tříd nosti smí být hodnocen nejhůře 
známkou 2.

Na základě plnění těchto kritérií 
a doporučení velitele roty bojové techniky 
sítem prošli tři řidiči, kteří se pokusili tuto 
třídnost získat. Při přezkoušení museli 
žadatelé prokázat své odborné i praktické 
znalosti při vyplňování testu, písemném 
vypracování otázek z oblasti konstrukce 

NEJLEPŠÍ ŘIDIČ 

BOJOVÝCH VOZIDEL

Stejně jako před rokem, i letos se u praporu zabezpečení konalo 
přezkoušení řidičů k získání třídní specializace, tentokrát „řidič 
bojových vozidel 3. třídy“.

vozidla, praktickém popisu činností 
přímo na vozidle, pravidel poskytování 
první pomoci a na závěr jízdou zručnosti, 
která navíc byla prováděna za použití 
ochranné masky.

Na dodržování veškerých pravidel pře-
zkou šení pozorně dohlížela šesti členná 
komise v čele se ZV mjr.  Ing. Bc. Rado-
slavem Marečkem. Členy komise byli 
i  dva příslušníci ODV, prap.  Jozef  Janík 
a  rtm.  Jan Maláč, kteří byli hlavními 
garanty správného zodpovězení otázek 
z  oblasti konstrukce vozidel. Tímto 
bych rád poděkoval příslušníkům ODV, 

kteří poskytli svou odbornou pomoc při 
přezkušování.

Nervozita sehrála svou roli a nakonec 
náročným přezkoušením prošel pouze 
jeden řidič, který nezaváhal ani v jedné 
zkoušce. Je to velitel družstva bojové 
techniky rotný František Kocián. Uká-
za lo se, že třídnost opravdu není pro 
každého a zaslouží si ji pouze ti nejlepší.

Tímto bych ještě jednou rád jmeno-
vanému pogratuloval. Ti, co neprošli, se 
mohou opět pokusit třeba příští rok.

Text a foto: prap. Petr Rychnovský
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Prezentovali nás na 

„Future soldier 2012“

Dějištěm letošního ročníku výstavy 
vojenských technologií FUTURE 
SOLDIER bylo výstaviště PVA v Praze 
Letňanech. Jako jedna z vystavujících 
složek AČR bylo vybráno oddělení 
přípravy spojovacích odborností 
a informatizace odboru profesní 
přípravy Velitelství Výcviku – Vojenské 
akademie.

Oddělení přípravy spojovacích odbor-
nos tí a informatizace zde předvádělo jak 
komunikační prostředky české fi rmy 
DICOM, tak i prostředky zahraniční fi r-
my HARRIS. Hlavní úlohu ve spojovacích 
soustavách v  současné době hrají pro-
středky, jejichž prioritním úkolem je 
zabezpečení datového spojení. Naší 
stěžejní náplní bylo tento způsob spojení 

Dvanáctý ročník mezinárodních dnů 
NATO se uskutečnil již tradičně ve 
dnech 22.–23. září. Na ostravském 
letišti Leoše Janáčka jsme nechyběli 
ani my a desítkám tisíců diváků jsme 
prezentovali alespoň část našeho poslání.

Vyškovské VeV – VA se  na letošních 
Dnech NATO podílelo sta tic ký mi 
ukázkami nejmodernějších leh-
kých vozidel DINGO a  IVECO, dále 
dynamickou ukázkou kolového bo-
jo vého vozidla pěchoty PANDUR II, 
statickou ukázkou nákladního terénního 
automobilu Tatra T 810 PRAM s ukázkou 
dělostřeleckých zbraní, kde si bylo možné 
prohlédnout 82mm minomet vz. 52, 
120mm minomet vz. 82 a 152mm samo-
hyb nou kanonovou houfnici (ShKH) 
vz. 77, která se představila i  v  akci, a  to 

za ha jovací salvou Dnů NATO nebo jako 
pod pora 7. mb při provedení zteče me-
cha ni zované čety. Ukázky této techniky 
při pravil prapor zabezpečení Vyškov 
pod ve lením kpt.  Ing.  Pavla Šlimara 
a nrtm. Mariána Dača.

Jako každý rok na Dnech NATO 
nechyběla ani ukázka simulátoru pře-
vrá cení vozidla, kterou pro veřejnost 
při pravil odbor dopravní výchovy vyškov-
ské ho velitelství. A  zájem byl jako vždy 
naprosto nebývalý. Když si uvědomíme, 
že jej prap. Jan Soldán a nrtm. Vladimír 
Daňo ovládali vlastníma rukama, nezbý-
vá než smeknout před takto strávenými 
dlouhými hodinami. Ti vědí, co je to 
dřina, ale pro prezentaci VeV – VA udělají 
cokoli, prostě profesionálové.

Návštěvníci si zde vyzkoušeli, jak 
mohou dopadnout při dopravní nehodě 

prezentovat a přiblížit jak profesionálním 
vojákům, tak civilistům.

Návštěvníci mohli u  naší výstavní 
plochy vidět funkční systémy přenášení 
reálného videa z  kamery, která byla 
umístěna na bojovníkově helmě, a přepo-
sílání tohoto videa na možné „operační 
centrum“. Současně s přenosem videosig-
nálu mohl návštěvník vidět a  vyzkoušet 
i  současné zasílání zpráv, souborů 
a  ve de ní fónického provozu na stejném 
kmitočtu.

Další ukázkou bylo vysílání údajů 
o  poloze jedoucího vozidla a  průběžné 
zobrazování této polohy na mapovém 
pod kladě aplikací BVIS a  C2PC. Samo-
zřejmostí je současné zasílání zpráv nebo 
souborů v podobě fotografi í a  krátkých 
videí společně s údaji o poloze a hlasovým 
přenosem.

Jako doplňkovou techniku zde přísluš-
níci OdPřSpojOdbI měli GPS přijímače 
DAGR, které je možné propojit s počítači 
nebo radiostanicemi, a získávat tak údaje 

o  poloze. Nezbytnou součástí stánku 
spojovacích specialistů bylo několik 
notebooků a  PDA (kapesních počítačů) 
s potřebným soft warovým vybavením.

I  přes velice náročný časový rozvrh 
výstavy a  všetečné dotazy návštěvníků 
je náš závěrečný dojem z  reprezentace 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
skvělý, o čemž svědčí i mnohdy nadšené 
reakce návštěvníků a  spokojené úsměvy 
vrcholných představitelů AČR.

Text a foto: mjr. Ing. Igor Zapletal,
náčelník OdPřSpojOdbI

VSTUPNÍ BRÁNU DO ARMÁDY 

NEBYLO MOŽNÉ PŘEHLÉDNOUT

a rovněž si odnesli spoustu cenných rad 
v oblasti bezpečnosti při jízdě.

Odbor dopravní výchovy se však také 
představil dynamickou ukázkou obrně-
ných vozi del IVECO CZ/II, DINGO 2 
CZ A2 a  kolového bojového vozidla 
pěchoty PANDUR II 8×8, komentovanou 
přísluš níkem ODV praporčíkem Jozefem 
Janí kem, který mimo jiné zdůraznil: 
„Cílem dynamické ukázky bylo předvést 
jízdní vlastnosti těchto obrněných vozidel, 
sloužících k  výcviku osádek, který se 
provádí na Velitelství výcviku – Vojenské 
aka demii ve Vyškově. Pro letošní návštěv-
níky jsme připravili ukázku zrychlení 
vo zidla na přímém úseku 150 m, průjezd 
slalomovým úsekem, ukázku zrychlení 
vozidla při couvání, ukázku manipulace 
se zbraňovým kompletem Protektor a věží 
Rafael, ukázku manévrovatelnosti na 
trav naté ploše a  také překonání terénní 
překážky.“

Hlavním koordinátorem za VeV – VA 
na Dnech NATO byl nrtm. Roman Prýgl 
a za przab kpt. Ing. Pavel Šlimar, kteří spo -
lu s  dalšími příslušníky Velitelství vý cvi-
ku – Vojenské akademie Vyškov a  przab 
věnovali dlouhodobé úsilí pří pra vě 
a orga nizaci naší prezentace na této svým 
rozsahem nejprestižnější akci v Evro pě. Za 
odvedený kus práce a velmi pro fesionální 
prezentaci VeV – VA je  na mís tě všem 
zainteresovaným velké poděkování.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: nrtm. Roman Prýgl
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Jednotka je na praporu zabezpečení 
druhá nejpočetnější, skládá se ze tří čet 
a  co do druhů techniky je nejpestřejší. 
Tomu odpovídá i  naše každodenní 
činnost. Většina z vás se s námi setkává 
při výcviku, kde vás i  vaše studenty 
vyzvedneme, naložíme a odvezeme (na 
korbě i v kabině) tam, kam potřebujete. 
Tam dle požadavků čeká naše „speciální 
technika“, na které probíhá výuka.

