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Certifi káty převzali absolventi z  ru-
kou velitele Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie plukovníka gšt. Jaromíra Zůny 
a náčelníka Institutu rozvoje VeV  –  VA 

plukovníka gšt. Karla Klinovského, který 
tyto kurzy zabezpečuje prostřednictvím 
velmi zkušených  příslušníků Odboru pří-
pravy do mírových operací. Pro Velitelství 
výcviku  –  Vojenskou akademii je NATO 
CIVILIANS PRE-DEPLOYMENT COURSE 
velmi prestižní záležitostí. Jeho první 
běh se uskutečnil přesně před třemi lety 
a spolu s dnešními vyřazenými jej za tuto 
dobu absolvovalo více než čtyři stovky 
civilních zaměstnanců ze všech velitel-
ství a agentur NATO. •

Text: kapitánka Monika Nováková, 
tisková a informační důstojnice 

Velitelství  výcviku – Vojenské akademie
Foto: Olga Karaff ová 

Ve Vyškově prošli výcvikem další 

CIVILNÍ ZAMĚSTNANCI NATO

D
ne 23. března 2010 se v prostorách divadelního sálu barokní-

ho zámku ve Slavkově u Brna uskutečnil slavnostní ceremo-

niál vyřazení 36 absolventů NATO CIVILIANS PRE-DEPLOYMENT 

COURSE (Kurz pro přípravu civilního personálu NATO do misí), 

jehož 14. běh probíhal v posádce Vyškov od 17. března 2010.  

Pod patronací Duchovní služ-
by Armády České republiky (DS AČR) 
se ve dnech 14.–15. dubna 2010 
v  Pastoračním centru DS AČR usku-
tečnilo setkání představitelů všech 
křesťanských církví v  ČR sdružených 
v Ekumenické radě církví. Jedním z hlav-
ních bodů jednání bylo seznáme-
ní s  prací vojenských kaplanů u  útvarů 
a  zařízení AČR, zejména potom přiblí-
žení projektu etických seminářů, které 
jsou v pastoračním centru v Lulči pořá-
dány již od roku 2006.

V  rámci těchto studijních dnů du-
chovní navštívili také vojenskou posád-
ku Vyškov, kde je přijal zástupce velitele 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie 
plukovník gšt. Zbyněk Janečka, a poté 
se ve zdejší posádkové kapli zúčastni-
li Ekumenické bohoslužby za oběti le-
teckého neštěstí v ruském Smolensku. •

Text: kpt. Mgr. Josef Konečný, kaplan VeV – VA 
Foto: Hana Jurčová

Ekumenická rada církví 

u vojáků ve Vyškově



Posádka Vyškov – PROFESIONÁLčíslo 4/2010

3

Konferenci pořádalo Velitelství vý-
cviku – Vojenská akademie pod zášti-
tou náměstka ministra obrany gene-
rálporučíka v. z. Ing. Františka Padělka, 
předsedy výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 
PhDr. Waltera Bartoše a místopřed-
sedy Výboru pro obranu PS PČR Ing. 
Michaela Hrbaty. Na jednání bylo přítom-
no 95 účastníků z  Ministerstva obrany 
ČR, Generálního štábu AČR, vzdělávacích 
a výcvikových zařízení rezortu obrany 
(Univerzity obrany, Vojenské střední ško-
ly a Vyšší odborné školy MO, Vojenského 
odboru FTVS UK v Praze, Odborné školy 
Vojenské policie, Ústavu jazykové přípra-
vy a VeV – VA), civilních veřejných i sou-
kromých vysokých škol, rezortních škol 
ČR a 5 účastníků ze zahraničí (SR).

Cílem konference bylo podpořit kon-
cepční přístup pro řešení otázek přípravy, 
rozvoje schopností a kompetencí profesi-
onálů OS ČR; vytyčit perspektivy a trendy 
přípravy personálu do nejbližší budouc-
nosti; využít získané poznatky, doporuče-
ní a závěry z jednání konference k další-
mu zkvalitnění přípravy vojenských pro-
fesionálů a umožnit osobní setkání a kon-

takty k  další výměně zkušeností všech 
účastníků jak z vojenského, tak i civilního 
sektoru.

