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Slavnostní nástup, jemuž byli přítomni senátor Ivo Bárek 
a starosta města Vyškova Petr Hájek, zástupci Univerzity 
obrany plukovník prof. Dušan Vičar a plukovník gšt. Zbyšek 
Korecki, ředitel Krajského vojenského velitelství plukovník 
Radek Šedivý a další významní hosté, byl zahájen otevře-
ným dopisem náčelníka Generálního štábu AČR. 

Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akade-
mie (VeV – VA) plukovník gšt. Jaromír Zůna se 
v následném projevu zaměřil především na odraz 
integračního procesu do struktur Aliance, když 
mimo jiné řekl: „Posádka Vyškov je jedním z hlav-
ních center mezinárodní spolupráce v AČR. Právě 
zde se podařilo v průběhu několika let vybudovat 
zařízení s celou řadou specializovaných praco-
višť s velmi silnou vazbou na alianční prostředí.“
V této souvislos-
ti zmínil velitel 
VeV – VA plukov-
ník gšt. Jaromír 
Zůna zejména 
vznik zcela výji-
mečného subjek-
tu, který působí 
právě v posádce 
Vyškov: mezi-
národní vojen-
ské organizace 
NATO JCBRN 

Defence COE, i významný podíl Ústavu jazykové přípravy, 
který je současně certifikovaným pracovištěm v NATO, či 
součinnost při zabezpečování výcviku Britského poradního 
a výcvikového týmu. Mezi hosty, kteří přijali pozvání na ten-
to slavnostní nástup, byli i ředitel COP ZHN plukovník gšt. 

Zdeněk Čížek 
a velitel BMATT 
CZ colonel 
Robert Russell.      

Součástí slav-
nostního nástu-
pu bylo vyhlášení 
personálního roz-
kazu ministryně 
obrany k udělení 
20 pamětních 
odznaků NATO 
k 10. výročí NATO  
a vyhlášení roz-

kazu velitele VeV – VA k udělení 37 pochvalných 
listů příslušníkům VeV – VA a přímo podřízených 
útvarových zařízení. 

V závěru programu udělil  předseda Svazu 
vojáků v záloze Vyškov (SVV) kapitán v. v. 
Alois Gregor veliteli VeV – VA plukovníku 
gšt. Jaromíru Zůnovi čestné členství a čestný 
odznak SVV. ·

Text: Monika Nováková, foto: Olga Karaffová

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP 

K 10. VÝROČÍ VSTUPU ČR DO NATO

Ve čtvrtek 12. března 2009 se v prostorách kasáren Dědice ve Vyškově za účasti před-

stavitelů státní správy a samosprávy, útvarů a zařízení posádky Vyškov, dalších 

vojenských subjektů a společenských organizací uskutečnil slavnostní nástup u příležitos-

ti oslav 10. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance.
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PLNÉ ZNĚNÍ PROJEVU
velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie

plukovníka gšt. Ing. Jaromíra Zůny, MSc.,
ze dne 12. března 2009
v areálu kasáren Dědice 

u příležitosti slavnostního nástupu 
k 10. výročí vstupu České republiky do NATO

Vážený pane senátore, pane starosto, dámy a pánové, 
vojáci,

 Česká republika byla přijata do Severoatlantické alian-
ce dne 12. března 1999 – v roce, ve kterém si NATO na 
Washingtonském summitu připomínalo 50. výročí svého 
vzniku.

Letos, kdy Severoatlantická aliance zaznamenává svou 
šedesátiletou existenci, uplyne i deset let od vstupu České 
republiky do NATO.

Tato událost se zařadila mezi mezníky na cestě k demo-
kracii v novodobých dějinách našeho státu. Současně zazna-
menala i vstup do mezinárodní organizace, která představuje 
skutečnou záruku naší bezpečnosti. Tuto událost zmínil ve 
svém novoročním projevu také prezident České republiky 
a vrchní velitel ozbrojených sil Václav Klaus, když řekl: „Rok 
2009 bude desátým rokem našeho aktivního členství v Seve-
roatlantické alianci, která je výrazem našeho zájmu na pevné 
transatlantické spolupráci. Té – vzhledem ke své historické 
zkušenosti – přikládáme velký význam. Má své náklady a své 
oběti, ale to, co tím získáváme, má hodnotu větší.“ 

Vstupem naší republiky do NATO se před námi otevřela 
etapa postupné integrace, která s sebou nese odpovědnost 
prokázat náš přínos pro Alianci. Rád bych se při dnešní slav-
nostní příležitosti zaměřil především na odraz integračního 
procesu do struktur Aliance v úkolech a činnostech, kte-
ré zabezpečují vzdělávací a výcviková zařízení dislokovaná 
u VeV – VA a v posádce Vyškov, která je jedním z hlavních 
center mezinárodní spolupráce v AČR, kde se podařilo v prů-
běhu několika let vybudovat zařízení s celou řadou specializo-
vaných pracovišť s velmi silnou vazbou na alianční prostředí. 

Zcela výjimečným subjektem, který ve Vyškově vzni-
kl, je mezinárodní vojenská organizace NATO JCBRN 
Defence COE, kde působí trvale devět zahraničních pracovní-
ků. Pro praktický výcvik jednotek v oblasti chemické přípravy 
slouží polygon Kamenná chaloupka, který využívají zahraniční 
armády. V současné době rakouské ozbrojené síly. 

Dalším ze subjektů v posádce Vyškov, který se výraznou 
měrou podílí na činnostech a úkolech integračního procesu 
do struktur NATO, je Ústav jazykové přípravy, který zastupuje 
Českou republiku ve výboru pro jazykovou spolupráci v NATO 
(BILC) a současně je certifikovaným pracovištěm v NATO, 
které zabezpečuje testování podle normy STANAG 6001. 
Kromě jazykové přípravy příslušníků AČR před vysláním do 
misí, na pracoviště NATO, se podílí na jazykové přípravě při-
dělenců obrany akreditovaných v České republice.  

Velitelství výcviku – Vojenská akademie, jehož branami 
ročně projde 14.000 vojáků a osob v celém spektru vzdělá-
vání, od 1. 1. 2009 plní pro AČR rozhodující úkoly v oblas-
ti individuálních forem kariérové a profesní přípravy vojá-
ků v hodnostních sborech rotmistrů, praporčíků a nižších 
důstojníků. Zajišťuje také součinnost a logistickou podporu 

při zabezpečování činnosti a výcviku Britského vojenské-
ho poradního a výcvikového týmu v České republice, který 
vznikl na základě společného projektu České republiky 
a Velké Británie a zajišťuje podmínky pro výcvik poddůstoj-
níků, praporčíků i vrcholového managementu zemí Střední 
a Východní Evropy. V průběhu loňského roku se v těchto kur-
zech připravilo 333 příslušníků zahraničních armád. 

Dále VeV – VA rozvíjí programy bilaterální spolupráce se 
zahraničními armádami v oblasti tvorby doktrín, vzdělávání, 
výcviku a přípravy vojáků. Podílí se i na přípravě občanských 
zaměstnanců NATO v akreditovaném kurzu před vysláním 
k výkonu funkcí v zahraničních misích. Tento měsíc proběh-
ne již devátý kurz pro 40 osob. K získání akreditace zmíně-
ného kurzu byla vypsána mezinárodní soutěž, ve které zís-
kala prvenství posádka Vyškov. Tím se nám daří komplexně 
zabezpečovat plnění úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce, 
kde za velmi přínosnou pokládám také dlouhodobou spolu-
práci s Texaskou národní gardou. V loňském roce se zúčastni-
lo dvacet příslušníků posádky Vyškov cvičení s TXNG v USA 
a v letošním roce jsou naplánována dvě cvičení s TXNG 
v posádce Vyškov. 

V oblasti koncepce VeV – VA rozvíjí doktrinální soustavu 
AČR, vytváří a novelizuje předpisy a vojenské publikace, ana-
lyzuje a aplikuje trendy vývoje a standardy NATO v oblasti 
bojového použití druhů vojsk s důrazem na pozemní a vzduš-
né síly, zastupuje AČR při jednání pracovních skupin NATO 
o společných spojeneckých doktrínách NATO, plní funkci 
Národního centra pro experimentování a rozvoj aliančních sil.

V oblasti výcviku nelze opomenout vojenské výcvikové 
prostory,  které jsou využívány k výcviku našich i zahranič-
ních jednotek v rámci mezinárodní spolupráce. Tato spolu-
práce dosáhla významných rozměrů při každoročním cvičení 
s názvem FLYING RHINO, které se odehrává ve VVP Libavá, 
a další ve VVP v naší podřízenosti. V letošním roce jsou naplá-
nována cvičení OS Belgického království a Maďarska. A mohl 
bych jmenovat řadu dalších aktivit, kterými se nám podařilo 
v průběhu těch 10 let, které si zde dnes připomínáme, při-
spět ke kvalitnímu zabezpečení integračního procesu ČR do 
struktur Aliance.

Výše jmenované úkoly jsou zabezpečovány vámi a čtyři-
ceti zahraničními pracovníky, kteří tímto přispíváte ke zvýšení 
kreditu a postavení posádky Vyškov jako centra mezinárodní 
spolupráce.

A to je především naplněním naší ambice. Být v co největ-
ší míře mezinárodním centrem vzdělávání a výcviku.

Při plnění Vašich dalších služebních úkolů a pracovních 
povinností vám přeji mnoho úspěchů.  · 
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Ve dnech 18. – 25. března 2009 proběhl v posádce Vyškov 
a ve  Vojenském výcvikovém prostoru Březina již devátý běh 
Kurzu pro přípravu civilních pracovníků NATO před vysláním 
do misí (NATO CIVILIANS PRE DEPLOYMENT COURSE). 
Kurzu se zúčastnilo 36 civilních zaměstnanců z velitelství 
a agentur NATO (Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Itálie, 
Kanada, Německo, Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, 
USA, Velká Británie). Z celkového počtu bylo 6 žen.

Na základě toho, že Česká republika zvítězila v meziná-
rodní soutěži, vyhlášené zástupcem generálního tajemníka 
NATO pro lidské zdroje k pořádání Kurzu civilního personálu 
NATO před jejich vysláním do vojenských misí, přičemž roz-
hodující byla promyšlenost a komplexnost nabídky, materiál-
ní a výcvikové zázemí a zejména zkušenost našeho manage-
mentu a instruktorů, pověřil v roce 2006 náčelník Generálního 
štábu AČR velitele Sil podpory a výcviku přípravou a realizací 
těchto kurzů v zařízeních Ředitelství výcviku a doktrín Krále 
Jana Lucemburského ve Vyškově. Kurz byl vytvářen na zákla-
dě žádosti Mezinárodního štábu Velitelství NATO o národní 
podporu v oblasti přípravy mezinárodního civilního personálu 
k nasazení v operacích a misích schválených Radou NATO. 
V roce 2007 byla – na základě úspěšně ukončeného pilotního 

kurzu – k organizaci těchto kurzů akreditována Spojeneckým 
velitelstvím v americkém Norfolku Vojenská akademie ve 
Vyškově. V současnosti, vzhledem k realizovaným změnám 
v organizaci AČR, je kurz ve Vyškově organizován Odborem 

„Great training presented in excellent English“

Pro přítomné příslušníky VeV – VA bylo vel-

kou ctí slyšet tato pochvalná slova z úst pana 

Alfreda Mikolascheka – Portfolio Managera NATO 

C3 Agency, která vyslovil mimo jiné při závěreč-

né řeči slavnostního vyřazení NATO CIVILIANS 

PRE DEPLOYMENT COURSE ve Slavkově, kdy jej 

označil za „skvělý výcvik v excelentní angličti-

ně“, včetně všech instruktorů, kteří se na něm 

podíleli.  
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přípravy do mírových operací Institutu rozvoje v rámci 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie.