V  současné době velí jednotce 
kpt.  Bc.  Jaroslav Malůšek, který převzal 
velení roty v roce 2011 po zkušeném 
kpt. Ing. Lukáši Šafaříkovi.

První četa je automobilní a  skládá 
se z vozidel osobních terénních, a  to 
UAZ-469, LR-90 a  LR-110. S  těmito 
vozidly zabezpečujeme jak přistavení pro 
uživatele, tak i hotovostní úkoly jak pro 
náš útvar, tak i pro celou posádku. Další 
částí čety jsou nová vozidla Tatra  810 
v  modifi kaci valník. Tato vozidla 
provozujeme necelé tři roky, fungují 
celkem spolehlivě a my pamětníci už ani 
nevzpomeneme na stará, ale spolehlivá 
vozidla Praga V3S. Poslední součástí 
čety jsou spolehlivá a prověřená vozidla 
Tatra 815 valník, v  modifi kacích čtyř, 
šesti i osmi kol. 

Druhá četa je ženijní a chemická. Zde 
slouží potřebám výcviku chemiků jak 
vozidla pro odmořování a dekontaminaci, 
tak i k chemickému průzkumu. Z moder-
nějších vozidel provozujeme odmořovací 
automobil ACHR-90 a  průzkumné vo-
zidlo LR-130ch. Dále máme k dispozici 
odmo řovací automobil ARS-12M, 
my cí zařízení MZ-82 a  starší verzi 
průz kum ného vozidla UAZ-469ch. 
Že nij ní technika nabízí redukovanou 
pon to novou soupravu, zástupce většiny 
běž ných typů elektrocentrál, zemní stroj 
UDS, KN a  UN, dále mostní kolová 
vozidla AM-50 a PM-55 a  konečně 
i  nezbytné pomocníky v  lese, a  to 
motorové pily. Poslední částí čety jsou 
i 3 kusy motorových člunů VERONIKA, 
které v loňském roce prodělaly zátěžovou 
zkoušku při armádních plavbách bojové 

Naše jednotka vznikla 1. ledna 2008  sloučením automobilní 
roty a roty ženijně-chemické. Od začátku činnosti bylo na 
co navazovat a tak postupným poznáváním se navzájem 
jsme došli k fungující jednotce se spoustou různé techniky. 
V tomto krátkém článku vám ji trochu přiblížím.

ROTA SPECIÁLNÍ TECHNIKY 

PRAPORU ZABEZPEČENÍ

techniky na přehradě Myslejovice. Tato 
technika i s řidiči a strojníky je většinou 
využívána k zabezpečení kurzů ženijních 
odborností.

Třetí četa převážně poskytuje techniku 
na výuku specifi ckých odborností. Ze 
strany hasičů jsou to různá stříkací 
vozidla, stříkací přívěsy a  další speciály. 
Pro pomoc s  nepojízdnou, zapadlou 
i  jinak poškozenou technikou máme vy-
prošťovací tank i VPV, také několik jeřábů 
různých nosností. Máme zde i nezbytné 
pomocníky na manipulaci s  ma te riálem 
– vysokozdvižné vozíky. Co do počtu 
a  modernosti je zde nej více techniky 
zdravotnické, a  to většinou pojízdné 
polní ošetřovny a  převazovny. Zde bych 
chtěl vyzvednout jejich vybavenost 
moderními přístroji a  pomůckami. 
Tato technika je používána pouze na 
výuku výše jmenovaných od bor ností. 

Pod třetí četu spadá i  tech nika, která 
slouží instruktorům pyrotechnických 
a potápěčských odbor ností se kterou si i 
sami hospodaří.

K tomuto všemu samozřejmě patří 
i  plnění úkolů v oblasti celodenních 
směn, vlastního vzdělávání i povinných 
školení.

Toto vše není samozřejmě možné bez 
plného nasazení našich příslušníků ve 
funkcích řidičů, strojníků, operátorů 
a  spe cialistů různých odborností. Ne-
smím zde zapomenout i na práci velitelů 
družstev a  čet, dále na technika roty, 
výkonného a vedoucího praporčíka. 

To bylo stručné představení naší 
jednotky, jejího fungování a využití jejích 
možností v rámci plnění úkolů praporu 
zabezpečení.

Text a foto: nrtm. Bc. František Španěl,
vedoucí praporčík roty speciální techniky



33

Posádka Vyškov – PROFESIONÁL 3/2012

Odbor dopravní výchovy zorganizoval ve dnech 6.–7. listopadu 2012 
pátý ročník, již tradiční akce na Vojenské akademii ve Vyškově, která 
je svým obsahem zaměřena na problematiku přípravy vojenských 
řidičů a specialistů silniční dopravy v AČR. Nosným tématem odborné 
konference byla výměna poznatků v oblasti přepravy nebezpečného nebo 
nadrozměrného nákladu, analýza rizik při jízdě v proudu vozidel a rozbor 
metod pro snížení dopravních nehod z důvodu nesprávného způsobu jízdy.

Konference ke z v ýšení  bez pečnosti Konference ke z v ýšení  bezpečnosti 

provozu vozidel  oz brojených si lprovozu vozidel  oz brojených si l

Jednání se zúčastnili příslušníci 
útvarů a  zařízení rezortu MO, zástupci 
vysokých a  středních škol a  odborných 
pracovišť ČR, zabývajících se bezpečností 
silničního provozu. Konferenci 
zahájil zástupce velitele VeV – VA 

plk. gšt. Ing. Rudolf Honzák, MSS., který 
mimo jiné zdůraznil, že konference je 
významný zdroj informací a podnětů pro 
zkvalitnění a zefektivnění přípravy řidičů 
s  ohledem na rozvoj silniční dopravy 
a vývoj technických prostředků.

Na jeho slova navázal šprap. Bc. Libor 
Pliešovský z  VeSpS, který pozitivně 
zhodnotil přínos všech předešlých 
konferencí pro zvýšení odborné 
způsobilosti vojáků a  rozvoj schopností 
AČR.

V  jednotlivých referátech účastníků 
konference byly představeny možné 
přístupy k  řešení problematiky bezpeč-
nosti provozu vozidel se zaměřením na 
charakteristiky pro dodržování bezpečné 
vzdálenosti, upevňování a  přepravu 
nákladů, detekci jízdní stability a systémy 
pro odvrácení dopravní nehody.

Součástí programu konference byla 
praktická ukázka svépomocí sestaveného 
simulátoru nárazu při nedodržení 
bezpečné vzdálenosti a  zařízení pro 
výcvik dodržování bezpečné vzdálenosti 
při jízdě vozidel. Jedná se o  jedinečné, 
v  ČR poprvé představené výcvikové 
prostředky, které umožňují nácvik 
stanovení bezpečné vzdálenosti mezi 
vozidly a nácvik reakce řidiče při náhlém 
zabrzdění vpředu jedoucího vozidla.

Vzhledem k  závažnosti problematiky 
silničního provozu projevili účastníci 
konference zájem dále spolupracovat při 
řešení projektů v  oblasti rozvoje metod 
a  vývoje simulační techniky k  získávání 
řidičských dovedností pro dodržování 
bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 
a  přepravu nákladů podle specifi kace 
jednotlivých útvarů a zařízení AČR.

Text: plk. Ing. Jaroslav Král
Foto: nrtm. Petr Hrušecký
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17. zasedání Výboru pro koordinaci tvorby 

vojenských předpisů a vojenských publikací

V souladu s Plánem činnosti rezortu MO na rok 2012  se uskutečnilo 
dne 16. října 2012 na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově 
17. zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů 
a vojenských publikací (dále jen koordinační výbor).

Jednání koordinačního výboru řídil 
jeho předseda ZNGŠ-NŠ brigádní generál 
Ing. Bohuslav Dvořák.

V  průběhu zasedání koordinační 
výbor:
• souhlasil se zprávou o činnosti sekre-

ta riátu za uplynulé období; 
• projednal vyhodnocení plnění  plánu 

tvorby na rok 2012 se stavem k 30. 6. 2012;
• posoudil a  upřesnil návrh Plánu 

tvorby, revizí a  novelizací vojenských 
předpisů a  vojenských publikací na 
rok 2013 s výhledem do roku 2015; 

• vzal na vědomí informace k  revizi 
nařízení NGŠ AČR č. 10/2009 a stavu 
zpracování taktických publikací; 

• schválil plán činnosti sekretariátu 
koor di načního výboru do 16. dubna 
2013; 

• v  bodě různé se členové výboru 
vyjád řili k  situaci v  oblasti zavádění 
STANAG.
Koordinační výbor vyslovil souhlas 

se zprávou o  činnosti sekretariátu 
(odboru doktrín VeV – VA) přednesenou 
Ing.  Vejmelkou a  konstatoval, že úkoly 
vyplývající z jarního 16. zasedání ve ŠVS 
Chocerady se sídlem na státním zámku 
Komorní Hrádek byly splněny.