Konference probíhala na Spole-
čenském sále společenského klubu kasá-
ren Dědice. Po úvodním vystoupení veli-
tele VeV – VA plk. gšt. Ing. Jaromíra Zůny, 
MSc., konferenci zahájil náměstek minis-
tra obrany Ing. František Padělek. S krát-
kým vystoupením dále pokračoval posla-
nec PČR Ing. Michael Hrbata. Na toto vy-
stoupení navázal ředitel Odboru vzdě-
lávání Sekce personální MO Ing. Milan 
Máčel. Po těchto úvodních vystoupeních 
pokračovalo jednání v  tématických pa-
nelech, ve kterých bylo předneseno cel-
kem 25 odborně zaměřených referátů. 
Zaměření tématických panelů bylo násle-
dující:
Tematický okruh 1 – Vojenské školství 
v prostředí systému vzdělávání ČR (3 pří-
spěvky);
Tematický okruh 2A – Celoživotní vzdě-
lávání a kariérová příprava (6 příspěvků);
Tematický okruh 2B – Příprava vojen-
ských odborností (7 příspěvků);
Tematický okruh 3 – Účelová odborná 
příprava na zahraniční mise (3 příspěvky);

Tematický okruh 4 – Podpora přípravy 
personálu (6 příspěvků).

V  jednotlivých vystoupeních i v  ná-
sledné diskusi zazněla řada podnětných 
poznatků z různých oblastí přípravy per-
sonálu nejen v rámci rezortu obrany, ale 
také v  mezirezortním i  mezinárodním 
měřítku. Všechny příspěvky z  konferen-
ce budou zveřejněny ve sborníku a na 
přiloženém CD  ROM, jakož i na intrane-
tových stránkách konference na adrese 
http://www.vavyskov.cz/.

Program konference byl v  odpoled-
ní části prvního dne doplněn o ukáz-
ky učebně výcvikové základny. Účastníci 
konference si mohli prohlédnout chemic-
ké laboratoře Ústavu ochrany proti zbra-
ním hromadného ničení Univerzity obra-
ny, ukázky odmořování vojenské tech-
niky a  techniku používanou chemickým 
vojskem, Odbor simulačních a trenažé-
rových technologií, včetně Univerzálního 
cvičiště jízdy tanků pod vodou a Halu 
vzdušných sil. 

Konference prokázala nutnost orga-
nizování takových akcí k výměně zkuše-
ností z  přípravy personálu pro potřeby 
OS ČR. Ze strany účastníků byla konferen-

KONFERENCE

20 let transformace vojenského školství
(Příprava personálu pro potřeby OS ČR)

V
e dnech 30. – 31. března 

2010 proběhla, v rám-

ci oslav 75. výročí zaháje-

ní přípravy personálu rezor-

tu obrany v posádce Vyškov, 

konference 20 let transfor-

mace vojenského školství 

(Příprava personálu pro po-

třeby OS ČR).
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ce hodnocena velmi dobrým způsobem 
a z úst řady účastníků zaznělo: „... Byla to 
jedna z nejlépe organizovaných konferencí, 
kterých jsme se mohli v posledním období 
zúčastnit. Vysoce hodnotíme široké zastou-
pení účastníků konference, jak z  rezortu 
obrany, spolupracujících rezortů, tak i z ci-
vilních škol a zařízení, a ze zahraničí ...“

Na ukončení konference byl velitelem 
VeV – VA plk. gšt. Ing. Jaromírem Zůnou, 
MSc. přednesen návrh závěrů konferen-
ce, které byly účastníky konference jed-
nohlasně přijaty (závěry jsou uvedeny 
v dalším textu). Vzhledem k velkému záj-
mu o konferenci se předpokládá její opa-
kování v příštím roce.