Civilním personálem NATO jsou zaměstnanci velitelství 
a agentur NATO, kteří ve vojenských operacích za účasti 
NATO plní úkoly na velitelských stanovištích i samostatně 
v celém prostoru operace. Při plnění úkolu jsou často vysta-
veni stejným rizikům jako vojáci s tím rozdílem, že nemají 
zbraň a tudíž nemají statut „kombatantů“, tzn. příslušníků 
ozbrojených sil s bojovým posláním. Cílem kurzu bylo poskyt-
nout znalosti a praktické dovednosti, potřebné k bezpečné-
mu a úspěšnému nasazení ve prospěch misí a operací NATO 
v různých oblastech. V současné době je kurz tvořen třemi 
dny přednášek, poskytujících teoretické znalosti a některé 
základní praktické dovednosti v různých předmětech v trvání 
7-8 hodin denně, a dvěma dny intenzivního polního výcviku 
k prověření dovedností a znalostí pod tlakem scénáře reálné 
mise. Obsahem teoretické výuky a praktického výcviku jsou 
například současné zkušenosti z konkrétních oblastí operací, 
minové nebezpečí, topografie, základní znalosti a dovednos-
ti v první pomoci, základy ochrany při pobytu na základně, 
přesuny, dovednosti a znalosti nutné pro přežití, psycholo-
gické aspekty misí a s nimi spojeného stresu a psychologic-
ké aspekty zajetí, ochrana proti chemickému, biologickému, 
radiačnímu a nukleárnímu nebezpečí a jiné. 

V úterý 24. března 2009 se v tradičních prostorách 
Divadelního sálu barokního zámku ve Slavkově u Brna usku-
tečnil slavnostní ceremoniál předání certifikátů o absolutoriu 
NATO CIVILIANS PRE-DEPLOYMENT COURSE, při kte-
rém posluchači převzali osvědčení potvrzující jejich připra-
venost k vyslání do alianční operace. Tomuto slavnostnímu 
aktu za účasti velitele Velitelství výcviku – Vojenské akade-
mie plukovníka gšt. Jaromíra Zůny byli přítomni významní 
hosté – Portfolio Manager for the „Directorate of Sponsor 
Account, NATO and Nations“ NATO C3 Agency Alfred 
Mikolaschek, ředitel Ústavu jazykové přípravy plukovník 
Ladislav Chaloupský, místostarosta Slavkova Jiří Doležel 
a ředitel zámku Slavkov Aleš Šilhánek.

Pro VeV – VA je NATO CIVILIANS PRE DEPLOYMENT 
COURSE velmi prestižní záležitostí. Jeho organizace, přípra-
va a v neposlední řadě provedení v anglickém jazyce kladou 
vysoké nároky na všechny, kteří se na něm podílí. Další, ten-
tokrát jubilejní 10. běh tohoto kurzu, se uskuteční ve dnech  
22. – 29. 4. 2009.  ·

Text: o. z. Ing. Jiří Nudčenko, foto: Olga Karaffová
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Činnost IDV je v současnosti zaměřena na již dří-
ve stanovenou koncepci a zároveň orientací na nové, 
žádané aktivity, plynoucí z měnících se potřeb AČR. Pro 
jejich realizaci IDV sleduje tendence rozvoje přípravy 
řidičů v NATO a EU s cílem získat poznatky pro zkvalit-
nění vlastní výchovné práce a navrhovat efektivní formy, 
metody a didaktické prostředky ke zefektivnění přípravy 
vojenských řidičů v ozbrojených silách ČR. 

Organizační struktura IDV je přizpůsobena potřebám 
plnění jednotlivých úkolů a obsahuje tato pracoviště:
· pracoviště metodiky a legislativy

· pracoviště profesní způsobilosti
· pracoviště přípravy řidičů osobních vozidel
· pracoviště přípravy řidičů nákladních vozidel
· pracoviště přípravy řidičů bojových vozidel
· pracoviště zabezpečení.

Hlavním posláním Institutu dopravní výchovy je vytvá-
řet podmínky pro realizaci Národní strategie bezpečnos-
ti silničního provozu a aplikovat její opatření a nástroje 
na podmínky AČR. Hlavní úkoly IDV jsou zaměřeny na 
koncepci, rozvoj a provádění dopravní výchovy přísluš-
níků AČR se zaměřením na zvláštnosti provozu vozidel 
ozbrojených sil.

INSTITUT DOPRAVNÍ VÝCHOVY

Institut dopravní výchovy (IDV)  byl vytvořen k 1. 1. 2000 nařízením NGŠ AČR na základě 

usnesení vlády ČR o Akčním programu ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu jako 

pracoviště s celoarmádní působností pro tvorbu koncepce a legislativy, přípravu řidičů 

vozidel ozbrojených sil a specialistů dopravní výchovy. Od 1. 1.  2009 je součástí Velitelství 

výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. V rámci své působnosti IDV koordinuje činnost 

v součinnosti se SRDS-OS MO a společně se podílí na analytické práci a kontrolní činnosti 

v oblasti přípravy vojenských řidičů. 
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1. Zpracovávat zákonné normy, vojenské před-
pisy, metodiky, pomůcky a filmy související 
s odbornou způsobilostí a výcvikem řidičů 
vozidel ozbrojených sil.

 V poslední době jsme se významně podíleli na pří-
pravě nového předpisu Všeob-P-37, který řeší pro-
blematiku provozu vozidel AČR a jehož gestorem je 
Vojenská policie. Další zpracovanou legislativní nor-
mou je předpis s názvem „Příprava řidičů ozbroje-
ných sil“, který bude doplněn o publikaci „Programy 
zdokonalovací přípravy řidičů“.

2. Organizovat a provádět odbornou, kvalifi-
kační, specializovanou a zdokonalovací pří-
pravu řidičů vozidel ozbrojených sil a speci-
alistů dopravní výchovy.

 Základní specializační kurzy jsou zaměřeny na přípra-
vu k získání řidičského oprávnění a osvědčení k řízení 
vozidel ozbrojených sil. Probíhají prakticky nepřetrži-
tě a ročně je v nich na základě požadavků vojenských 
útvarů a zařízení vyškoleno okolo 1.500 žadatelů. 
Specializované kvalifikační kurzy slouží k přípravě 
učitelů řidičů automobilů a bojových vozidel, vojen-
ských zkušebních komisařů řidičů, učitelů vojenské 
pořádkové služby a řidičů přepravujících nebezpečné 
věci. Tyto kurzy jsou důležité pro zabezpečení výcvi-
ku a vojenské dopravy u útvarů a zařízení. Ročně je 
vyškoleno přibližně 110 specialistů. Další aktivitou 

v odborné přípravě je řada krátkodobých zdokona-
lovacích školení, z nichž je především vhodné zdů-
raznit školení koordinátorů přípravy řidičů, které je 
organizováno pro útvary a zařízení AČR dvakrát za 
rok. Veškerá tato zaměstnání odborného vzdělávání 
jsou vedena s využíváním moderních metod a didak-
tických prostředků, které zabezpečují vyšší úroveň 
efektivity výuky a výcviku.

3. Podílet se na rozvoji a zavádění nových tre-
nažérových technologií, moderní výcvikové 
techniky a učebně výcvikové základny pro 
výcvik řidičů. 

 Ke zkvalitnění praktického výcviku IDV slouží nový 
simulátor převrácení vozidla imitující rotování vozidla 
kolem podélné osy při dopravní nehodě. Simulátor 
je trvale využíván nejen v armádě, ale také u dalších 
státních organizací. Příslušníci IDV se podíleli na 
zpracování výukových programů (CBT Karosa a CBT 
Tatra 815), umožňujících posluchačům kurzů podrob-
né seznámení s konstrukcí a ovládáním příslušného 
typu techniky za použití obrazových animací. Dalším 
výcvikovým zařízením se stane kluzná plocha, která 
se připravuje v areálu cvičiště Jeseník a bude využí-
vána již v tomto roce pro výcvik ke zvládání krizových 
situací jako je intenzivní brzdění, vyhýbací manévr 
a průjezd zatáčkou. O její využití je u útvarů a zařízení 
AČR velký zájem už nyní. Náš institut se podílí na 
zavádění nových vozidel a trenažérových technolo-
gií do AČR. V poslední době se jednalo o provedení 
vojskových zkoušek řidičského trenažéru automobi-
lu terénního středního ŘT-ATS. Při zavádění  vozidel  
do AČR jsou od výrobce jako první vyškoleni učitelé 
IDV, kteří následně zpracovávají učební dokumen-
taci pro technickou a řidičskou přípravu. V minulém 
roce to byla vozidla T-810, DINGO, IVECO. V nejbližší 
budoucnosti se budeme aktivně podílet na zavádění 
vozidla PANDUR II.

4. Spolupracovat s organizacemi působící-
mi v oblasti legislativy, rozvoje dopravní 
výchovy a bezpečnosti provozu vozidel v ČR 
i v zahraničí.

 Institut dopravní výchovy je odborným a poradním 
orgánem oddělení „BESIP“ Ministerstva dopravy ČR, 
s nímž spolupráci dále prohlubuje. V oblasti legislativy 
a rozvoje dopravní výchovy rozvíjí spolupráci zejmé-
na s Centrem dopravního výzkumu v Brně, Střední 
policejní školou dopravní MV v Jihlavě, Technickou 
univerzitou v Ostravě, VUT Brno, Centrem služeb 
pro silniční dopravu v Pardubicích a Střední školou 
automobilní v Brně. Ze zahraničních organizací byly 
navázány kontakty s Austrian Research Center ve 
Vídni, Výzkumným ústavem dopravním a. s. v Žilině 
a s Defence School of Transport v Leconfieldu (Velká 
Británie), které se dále slibně rozvíjejí. Výměnu zku-
šeností, seznámení s novými trendy v zajišťování 
bezpečnosti dopravy a nejnovějšími technologiemi 
ve vozidlech přinesla historicky první mezinárod-
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ní odborná konference Institutu dopravní výchovy 
s názvem „Bezpečnost provozu vozidel ozbrojených 
sil“, která se uskutečnila v červnu loňského roku. 
Vzhledem k významu a závěrům této konference 
předpokládáme její pořádání v pravidelných interva-
lech. V letošním roce se uskuteční v měsíci listopa-
du a bude se zabývat tématikou prevence dopravní 
nehodovosti v rezortu MO.

Přestože jsme plně vytíženi plněním všech výše 
popsaných úkolů, uvědomujeme si potřebnost dalších 
důležitých aktivit, jež mohou pomoci chránit zdraví 
a životy účastníků provozu na pozemních komunikacích. 
Proto organizujeme preventivní dopravně bezpečnost-
ní akce pro vojenskou i civilní veřejnost. Významně se 
podílíme na práci dopravní komise Městského úřadu ve 
Vyškově. Jako příklad lze uvést „Den prevence a osvěty 
v dopravě“, pravidelně pořádaný na Masarykově náměs-
tí ve Vyškově, a „The Action“ – specifický projekt k pre-
venci dopravních nehod mladých řidičů.