Zprávu o  plnění Plánu tvorby, revi zí 
a novelizací vojenských předpisů a vojen-
ských publikací na rok 2012 předložil 
výboru mjr.  Dlabal. Konstatoval, že 
plán tvorby na rok 2012 aktualizovaný 
po 16. zasedání koordinačního výboru 
obsa huje 69 zpracovatelských úkolů, 
z  to ho je 30 vojenských předpisů 16 vo-
jenských doktrín a  23 odborných 

pub li ka cí. V  hodnoceném období bylo 
splněno a  je plněno 38 zpracovatelských 
úkolů, z  toho 12 vojenských předpisů, 
10 vojenských doktrín, 16 odborných 
pub li kací), to je 59,4 %. K  okamžitému 
zkvalitnění a zefektivnění procesu tvorby 
dokumentů doktrinální soustavy rozhodl 
předseda koordinačního výboru připravit 
a navrhnout NGŠ AČR soubor opatření, 
která NGŠ AČR schválil a uložil ředitelům 
a vedoucím organizačních útvarů MO – 
gestorům jejich bezodkladnou realizaci.

Návrh Plánu tvorby, revizí a novelizací 
vojenských předpisů a  vojenských 
publikací na rok 2013 s  výhledem 
do roku 2015 připravil sekretariát 
koordinačního výboru podle podkladů 
gestorů a  prezentoval jej mjr.  Dlabal. 
Při posouzení tohoto návrhu, který 
obsahoval 84 zpracovatelských úkolů, 
uložil předseda koordinačního výboru 
gestorům přehodnotit obsah, stanovit 
priority a  upřesnit úkoly tak, aby 
odpovídaly zpracovatelským kapacitám. 
Na základě jejich podkladů sekretariát 
zpracuje čistopis plánu tvorby do 
konce listopadu a  cestou předsedy 
koordinačního výboru jej předloží ke 
schválení NGŠ AČR.

Následující bod programu uvedl 
Ing.  Pohlodek. Zdůvodnil potřebu 
revize a  novelizace nařízení NGŠ AČR 
č. 10/2009 Vydávání vojenských doktrín 
a  zřízení Výboru pro koordinaci tvorby 
vojenských doktrín, vojenských předpisů 
a  služebních pomůcek a  přednesl 
návrh možného způsobu realizace. 
Předseda koordinačního výboru uložil 
sekretariátu připravit věcný návrh 
novelizace a  časový harmonogram tak, 
aby byl návrh připraven k  projednání 
na jarním 18. zasedání. Čistopis návrhu 
novelizovaného nařízení bude cestou 
předsedy koordinačního výboru na SLP 
MO v listopadu 2013.

Dále pokračoval Ing.  Sojka a  sezná-
mil členy koordinačního výboru se 
současným stavem v  oblasti tvorby 
taktických publikací a  zaměřením další 

zpracovatelské činnosti. Výbor vzal 
informaci na vědomí.

Na závěr programu přednesl 
Ing.  Vejmelka návrh plánu činnosti 
sekre tariátu na dobu do 18. zasedání, 
který koordinační výbor projednal a  po 
zapracování připomínek a  návrhů jej 
schválil.

V bodě různé se členové koordinačního 
výboru zabývali možnostmi zjednodu-
šení procesu zavádění STANAG včetně 
návrhů ke zlepšení situace. Během 
obsáhlé diskuze zazněly připomínky 
hlavně k  tomu, že RMO č.  29/2009 
o  přípravě, schvalování a  vyhlašování 
vnitřních předpisů v  působnosti Minis-
ter stva obrany a  vydávání Věstníku 
Ministerstva obrany umožňuje nejednot-
ný výklad způsobu zavádění STANAG do 
národního prostředí a že administrativní 
řešení je jednoznačně v revizi a novelizaci 
tohoto rozkazu. Předseda výboru s návr-
hy souhlasil a upřesnil způsob podání 
podnětu k revizi a novelizaci příslušných 
ustanovení RMO č. 29/2009.

Koordinační výbor vzal na vědomí:
1. Zprávu o činnosti sekretariátu o plnění 

závěrů 16. zasedání koordinačního 
výboru a  konstatoval, že úkoly byly 
sekretariátem splněny.

2. Zprávu o  vyhodnocení plnění Plánu 
tvorby, revizí a  novelizací vojenských 
předpisů a  vojenských publikací na 
rok 2012 se stavem k 30. 6. 2012.

Koordinační výbor schválil:
1. Plán činnosti sekretariátu na období 

do 18. zasedání.
2. Termíny konání 18.  a  19.  zasedání 

koordinačního výboru:
• 18. zasedání dne 16. dubna 2013 

ve ŠVS MO Komorní Hrádek;
• 19. zasedání dne 15. října 2013 

na GŠ v Praze.
Jednání koordinačního výboru bylo 

sekretariátem dokumentačně  a  organi-
zač ně připraveno a  materiálně  zabez-
pečeno. Stanovené cíle a  úkoly 
17. za sedání Výboru pro koordinaci 
tvor by vojenských předpisů a vojenských 
pub li kací byly splněny. Zápis z jednání 
v plném znění je k dispozici v CADS na 
adre se http://vev-va.ispovy.acr/content/
jednani-koordinacniho-vyboru.

Text: Ing. Oto Vejmelka
Foto. prap. Bohumil Klíma
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Obvykle vysoká úroveň konference 
byla zabezpečena nejen účastí specialistů 
Společného střediska analýzy a získaných 
zkušeností se sídlem v  Lisabonu (Joint 
Analysis Lessons Learned Centre – 
JALLC) ale i  fundovaností lektorů 
z „praxe“. Účast na konferenci ukázala, že 
pro ble matikou teorie ZPVZ se zabývají 
jak specializované mezinárodní agentury 
nebo strategická velitelství, ale v čím dál 
větší míře také prvky z  nižších úrovní. 
Této konference se zúčastnili příslušníci 
ODo VeV – VA Vyškov Ing.  Pavol Varga 
a Ing. Karel Kudlička.

Konference ZPVZ 2012 měla v záhlaví 
motto: „Poučením z minulosti se připra-
vu jeme na budoucnost.“

Jak se již stalo dobrým zvykem, 
první den konference byl věnován no-
vým členům pracujícím v oblasti ZPVZ. 
V  aktualizovaných prezentacích a  před-
náškách jim byly poskytnuty základní 
informace k  orientaci v  proble ma tice 
ZPVZ. V  tomto zkráceném úvodu do 

KONFERENCE LESSONS LEARNED
Velitelství společného střediska analýzy a získaných zkušeností (Joint 
Analysis and Lessons Learned Centre – JALLC) NATO v Lisabonu 
uspořádalo ve dnech 22. až 25. října 2012 každoroční pracovní konferenci 
ZPVZ (Lessons Learned), již tradičně zaměřenou na výměnu informací 
z oblastí sběru, zpracování a využívání poznatků a zkušeností v rámci 
NATO i mimo něj.

oblasti byli „newcomers“ obez ná-
meni se systémem a  kapacitami ZPVZ 
v rámci NATO, s cíli a účelem pro vá dění 
analýzy poznatků a  získávání osvěd-
čených postupů z  provedených cvi če ní. 
Závě rečná část prvního dne  se nes la ve 
zna me ní sdílení a  archivace po znat ků 
a  zkušeností popisem obsahu a  dostup-
nosti SharePointu ZPVZ a portá lu ZPVZ 
NATO (NATO Lessons Learned Portal).

Páteří hlavní části druhého dne konfe-
rence byly poznatky a zkušenosti z opera-
ce „UNIFIED PROTECTOR, jejíž hlavní 
část proběhla v  únoru až říjnu  2011 
v  Lybii. Tato operace byla vybrána jako 
příklad záměrně, protože proces sběru 
poznatků z  činnosti diplomatů, velení, 
vojsk a  zabezpečení byl plánován, reali-
zován a koordinován od samého počátku 
operace. Získané poznatky byly pečlivě 
analyzovány a  jsou základem cenných 
zkušeností pro celou Alianci.

Diskuze změn probíhajících v poslání 
a  úkolech NATO v operaci ISAF byly 

ná mě tem dalšího dne konference. 
V  jedno tli vých vystoupeních a  následně 
v  diskuzi v  panelech byly kladeny 
a  diskutovány otázky: „Jaké jsou naše 
úkoly v této fázi operace?“ „Jak je budeme 
plnit?“ „Co je potřeba udělat k dokončení 
operace?“ Jaké zkušenosti jsme získali 
v jiných oblastech a jak je můžeme využít 
v  ISAF?“ Na tyto otázky se snažili najít 
odpovědi jak reprezentanti velitelství 
NATO, tak i reprezentanti Francie, Velké 
Británie, Švédska a další.