Text: RNDr. František Herodek
Foto: Olga Karaff ová

Konferenci organizovalo Veli-
telství výcviku – Vojenská akade-
mie ve Vyškově. Na jednání bylo pří-
tomno 95 účastníků z  Ministerstva 
obrany ČR, Generálního štábu AČR, 
vzdělávacích a výcvikových zaříze-
ní rezortu obrany (Univerzity obra-
ny, Vojenské střední školy a Vyšší od-
borné školy MO, Vojenského odboru 
FTVS UK v Praze, Odborné školy vo-
jenské policie, Ústavu jazykové pří-
pravy a VeV – VA), civilních veřejných 
i soukromých vysokých škol, rezort-
ních škol ČR a  5  účastníků ze zahra-
ničí (SR).

Na konferenci bylo předneseno 
25 odborně zaměřených referátů roz-
dělených do 5 tématických okruhů.

Zhodnocení:
1. Konference splnila stanovené cíle, 

které byly vytyčeny při přípravě 
konference.

2.  Byly realizovány všechny pláno-
vané programové akce. Vhodným 
doplněním konference byly ukáz-
ky učebně výcvikové základny, 
které vhodným způsobem dokres-
lily kompetentnost VeV – VA jako 
rezortní školy pro přípravu perso-
nálu OS ČR.

3.  Všichni účastníci konference oce-
nili vysokou kompetenci před-
nesených příspěvků i  organi-
zační uspořádání jednotlivých 
tématických okruhů.

4.  Vzhledem k počtu a složení účast-
níků konference bylo možné 
informovat širší veřejnost o  sou-
časném systému přípravy 
personálu v  rezortu i mimo něj 
a dalšími směry rozvoje přípravy 
personálu. Konference potvrdila 
komplexnost přípravy personálu, 
především v  oblastech výchovy, 
vzdělávání a  výcviku. Současně 
potvrdila, že při přípravě personá-
lu je možné využívat mezirezortní 
a mezinárodní spolupráci.

5.  Konference prokázala, že při pří-
pravě personálu v  rezortu MO je 
potřeba respektovat standardy 
platné v  civilním sektoru, v  rámci 
Aliance a EU. Této problematice by 
se měl rezort obrany věnovat v ná-
sledujícím období.

6.  Konference ukázala na potřeb-
nost urychleného dopracování 
koncepčních a  legislativních do-
kumentů, týkajících se přípravy 
personálu v  rezortu obrany a na 
těsnějším provázání reálné per-
sonalistiky se systémem přípravy 
personálu v  rámci rezortu obra-
ny. Dále ukázala na potřebnost 
soustavného budování vzděláva-
cích a  výcvikových zařízení rezor-
tu obrany.

7. Konference vytvořila vhodnou 
platformu pro výměnu zkušenos-
tí z  přípravy personálu v  rámci 
rezortu obrany, mezi rezor-
ty i  v  mezinárodním měřítku. 
Umožnila navázání vhodných kon-
taktů mezi účastníky konference 
a vytvořila tak podmínky pro dal-
ší spolupráci.

8.  Zvláštní uznání a poděková-
ní je potřeba vyslovit organizá-
torům konference. Poděkování 
patří i celému kolektivu organi-
zátorů ukázek Velitelství výcvi-
ku – Vojenské akademie, Ústavu 
OPZHN Univerzity obrany, Centra 
simulačních a trenažerových tech-
nologií a Praporu zabezpečení.

9.  Konference svým rozsahem i kva-
litou byla jednou z  prvních kon-
ferencí, zabývajících se přípravou 
personálu komplexním způso-
bem. Vzhledem k  tomu účastní-
ci konference doporučují její opa-
kování v ročních, případně dvoule-
tých intervalech.

Ve Vyškově 31. března 2010

ZÁVĚRY 

konference s mezinárodní účastí

„20 let transformace vojenského školství“
Příprava personálu pro potřeby OS ČR,

konané ve dnech 30. – 31. 3. 2010
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Vážený pane poslanče, 
vážený pane generále,
vaše excelence, 
páni generálové, vzácní hosté, 
dovolte mi, abych vás jménem svým 

i  jménem všech příslušníků posádky 
Vyškov přivítal na slavnostním shromáž-
dění, které se koná u příležitosti oslav 
75. výročí založení vojenského školství ve 
Vyškově.