Institut byl dále spolupořadatelem řady dalších 
dopravně bezpečnostních akcí pro rodiče a jejich děti, 
jako např.  „Den vozidel TATRA“ v Lešanech, akce 
„Šatov 1938“ u Znojma nebo „Dětská Panasonic rally“ 
v Brně. V měsíci květnu bude tato mozaika akcí doplně-
na o ukázku zásahu složek integrovaného záchranného 
systému při dopravní nehodě, kterou budeme pořádat 
v areálu kasáren Dědice.

U Institutu dopravní výchovy se nezapomíná ani 
na zdokonalování a odborný růst vlastních příslušní-
ků, o čemž může svědčit uspořádání týdenního kurzu 
dopravní psychologie nebo kurzu společenského stolo-
vání. V dalším období plánujeme odborné stáže u Vojen-
ských opravárenských podniků Šternberk a Nový Jičín.

 Vzhledem k tomu, že výborné výkony může podá-
vat pouze sehraný a stmelený pracovní kolektiv, vznikla 
nová tradice společenských večerů pro naše zaměst-
nance a jejich rodinné příslušníky, nebo taková akce 
jako je návštěva motokárového okruhu, při níž si všichni 
mohli vyzkoušet a užít řízení motokár. Příjemné zážit-
ky jsou také ze sportovních akcí a návštěvy vinného 
sklepa.

Problematika výuky a výcviku řidičů a specialistů 
v dopravě je velmi zodpovědná činnost, která  vyžadu-
je neustálé sledování změn v legislativních normách, 
uplatňování nejnovějších trendů a stálé soustředění 
učitelů při sledování řidičských dovedností posluchačů. 
Příslušníci IDV se musí dále vyrovnávat se složitost-
mi plynoucími z kombinace koncepční a tvůrčí práce, 
výukových aktivit prováděných na speciálních učeb-
nách a výcviku zajišťovaného na cvičišti, v terénu i na 
běžných komunikacích v hustém provozu. Pro zabez-
pečení praktického výcviku je také důležité zvládnout 
plánování a vyhodnocování provozu, provádění údržby 
a oprav 50 ks přidělených výcvikových vozidel a něko-
lika výukových objektů. Vzhledem k tomuto širokému 
rozsahu působnosti a narůstajícím potřebám rezortu se 
stále více projevuje potřeba zvážit současné personální 
obsazení institutu.
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I když Institut dopravní 
výchovy plní mnoho nároč-
ných úkolů, které svým 
charakterem a realizací 
přinášejí zlepšení kvality 
dopravní výchovy přísluš-
níků AČR, stanovili jsme 
si do budoucnosti další 
priority pro řešení projektů 
výzkumu a vývoje: organi-
zaci speciálních řidičských 
kurzů a vybudování simulá-
toru nárazu vozidla. Věříme, 
že všechny naše aktivity 
v konečném důsledku při-
nesou zefektivnění přípravy 
řidičů, specialistů a odbor-
ných funkcionářů v oblasti 
bezpečnosti silničního pro-
vozu, zvýšení bezpečnosti 
při používání vozidel ozbro-
jených sil a snížení negativ-
ních následků dopravních 
nehod v AČR. ·

Text: pplk. Ing. Jaroslav Král 

Foto: archiv IDV
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Každý nový profesionál musí absolvovat základní přípra-
vu, která je jakousi transformací civilisty v profesionálního 
vojáka. V průběhu základní přípravy jsou vojáci ve zkušeb-
ní době. Služební orgán nebo voják může zrušit služební 
poměr ve zkušební době i bez uvedení důvodu. Cílem 
základní přípravy je naučit vojáka základní práva a povinnos-
ti, zvládnout základní činnosti potřebné k přežití na bojišti 
a k boji, obsluhu a střelbu z ručních zbraní roje mecha-
nizovaného družstva a vytvoření fyzických a psychických 
předpokladů pro výkon služby vojáka v činné službě. Po 
celou dobu základní přípravy je výcvik organizován formou 
nepřetržitého vojenského výcviku a vojákům je zabezpeče-
no bezplatné stravování. 

Každý voják je v průběhu základní přípravy sledován 
a objektivně hodnocen. V první až čtvrté fázi výcviku 
musí splnit kritéria postupových zkoušek, stanovené tes-
ty a základní bojové dovednosti. Podmínkou absolvování 
základní přípravy je splnění všech kritérií postupových 
zkoušek. Pro další práci každého vojáka v Armádě ČR je 
nutné úspěšně absolvovat základní přípravu. V případě, že 
voják v základní přípravě nesplní tyto podmínky, jeho další 
setrvání ve služebním poměru vojáka z povolání se řeší 
v souladu s ustanovením zákona č. 221/1999 Sb., o vojá-
cích z povolání.  ·

Text: Monika Nováková

Foto: Olga Karaffová

NÁSTUP NOVÝCH VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ  

DO ZÁKLADNÍ PŘIPRAVY

Dne 1. dubna 2009 nastoupilo k vykonání základní přípravy u Velitelství 

výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově 301 nových vojáků z povolání a 11 vojáků 

z povolání, kteří z důvodu nesplnění všech podmínek přípravu opakují. Dále v uvedený den 

nastoupilo 10 vojáků aktivních záloh k vykonání 6týdenního vojenského cvičení, které 

musí absolvovat každý voják v aktivní záloze v prvním roce při prvním uzavření dohody 

o zařazení do aktivní zálohy. Výcvik bude probíhat souběžně s výcvikem nových profesio-

nálů. Slavnostní vojenská přísaha se uskuteční dne 8. května 2009 v Praze. 
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Všichni vyřazení vojáci absolvovali v době od 
18. 11. 2008 čtyřměsíční výuku a praktické zaměstnání 
základního odborného kurzu Vojenské policie. Cílem toho-
to kurzu bylo připravit nového příslušníka Vojenské policie 
na zvládnutí základních otázek při provádění policejních 
úkonů tak, aby byl schopen dodržovat ustanovení zákonů, 
nařízení a rozkazů při své činnosti. Důraz byl položen na 
zvládnutí praktické činnosti příslušníků VP v rozsahu záko-
na o Vojenské policii č. 124/92 Sb., a zákona o přestupcích 
č. 200/90 Sb. Samotná příprava byla směrována ke zvlád-
nutí teoretické části a k provázanosti jednotlivých druhů 
příprav v praktické činnosti. V průběhu kurzu byly prove-
deny tři bloková přezkoušení, která měla za cíl prověřit zís-
kané znalosti za určitou část kurzu. V případě nesplnění 
podmínek blokového přezkoušení nemohl daný přísluš-
ník pokračovat v další přípravě. Tento nastavený systém 
nutil všechny příslušníky kurzu připravovat se průběžně, 
což se odrazilo i při závěrečných zkouškách ve dnech 
23. – 24. 3. 2009.

V průběhu slavnostního vyřazení byl odměněn nej-
lepší posluchač základního odborného kurzu Vojenské 
policie za celkový 
přístup při přípra-
vě a za dosažené 
výsledky ve výuce 
nadporučík Bc. Jiří 
Vojnar z Velitelství 
Ochranné služby 
Praha. ·

Text: Ing. Petr Železník

Foto: Hana Jurčová

Cílem kurzu bylo seznámit příslušníky AČR připravující 
se na zastávání funkcí na ZP NATO s bezpečnostní stra-
tegií ČR, bezpečnostní situací v Evropě a na Středním 
východě, s úkoly postavenými před NATO a jeho členské 
státy, tak s úkoly Evropské unie a její vojenskou strate-
gii. Nedílnou součástí byl blok o AČR, který byl zaměřen 
na organizační strukturu, úkoly a rozvoj do roku 2018, tak 
i na místo a úlohu AČR v systému IZS, na seznámení se 
záměrem účasti AČR v zahraničních operacích NATO a EU 
v roce 2009, ale i s výhledem do dalších let, tak i samotná 
příprava na vyslání, finanční a rodinné zabezpečení v prů-
běhu výkonu funkcí ve strukturách NATO.

Nedílnou součástí kurzu bylo přezkoušení ze znalostí 
anglického jazyka ÚJP Vyškov.

Velkým přínosem bylo předání zkušeností z působení 
na zahraničních pracovištích součastně působících přísluš-
níků AČR plk. Barcou ze ZP Brusel, plk. Gajdošem ze ZP 
Mons, pplk. Svobodou ze ZP Ramstein, mjr. Šebestou ze 
ZP Brunssum a pplk. Vičanem ze ACCI Brunssum.

Kurz byl zakončen slavnostním předáním osvědčení 
o absolvování 31 příslušníkům AČR zastupujícím N IRo 
pplk. Medkem a pplk. Leksou z ŘeZA MO. ·

Text: kpt. Ing.Ladislav Šuta, IRo

Foto: Olga Karaffová

Základní kurz pro přípravu osob 
na práci ve strukturách NATO  

CONAMS

V souladu s požadavky přijatými ČR vůči 

NATO na národní přípravu osob vysílaných 

na zahraniční pracoviště byl u VeV – VA  pro-

veden ve dnech 9. – 20. 3. 2009 základní kurz 

pro přípravu osob na práci ve strukturách NATO 

– CONAMS (Course for NATO Military Staff). 

VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ 
ODBORNÉHO ZÁKLADNÍHO KURZU 

VOJENSKÉ POLICIE

Dne 26. 3. 2009 proběhlo u Odborné školy 

Vojenské policie ve Vyškově za přítomnos-

ti náčelníka štábu Hlavního velitelství Vojenské 

policie plukovníka Ing. Martina Bečky, velitele 

VeV – VA plukovníka gšt. Jaromíra Zůny, náčel-

níka Odboru policejní přípravy a výcviku Hlavního 

velitelství Vojenské policie plukovníka Ing. Luboše 

Bahníka, velitelů teritoriálních Velitelství Vojenské 

policie z Olomouce, Tábora, Staré Boleslavi a veli-

tele Velitelství ochranné služby Vojenské policie 

Praha slavnostní vyřazení absolventů odborného 

základního kurzu Vojenské policie. Z 15 přísluš-

níků základního odborného kurzu Vojenské poli-

cie, kteří nastoupili do kurzu u Odborné školy 

Vojenské policie, jich 12 základní kurz úspěšně 

absolvovalo.
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Nejvyšším stupněm velení a řízení na taktické 
úrovni koordinující plnění úkolů ve svém prosto-
ru činnosti zabezpečuje u VzS STŘEDISKO ŘÍZENÍ 
A UVĚDOMOVÁNÍ (CRC – Control and Reporting 
Centre), které je organizačně začleněno do sestavy 
26. bVŘPr s dislokací v katastru Hlavenec. Velmi struč-
ně by se dalo napsat, že provádí řízení bojových operací 
pozemních prostředků PVO, řízení jejich zbraňových systé-
mů, sledování vzdušného prostoru a identifikaci vzdušných 
cílů. Zjištěné informace zaznamenává, vyhodnocuje a dis-
tribuuje do formy ROZPOZNANÉHO OBRAZU VZDUŠNÉ 
SITUACE (RAP – Recognized Air Picture).

V případě narušení nebo vyřazení CRC z provozu může 
zkolabovat celý systém velení a řízení AČR. Pro tuto situ-
aci je vytvořeno v katastru Větrušice středisko nedaleko 
Žatce, které je schopné plně zastoupit tento důležitý prvek 
velení a řízení VzS AČR.

Přímým nadřízeným CRC je Mnohonárodní ope-
rační středisko vzdušných sil (CAOC – Combined 
Air Operations Centre).