Poslední den konference se účastníci 
zabývali obsahem a  dosahem summitu 
NATO konaného v květnu 2012 v Chica-
gu, který řešil současnou fázi ope race 
ISAF, a  následnými kroky Aliance 
v  této operaci. Klíčové bylo vystoupení 
zástup ce generálního tajemníka NATO 
ambasadora Alexandra Vershbowa. Kon-
sta to val, že i  když operace ISAF bude 
ukon čena v  závěru roku 2014, pomoc 
a úzká spolupráce Afghánistánu a NATO 
bude pokračovat i po tomto termínu.

V závěrečném vystoupení řídící kon fe-
rence velitel JALLC gen. Sonneby vyjád řil 
poděkování všem specialistům oblasti 
ZPVZ. Znovu zdůraznil potřebu pracovat 
na posilování materiální i  per so nál ní 
struktury v  oblasti ZPVZ, na roz voji 
metod a rozšíření oblasti sběrů poz nat ků 
z  operací a  přípravy i  nutnosti trva lého 
sdílení poznatků i nabytých zkušeností.

Text: Ing. Pavol Varga
Foto:  _______________
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Dne 22. listopadu 2012 se v souladu s Plánem Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie na rok 2012 uskutečnil 
celoarmádní seminář „Zkušenosti z realizace procesu 
získávání poznatků a využívání zkušeností u organizačních 
celků AČR 2012“. Seminář byl proveden za odborného řízení 
SRDS – OS MO, jmenovitě náčelníka operačního oddělení 
operačního odboru SRDS plukovníka Ing. Ivana Križky.

Semináře se zúčastnili funkcionáři 
útvarů v  podřízenosti Velitelství společ-
ných sil, Velitelství sil podpory, SOC 
MO pověření úkoly k realizaci procesu 
ZPVZ. Jako hosté byli přítomni zástupci 
Ozbrojených sil Slovenské republiky, 
delegaci vedl zástupce MO SR Ing. Jozef 
Abrahám. Celkem bylo přítomno 
51 oso b (7 – GŠ, 3 – VeSpS, 2 – VeSPod, 
2  –  VeV – VA, 29  –  útvary, 3  –  delegace 
OSSR, 5 – OdKZZ pořadatelé).

Seminář zahájil náčelník štábu 
VeV – VA plukovník  gšt.  Ing.  Milan 
Marek, který přivítal účastníky semináře 
a  zdůraznil význam procesu ZPVZ 
při plnění hlavních úkolů jednotek 
a útvarů AČR. V podobném duchu bylo 
i  vystoupení náčelníka ODo. Plukovník 
Ing.  Petr Markvart ve svém vystoupení 
apeloval na aktivnější přístup ke sběru 
poznatků a  větší aktivitu specialistů 
ZPVZ při organizaci procesu u útvaru. 
Ve vystoupení představitele SRDS 
podplukovníka Ing. Radka Pilaře zazněla 
rovněž výzva k pozvednutí úrovně sdílení 
poznatků v procesu ZPVZ.

Těžištěm semináře byla výroční 
zpráva, v  níž vedoucí oddělení koncepcí 
a zevšeobecňování zkušeností Ing. Pavol 
Varga zhodnotil realizaci procesu ZPVZ 
za rok 2012. 

Ve zprávě bylo konstatováno, že 
úkoly v  roce 2012 byly i  přes některé 
nedostatky průběžně plněny v  oblasti 
rozvoje teorie procesu ZPVZ, zpraco va-
tel ské činnosti, zahraniční spolupráce 
i  přípravě specialistů procesu ZPVZ. 
Mezery jsou u  většiny složek ve sdílení 
identifi kovaných zkušeností a  realizo-
vaných opatření.

Tento nedostatek značným způsobem 
znehodnocuje práci lidí z  „terénu“, kteří 
přinášejí své poznatky a  zkušenosti. 
I  přesto, že práce s  těmito poznatky 
evidentně probíhá, není k  dispozici 
možnost tuto činnost, i  když ex-post, 

VYHODNOCENÍ SEMINÁŘE ZPVZ

 „Zkušenosti z realizace procesu získávání 

poznatků a využívání zkušeností (ZPVZ) 

u organizačních celků AČR 2012“

sledovat a poučit se z ní. Řešení se obvykle 
uschovávají u  jednotek, na štábech, 
v  odborech. Ve zprávě bylo opakovaně 
konstatováno, že toto není bolest pouze 
AČR, ale většiny armád NATO, a  že na 
jejím odstranění musí zapracovat velitelé, 
ale i  specialisté ZPVZ. V  závěru zprávy 
bylo poukázáno na oblasti a  úkoly, 
kterým by útvary měly věnovat pozornost 
v období 2013–2014.

V  diskuzi vystoupili představitelé 
SRDS – OS MO, VeSpS, VeSPod 
a VeV – VA. V jejich vystoupeních zaznělo, 
že pro ces ZPVZ je u štábů zaveden a jsou 
plánována opatření a  úkoly pro útvary. 
Na úrovni útvarů jsou ještě nedostatky 
v  realizaci. Tyto vyplývají zejména z  in-
di vi duál ního přístupu velitelů k  této 
problematice.

To připomenul ve svém vystoupení 
major Ing. Beneš z Velitelství společných 
sil. Jako příklad uvedl, že přes vydaný 
úkol velitele SpS se semináře bez omluvy 
zúčastnil od brn pouze jeden útvar (z 5).

Podplukovník Ing. Novák, odpovědný 
za ZPVZ u  VeSPod, v  diskuzi hodnotil, 
že systém ZPVZ je u  VeSPod zaveden 
a je plně funkční. Probíhá sběr poznatků 
z  misí, následná příprava doporučení 
a  odborných stanovisek a  řešení kon-
krét ních problémů. Poukázal na práci 
s  poznatky a  zkušenostmi polního 
chirur gického tým v  Afghánistánu a  na 
zkušenosti z  plnění úkolů při ukončení 
mise KFOR.

Podnětné bylo vystoupení reprezen-
tan ta 601. skupiny speciálních sil, kte rý 
uvedl, že  se po  da řilo vytvořit a  zavést 
vlastní data bázi poznatků a  zkušeností, 
která je ak tiv ně využívána prakticky 
všemi pří sluš níky útvaru. Vlastní proces 
(i vzhle dem k výhodnějším podmínkám) 
u  601. skupiny je plně funkční a  přináší 
znač ný efekt jak v  materiální oblasti, 
tak i  v  oblasti výcviku. Téměř ve 
všech příspěvcích bylo poukázáno na 

nedostatek vyškolených specialistů 
procesu ZPVZ u  složek. O  začlenění do 
kurzů požádala obě operač ní velitelství 
SRDS MO pro sekce GŠt.

Realizace procesu ZPVZ se v  praxi 
potýká se značnou fl uktuací expertů, 
vyškolených v kurzech ZPVZ. Důkazem 
je i  skutečnost, že z  celkem 40  osob ze 
složek AČR přítomných na semináři (osob 
pověřených realizací procesu ZPVZ) 
pouze 11  absolvovalo kurz specialistů 
ZPVZ, který každoročně organizuje 
ODo/OdKZZ VeV – VA Vyškov. Přitom 
tento kurz od roku 2009 absolvovalo již 
59 příslušníků AČR.

Kvalitním provedením hodnotícího 
semináře byl splněn hlavní cíl této akce, 
tj. vyhodnotit, jak jsou úkoly procesu 
ZPVZ v  AČR plněny celkově i  v  jeho 
jednotlivých oblastech.

Splněný byl rovněž cíl zabezpečit účast 
delegace OSSR na tomto semináři jako 
součásti plnění dvoustranné meziná-
rodní dohody AČR a OSSR. 

Pouze dílčím způsobem byl splněn 
další cíl, a  to zapojit, formou kritické 
diskuze, do hodnocení i útvary.

Seminář ZPVZ byl kvalitně připraven 
a dobře zorganizován. Byla zabezpečena 
dostatečná informovanost o jeho konání, 
cílech i programu. Součástí semináře byla 
i  možnost získat materiály zpracované 
ODo/OdKZZ a  informace ke vstupu do 
databáze poznatků.