Obzvláště mezi námi vítám vás, býva-
lé vojáky a občanské zaměstnance vojen-
ské správy, kteří jste přijali naše pozvání, 
a při příležitosti takto významné události 
opět zavítali do prostředí vojenských škol 
ve Vyškově. Mnozí jste zasvětili přípra-
vě vojáků a vojenskému školství podstat-
nou část své profesní kariéry, pojali jste to 
jako své poslání, kterému jste dali celé své 
úsilí a talent. Patří vám za to dík a uzná-
ní a dnešní den patří plným právem pře-
devším vám.

Když v  dubnu roku 1935 došlo k  vy-
vlastnění pozemků za účelem vybudování 
výcvikových zařízení a v  témže roce bylo 
dne 1. listopadu 1935 zřízeno v  Dědicích 
u Vyškova velitelství Výcvikového tábo-
ra, jeho první velitel pplk. Alexandr Fusek 
nemohl tušit, že zakládá jednu z  nejdel-
ších vojenských tradicí našich ozbroje-
ných sil, tradice vojenského školství v po-
sádce Vyškov. V  průběhu uplynulých 
75.  let byla ve Vyškově dislokována řada 
významných vzdělávacích a výcvikových 
institucí, které sehrávaly klíčovou roli 
v  přípravě vojenského personálu pro oz-
brojené síly našeho státu. Každá z nich, ve 
své době a svým dílem, naplňovala spo-
lečnou a  hlavní funkci vojenských škol, 
kterou je vojenská výchova, a pomáhala 
dotvářet jednotlivé vojenské příběhy, kte-
ré nazýváme vojenskou kariérou. O tři ge-
nerace později se vojenské školy v posád-
ce stále dynamicky rozvíjejí a Vyškov je 
dnes centrem vojenské přípravy a mezi-
národního výcviku v AČR.    

Po tři generace je již spjat život ob-
čanů města Vyškova s  vojenskou posád-
kou. Vojenské tradice se za tu dobu sta-
ly nedílnou součástí historických tradic 
města. Domnívám se, že mohu bez nad-

sázky říci, že význam oslav 75. výročí za-
ložení vojenského školství ve Vyškově je 
v  občanské veřejnosti vnímán se stejnou 
důležitostí, jako je tomu mezi vojáky, kte-
ří zde slouží. V této souvislosti je nutno při-
pomenout, že bez podpory občanské ve-
řejnosti, bez dlouhodobé podpory vedení 
města Vyškova, bez vzájemné spoluprá-
ce armády a veřejnosti by zřejmě neby-
lo možné rozvíjet vojenské školství zde ve 
Vyškově tak úspěšně, jak se to dařilo v prů-
běhu oněch 75 let.

Struktura vojenských škol i organizace 
a obsah přípravy vojenského personálu se 
kontinuálně mění. Jde o přirozený proces 
změn, který je určován vývojem v bezpeč-
nostním prostředí a požadavky, které jsou 
na ozbrojené síly nově kladeny. Vojenské 
školy musí umět novým požadavkům vy-
hovět a stejně tak si musí udržovat schop-
nost přizpůsobit se měnícím se podmín-
kám. Nejde ale o jednosměrný proces. Ve 
stejné míře musí být vojenským školám 
poskytována soustavná péče a podpora 
při naplňování jejich jedinečných funkcí. 
Připomenu v této souvislosti jednu z nich, 
kterou zejména v dnešní době, kdy budu-
jeme profesionální ozbrojené síly, pova-
žuji za obzvláště významnou. Vojenské 
školy jediné disponují schopností repro-
dukce vlastní stejně jako reprodukce 
celého vojenského systému. Žádná jiná 
součást armády touto schopností nedis-
ponuje a úspěšnost výstavby OS ČR je 
dnes zcela závislá na schopnosti vojen-
ských škol tuto reprodukční funkci zajiš-
ťovat. Je proto zcela přirozené, že systém 
přípravy personálu je řazen mezi princi-
py výstavby sil, a nikoliv mezi účely, kte-

ré jsou platné například pro výstavbu jed-
notek.   