Dalším stupněm velení a řízení u VzS je OPERAČNÍ 
STŘEDISKO LETECKÉHO KŘÍDLA (WOC – Wing 
Operations Centre). Je organizačně začleněno u každé 
letecké základny (brigády). Jeho hlavním úkolem je koneč-
né plánování úkolů vydaných velitelem mnohonárodního 
operačního střediska vzdušných sil (CAOC – Combined Air 
Operations Centre). Jedná se hlavně o bojové rozkazy pro 
vzdušné síly, zprávy a pokyny k řízení úkolů. 

V rámci AČR je WOC z hlediska velitelského postaven 
na úroveň základen. Součástí WOC je i operační středisko 
letecké základny, které řeší úkoly spojené se střežením 
a logistickým zabezpečením bojové činnosti leteckého 
křídla. V případě našich leteckých základen mají WOC pří-
mo podřízené SQOC.

Přímým nadřízeným WOC je Středisko řízení a uvě-
domování (CRC – Control and Reporting Centre).

Velitelská stanoviště u útvarů Vzdušných sil AČR

Uplynulo již deset let od vstupu naší republiky do NATO. Vzdušné sily (dále jen VzS), 

tak jako celá naše armáda, mohou vyhodnocovat, co se daří, co bylo vybudováno 

a ve kterých místech bychom měli odkrývat rezervy. VzS v oblasti velení a řízení udělaly 

obrovský skok. Na začátku se některé problémy jevily jako zdánlivě neřešitelné, ale sou-

středěným úsilím všech příslušníků VzS se daří naplňovat alianční závazky.

 Na samém začátku byl problém, který se bezprostředně dotýkal velení a řízení VzS. 

Ten se nazýval „kompatibilita systému velení a řízení dle standardů NATO“. Současně 

s tímto rozuzlením kompatibility dle standardů NATO bylo třeba zachovat národní systém 

velení a řízení VzS. Proto byl u VzS vytvořen systém velení a řízení, který splňuje oba 

požadavky a je hierarchicky rozvržen do jednotlivých velitelských stanovišť, kterým se 

budeme dále věnovat.

Seznam použitých zkratek:
 

CAOC    (Combined Air Operations Centre)  
 Mnohonárodní operační středisko 
 vzdušných sil

CRC       (Control and Reporting Centre) 
 Středisko řízení a uvědomování

SQOC      (Squadron Operations Centre)  
 Operační středisko letky

WOC     (Wing Operations Centre)   
 Operační středisko leteckého křídla

RAP       (Recognized Air Picture)  
 Rozpoznaný obraz vzdušné situace

D SQOC   (Deployable Squadron Operation Centre) 
 Mobilní stanoviště vrtulníkové letky

SAMOC   (Surface to Air Missile Operations  
 Centre) 
 Operační středisko řízených střel 
 země-vzduch

GOC         (Group Operations Centre)   
 Operační středisko oddílu

PVO          Protivzdušná obrana

FP             (Force protection)   
 Ochrana a obrana
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Posledním stupněm u leteckých útvarů VzS je OPERAČNÍ 
STŘEDISKO LETKY (SQOC – Sqadron Operation Centre). 
Je organizačně začleněno na každé letecké základně jako kon-
cový výkonný prvek. Jedná se o hlavní prostředek velení a koor-
dinaci činností velitele letky (praporu). Na tomto stanovišti se 
koordinuje činnost mezi podřízenými a přidělenými jednotkami. 
Na stanovišti je nutné mít aktuální informace pro splnění úkolů. 
Samozřejmostí jsou moderní prostředky CIS. 

V případě vyřazení nebo poruchy na WOC je stanoviště 
SQOC koncipováno tak, aby bylo schopno jej nahradit.

V naší armádě již pracuje mobilní stanoviště letky s výrobním 
označením D SQOC (Deployable Squadron Operation Centre). 
Toto stanoviště bylo dodáno vrtulníkovým letkám pro zabezpe-
čení jejich činností na záložních letištích.

Přímým nadřízeným SQOC je Operační středisko letec-
kého křídla (WOC – Wing Operations Centre).

Nedílnou součástí útvarů VzS AČR jsou i útvary protivzdušné 
obrany (dále jen PVO), které mají dvě stanoviště velení a říze-
ní. Prvním z nich je OPERAČNÍ STŘEDISKO ŘÍZENÝCH 
STŘEL ZEMĚ-VZDUCH (SAMOC – Surface to Air Missile 
Operations Centre). 

Mezi jeho hlavní úkoly patří plnění úkolů vydaných velitelem 
mnohonárodního operačního střediska vzdušných sil (CAOC 
– Combined Air Operations Centre). Jedná se hlavně o bojové 
rozkazy, nařízení a koordinační činnosti se zaměřením na pro-
blematiku PVO. Uvědomuje vlastní jednotky o vzdušné situaci, 
koordinuje činnost ve svém vzdušném prostoru a řídí palbu na 
vzdušné cíle v reálném čase. Toto velitelské stanoviště se nachá-
zí u 25. protiletadlové raketové brigády v katastru Strakonic.

Tak jako u leteckých základen, i u PVO je v prostoru SAMOC 
umístněno operační centrum protiletadlové brigády, které řeší 
úkoly střežení a logistického zabezpečení bojové činnosti (FP 
– Force Protection).

Přímým nadřízeným SAMOCu, který řídí činnost, je po linii 
velení :

· Středisko řízení a uvědomování (CRC – Control and 
Reporting Centre; v rámci delegovaných pravomocí taktického 
velení PVO ve svém prosotru odpovědnosti)

· Mnohonárodní operační středisko vzdušných sil 
(CAOC – Combined Air Operations Centre; představuje rozhra-
ní a zároveň i propojení s národním systémem velení a řízení 
daného státu). 

Koncovým prvkem u útvarů PVO je OPERAČNÍ 
STŘEDISKO PROTILETADLOVÉHO RAKETOVÉHO 
ODDÍLU (GOC – Group Operations Centre). 

Jeho hlavním úkolem je zajišťovat přenos informací v obou 
směrech mezi GOC a SAMOC. Stanovuje úkoly palebným jed-
notkám. Provádí monitoring plnění stanovených úkolů podříze-
nými palebnými jednotkami a hlásí výsledky činnosti jednotek 
na SAMOC. V případě výpadku datové komunikace může řídit 
operace PVO decentralizovaným způsobem. Šíří přijatá nařízení 
a opatření k podřízeným jednotkám.

Přímým nadřízeným GOC je Operační středisko říze-
ných střel země-vzduch (SAMOC – Surface to Air Missile 
Operations Centre).

Na všech stanovištích velení a řízení útvarů VzS se komuni-
kuje v anglickém jazyce, což klade značné nároky na odbornou 
znalost tohoto jazyka. ·

Text: o. z. Ing. Josef Gajdoš, lektor skupiny bojové přípravy a štábní služby

Dne 25. února 2009 se u Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie ve Vyškově (VeV – VA) uskutečnila přednáška 
s tématickým názvem „Extremismus v AČR“.

Tato akce, která byla organizována Velitelstvím společ-
ných sil v rámci projektu Prevence sociálně nežádoucích 
jevů  (PSNJ), byla připravena ve spolupráci s Masarykovou 
univerzitou Brno, která se podílela na zabezpečení lektorů. 
U VeV – VA přednášel PhDr. Josef Smolík, Ph.D., odborný 
asistent Oddělení bezpečnostních a strategických studií 
Katedry politologie FSS MU, který vystudoval politolo-
gii, psychologii a sociální pedagogiku na MU. Odborně 
se zaměřuje na radikální politické strany, politickou psy-
chologii a bezpečnostní problematiku. Rovněž působí 
jako výkonný redaktor recenzovaného časopisu Rexter 
(www.rexter.cz). Ve Společenském sále kasáren Dědice 
se sešli nejenom představitelé řídícího managmentu 
a velitelských funkcí VeV – VA, ale i předsedové, metodici 
a členové komisí PSNJ, právníci, psychologové, odborní 
učitelé a nechyběli ani zástupci všech přímo podřízených 
útvarových zařízení (PPÚZ). Struktura přednášky byla roz-
dělena do čtyř částí, ve kterých byla postupně rozebrána 
problematika extremismu a jeho vztahu k armádě, jednot-
livé druhy extremismu se zaměřením na pravicový extre-
mismus a protiextremistická politika a zákony. V závěru 
přednášky proběhla diskuse k dané problematice. · 

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, foto: Olga Karaffová

PŘEDNÁŠKA 
„EXTREMISMUS V AČR“
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Již více než deset roků uskutečňují lektoři Zdeněk Matal 
a Josef Nečas kurzy komunikace s veřejností a sdělovací-
mi prostředky pro Armádu České republiky, Policii České 
republiky a Službu cizinecké policie České republiky. Také 
v nových podmínkách organizačního celku Velitelství výcvi-
ku – Vojenské akademie mají tyto kurzy své pevné místo. 
Svědčí o tom i zájem velitele VeV – VA plukovníka gšt. 
Jaromíra Zůny, který si již v loňském roce nechal doložit 
know-how celého projektu a harmonogram uskutečně-
ných kurzů. Také nový náčelník oddělení výuky všeobec-
ných předmětů major Ľubomír Sedlák podporuje realizaci 
výše uvedených kurzů především pro široké vrstvy vojáků 
z povolání a občanských zaměstnanců. Osobním jednáním 
s představiteli Odboru komunikačních strategií byla dána 
těmto kurzům koncepce a organizační řád do dalšího obdo-
bí. Otázka akreditace kurzů je během na delší trať. 

V tomto roce již bylo uskutečněno několik kurzů pro 
tiskové mluvčí AČR v Komorním Hrádku a pro vrcholový 
management příslušníků zahraničních misí na oddělení 
multimediální tvorby ve Vyškově. Pro zájemce z řad vojáků 
z povolání a občanských zaměstnanců jsme dle Věstníku 
MO organizovali kurzy komunikace a pro začínající učitele 
velitelství jsme na speciální učebně zajišťovali kurzy peda-
gogické komunikace. Na základě žádosti velitele Služby cizi-
necké policie jsme pro její nejvyšší představitele a tiskové 
mluvčí organizovali kurzy komunikace v Praze-Zbraslavi. 

Vysoká oblíbenost, atraktivita a účelnost kurzů je dána 
především vhodným použitím nejrůznějších metod, forem 
a prostředků, jako jsou interaktivní přednášky, situační 
trénink, besedy u kulatého stolu, feedback, hry na rozvoj 
dovedností a posílení sebevědomí, testy, filmy, ukázky, 
video- i audiotechnika. Účastníci kurzů si tak zažijí praktická 
komunikační cvičení a získají základní sebereflexi k vlastní-

mu verbálnímu a neverbálnímu projevu. O některých výše 
uvedených metodách pohovoříme v dalších chystaných 
článcích.

Samotné kurzy jsou týdenní, třídenní, jednodenní nebo 
je rozsah upraven dle zakázky účastníků. Denně učíme od 
6 do 10 vyučovacích hodin. Optimální počet účastníků  ve 
skupině je 4 až 6 osob. Na závěr každého kurzu je všem 
úspěšným absolventům předáno osvědčení o absolvování 
kurzu. 