Text: Ing. Pavol Varga,
Foto: Hana Jurčová
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Tento kanonýrský slib zazněl zasněženými kasárnami Dědice 
v úterý 4. prosince 2012, a to v rámci slavnostního shromáždění 
Klubu České a  Slovenské Obce Dělostřelecké při posádce 
Vyškov při příležitosti oslav svátku svaté Barbory, patronky 
dělostřelectva, kterých se účastnili nejen členové ČaSOD v čele 
s  jejím prezidentem podplukovníkem v  záloze Jaroslavem 
Stojanem, ale také řada dalších významných hostů církevního 
i vojenského života, včetně delegace příslušníků Ozbrojených sil 
Slovenské republiky a v neposlední příslušníci posádky Vyškov.

„Svatá Barbora, kterou si dnes připomínáme jako patronku 
dělostřelců, je velmi oblíbená světice. Vzývána je taktéž jako 
ochránkyně horníků, hasičů, ohněstrůjců a  mnoha dalších 
povolání, u  nichž hrozí riziko náhlé či násilné smrti. Její svatý 
život opředený legendami je nám všem dobře znám,“ připomněl 
kaplan Velitelství výcviku – Vojenské akademie kapitán 
Josef Konečný, který se poté opět  zamyslel nad jejím životem 
z hlediska duchovního odkazu.

Svatá Barbora se stala ochránkyní všech, kteří mají co do 
činění se střelným pra chem a zbraněmi a  její podoba je často 
vy ry ta na hlavních děl a  zobrazována na pra por cích. Jedna 
legenda také praví, že svatá Barbora zjevila se jednou šlechtici, 
kte rý ji vzýval o pomoc. Při tomto zjeve ní držela prý v rukou 
dvě hlavně, za kte rých hřímaly blesky do řad nepřátel. Od té 
doby je svatá Barbora patronkou dělostřelců.

Po zaznění dělostřelecké hymny nechal místopředseda 
Klubu ČaSOD při posádce Vyškov podplukovník v záloze Jiří 
Bílský ve svém vystoupení nahlédnout nejen do historie, ale i do 
současného dělostřelectva. „Historie a  zkušenosti vojenského 
umění jednoznačně potvrzují, že dělostřelectvo má významné 
postavení mezi druhy vojsk, které svojí palbou podporuje pozemní 
síly a  vytváří podmínky pro účinné vedení boje. Dělostřelectvo 
disponuje velkou palebnou silou a  přesností palby, je schopno 
rychle soustřeďovat palbu na nejdůležitější cíle, a proto je jedním 

OCHRAŇUJE JEJICH ŽIVOTY

Vzdali jí čest výstřely z historického děla

„V den svaté Barbory slibujeme všichni kanonýrským slibem, že duch chrabrých 
našich předchůdců bude žíti i v nás, že i my se budeme snažit, aby příští generace 
dělostřelců mohly býti pyšny na nás a svou zbraň v ten den, že kdyby naše děla 
musela se rozehřměti proti nepříteli, ohrožujícímu naší vlast a svobodu, budeme je 
obsluhovat a řídit skutečně až do posledního dechu tak, jak to kanonýři vždy činili.
SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS.“

z hlavních prostředků palebného ničení nepřítele. Dělostřelectvo 
je vyzbrojeno moderními zbraňovými systémy, samohybnými 
děly a  minomety různých ráží. Nepřetržitá palebná podpora 
a  úzká součinnost dělostřelectva se vševojskovými jednotkami 
tvoří základ úspěchu v boji. Důležitou úlohu připravenosti dělo-
stře lectva mají velitelé, kteří musí být dělostřelci tělem i  duší. 
Dělostřelci byli vždy vzdělaní, znalí, poctiví, houževnatí i velko-
rysí. A takové odborníky dělostřelectva výraznou měrou při pra-
vuje i  Velitelství výcviku – Vojenská akademie.“ A  dále uvedl: 
„Dělostřelci byli vždy vážení, nejen pro svoje znalosti a schopnos ti, 
ale také pro svoje postoje, poctivost a houževnatost. Važme si tradic 
dělostřelectva, buďme hrdi na to, že jsme dělostřelci, elita armády.“

Jeho slova doplnil prezident ČaSOD podplukovník v  záloze 
Jaroslav Stojan, když řekl: „Dělostřelectvo od středověku sehrá valo 
klíčovou roli v  obraně i  útoku ve všech válečných akcích. Když 
dělostřelectvo scházelo nebo selhalo, vždy to vedlo k  porážkám 
a neúspěchům, jak nás učí historie. Je to zbraň vzdělaných a od-
hod laných lidí a  její role je ve všech armádách nezastupitelná. 
Dělostřelci chrání právo a jdou cestou slávy. To je heslo britských 
dělostřelců a také jednoho z dělostřeleckých veteránů druhé světové 
války ve Velké Británii pana plukovníka Jiřího Loudy z Olomouce.“ 
A  na adresu dělostřelců dále dodal: „Přeji vám hodně úspěchů 
na všech dělostřeleckých trajektoriích, v palebných postaveních či 
na všech velitelských nebo technických postech, ať jste kdekoliv. 
A k tomu vám pomáhej Sancta Barbara!!!“

A  právě na její počest kasárnami Dědice zazněly výstřely 
z historického děla, ke kterým kaplan VeV – VA kapitán Konečný 
dělostřelcům popřál, aby se ozvala nejen ohlušující rána, ale ať 
se v  nás samotných rozboří hradby nesvobody našeho srdce, 
abychom byli schopni ochotně užívat nejen sílu zbraní, ale také 
sílu Ducha božího – tedy ducha radosti, pokoje a dobra!

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk ml.
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Obecně lze říci, že mezi nejrizikovější skupinu v oblasti sociálně 
nežádoucích jevů patří mladí lidé, a nejen z tohoto důvodu tedy 
mezi posluchače patřili kromě příslušníků praporu zabezpečení 
zejména příslušníci kurzu základní přípravy. Ti jsou u armády 
teprve necelé tři týdny a  tomu odpovídal i  obsah přednášky 
„ušitý“ na míru PhDr.  Mgr.  et  Mgr.  Bohumilem Ptáčkem, 
odbor ným pracovníkem a  koordinátorem Psychologického 
pora denství Fakulty ekonomiky a  managementu – katedry 
řízení lidských zdrojů Univerzity obrany Brno.

Noví příslušníci AČR se tak seznámili s  problematikou so-
ciál ně nežádoucích jevů nejprve v obecné rovině s důrazem na 
skladbu projevů SNJ. Své místo zde tedy měly jak nejčetnější 
závislosti a nezdravé návyky, jako jsou alkohol, kouření, kofei nis-
mus, netománie, gamblerismus a drogy, ale pozornost byla vě no-
vána také šikaně, mobbingu, bossingu či sexuálnímu obtěžování.

Zvláštní pozornost pak byla věnována problematice drogo-
vých závislostí, a  to ne náhodou. V  armádním prostřední 
před stavuje riziko zcela nepochybně nejvyšší. Spolu se 
závislostmi na alkoholu ve spojení s  výcvikem jsou následky 
lehce domyslitelné. Marihuana, hašiš, amfetamin, kokain, LSD, 
metametafi n (pervitin), extáze, o tom už jsme něco jistě slyšeli, 
ale pozor, přichází stále nové a také stále nebezpečnější trendy 
narkomanie, počínaje pojídání různých houbiček, čichání plynu 
ze zapalovačů a  konče naprosto novým zabijákem, drogou 
zvanou ne náhodou krokodýl.

„Krokodýl je smrtící koktejl, který namíchali v  Rusku 
z naprosto šílených ingrediencí. Obsahuje kodein, benzín, ředidlo 
na barvy, kyselinu chlorovodíkovou a  červený fosfor. Následky 
užívání krokodýla jsou pro lidské tělo katastrofální a v Německu 
už byly mezi drogově závislými zaznamenány první případy 
drastického poškození kůže a tkání,“ seznamuje s novou drogou 
posluchače dr.  Ptáček a  ukazuje fotodokumentaci, přičemž 
existuje i  videozáznam, ale ten obsahuje natolik drastické 
záběry, že by si ho vůbec netroufl  pustit.

Také Českou republiku v poslední době vyděsil výskyt nové 
drogy, a  to fentanylu, nového syntetického opiátu z  východu, 
který je až čtyřicetkrát silnější než heroin. Uživatelům zvyklým 
na ředěný heroin tak při aplikaci stejného množství fentanylu 
hrozí nebezpečné předávkování končící smrtí. Úřady už 
v  souvislosti s  fentanylem evidují tři úmrtí. Podle Národní 
protidrogové centrály se k nám fentanyl dováží z pobaltských 
zemí, zejména z Estonska.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, foto: Vladimír Bezděk ml.

Nová smrtící droga krokodýl 

narkomany doslova požírá zaživa

„Prevence pro každého“ – tak znělo téma 
přednášky, která se uskutečnila ve čtvrtek 
17. října 2012 na Velitelství výcviku – Vojenské 
akademii Vyškov v rámci celoarmádního Projektu 
prevence sociálně nežádoucích jevů – protidrogové 
prevence.