Dámy a pánové, vážení hosté,
je mi ctí, že mohu být ze své funkce ve-

litele VeV – VA organizátorem a hostite-
lem oslav 75. výročí založení vojenského 
školství ve Vyškově. Říkám to tímto způ-
sobem zcela záměrně, protože VeV – VA 
není jedinou vzdělávací a výcvikovou in-
stitucí, která je v  posádce Vyškov dislo-
kována. Mezi dalšími mohu jmenovat 
Ústav ochrany proti zbraním hromad-
ného ničení UO Brno, Ústav jazykové pří-
pravy Vyškov, Odbornou školu Vojenské 
policie Vyškov, Britský vojenský poradní 
a výcvikový tým ve Vyškově, NATO CBRN 
COE, Centrum simulačních a trenažéro-
vých technologií a další útvary a zaří-
zení, které jsou určeny k  podpoře vzdě-
lávání a výcviku v  posádce Vyškov. Jde 
o soubor institucí a útvarů, které všechny 
společně vytvářejí jedinečné prostředí pro 
přípravu vojáků OS ČR a našich alianč-
ních partnerů. 

Dovolte mi při příležitosti dnešních 
oslav popřát všem vojákům z  povolá-
ní a občanským zaměstnancům půso-
bícím v  posádce Vyškov mnoho dalších 
úspěchů při plnění našeho společného 
úkolu, kterým je příprava personálu pro 
potřeby OS ČR. Všem institucím, které 
v  posádce Vyškov působí, přeji úspěšný 
rozvoj a všem dnešním hostům příjemný 
pobyt ve Vyškově.

Děkuji za pozornost.

Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie
plk. gšt. Ing. Jaromír Zůna, MSc.

VYSTOUPENÍ 

velitele VeV – VA

 na slavnostním shromáždění 
dne 29. 3. 2010
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Vážený pane veliteli,
vážení vojáci a občanští zaměstnan-

ci Velitelství výcviku – Vojenské akademie, 
vážení hosté, 
úvodem omlouvám pana hejtmana 

Jihomoravského kraje, kterého dnes zde 
mám tu čest zastoupit, a dovolte mi tedy 
jako členu Rady Jihomoravského kraje, 
abych Vás jménem pana hejtmana a jmé-
nem svým pozdravil v tento slavnostní den, 
kdy jste zde nastoupili k 75. výročí zahájení 
přípravy personálu v posádce Vyškov.

Jihomoravský kraj si považuje za čest 
mít v  rámci teritoria tři vojenské posád-
ky a jsem rád, že vyškovská posádky patří 
mezi ty s nejdelší tradicí a nejvyšším kredi-
tem. V současné době je tato posádka po-
važována za jednu z nejvýznamnějších 
v rámci Armády České republiky a je nejvy-
hlášenějším centrem přípravy vojenských 
profesionálů.

Vojenská posádka Vyškov byla vždy 
v  rámci Jihomoravského kraje považová-
na za místo přípravy našich vojáků, ať zde 
bylo posádkou Učiliště útočné vozby za 
první republiky anebo později Tankové vo-
jenské učiliště a Vysoká vojenská škola po-
zemního vojska. 

Dnes jste zde nastoupili jako 
Velitelství výcviku – Vojenská akademie 
a bylo mi ctí Vám předat Stuhu hejtmana 
Jihomoravského kraje. 

Stuhu na Váš bojový prapor se hejtman 
Jihomoravského kraje rozhodl připevnit:
•  za vzornou reprezentaci a propaga-

ci Jihomoravského kraje v zahrani-
čí a v rámci České republiky. Jsem si 
plně vědom, jakým způsobem se po-
dílíte na dobrém jménu naší republi-
ky a Jihomoravského kraje ve státech 
Evropské unie, ale i ve Spojených stá-
tech amerických, a to především pří-
pravou občanského personálu NATO 
a  přípravou vojáků naší armády před 
vysláním do zahraničních misí;

•  za výcvik a přípravu Jednotky aktivních 
záloh Jihomoravského kraje organizo-
vané při Krajském vojenském velitelství 
Brno. Tato jednotka patří mezi jedny 
z nejlepších, a to je i Vaše zásluha. Velmi 

mě potěšilo, když jste v  srpnu minulé-
ho roku pomohli zorganizovat soutěž 
jednotek aktivních záloh čtrnácti kraj-
ských vojenských velitelství a družstvo 
aktivní zálohy Jihomoravského kraje 
bezkonkurenčně zvítězilo;