Kurzy probíhají většinou na oddělení multimediální tvor-
by ve Vyškově, které bylo v poslední době modernizováno 
a revitalizováno, což se pozitivně odrazilo i na kvalitě samot-
né výuky. Další výuka probíhá na speciální učebně pro 
komunikaci na učebním bloku „B“. Tato učebna by nutně 
potřebovala modernizovat a vybavit nejnovější video- a audio-
technikou, počítačovým systémem s internetem, včetně 
nového vybavení interiéru. Některé kroky v této oblasti již 
byly učiněny, ale na lepší časy se zatím výrazně neblýská. 
Kurzy pro tiskové mluvčí jsou organizovány v Komorním 
Hrádku, kde je prostředí velice příjemné, neotřelé, ale něk-
teré místnosti jsou technicky méně vyhovující. Největším 
pozitivem tohoto místa je odloučenost od útvarů a jednotek 
a tím od každodenních povinností a možnost neformálních 

poznávacích akcí. Speciální kurzy pro Službu cizi-
necké policie ČR jsou prováděny v Praze-Zbraslavi 
v jejich školícím zařízení, kde technické i prostoro-
vé možnosti jsou na velmi kvalitní úrovni, a dále 
v krajských zařízeních, např. v Ostravě, Plzni.

Na rok 2010 připravujeme ve spolupráci s Odbo-
rem komunikačních strategií MO kurzy pro tiskové 
a informační pracovníky rezortu a základní komuni-
kační kurzy, které budeme organizovat ve Vyškově 
v našich podmínkách. 

Lektoři Oddělení výuky všeobecných předmětů  
Velitelství výcviku – Vojenské akademie:
· RSDr. Zdeněk Matal, Alcatel: 451 473 
 e-mail: Z.Matal@seznam.cz  
· Ing. Josef Nečas, CSc., Alcatel: 451 4374
 e-mail: sacen@centrum.cz. ·

Text:  RSDr. Zdeněk Matal

Foto: Hana Jurčová

Kurzy komunikace s veřejností 
a sdělovacími prostředky

Motto: „Komunikace je olejem v soukolí každé organizace.“
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Všichni vyřazení vojáci absolvovali v době od 2. 1. 2009   
tříměsíční výcvik v kurzu základní přípravy u Institutu výcvi-
ku VeV – VA ve Vyškově. V průběhu intenzivního a nároč-
ného výcviku absolvovali všechna povinná zaměstnání. 
Vyvrcholením výcviku byl komplexní polní výcvik ve vojen-
ském výcvikovém prostoru a noční zaměstnání v překo-
návání předního okraje obrany protivníka s přestřelováním 
ostrou municí. Tento systém imituje explozemi granátů 
a kulometnou palbou reálnou bojovou situaci, přičemž pal-
ba ostrou municí je – s dodržením bezpečnostních opatře-
ní – vedena proti jednotce cvičící útok. 

V průběhu slavnostního vyřazení byli odměněni dva 
nejlepší absolventi základní přípravy, a to rotná Hana 
Koňaříková a rotný David Skala. Dále byli odměněni rot-
ný Petr Eliáš a rotný Miroslav Lang za dosažené nejlepší 
výsledky ve střelecké přípravě a rotný Pavel Dědič a rotný 
Jan Talácko za dosažené nejlepší výsledky ve sportovní 
činnosti. 

Odměněni byli i instruktoři výcviku, a to praporčík Petr 
Šmerda, praporčík Jaromír Šalplachta, nadrotmistr Martin 
Ogořálek  a nadrotmistr Jan Lepší za výtečné splnění úko-
lů v 1. výcvikovém období.  · Text: Monika Nováková

Foto: Hana Jurčová

VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ VÝCVIKOVÝCH KURZŮ 
ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY

Dne 27. 3. 2009 proběhlo u Velitelství Výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově 

(VeV – VA) za přítomnosti velitele VeV – VA plukovníka gšt. Jaromíra Zůny, vrchní-

ho praporčíka VeV – VA nadpraporčíka Libora Pliešovského, náčelníka Institutu výcviku 

plukovníka Jozefa Michla, náčelníků všech dalších Institutů VeV – VA a dalších hostů  

slavnostní vyřazení absolventů výcvikových kurzů základní přípravy. Za účasti rodin-

ných příslušníků a blízkých bylo vyřazeno celkem 196 nových vojenských profesionálů 

AČR. Jedenáct vojáků, kteří nesplnili stanovené podmínky, nebylo k vyřazení připuštěno 

a budou opakovat základní přípravu.  
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Historie Města Libavá
Rozprostírá se na  kopcovité náhorní plošině při stejno-

jmenném potoku v nadmořské výšce 545 m. První zmínky 
o Libavé pocházejí z r. 1238, městem od r. 1301. Roku 
1581 bylo biskupem S. Pavlovským osvobozeno od všech 
robot jako majetek olomouckého arcibiskupství, roku 1629 
byl Libavé udělen městský znak, na přelomu 16. a 17. sto-
letí trpělo město tažením vojsk. 

Již ve středověku byly písemně uváděny mlýny, 
z řemesel vynikalo zejména na přelomu 17. a 18. století 
tkalcovství a známí byli také libavští varhanáři (T. Schwarz, 
J. Georg Schwarz). 

V 18. století zde řádila cholera a požáry, které změnily 
tvář města – zprávy o tom se zachovaly v městské věži, 
která stála na Předměstí do r. 1893. Od roku 1850 bylo 
Město Libavá jako správní středisko oblasti určeno za sídlo 
soudního okresu. První zmínky o škole pochází z konce 
16. století, nová budova byla postavena po požáru roku 
1852. Koncem 19. století je zde uváděno šest význam-
nějších průmyslových podniků, dva vodní a jeden větrný 
mlýn, pila a cihelna, sídlo velkostatku a lesního úřadu.

Historie vzniku VVP Libavá
Historie vzniku Vojenského výcvikové prostoru Libavá 

se váže k roku 1946. Na 57. schůzi 2. vlády ze dne 17. květ-
na 1946 a 21. schůzi 3. vlády ze dne 17. září 1946 bylo 
s jistými úpravami rozhodnuto o zřízení požadovaných 
vojenských výcvikových táborů v oblastech Císařský les, 
Český Krumlov a Bezděz. Posledním předpokládaným 
prostorem měl být Praděd. Tento prostor byl výhodný 
nejenom pro výcvikové potřeby armády, ale i strategicky 
výhodný pro obranu státu. 

Na místo území Pradědu byla jako možná alternativa 
schválen prostor Moravský Beroun. Toto území, podobně 
jako Praděd, splňovalo všechny požadavky kladené na zří-
zení nového tábora. Dne 15. října 1946 bylo zřízeno veli-
telství Vojenského výcvikového tábora Moravský Beroun 
se sídlem ve Městě Libavá v podřízenosti 4. armádního 
sboru v Brně. 

Úkolem první důležitosti bylo pro nově vzniklé velitel-
ství vystěhování asi 14.000 obyvatel německého původu 
z prostoru Vojenského výcvikového tábora, což bylo v sou-
ladu s postupimskými dohodami z roku 1945. Naplňování 

Středisko obsluhy výcvikového 
zařízení

LIBAVÁLIBAVÁ
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tohoto úkolu vycházelo ze závěru jednání, které se kona-
lo 24. září 1946 v Moravském Berouně. Předmětem jed-
nání bylo technické provedení přesídlení osídlenců v poli-
tickém okrese Beroun, Šternberk, Hranice a Olomouc. 
V říjnu 1946 byly na území Vojenského výcvikového 
tábora zřízeny čtyři přemísťovací skupiny Rudoltovice, 
Potštát, Velká Střelná a Město Libavá ke koncentraci 
stěhovaného obyvatelstva tak, aby již vyklizené prostory 
mohly přejít pod kontrolu správy budov, která vznikla ve 
Městě Libavá dne 21. listopadu 1946, a mohly být využí-
vány armádou. Usedlíkům byla poskytována náhrada.

Dne 31. ledna 1947 se ve Městě Libavá na základě 
výnosu Ministerstva národní obrany ze dne 6. února 1947 
sešli představitelé Vojenského výcvikového tábora se 
zástupci Ministerstva národní obrany ve věci komisionál-
ního jednání o rozmístění střelnic.

Výsledkem tohoto jednání bylo stanovení prostorů:
· Nepřívaz – pěchotní střelnice
· Rudoltovice
· Barnov
· Milovany – dělostřelecká střelnice
· Smilov
· Slepičí vrch
· Olejovice – tanková střelnice.

Dne 3. června roku 1947 byla postupně vyvolána 
dvě jednání, která se konala v obci Moravský Beroun se 
zástupci Okresního národního výboru okresů Moravský 
Beroun a Olomouc a v obci Hranice u Okresního národní-
ho výboru Hranice. Předmětem těchto jednání bylo sta-
novení a určení hranic severní a severovýchodní a dne 
6. června pak západní hranice Vojenského výcvikového 
tábora Město Libavá.

Rozhodujícím dokumentem pro vytýčení hranic 
Vojenského výcvikového tábora se stal ,,Dodatkový 
zápis“ ze dne 13. května 1948, vyhotovený u Osidlovací 
komise Ministerstva zemědělství k zápisu Okresního 
národního výboru v Hranicích ze dne 7. června 1947, kde 
probíhalo jednání ke stanovení východní a jižní hranice.

Dne 10. prosince 1947 na základě protokolu ze dne 
24. září 1946 o provedení přesídlení osídlenců v politic-
kém okrese Libavá, Moravský Beroun, Šternberk a Hra-
nice byly určeny k vysídlení obce Čermná, Luboměř, 

Keprtovice, Libavá, Olejovice, Velká Střelná, Stará Voda 
a Milovany. K tomu rozhodl osidlovací úřad Praha, že veš-
kerý majetek v obcích, které se nacházely ve stávajícím 
vojenském výcvikovém prostoru, bude konfiskován pro 
Československý stát k využití armády.

Vysídlení podstatné části obcí bylo provedeno v obdo-
bí let 1947–1948 a úplné vysídlení obcí bylo provedeno 
v době 1. března–15. května 1952. V tomto roce se zača-
ly řešit územně správní problémy týkající se především 
konfiskovaného majetku, polností a lesů.

Dne 6. září 1949 došlo k významné změně krycí-
ho čísla útvaru z Vojenského útvaru 5304 na Vojenský 
útvar 8129 Město Libavá. Ke změně krycího názvu pak 
došlo ještě dne 1. ledna 2006 z Vojenský útvar 8129 na 
Vojenské zařízení 8129.

V souladu se zákonem č. 169 ze dne 16. června 
1949 o vojenských újezdech byl usnesením vlády České 
republiky a výnosem ministra vnitra dnem 1. července 
1950 zřízen Vojenský újezd Město Libavá. Na základě 
vzniku Vojenského újezdu byl v tomto roce přejmeno-
ván Vojenský výcvikový tábor na Vojenský výcvikový 
prostor.

Od roku 1955 je Vojenský výcvikový prostor Libavá 
podřízen Východnímu vojenskému okruhu. V této době 
byly již vyřešeny zásadní organizační podmínky pro utvá-
ření Vojenského výcvikového prostoru, bylo dokončeno 
vysídlení původních obyvatel, demolovaly se vesnice 
a v některých částech již probíhal výcvik. V roce 1947 
vznikla tankoprůpravná střelnice Smilov. V součinnosti 
s Vojenskými lesy a statky Lipník nad Bečvou probíhaly 
i polní a lesnické práce na pozemcích neužívaných armá-
dou. Výcvik v prostoru probíhal v tzv. „letních a zimních 
stanicích“.