Základní odborová 

organizace posádky Vyškov

Dne 29. října podepsal NMO pro 
personalistiku Ing.  Michael Hrbata spolu 
s předsedkyní Českomo ravského odborového 
svazu civilních zaměstnanců armády 
Ing.  Jitkou Šebkovou a  před sedkyní Samo-
statného odborového sdru žení zaměstnanců 
rezortu Ministerstva obrany České republiky 
Ing.  Dagmar Šormovou Doplněk kolektivní 
smlouvy 2012.

Text: o. z. Ing. Oldřich Zela
místopředseda-jednatel Základní odborové 

organizace posádky Vyškov

informuje 

o vydání 1. doplňku 

Kolektivní smlouvy 2012
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„Dej každému dni příležitost, 

aby se mohl stát tím 

nejkrásnějším v životě“

Skvěle reprezentují naší republiku, 

a to dokazují i na vojně

Tak zní motto 2. ročníku Akademie 
3. věku, kterou těmito slovy zahájil ve 
středu 26. září 2012 v  prostorách Spo le-
čenského klubu kasáren Dědice plk. v. v. 
Dr.  Karel Čvančara, předseda klubu 
vojenských důchodců Vyškov, který je 
zároveň pověřen organizací celé akce.

Jak jsme již informovali, tato Aka-
de mie 3. věku byla založena v  září 2011 
pod záštitou velitele Velitelství vý cvi-
ku – Vojenské akademie ve Vyškově 
plk.  gšt.  Ing.  Jána Kožiaka. Je pořádána 
pře devším pro vojenské důchodce a jejich 
rodinné příslušníky, ale účastní se jí 
také značná část civilního obyvatelstva. 
Přednášek, které se konají vždy poslední 
středu v měsíci, se tak i letos účastní přes 
40 frekventantů.

V  rámci slavnostního zahájení letoš-
ní ho roč níku za přítomnosti zástupce 
ve li tele VeV – VA plukovníka Rudolfa 
Hon záka byly uděleny certifi káty 1. roč-
ní ku Akademie 3. věku několika jejím 
úspěš ným absolventům, kteří nemohli 
být přítomni při jejich udělování v červnu 
letošního roku.

A  co má v  plánu 2. ročník? „Ten vy-
chá zí samozřejmě ze zájmu samotných 
účastníků a  již teď mohu prozradit, že 
nebude chybět opět přednáška či beseda 
s pplk. Karlem Klinovským – náčelníkem 
odboru výcviku, který si všechny účastníky 
loňského ročníku získal nejen svým vyprá-
věčským uměním, ale především hlu bo-
ký mi znalostmi a  praktickými životními 
zkušenostmi ze  svých zahraničních cest 
a po by tů. Tentokrát se s účastníky podělí 
o  čerstvé zážitky ze svých cest po Africe. 
Mezi přednášejícími by se měli objevit také 
senátor a  místostarosta města Vyškova 

pan Ivo Bárek či velitel nemocniční 
zá klad ny Hradec Králové plukovník 
Osterreic her a další,“ prozrazuje část plá-
nu pan Čvančara.

Frekventanti 2. ročníku pak mezi se-
bou přivítali první letošní přednášející, 
a to p. Mgr. Emílii Šebestovou, zástupkyni 
před nosty Újezdního úřadu vojenského 
újez du Březina, která je blíže seznámila 
s  Vo jen ským výcvikovým prostorem 
Bře zina.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová

O  tom se mohli na vlastní oči přesvědčit také posluchači 
Akademie 3.  věku. V  rámci jejich říjnového setkání pro ně 
přichystal prezident akademie Karel Čvančara ve spolupráci 
s městem Vyškov a Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií 
totiž hned dvě překvapení. Nejprve je osobně pozdravil 
místostarosta města Vyškova Karel Jurka, který jim jako jeden 
z partnerů této akademie vzdal hold, když řekl: „Rád využívám 
této příležitosti, abych vám mohl vyslovit hlubokou úctu 
a obdiv, že jste i v takovém vysokém věku ve vzdělávání vytrvali 
a  postoupili do dalšího ročníku, ve kterém vám přeji získání 
dalších zajímavých poznatků. Jste tak příkladem mnohým lidem 
vašeho věku …“

A pak přišel „zlatý hřeb“ programu. Příchod přednášejících 
lektorů v  podobě vynikajících českých reprezentantů 

Nejen výborná fyzická kondice a psychická vyrovnanost, ale 
hlavně vysoká morálka, smysl pro povinnost, ctižádostivost 
a přitom skromnost, to jsou slova velitelů kurzu základní 
přípravy na adresu šestice příslušníků Dukly Praha –repre-
zentantů ČR v atletice a kanoistice, kteří ve Vyškově právě 
procházejí základním výcvikem.

a  olym pio niků Pavla Masláka, čerstvého držitele ocenění – 
vycházející hvězda evropské atletiky, a  Josefa Dostála, člena 
bronzové olympijské posádky čtyřkajaku, navíc coby vojáků, 
účastníci akademie naprosto nečekali a v  jejich tvářích se tak 
o  to víc zračil naprostý úžas. Nahlédnout do zákulisí atletiky, 
kánoistiky, závodění na vrcholové úrovni, olympijské atmosféry 
v Londýně, ale i do duší olympioniků, kteří si svým vyprávěním 
a velmi sympatickým vystupováním doslova získali srdce všech 
přítomných, to byl pro všechny seniory silný až emociální 
zážitek. Přesto, že mezi účastníky byl až třígenerační rozdíl, 
padli si tak do noty, že se tento den rozhodně zapíše zlatým 
písmem do historie akademie.

„Jsou mladí, a přesto toho už tolik dokázali, a to v meziná rod-
ním měřítku. Honosí se českými, evropskými i světovými tituly, 
rekordy a  dalšími oceněními a  přitom jsou to úplně normální 
bezvadní skromní kluci. To jsou pro nás opravdoví reprezentanti,“ 
říká prezident Akademie 3. věku Karel Čvančara a  jedna 
z  účast nic k  nim dodává: „Sama mám v  rodině vrcholového 
sportovce a  tak vím, že vaše úspěchy jsou vykoupeny velkou 
dřinou a  odříkáním, a  proto před vámi opravdu smekám.“ 
„V životě jsem se s olympioniky neměla možnost setkat, natož si 
s  nimi takto hezky popovídat, nemůžu tomu stále uvěřit, jsem 
naprosto nadšená,“ dodává v závěru akce další z účastnic, navíc 
velká fanynka právě Pavla Masláka a  s  hrdostí tiskne ruku 
oběma mladým reprezentantům.

Ti byli z  vřelého přijetí seniorů, jejich velmi živého zájmu 
o vše kolem sportovního dění v podobě nesčetných dotazů a slov 
uznání také příjemně překvapeni, až zaskočeni, přičemž mezi 

nejkrásnější a  nejvýstižnější 
z  řady jejich upřímných 
odpovědí patřila: „Já nejsem 
věřící, ale v  poslední době 
začínám opravdu věřit, že mě 
tam nahoře má někdo rád …“

Text: kpt. Mgr. Monika 
Nováková

Foto: Hana Jurčová
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„Dokud dýchám, 

doufám …“

Z  4 376  vojenských důchodců regionu Jižní Moravy jich je 
třetina registrována v různých sdruženích a mezi nejlepší z nich 
patří Klub vojenských důchodců Vyškov pod vedením předsedy 
plk. v. z. Karla Čvančary. To je informace zástupců Krajského 
vojenského velitelství Brno, která zazněla na výročním aktivu 
tohoto klubu, který se uskutečnil ve středu 31.  října 2012 
v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice.

Od roku 1994, kdy Klub vojenských důchodců Vyškov 
vznikl, se dostal z  malé zakládající skupiny až na současnou 
člen skou základnu, tedy úctyhodných více než 240  členů. 
Armáda legislativně na své důchodce nezapomíná, ale i ve svém 
věku mají sociální potřebu scházet se při různých příležitostech, 
debatovat o různých tématech, mají svůj turistický či tenisový 
kroužek a reprezentují svůj klub při celé řadě soutěží, zejména 
stře lec kých. Z  jejich nejnovějších aktivit pak dodejme ještě 
Akademii 3. věku, o které jsme již informovali, a zapojili se také 
do charitativní akce Sbírejte víčka pro Michalku.