•  stuhu jste obdrželi za bezodkladné 
a obětavé nasazení sil a prostředků při 
odstraňování následků povodní v rám-
ci Jihomoravského kraje a České re-
publiky. Každý obyvatel našeho kraje si 
cení, jak obětavě jste se zapojili do od-
straňování následků povodní, které nás 
zasáhly v letech 1997, 2002 a 2006;

•  za vstřícnost a vzornou spolupráci s ob-
cemi a městy Jihomoravského kraje při 
organizování pietních aktů a nástu-
pů vojsk na veřejnosti. Všichni víme, že 
účast zástupců armády je zde nezastu-
pitelná a taktéž nepřehlédnutelná; 

•  stuha Vám byla udělena taktéž za aktiv-
ní činnost při provádění osvěty a výcho-
vy mládeže Jihomoravského kraje. Jsem 
rád, že pravidelně slavíte svátek Dne 
dětí, uskutečňujete dny otevřených dve-
ří pro mateřské školy, žáky základních 
a středních škol, že provádíte besedy na 
školách a vychováváte naše nejmenší 
spoluobčany k lásce k vlasti;

•  a v  neposlední řadě Vám hejtman-
ská stuha patří za vzornou péči o vo-
jenské důchodce a veterány světových 
válek – občany Jihomoravského kraje. 

Vážený pane veliteli, 
vážení vojáci a občanští zaměstnan-

ci Velitelství výcviku – Vojenské akademie,
dovolte mi na závěr vám popřát mno-

ho pracovních úspěchů ve Vaší důležité 

práci a věřte mi, že si dnes rád prohlédnu 
vaše výcviková zařízení a tuto krásnou mo-
derní posádku.

Děkuji za pozornost.

Člen Rady Jihomoravského kraje 
Bc. Zdeněk Pavlík

VYSTOUPENÍ
člena Rady Jihomoravského kraje 

Bc. Zdeňka Pavlíka

 na slavnostním shromáždění 
dne 29. 3. 2010
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Laudi Memorabilis

Náčelník Generálního štábu AČR ar-
mádní generál Ing. Vlastimil PICEK při 
příležitosti oslav 75. výročí zahájení pří-
pravy personálu v posádce Vyškov udě-
lil LAUDI MEMORABILIS osobnostem, 
které se významným způsobem podí-
lely na tvorbě koncepce přípravy perso-
nálu a na výstavbě vzdělávacích a výcvi-
kových zařízení.

Jedná se o tyto osobnosti:
genmjr. v. z. Ing. Jiří HALAŠKA, 

Ph.D. – působil ve Vyškově jako ve-
litel 4. velitelství pro výcvik a tvorbu 
doktrín. Od  1.  prosince 2003 jako ředi-
tel Ředitelství výcviku a doktrín, jehož 
součástí byla i Vojenská akademie ve 
Vyškově. Od 1. června 2005 byl zástup-
cem velitele Sil podpory a výcviku, je-
muž bylo Ředitelství výcviku a doktrín 
podřízeno.

plk. v. z. prof. Ing. Ignác HOZA, 

CSc. – počátkem devadesátých let pů-
sobil na Ministerstvu obrany jako náčel-
ník Správy vojenského školství, pozdě-
ji od roku 1997 po dvě funkční období 
působil ve funkci rektora Vysoké vojen-
ské školy pozemního vojska ve Vyškově. 

plk. v. z. Ing. Dušan CHOVANEC 

– působil jako velitel Vojenské střední 
školy ve Vyškově od jejího vzniku 1. září 
1993 až do svého odchodu do důchodu 
k 1. září 2004. 

plk. v. z. Ing. Jiří JULÍNEK – půso-
bil na Vojenské střední škole ve Vyškově 
jako zástupce velitele. Od 1. září 2004 až 
do jejího zrušení k 31. srpnu 2006 byl je-
jím velitelem.

plk. v. z. Ing. Milan MÁČEL – půso-
bil na Ministerstvu obrany na Správě vo-
jenského školství, na Odboru vojenské-
ho školství a vědy. V současnosti zastává 
funkci ředitele Odboru vzdělávání Sekce 
personální MO.