Významným mezníkem v rozvoji Vojenského výcvi-
kového prostoru a jeho výcvikových částí byl rok 1956. 
Tehdy byla dobudována tankoprůpravná střelnice Smilov, 
tankodrom Čepka, součinnostní střelnice Velká Střelná, 
pěchotní střelnice Strážisko, tanková střelnice Oderský 
vrch, dělostřelecká a protitanková střelnice Rudoltovice 
a Oldřůvky, minometní střelnice Varhošť, letecká střel-
nice Nová Ves a polní střelnice Loučka. Mnohé z těchto 
střelnic doznaly během let dalšího rozšíření, přebudová-
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ní. Některé přestaly být využívány. V letech 1957–1959 
vznikla tanková střelnice Přáslavice, pěchotní střelnice 
Daskabát a vodní nádrž Barnov.

Dnem 1. září 1959 přešel Vojenský výcvikový prostor 
do podřízenosti Západního vojenského okruhu. Byla zahá-
jena výstavba a modernizace učebních a výcvikových 
zařízení. Buduje se střelnice bojových vozidel pěcho-
ty II Smilov, tanková komunikace ze železniční stanice 
Domašov nad Bystřicí do prostoru tábora Smilov a přístu-
pová tanková komunikace z prostoru Mrsklesy do prosto-
ru Strážná. Dále se dokončuje výstavba mycího zařízení 
techniky v prostoru Přáslavice.

Ze závěrů „Vyhodnocení využití Vojenského výcvi-
kového prostoru Libavá“, zpracovaného Krajskou vojen-
skou územní správou k 17. lednu 1959, vyplývá, že ještě 
stále nejsou dořešeny otázky budování táborů ve vztahu 
ke zde dočasně (turnusově) působícím jednotkám a není 
dořešena otázka zdrojů užitkové vody pro technické úče-
ly. Do konce roku 1960 musí být dořešeny elektrifikace 
a signalizace střelnic, musí být vybaveny parkovišti tanků 
a techniky, instalováno strojní vybavení (např. kolejnicové 
drážky, navijáky, železniční rampy atd.) a požadavek také 
pamatoval na výstavbu kuchyňských přístřešků, polních 
umýváren, žumpových záchodů a zimních učeben. Tyto 
požadavky na výstavbu byly – tak, jak je tomu i v součas-
né době – značně limitovány finančními prostředky.

Když v říjnu 1946 vznikl Vojenský výcvikový tábor 
Moravský Beroun se sídlem ve Městě Libavá, nikdo 
z jeho velitelů a správců nedokázal dohlédnout dále, než 
o několik měsíců či let. Byla to doba velmi těkavá a nestá-
lá. Přesto jejich snažení bylo zhodnoceno – byly položeny 
pevné základy pro vznik Vojenského výcvikového prosto-
ru, jehož stabilita a cíle určení v průběhu šedesátých let 
značně posílily.

Tento stav však na konci šedesátých let značně 
poškodila dne 21. srpna 1968 intervence vojsk „socia-
listické pětky“ (SSSR, NDR, Polska, Maďarska a Bulhar-
ska). V souladu s podmínkami dočasného pobytu sovět-
ských vojsk na území ČSSR ze dne 16. října 1968 přešel 
Vojenský výcvikový prostor Libavá do společného užívání 
našich a sovětských vojsk. Během působení sovětských 
vojsk bylo ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá 

vystavěno velké množství stavebních komplexů, z nichž 
nejrozsáhlejší a nejvýznamnější jsou tzv. točka sever, 
točka jih a točka západ. Tato zařízení byla vybudována pro 
potřeby vojsk obsluhujících rakety umístěné v raketových 
silech. Přes všechny problémy se budování ve Vojenském 
výcvikovém prostoru nezastavilo. Ještě v roce 1969 byly 
dokončeny součinnostní střelnice Brána, BVP Smilov, 
tankodrom Město Libavá a autodrom Stará Voda.

Padesátá a šedesátá léta byla přesto obdobím stabili-
zace a uklidnění. Budovaly se nové střelnice, nová výcvi-
ková zařízení a zlepšoval se život a sociální zázemí vojáků 
a občanských zaměstnanců.

V šedesátých letech byl Vojenský výcvikový prostor 
využit k nafilmování některých sekvencí historického 
snímku „Boj o Moskvu“. Podobně byl využit i při natáče-
ní filmu „Osvobození Prahy“.

Současnost VVP Libavá
Současné určení Vojenského výcvikového prosto-

ru je provádění výcviku jednotek AČR v taktických cvi-
čeních, střelbách všech zavedených zbraní pozemního 
vojska a taktických cvičení s bojovou střelbou. Vojenský 
výcvikový prostor umožňuje provádění výcviku jednotek 
vzdušných sil v ostrých střelbách, dále umožňuje prová-
dění střeleckých zkoušek nových zbraňových systémů, 
výcvik Policie ČR, hasičských záchranných sborů nebo 
jejich společná cvičení. Vojenský výcvikový prostor lze 
využívat i k výcviku ozbrojených sil cizích států nebo ke 
společným cvičením v rámci NATO a států ,,Partnerství 
pro mír“.

Středisko obsluhy výcvikového zařízení Libavá, které 
sídlí ve Městě Libavá, zabezpečuje výcvik probíhající na 
území Vojenského výcvikového prostoru a zabezpeču-
je provoz a údržbu učebních a výcvikových zařízení na 
základě soudobých takticko-technických požadavků na 
výcvik.

Výcvikový prostor umožňuje organizovat taktická 
cvičení bez střeleb a vyvedení vojsk do stupně brigády 
a taktická cvičení do stupně praporu. Jsou zde podmínky 
pro ostré střelby z ručních zbraní a lafetovaných zbraní 
na obrněných transportérech, z bojových vozidel pěcho-
ty, z tanků, pro ostré střelby dělostřelectva a letectva. 
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Ve vojenském výcvikovém prostoru bylo vybudováno 
11 střelnic a 2 vodní cvičiště, několik kasárenských areá-
lů a srubový tábor.

Výcvikový prostor není po celém obvodě střežen. 
Je pouze uzavřen uzamykatelnými závorami a vymezen 
výstražnými tabulemi. Územím VVP prochází státní silni-
ce Velký Újezd- Potštát, na které dopravní značky zakazu-
jí zastavit. Tato komunikace ohraničuje jihovýchodní část 
újezdu, která byla zpřístupněna veřejnosti. Komunikacemi 
je též ohraničena a zpřístupněná severovýchodní a seve-
rozápadní část újezdu. K uzavření ohrožených prostorů 
v případě výcviku slouží 45 strážních stanovišť.

Silniční síť je v celém prostoru bohatá. Kromě již 
uvedené veřejné komunikace a na ni navazujících odbo-
ček místní účelová komunikace spojuje obce Mrsklesy 
– Město Libavá – Norberčany. Dále existují komunika-
ce pro pásovou techniku v délce 164 km a pro kolovou 
techniku v délce 107 km, které jsou ve správě náčelníka 
Střediska obsluhy výcvikového zařízení, a účelové komu-
nikace Vojenských lesů a statků v délce 155 km. Pro úče-
ly výcviku v místech křížení cest je vybudováno kolem 
150 tankových přejezdů.

Při přepravě vojsk po železnici lze využít stanice leží-
cí mimo vojenský prostor Domašov nad Bystřicí a Velká 
Bystřice. V prostoru je umístěno 37 přistávacích ploch 
pro vrtulníky. Vojenským újezdem prochází od seve-
rozápadu k východu rozvodnice povodí Odry a Dunaje. 
Převážná část újezdu leží v povodí Odry, která zde pra-
mení. Újezd nezasahuje do chráněné oblasti přirozené 
akumulace kvartéru řeky Moravy. K významným tokům 
kromě Odry náleží Libavský potok, Velička, Heřmanský 
potok a Jezernice.

Přidělení jednotlivých výcvikových zařízení pro cvi-
čící vojska je stanoveno ročním plánem Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie Vyškov a upřesňováno 
1x za výcvikové období. Konkrétní přidělení jednotlivých 
zařízení se provádí na velitelství SOVZ Libavá náčelníkem 
SOVZ. ·

Text a foto:  SOVZ Libavá

Na SOVZ Libavá se nachází tato výcviko-
vá zařízení: 

Pěchotní střelnice Daskabát 
Pěchotní střelnice Loučka 
Pěchotní střelnice Smilov 
Střelnice bojových vozidel Přáslavice 
Střelnice bojových vozidel Smilov + bojová dráha 
Součinnostní střelnice Velká Střelná 
Součinnostní střelnice Velká Střelná, část Milovany 
Ženijní cvičiště s ostrou municí 
Vodní cvičiště Čermná 
Vodní cvičiště Barnov 
Taktické směry + tankové cesty 
Cvičiště řízení bojových vozidel Anenský vrch 
Cvičiště opevňovacích prací Smilov
Ubytovna Bores 
Ubytovna Berounská 
Srubový tábor Smilov 
Vojenská vlečka Velká Bystřice - Hlubočky
Průzkumné a spojovací cvičiště Slavkov
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První den návštěvy velitele ARRC byl 
směřován na seznámení se s úkoly Centra 
ochrany proti zbraním hromadného niče-
ní (Joint Chemical, Biological, Radiological 
and Nuclear Defence Centre of Excellence 
– JCBRN Defence COE). Ředitel cent-
ra, plukovník gšt. Zdeněk Čížek, seznámil 
generála Shirreffa  s posláním a aktuálními 
úkoly řešenými na COE. V průběhu pracov-
ní večeře se diskutovalo možné zapojení 
odborníků COE do úkolů řešených ARRC. 
„Opačným směrem by pak měly putovat 
zkušenosti příslušníků ARRC z bojových 
operací“, potvrzuje podplukovník Richard 
Ovey z vyškovského centra. 

V průběhu druhého dne se velitel ARRC 
setkal s představiteli Britského vojenského 
poradního a výcvikového týmu (BMATT) 
a v jejich doprovodu navštívil slavkovské 
bojiště. Při pracovním obědě, kde veli-
tele ARRC přivítal jménem náčelníka 
Generálního štábu 1. zástupce NGŠ gene-
rálmajor Josef Prokš, se hovořilo o další čes-
ko-britské spolupráci. Odpoledne navštívil velitel 
ARRC Velitelství výcviku – Vojenskou akademii (VeV 
– VA). Zde ho jménem velitele VeV – VA přivítal plukovník 
Jaromír Durna, náčelník Institutu vzdělávání a seznámil 
s posláním a úkoly VeV – VA. V závěru návštěvy si prohlédl 
prostory Odboru simulačních a trenažérových technolo-
gií (OSTT) a Haly vzdušných sil. Návštěva velitele ARRC 
pokračovala návštěvou u 31. brchbo Liberec. ·

Text: npor. Ing. Ilona Bain, 

tiskový a informační důstojník JCBRN Defence COE  

Foto: Hana Jurčová, Karel Vydra 

VELITEL ARRC VE VYŠKOVĚ

Ve dnech 23. a 24. března 2009 navštívila posádku Vyškov delegace Allied Rapid Reaction 

Corps (ARRC), vedená velitelem ARRC generálporučíkem Richardem Shirreffem.
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 Posluchači do nejnižšího kariérového kurzu nastou-
pili dne 2. 1. 2009 po ukončení základního výcviku 
u Institutu výcviku (IVý) v různých odbornostech, ve 
kterých v průběhu kurzu zabezpečovali úkoly krizového 
řízení a úkoly spojené se zabezpečením akcí a chodu 
jednotlivých rot. Byli určováni do funkcí velitelů čet 
a velitelů družstev k získání prvních praktických zku-
šeností ve velení podřízeným. Vyřazení absolventi jsou 
předurčeni na doplnění základních funkcí u bojových 
útvarů.