„Oceňuji váš elán, nadšení a zájem o věci, které vás v minulosti 
spojovaly, v dnešní době je to opravdu výjimečné,“ slova starosty 

města Vyškova Karla Goldemunda, který mezi účastníky aktivu 
zavítal. A připojil se také místostarosta města Vyškova a senátor 
Ivo Bárek, který bývá pravidelným hostem tohoto aktivu: 
„Velmi si vážím toho, že se s vámi zde mohu opět po roce setkat, 
rád se mezi vás vracím a očekávám, že budeme i nadále vzájemně 
spolupracovat.“

Jedna z  aktivit, které v  nejbližší době pro KVD Vyškov 
senátor Bárek při pra vuje, je jejich návštěva Senátu. Bo hu žel, již 
9 z nich, kteří nás opustili během letošního roku, při tom nebude 
a těm všichni vzdali hold minutou ticha. Hold také vzdali svým 
jubilantům. Bouřlivým potleskem tak byli odměněni nejprve 
Štefan Vlček a  Růžena Brunclí ko vá, kteří se letos dožívají 
úctyhodného věku 90 let, a samozřejmě i další. Pře vze tí dárků 
a osobní gratulace starosty a místostarosty města Vyškova pak 
jen dodaly na významnosti tohoto slav nost ní ho okamžiku.

Kromě vynikajících vztahů s městem Vyš kovem pak ve své 
výroční zprávě KVD Vyškov vyzvedli také vynikající spo lu práci 
s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov a Krajským 
vojenským velitelstvím Brno, které zde představilo svého 
nového ředitele plukovníka Luďka Lacinu. Ten v  samotném 
závěru s  ná de chem nostalgie řekl: „Jsem absolventem zdejší 
vojenské školy, řadu z vás jsem poznal jako kantory a vůbec by 
mě nena padlo, že se s  vámi setkám z  této pozice. Je to pro mě 
čest a v příštím roce budeme dělat, v rámci svých možností, opět 
všechno pro to, abychom tu byli v maximální možné míře také 
pro vás.“

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk 

Věkem důchodci, ale na duši mají stále mládí. 
Odsloužili v armádě několik let a na to nesmíme 
zapomínat. Do vínku jí dali mnohé.
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Jednou z aktivit, které je věnována na Velitelství výcviku – 
Vojenské akademii Vyškov pozornost, je také spolupráce 
s Krajskými vojenskými velitelstvími (KVV), která pečují na 
svém teritoriu mimo jiné i o vojenské důchodce a vojenské 
důchodce rehabilitované. 

DNES JIŽ VOJENŠTÍ DŮCHODCI, 

ALE RÁDI  SE MEZI NÁS VRACEJÍ

Právě pro ně organizujeme celou řadu 
akcí spojených s možností prohlédnout si 
současný areál kasáren Dědice, zejména 
nově vybudovanou učebně-výcvikovou 
základnu, a  také se seznámit se 
současnými možnostmi posádky Vyškov 
a  posláním jejích jednotlivých subjektů 
s důrazem na Velitelství výcviku – Vojen-
skou akademii.

Největší spolupráce je v  této oblasti 
rozvíjena s  KVV Brno a  KVV Zlín, 
při čemž skupina vojenských důchodců 
prá vě druhého jmenovaného – KVV 
Zlín, zavítala mezi nás naposledy v  pá-
tek 14. září 2012. oddělení zabezpeče ní 
přípravy personálu a UVZ v če le s podplu-
kovníkem Miroslavem Bohu melem pro 
ně připravilo obsáhlou pre zen taci jednak 
z  historie areálu kasá ren Dě di ce, ale 
především ze sou časnosti, zamě řenou na 
subjekty dislokované v  po sádce, místo 
VeV – VA ve struktuře AČR, strukturu, 
poslání a  působnost VeV – VA, přípravu 
do zahraničních operací, UVZ pro 
vzdělávání a výcvik včetně pasto rač ního 
centra duchovní služby AČR, možnosti 
výcvikových prostorů, včetně nové UVZ 
v rámci VVP Bře zina, a to předsunutého 
pozorovací stanoviště „COP“ a  prostoru 
pro taktic kou přípravu „JESENÍK“.

Zajímavostí a  třešničkou na dortu 
prezentace pro vojenské důchodce se pak 
bezesporu stala Akademie 3. věku, která 
funguje při Velitelství výcviku – Vojenské 
akademii, a  to zásluhou předsedy Klubu 
vojenských důchodců Vyškov plk.  v. v. 
Dr.  Karla Čvančary, který k  jejímu 
poslání dodal: „Dne 27. června 2012 jsme 
úspěšně ukončili 1. ročník Akademie 
3. věku. Této slavnosti se zúčastnili 
vzácní hosté, NMO Ing. Michael Hrbata, 
senátor Ing. Ivo Bárek a zástupce velitele 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
ve Vyškově plk.  gšt.  Ing.  Milan Marek. 
Tato Akademie 3. věku byla založena 
v září 2011 se souhlasem velitele Velitel-
ství výcviku Vojenské akademie ve 

Vyš kově plk. gšt. Ing. Jána Kožiaka, který 
mne pověřil organizací a  vedením celé 
akce. V  červenci 2011 jsem inzeroval  ve 
všech vyškovských periodikách o úmys lu 
uspořádat Akademii 3. věku v kasárnách 
Dědice. Předpokládali jsme, že tuto akci 
uspořádáme především pro vojenské 
důchodce a jejich rodinné příslušníky. Jaké 
bylo naše překvapení, když se přihlásila 
značná část civilního obyvatelstva. A tak 
v září 2011 byly zahájeny přednášky, které 
se konají vždy poslední středu v měsíci za 
účasti 43 frekventantů.

Vzhledem k tomu, že účastníci neplatí 
žádné „školné“ a  také přednášky nejsou 
lektorům honorovány, souhlasil velitel 
s  tím, že přednášející odborníci v  dané 
pro fesi mohou přednášet v  pracovní 
do bě. Proto se jednotlivé přednášky 
ko na jí v  době 13.30–15.30  hodin. 
Vlastní přednáška trvá 90  minut a  poté 
ná sle duje beseda s  dotazy. Protože 
ob sa hem jednotlivých přednášek je 
pře de vším vojenská tematika, setkala 
se s  velikým ohlasem účastníků. 
Zvláš tě vystoupení plk.  gšt.  Ing.  Karla 
Kli nov ského, plk.  gšt.  Ing.  Milana 
Mar ka, kpt.  Mgr.  Heleny Sovákové, 
npor.  Ing.  Jaroslava Janůška, 

Ing. Ol dři cha Zely, Ing. Jiřího Nudčenka, 
mjr. Ing. Ru dolfa Černého, kpt. Ing. Mi-
lo sla va Stuchlíka, Ing.  Milana Pazdery 
mě la velikou odezvu a účastníci vyslovili 
přání s mnohými přednášejícími se opět 
setkat.

Akademie má vysokou profesionální 
úroveň, o  čemž svědčí přihlášky dalších 
zájemců. Dokonce se přihlásilo několik 
zájemců až z  Olomouce a  další z  okolí 
Vyškova. A  tak byl 26.  září tohoto roku 
slavnostně otevřen druhý ročník s  tím, 
že posluchači sami navrhli, jaké okruhy 
přednášek by je zajímaly – problematika 
bezpilotních letadel, pravidla silničního 
pro vozu a  nová vojenská a  bojová tech-
nika, úkoly vojenských kaplanů v  za-
hra ničních misích, problematika vrch ní 
komory parlamentu – Senátu a  vy stou-
pení NMO Ing. Michaela Hrbaty o úko-
lech MO AČR.

Penzum poznatků si poté vojenští 
důchodci obohatili v  rámci prohlídky 
posádky Vyškov, pro některé účastníky 
po mnoha letech, a  možná se někteří 
k  nám začnou vracet častěji coby noví 
frekventanti Akademie 3. věku.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová
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SUMMER SURVIVAL 2012
Čtrnáct českých a pět zahraničních družstev bojovalo začátkem října ve Vyškově 
a v prostředí chráněné krajinné oblasti Moravský kras na Mezinárodním přírodním 
víceboji Armády České republiky SUMMER SURVIVAL 2012.

Za přítomnosti tělovýchovných 
pracovníků AČR Ladislava Nagyho 
(SRDS – OS  MO), majora Jiřího Malíka 
(SpS), vedoucího organizačního štá-
bu soutěže majora Jiřího Pevného 
(VeV – VA), ředitele závodu kapitána Bla-
huty (VeV – VA) a  hlavního roz hod čího 
závodu kapitána Dušana Nečase ofi ciálně 
letošní ročník závodu tříčlenných 
vojenských hlídek zahájil zástupce 

velitele VeV – VA pro výcvik plukovník 
Josef Medal.