plk. v. z. doc. Ing. Lubomír 

ODEHNAL, CSc. – působil jako děkan 
Fakulty ekonomiky obrany státu, poz-
ději jako rektor Vysoké vojenské školy 
pozemního vojska ve Vyškově v  obdo-
bí od 1. února 1994 do 31. ledna 1997. 
V  dalším období působil opět jako dě-
kan Fakulty ekonomiky obrany státu.

genmjr. v. z. Ing. Vladimír SOVA – 

byl počátkem roku 1996 pověřen teh-
dejším NGŠ AČR generálporučíkem 
Jiřím Nekvasilem řízením prací vedou-
cím ke zřízení rezortní školy – Vojenské 
akademie ve Vyškově. Od  1.  červ-
na  1996 až do 14. října 1999 byl jejím 
prvním velitelem. 

brig. gen. v. z. prof. Ing. Rudolf 

URBAN, CSc., dr. h. c. – působil na 
Vysoké vojenské škole pozemního voj-
ska jako děkan Fakulty ekonomiky obra-
ny státu a logistiky, od roku 2003 jako 
rektor VVŠ PV. Po vzniku Univerzity obra-
ny od 1. září 2004 pracoval jako prorek-
tor pro rozvoj, od 1. srpna 2005 dopo-
sud jako rektor Univerzity obrany.

plk. prof. Ing. Dušan VIČAR, CSc. – 

v  letech 1994–1997 působil na VVŠ PV 
jako proděkan pro vědeckou činnost 
Fakulty druhů vojsk, později Fakulty ří-
zení vojenských systémů. Od roku 1997 
byl po dvě funkční období prorekto-
rem pro vědeckou činnost. Od 1. září 

2004 doposud vykonává funkci ředitele 
Ústavu ochrany proti zbraním hromad-
ného ničení Univerzity obrany s disloka-
cí ve Vyškově.

Udělení čestného odznaku AČR 

Za zásluhy III. stupně

Náčelník Generálního štábu AČR ar-
mádní generál Ing. Vlastimil Picek rozka-
zem číslo 6/2010-1304 ze dne 26. února 
2010 uděluje čestný odznak AČR Za zá-
sluhy III. stupně

RNDr. Petru HÁJKOVI – starostovi 

města Vyškov za významný přínos při 
budování vojenského školství na terito-
riu města Vyškov. •

Text: RNDr. František Herodek
Foto: Olga Karaff ová
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FOTOREPORTÁŽ FOTOREPORTÁŽ 

Velitelská příprava štábu VeV – VA dne 8. března 2010Velitelská příprava štábu VeV – VA dne 8. března 2010

Foto: Olga Karaff ová
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Semináře se účastnili  zástupci zá-
ložních důstojníků Německa, Dánska, 
Nizozemí, Velké Británie, USA a ČR. Nad 
seminářem převzal záštitu místopřed-
seda vlády a ministr obrany ČR Martin 
Barták a hejtman Jihomoravského kra-
je Michal Hašek. Význam uvedeného 
semináře podtrhuje osobní účast a ak-
tivní zapojení poslance Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Michaela 
Hrbaty, místopředsedy výboru pro 
obranu a velitele Velitelství výcvi-
ku záloh armády USA generálmajora 
James B. Mallory.

Po zahájení a úvodních vystoupe-
ních byli účastníci semináře rozděle-
ni do pracovních skupin k  řešení otá-
zek spojených s postupem při výcviku, 
přípravě, vzdělávání a možném nasa-

zování záložních jednotek v rámci ná-
rodních a mnohonárodních operací. 
Výstupním dokumentem celého se-
mináře pak byly návrhy jednotlivých 
postupů a řešení efektivní výstavby 
a možného nasazení záložních sborů 
(jednotek) členských států NATO.