V průběhu slavnostního vyřazení byli odměněni dva 
nejlepší absolventi kurzu, a to rotný Miroslav Kadavý 
a rotný Ondřej Rašín, věcným darem. Dále bylo odmě-

něno 12 posluchačů písemnou pochvalou za dosahova-
né výtečné výsledky v průběhu kurzu. 

Slavnostní vyřazení proběhlo pod řízením velitele 
školního praporu podplukovníka Miroslava Bohumela 
a za spolupráce dalších příslušníků školního praporu. 
Slavnostní akt vyřazení byl ukončen na nástupišti kano-
nádou z historického děla, kde jednotlivé rány odpálili 
noví příslušníci dělostřeleckého cechu. ·

Text: prap. Pavel Šugárek, špr

Foto: Olga Karaffová

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ROTMISTROVSKÉHO KURZU 
VE VYŠKOVĚ

Dne 31. března 2009 se v prostorách auly v areálu kasáren Dědice ve Vyškově za přítom-

nosti náčelníka štábu Velitelství výcviku –Vojenské akademie (VeV – VA) plukovníka 

gšt. Joachima Dávida, vrchního praporčíka VeV – VA nadpraporčíka Libora Pliešovského, 

náčelníka Institutu  vzdělávání plukovníka Jaromíra Durny, náčelníka Institutu výcviku 

plukovníka Jozefa Michla a dalších hostů uskutečnilo slavnostní vyřazení  95 absolventů 

Odborného rotmistrovského kurzu.  
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Kapacita kurzu byla stanovena na 
20 osob, z důvodu velkého zájmu 
uchazečů byla zvýšena na 30 osob. 
Do prvního a druhého pořádaného ter-
mínu se přihlásilo celkem 132 ucha-
zečů z různých útvarů AČR. I z tohoto 
důvodu byl náčelník OdLogPř kpt. Ing. 
Libor Stolička osloven s žádostí o roz-
šíření kurzu o další dva nové termíny. 

Obsahem přednášek celého týdne 
bylo především rozšíření teoretických 
znalostí v oblasti právních dokumentů 
a interních normativních aktů a jejich 
výkladu v kontextu realizovaných 
změn v systému vedení účetnictví 
a evidence majetku v rezortu AČR. 
Nemalý úspěch měly naplánované 
semináře, ve kterých, po 
úvodních testech k zopa-
kování bloků učiva, zápla-
va otázek směřovaných na 
pplk. Tahovského a pplk. 
Vítka nebrala konce.

Potvrdilo se, že pořá-
dání kurzu je trefou do 
černého. Oblast evidence 
a účtování majetku je vel-
mi živá a prováděné změ-
ny lze označit za zásadní, 
což s sebou přirozeně 
nese také spoustu problé-
mů a nejednoznačností. 
Kurz v mnohém pomohl 
objasnit řešení praktic-
kých problémů, ale sou-
časně umožnil účastníkům 
pochopit důvody a smy-
sl prováděných změn. To se pozitivně projevilo v ochotě 
změny přijímat a praktikovat. Výše jmenovaným pak zase 
poskytl zpětnou vazbu a řadu podnětů, které bude nutné 
při realizaci úprav programového vybavení FIS i ISL ve 
vztahu k evidenci a účtování majetku provést. 

Častým jevem také bylo předávání si zkušeností účast-
níků navzájem. Problémy týkající se činností EÚP patřily 

mezi hlavní témata 
rozhovorů o pře-
stávkách, na obě-
dě i v ubytovacích 
zařízeních. Po celou 
dobu vládla pra-
covní, ale přátelská 
a pozitivní atmo-
sféra, která účast-
níky neopustila ani 
při závěrečných 
testech.

Kurz byl ukon-
čen dne 27. 2. 2009 
úspěšným písem-

ným a ústním přezkoušením všech účastníků. 
OdLogPř tímto děkuje externím spolupracovníkům 

a v dalším období se bude snažit rozšířit počet kurzů tak, 
aby byli uspokojeni všichni zájemci. ·

Text: KuM, BaZ

Foto: Olga Karaffová

Kurz pracovníků EÚP

Dne 23. 2. 2009 byl u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (OdLogPř/IVz) zahájen 

Kurz pracovníků EÚP, v tomto pojetí historicky první v rámci rezortu MO. Kurz byl 

organizován ve spolupráci s pplk. Ing. Jaroslavem Tahovským (S KIS MO), který společně 

s pplk. Ing. Richardem Vítkem (OFÚ SE MO) a o. z. Ing. Josefem Dvořákem (OKM) patřil 

mezi hlavní externí přednášející. 
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Výuku jsme zahájili na speciální učebně A-322, kde také 
proběhly všechny přednášky a kde posluchači zpracovávali 
na počítačích Návrhy bezpeč-
nostních projektů a Projekty 
fyzické bezpečnosti. Výuka 
však probíhala také mimo 
posádku Vyškov. Postup 
certifikace, tedy ověřování 
shody vlastností technických 
prostředků, jsme měli mož-
nost vidět na Zkušebně tech-
nických prostředků střežení 
v Praze. Posluchači viděli 
,,střeva“ pohybových čidel, 
kamerových systémů; zjistili, 
jak reagují na různé klimatické 
podmínky, na elektromagne-
tické impulsy, a hlavně zjistili, 
jaké mohou nastat potíže při 
jejich instalaci a provozování. 
Podobné zařízení jsme nav-
štívili i ve Vyškově ve VTÚ 
PV, ovšem se zaměřením na 
kompromitující elektromag-
netické vyzařování. V Čáslavi 
si zase mohli prohlédnout 
technické prostředky již 
nasazené ke střežení. Viděli 
opravdu mnoho řešení zabez-
pečení. Základna taktického 
letectva je z hlediska zabez-
pečovacích systémů oprav-
du výjimečná. Naše cesty 
vedly také do Olomouce do 
Správního archivu, protože ať 
Bezpečnostní manažer chce 
nebo ne, i administrativní 
bezpečnost je jeho chlebem. 

 Velmi důležitou částí byla 
diskuse u kulatého stolu s pří-
slušníky Odboru bezpečnosti 
MO, které se účastnil zástupce bezpečnostního ředitele 
MO Ing. Miroslav Charbuský a za každý druh bezpečnos-
ti informací jeden odborník. Posluchači tak měli možnost 

zeptat se na konkrétní problémy, 
které mají u svých útvarů a zařízení 
a na nejlepší způsoby jejich řešení.

Kurz byl ukončen dne 27. 2. 2009 
ústní zkouškou před zkušební komi-
sí ve složení: předseda Ing. Jaroslav 
Gavelčík (Odbor bezpečnosti MO), 
členové: kpt. Ing. Pavel Matal a kpt. 
Ing. Vladimír Haumer. Nejlepšího 
výsledku u zkoušky dosáhli o. z. Ing. 
Pavel Skalický a prap. Martin Kuráň.

Další kurz proběhne v termínu 
27. 4. – 22. 5. 2009 a my jako lektoři věříme, že bude stej-
ně zdařilý jako tento. ·

Text: kpt. Ing. Pavel Matal, kpt. Ing. Vladimír Haumer

Foto: kpt. Pavel Matal

Kurz bezpečnostních manažerů OC MO

Ve dnech 2. 2. – 27. 2. 2009 proběhl 

u Institutu vzdělávání VeV – VA kurz 

bezpečnostních manažerů, který je určen 

pro pracovníky MO, kteří zabezpečují ochra-

nu utajovaných informací u svých jednotek 

a zařízení. 

Zařízení sloužící k vyhledávání 
nebezpečnch látek nebo předmětů

Zkoušky

Předávání osvědčení

Perimetrický detekční systém
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Ve dnech 16. – 20. 3. 2009 
proběhla v prostorách studijní 
a vědecké knihovny v posád-
ce Vyškov výstava „Všechny 
cesty k informacím“, kterou 
připravil Odbor informačních 
technologií (OIT) Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie 
(VeV – VA).

Tuto výstavu, konanou 
v rámci akcí „Březen – měsíc 
knihy a internetu“,  slavnost-
ně zahájil dne 16. 3. v 9 hodin 
velitel Velitelství výcviku – 
Vojenské akademie plk. gšt. 
Ing. Jaromír ZŮNA, MSc.  

Cílem výstavy byla propagace služeb posky-
tovaných OIT, které zahrnují zpracování informací 
od jejich pořízení přes redakční úpravu, grafické 
zpracování, tvorbu multimediálních produktů, 
tisk a vazbu až po jejich zpřístupnění čtenářům 
a uživatelům ve formě tištěné i elektronické pro-
střednictvím datových sítí. ·

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY A INTERNETU 

VE VYŠKOVĚ

Text: mjr. František Pospíšil

Foto: Hana Jurčová
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Celým večerem hosty prováděli hereč-
ka Mahulena Bočanová se svým tanečním 
partnerem populární taneční soutěže STAR 
DANCE aneb Když hvězdy tančí Jaroslavem 
Kunešem.

Úvodní slovo a zároveň i zahájení plesu 
provedl velitel Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie pan plukovník gšt. Ing. Jaromír 
Zůna, MSc.

Pro Reprezentační ples velitele VeV – VA 
byl vyhrazen celý objekt PDA, a tak se mohli 
hosté bavit nejenom ve velkém sále, kde k 
tanci a poslechu hrála skupina PANORAMA 
BAND, ale i v malém sále, který patřil skupi-
ně BENE, a v baru, který ovládl DJ EDIT. Pro 
ty, kteří si chtěli nejen zatančit, ale i zazpívat, 
byla ve vestibulu připravena cimbálová muzi-
ka PONAVA. 

Hosté se mohli těšit z pestrého programu, po zahájení 
následovalo předtančení latinsko-amerických tanců v podá-
ní Taneční školy H+L. Během večera pak ještě zatanči-
li Mahulena Bočanová se svým partnerem Jaroslavem 
Kunešem, kteří do svého bohatého repertoáru zařadili i jejich 
oblíbené a rozhodně nezapomenutelné tango. Vrcholem 
večera bylo vystoupení zpěváka Petra Koláře, které sklidilo 
zasloužený potlesk. 

Přesně o půlnoci si všichni prožili příjemné chvilky napětí, 
které neodmyslitelně ke každému plesu patří, a to losová-
ní velmi lákavých cen tomboly. Patnáct „šťastlivců“ si poté 

odneslo krásné ceny. Všechny vstupenky na tento ples byly 
slosovatelné, výherce hlavní ceny vylosoval osobně velitel 
VeV – VA plukovník gšt. Jaromír Zůna. 

Celý večer probíhal ve velice přátelské a příjemné 
atmosféře, a za to patří velký dík zejména těm, kteří se 
na přípravě reprezentačního plesu podíleli. ·

Text:  Monika Nováková

Foto:  Olga Karaffová

REPREZENTAČNÍ PLES 
VELITELE VEITELSTVÍ VÝCVIKU – VOJENSKÉ AKADEMIE

Dne 6. března 2009 se v Posádkovém domě armády ve Vyškově uskutečnil Reprezentační 

ples velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Hosté tohoto plesu byli přivítá-

ni již u samotného vstupu do PDA velitelem VeV – VA, dámy navíc obdržely krásnou kvě-

tinu. Významné hosty na jejich místa doprovodil krojovaný pár ze souboru Trnka.
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DOPISY OD VÁS
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 Dne 2. 4. 2009 ve 14 hodin bylo provedeno slavnost-
ní podepsání Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Základní 
odborovou organizací posádky Vyškov, zastoupenou 
předsedou Karlem Zvěřinou, a Vojenským útvarem 1970 
Vyškov, zastoupeným velitelem plukovníkem gšt. Ing.
Jaromírem Zůnou, MSc., na rok 2009. 