V rámci zahájení k závodníkům také 
pronesl: „Mistrovské tituly a ocenění si 
odnesou jen ti nejlepší z  vás, a  jak řekl 
Frederic Forsyth: ‚Když člověk vyhrává, 
většinou ho hra baví.‘ Ale já bych si dovolil 
citovat také Jacka Londona, který řekl 
‚Podstata hry není ve vítězství, ale ve hře 
samotné,‘ a  proto vám všem přeji, abyste 
si závod hlavně užili a odjížděli s dobrými 
pocity a  radostí z něho samotného. 
Bojujte v duchu fair play, tedy v  souladu 
s  dodržováním pravidel sportovního 
chování, pomoci druhému závodníkovi 
a  nezapomínejte na stále platný odkaz 
zakladatele moderních olympijských her 
Barona Pierra de Coubertina, že není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

Poté se již účastníci přepravili na 
místo konání první disciplíny – venkovní 
bazén Aquaparku Vyškov. Ten se tak 
stal místem vojenského plavání, které 
s sebou i letos přineslo záludné překážky. 
I když velkým plusem pro závodníky bylo 
opravdu krásné letní počasí, i tak nebyla 
tato disciplína zdaleka jednoduchá. 
Každý ze závodníků musel uplavat 100 m. 
Někteří se při tom potýkali s  maketou 
samopalu, jiní s těžkou, vodou naplněnou 

fi gurínou, a  někteří museli zdolat bazén 
ve speciálních oblecích. Všichni pak 
shodně absolvovali dráhu s překážkami. 
Vše bedlivě měřeno a sledováno přísným 
okem rozhodčích. Největším strašákem 
zde byla nepochybně časová penalizace. 
A  ta se nejvíce udělovala za ponoření 
zbraně, či fi guríny pod vodu, a  také za 
překonání některé překážky nesprávným 
způsobem. Na startu se objevila družstva, 
která již závodí po několikáté, ale jsou 
zde také jedinci, pro které je to premiéra.

A  právě mezi ně patřilo družstvo 
praporu zabezpečení. Vrchní praporčík 
praporu zabezpečení praporčík Rych-
novský k účasti tohoto družstva dodává: 
„Máme v něm ty nejzdatnější příslušníky, 
jeden z nich je absolvent FTVS, druhý dělá 
pětiboj a  třetí se zase věnuje běhání, tak 
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odvézt kompletní kolekci medailí,“ dodává 
s úsměvem.

Ne každému se však podařilo pokořit 
právě tyto mety nejvyšší a právě na jejich 
adresu zástupce velitele VeV – VA pro 
výcvik plukovník Josef Medal dodal: 
„Jsem hluboce přesvědčen, že každý z vás 
tak, jak tu sedíte, můžete být na své 
předvedené výkony právem hrdi, a  jak 
praví klasický vojenský citát – prohraná 
bitva přece ještě neznamená prohranou 
válku. Ne každý může vždycky vyhrát 
a v konkurenci 19 družstev je to opravdu 
těžké, a  proto si toho, co jste zde všichni 
dokázali, nesmírně vážím a pevně věřím, 
že se zde za rok při stejné příležitosti 
sejdeme, včetně zahraničních kolegů.“ 
Účast zahraničních kolegů z  Německa, 
Polska, Velké Británie, Maďarska a nově 
Kypru ocenil ve svém proslovu mimo jiné 
také generál Mičánek.

„Summer Survival 2012 je v té to chvíli 
minulostí, avšak společně se mů že me těšit 
na jeho další, tentokrát již 13. ročník, tak 
na shledanou za rok opět ve Vyškově,“ 
uzavřel letošní závod tříčlenných 
vojenských hlídek plukovník Ladislav 
Nagy.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová, Vladimír Bezděk

uvidíme, jak uspějeme,“ a jak ještě dodává, 
„nejtěžší je se do závodu vůbec dostat, je 
stanoven limit 20 družstev a my jsme byli 
nějakou dobu pouze v  roli náhradníka, 
a tak jsme rádi, že můžeme soutěžit.“

Soutěžící však čekala v průběhu dalších 
dnů ještě celá řada záludných úkolů, mezi 
nimiž nechyběly například vytahování 
břemene, stavba stožáru, orientační běh, 
střelba, překonávání vodní překážky, 
vojenské lezení, překážková dráha či 
transport ohně a ještě další a další …

Tankisté opět dokázali svou 
převahu

Na startu devatenáct družstev včetně 
pěti zahraničních a  v  cíli jen tři sady 
medailí a pohárů.

Slavnostnímu ceremoniálu vyhla-
šo vá ní výsledků letošního v  pořadí již 
12.  roč níku mezinárodního mistrovství 
Armády České republiky v přírodním 
víceboji Summer Survival 2012, který se 
uskutečnil v  pátek 5.  října v  prostorách 
Společenského klubu kasáren Dědice, 
byli přítomni také významní hosté jak 
představitelé útvarů a zařízení AČR, tak 
partnerů soutěže.

V  rámci vyhlášení celkového pořadí 
tak všem soutěžícím družstvům osobně 
poblahopřáli a  předali věcné dary, 
medaile a  poháry brigádní generál 

František Mičánek, ředitel sekce plá no vá-
ní sil MO, zástupce velitele VeV – VA pro 
výcvik plukovník Josef Medal a náčelník 
tělovýchovy AČR plukovník Ladislav 
Nagy.

Vrcholem ceremoniálu bylo vyhlášení 
družstev, kterým se podařilo v obrovské 
konkurenci protlačit až na stupně 
vítězů, přičemž nejhorší disciplínou bylo 
dle ředitele závodu kapitána Romana 
Bla huty zdolání 138,7  metru hluboké 
pro pasti Macocha na lanech. Bronzové 
medaile tak získalo družstvo 73. tpr „B“ 
Přáslavice, kterému se podařilo nasbírat 
1 236,3  bodů, na druhý, tedy stříbrný 
stupínek vítězů vystoupilo s 1 342,5 body 
družstvo Vojenské policie Praha a  titul 
přeborníka AČR a rovněž mezinárodního 
přeborníka v přírodním víceboji družstev 
včetně zisku putovního poháru získalo 
s  1 370,6  body družstvo 73. tpr  „A“ 
Přás lavice. Velký triumf tankistů si 
společně s nimi vychutnali jak náčelník 
štábu 7. mechanizované brigády Hranice 
plukovník Ctirad Gazda, tak velitel 
zmi ňovaného praporu podplukovník 
Jiří Hrazdil, který již přemýšlí, jak by 
se dal tento vynikající výsledek přece 
jen ještě vylepšit: „Příští rok bychom 
mohli postavit družstva tři, ať si můžeme 
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Výstava fotografi í 

doputovala do 

Vyškova

„Od 18 let daruji krev. Z  letáku 
v  transfuzní stanici jsem se dozvěděl 
o českém národním registru dárců dřeně, 

kam jsem se nechal zapsat. Po několika 
letech jsem byl vyhodnocen jako vhodný 
dárce a  ve fakultní nemocnici v  Plzni 
jsem daroval krvetvorné buňky. 

Nadace pro transplantace kostní 
dřeně podporuje nejen toto dárcovství, 
ale i  pacientské kluby, vzdělávání 
v  hematologii, investice do vybavení 
pracovišť a příslušný výzkum. A k tomu 
potřebuje prostředky i  spolupracovníky. 
Napadlo mě tedy po ku sit se oslovit 
potencionální dárce kostní dřeně – 
příslušníky Armády Čes ké republiky, 
aby  se nechali zapsat do Českého 
národního registru dárců dře ně, 
a  podpořili tak projekt Armáda dává 
naději,“ říká rotný Tomáš Johanides 
ze 43. výs ad ko vého mechanizovaného 
praporu v Chrudimi.

I vy můžete být těmi, 
kteří dávají naději

Jak? Tím, že svou výzvu spojil s  vý-
stavou fotografi í. Společně s  majorkou 
Jolanou Fedorkovou z  Velitelství 
spo leč ných sil Olomouc přibližují mo-
men ty, které oba společně zachytili 
bě hem svého pobytu v  zahraniční misi 
v  rámci provinčního rekonstrukčního 
týmu Lógar, jenž pomáhá místní vládě 
a  obyvatel stvu v  oblastech bezpečnosti, 
země děl ství, vodního hospodářství, 
škol ství, zdravotnictví apod. Výstavu 
pojmenovali Život s  nadějí, neboť ho 
zde tak viděli. A  byli by rádi, kdybyste 
podobnou naději, tentokrát lidem 
s  vážným onemocněním krve, nabídli 
i vy.

Výstavu fotografi í přivezla do 
posádky Vyškov osobně majorka Jolana 
Fedorková. Její součástí jsou také letáčky 
informující, jak můžete přispět k  tomu, 
aby i vy jste dali naději.

Více informací najdete také na
www.army.cz

 www.kostnidren.cz

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

„ŽIVOT S NADĚJÍ“ 