Kolektivní smlouva byla uzavřena na základě kolektiv-
ního vyjednávání mezi Vojenským útvarem 1970 Vyškov 
a výborem Základní odborové organizace. Vymezuje pra-
covně právní, platové a sociální podmínky občanských 
zaměstnanců útvaru včetně užití základních práv závodní-
ho výboru podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjed-
návání (ve znění pozdějších předpisů).

Je zpracována na základě zákona č. 262/2006 Sb., 
Zákoníku práce (ve znění pozdějších předpisů), Pracovního 
řádu pro občanské zaměstnance a Dohody o spolupráci 
mezi Ministerstvem obrany ČR a Českomoravským odbo-
rovým svazem civilních zaměstnanců armády a Kolektivní 
smlouvy vyššího stupně. ·

Text: kpt. Monika Nováková

Foto: Olga Karaffová

Slavnostní podepsání Kolektivní smlouvy
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Že tato akce nezůstala v pozadí zájmu celého regionu 
kraje, vyjma Vyškovských novin, svědčí přítomnost náměst-
ka hejtmana Jihomoravského kraje, náměstka primátora 
města Brna, senátora Ing. Ivo Bárka a především účast veli-
tele posádky ve Vyškově pana plk. gšt. Ing. Jaromíra Zůny, 
MSc., který významně přispěl k úspěšnému průběhu celé 
akce. Na zahájení večera uvítal ředitel KVV Brno plk. Ing. 
Radek Šedivý hosty a všechny přítomné, poděkoval všem 
organizátorům za dobře odvedenou práci. V průběhu veče-
ra byly uděleny pamětní listy hejtmana Jihomoravského 
kraje Mgr. Michala Haška nejlepším předsedům KVD. 
Jednotliví starostové měst udělili pamětní listy nejaktivněj-
ším a zasloužilým vojenským důchodcům.

V rámci večera všichni přítomní popřáli prostřednictvím 
ředitele KVV Brno plk. Ing. Radka Šedivého k významné-
mu životnímu jubileu druhoválečnému veteránovi panu 
Stanislavu Spáčilovi z Křenovic, který se v měsíci dubnu, 
v plném zdraví a neuvěřitelné svěžesti, dožívá 101 let. 
Zvláštní dárky jmenovanému předali příslušník KVV Brno 
plk. v. v.Ján Vitko, CSc. a předseda KVD ve Vyškově 
plk.v. v. Dr. Karel Čvančara. Účastníci večera – bez 
výjimky – povstáním a dlouhotrvajícím potleskem vzdali 
hold panu Stanislavu Spáčilovi. Večer pokračoval hudební 
produkcí posádkové hudby z Prahy a VUS Ondráš z Brna. 
Vystoupení těchto hudebníků mělo nebývalý úspěch. 
Mnozí přítomní se nechali strhnout tanečními rytmy a pro-
vedli své partnerky. A nebyli by to ani Jihomoravané, aby 
nedoprovodili zpěvem tak populární cimbálovou muziku 
VUS Ondráše.

V průběhu večera byla podána večeře, káva a nápoje. 
O občerstvení se postarali kuchaři a servírky Volarezy ze 

závodní vojenské kuchyně – i jim patří veliký dík za dobré 
jídlo i s úsměvem prováděnou obsluhu.

Závěrem lze konstatovat, že akce byla velmi úspěšná, 
o čemž svědčí spontánní vyjádření přítomných 450 vojen-
ských důchodců, rehabilitovaných vojenských důchodců, 
válečných veteránů i všech hostů. Všichni zároveň vyjádřili 
přesvědčení, že taková akce nebyla poslední. ·

Společenský večer vojenských důchodců, 
rehabilitovaných vojenských důchodců 

a válečných veteránů KVV Brno

Dne 1. dubna 2009 proběhl pod patronací 

ředitele KVV Brno plk. Ing. Radka Šedivého 

společenský večer vojenských důchodců, reha-

bilitovaných vojenských důchodců a váleč-

ných veteránů. Večer probíhal ve všech sálech 

Posádkového domu armády ve Vyškově v době 

od 16 do 19 hodin. Této akce se zúčastnili sta-

rostové následujících měst: Vyškova, Slavkova, 

Bučovic, Hodonína, Kyjova, Mikulova, Brna měs-

ta a Brna venkova, zástupci vojenských složek 

z Bučovic a UO z Brna. Dále byli přítomni přísluš-

níci KVV Brno, kteří se velmi podstatnou měrou 

aktivně podíleli na celkové úspěšnosti večera. 

Organizačně zajišťovali akci členové výboru 

KVD Vyškov I. pod vedením předsedy KVD plk.

v. v. Dr. Karla Čvančary. 

Předseda KVD Vyškov I. a terénní pracovník

plk. v. v. Dr. Karel Čvančara

Foto: Ing. Milan Kotek
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Potápěči se nejdříve museli vypořádat se stěhováním. 
Protože tuto činnost prováděli již počtvrté za posledních 
5 let, netrvalo to dlouho a zakotvili u Institutu výcviku bez 
větších problémů. Jejich opravdovou připravenost však 
prověřil až výcvik v lednových kurzech. Kurzy pro cvičitele 
a instruktory potápění se totiž odehrály za extrémních kli-
matických podmínek na Údolní nádrži Labské, nacházející 
se v okolí Špindlerova Mlýna. Denní teploty blížící se minus 
20 stupňům, množství sněhové pokrývky, vysoká nadmoř-
ská výška, náročné přesuny z místa ubytování do místa 
sestupu, 30ti centimetrová tloušťka ledu a další okolnosti 
suchozemcům připadající ne tak podstatné, prověřily nejen 
veškerou potápěčskou techniku, ale zejména kvalitu per-
sonálu. Protože se tohoto kurzu zúčastnili ti nejlepší potá-
pěči z útvarů z Olomouce, Rakovníka a Bechyně, byl výcvik 
cenným zdrojem zkušeností pro všechny, především však 
ty, kteří svou odbornost vojenského potápěče získali tepr-
ve před nedávnem. Po návratu z Krkonoš Oddělení přípra-
vy potápěčů vycvičilo strojníky pro obsluhu záchranného 
přístroje ZP-10 M a také cvičitele ZP-10 M. Podstatná část 
tohoto výcviku se odehrávala na trenažérech v Univerzálním 
cvičišti jízdy tanku pod vodou (UCJTPV), ve špičkovém 
centru patřícím do výkladní skříně nejen Velitelství výcviku 
– Vojenské akademie, ale také celé Armády České repub-
liky. Na konci března se příslušníci OdPřPo v rámci kurzu 
záchranné a vyprošťovací služby podíleli na zabezpečení 

plaveb na vodním 
metodickém cvi-
čišti Myslejovice. 

Také Oddělení 
přípravy ženij-
ních odbornos-
tí v 1. čtvrtletí 
n e z a h á l e l o 
a postupně otevřelo 14 účelových kurzů, z nichž sedm 
bude ukončeno až ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Mezi stěžej-
ní úkoly plněné Oddělením přípravy ženijních odborností 

je vedení odborné praxe jednotlivých účelových kurzů, ať 
se jedná o výcvik kurzů zemních strojů přes plavby kurzu 
PTS-10 v prostoru VMC Myslejovice, nebo střelby kurzu 
MV-3. Z kapacitních důvodů probíhá část odborné praxe 
kurzu zemních strojů u mateřských útvarů. Ostatní výuka 
probíhá ve VVP Březina pod vedením instruktorů výcviku. 
Nejvíce žáků bylo vyškoleno v kurzu EC do 8 kW, který měl 
v prvním čtvrtletí dva běhy. V prvním čtvrtletí se také konal 
kurz Zkušebních komisařů Ženijního vojska pořádaný UO 
Brno. Tohoto kurzu se účastnili čtyři příslušníci stálého sta-
vu Oddělení přípravy kurzu Ženijních odborností a všichni 
se po úspěšném složení zkoušek stali zkušebními komisa-
ři na jednotlivé druhy ženijní techniky.

Oddělení přípravy pyrotechnických a muničních odbor-
ností, které jako jediné provádí výcvik pyrotechnických 
odborností, otevřelo Pyrotechnický kurz sk. A a sk. B. 
Výcvik je prováděn v rámci Institutu výcviku jako samostat-
né bloky. Pyrotechnik sk. A tvoří nejnižší stupeň pyrotech-
nického vzdělání, které představuje ničení granátů a nábojů 
do ráže 20 mm. Dále následuje pyrotechnický kurz  sk. B, 
který probíhá v současné době ve spolupráci s Policií ČR 
tak, že část výuky se odehrává ve Vyšší policejní škole 
MV v Opatovicích nad Labem a poté pokračuje u Institutu 
výcviku na odloučeném pracovišti ve Městě Libavá. Tento 
výcvik je zaměřen na ničení již velkého sortimentu munice 
a klade na posluchače velké nároky jak na zvládnutí teorie, 
tak i praxe, která je zaměřena především na ničení munice. 
Pyrotechnici sk. B jsou schopni ničit náboje jak do pozem-
ních zbraní, tak i leteckých a ostatních zbraní včetně všech 
druhů granátů hromadně.

npor. Ing. Zdeněk Palacký

kpt. Ing. Radek Procházka

mjr. Ing. Luděk Hřebačka

Potápěči, ženisti a pyrotechnici v akci

Nový rok zahájil Odbor přípravy ženijních 

a muničních odborností v nové struktuře. 

Nově bylo do odboru zařazeno Oddělení přípra-

vy potápěčů, které se přiřadilo ke stávajícímu 

Oddělení přípravy ženijních odborností a Oddě-

lení přípravy pyrotechnických odborností. 
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Poté předal slovo náčelníkovi střediska obsluhy 
výcvikového zařízení podplukovníkovi Ing. Ladislavovi 
Zakuťanskému, který připomenul, že tento ples je vyvr-
cholením plesové sezóny a jakousi třešničkou na pomy-
slném dortu v dění u samotného střediska. Všem pří-
tomným popřál štěstí u půlnočního losování hlavních 
cen a mnoho příjemných zážitků z plesu střediska.

Velmi působivé bylo 
vystoupení mažoretek ,,čer-
tice“ z blízké obce Budišov 
nad Budišovkou, standard-
ních a latinsko-amerických 
tanců provedených dvěma 
profesionálními taneční-
mi páry a excelentní bar-
manská show za provedení 
Karla Kleineidama. K tanci, 
poslechu a na přání hrála 
olomoucká hudební skupina 
KARAMEL.

Touto cestou by rád náčel-
ník střediska podplukovník 
Ing. Ladislav Zakuťanský 
poděkoval všem příslušní-
kům střediska za velmi kva-
litní přípravu a zabezpečení 
samotného průběhu plesu. ·

Text a foto: kapitán Bc. Václav Přikryl

tiskový a informační důstojník SOVZ Libavá

Ples SOVZ Libavá

Dne 20. února proběhl ve Městě Libavá tradiční ples Střediska obsluhy výcviko-

vého zařízení. Po zaplnění prostor Domu armády se úvodního slova ujal tisko-

vý a informační důstojník kapitán Bc. Václav Přikryl, který všech 450 hostů přivítal 

a všem přítomným popřál příjemně strávený čas v armádním kulturním stánku.