V  červenci letošního roku proběh-
ne u VeV – VA ještě jedna akce v rám-
ci vzdělávání záložních důstojníků 
NATO, zemí, kteří jsou členy CIOR, a to 
14denní jazyková akademie. •

Text: major v. z. Arnošt Líbezný, 
prezident Asociace záložních brigád

Foto: Olga Karaff ová

Vzdělávání záložních důstojníků NATO 

ve Vyškově

Ve dnech 7. – 10. dubna 2010 proběhl u Velitelství výcviku – Vo-

jenské akademie ve Vyškově (VeV – VA) seminář mladých zá-

ložních důstojníků CIOR (Mezispojenecká konfederace záložních 

důstojníků). Seminář je organizován ve spolupráci národního re-

prezentanta CIOR, Asociace záložních brigád majora v. z. Arnošta 

Líbezného a VeV – VA Vyškov. Účelem semináře bylo diskutovat ná-

rodní principy výstavby, výcviku, vzdělávání a použití záložních 

jednotek v rámci národních a mnohonárodních operací.
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Výcvik, který zahajoval s 19 přísluš-
níky, zde po jeho 14 dnech z celkových 
6 týdnů absolvuje již jen 17 příslušníků. 
Ti by se měli v jeho průběhu naučit ne-
jen základním dovednostem v  jednot-
livých druzích příprav, ale zvýšit si také 
svou fyzickou zdatnost a psychickou 
odolnost. Rozhodujícími předměty, ve 
kterých by měli získat potřebné znalos-
ti a dovednosti, jsou střelecká, taktická, 
zdravotní a tělesná příprava, a k nim pak 
postupně přibývají i další poznatky z  to-
pografi cké, spojovací, ženijní přípravy 
a  ochraně proti zbraním hromadného 
ničení (OPZHN). V rámci základních řádů 
jsou tito příslušníci také seznamováni 
s právními a fi nančními náležitostmi vy-
plývajících ze zákonů, vyhlášek a vojen-
ských předpisů. 

Rozhodujícími zaměstnáními v  prů-
běhu výcviku bude plnění základního 
cvičení ve střelbě ze samopalu, praktic-
ká zaměstnání z taktické přípravy a vý-
cvik na ohňové dráze, plánované do 
poslední fáze jejich přípravy. Získané 
vědomosti pak v samotném závěru 6tý-
denní přípravy budou muset prokázat 
složením sdružené zkoušky. 

Úspěšné absolventy pak čeká slav-
nostní vyřazení dne 12. května 2010 
v prostorách Praporčického klubu v are-
álu kasáren Dědice. •

Text: kapitánka Monika Nováková, 
tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto:  Olga Karaff ová
       

Příslušníci aktivních záloh 

absolvují 

VOJENSKÝ VÝCVIK 

VE VYŠKOVĚ

O
d 1. dubna 2010 absol-

vují u Institutu výcviku 

Velitelství výcviku – Vojenské 

akademie ve Vyškově výcvik 

další příslušníci aktivních záloh.

Zaměstnání bylo koncipováno ve 
dvou samostatných blocích - pro poslu-
chače UO a příslušníky Společných sil. 
Přednášky poskytly účastníkům speci-
fi cký pohled na to, s jakými novými jevy 
se musejí velitelé na taktickém stupni 
(prapor) vyrovnávat. Lektorem byla zdů-
razněna nutnost přizpůsobení organi-
zační struktury se začleněním nových 
prvků do sestavy praporu v  závislosti 
na plněném úkolu. Značnou pozornost 
věnoval významu a důležitosti ochrany 
vojsk před současnými hrozbami v ope-
račním prostoru nasazení a přípravě jed-
notky před jejím nasazením do operace.

Na přednášku navazovala živá dis-
kuse, ve které se studenti UO i příslušní-
ci velitelského sboru zajímali o konkrét-
ní aspekty vedení zahraničních operací.

Organizačně se na přípravě a prove-
dení přednášky podíleli Ing. Pavol Varga, 
Ing.  Jozef Buza a  Ing.  Karel Kudlička 
z  Oddělení koncepcí analýz a  zevše-
obecňování zkušeností Institutu dok-
trín. Zahraniční hosté vůbec poprvé na-
vštívili město Brno a uvítali možnost se 

v předvečer přednášek seznámit s těmi 
nejzajímavějšími historickými částmi 
města. •

Autor:  Ing. Karel Kudlička
Foto: Mgr. Zdeňka Dubová 

PŘEDNÁŠKA ZAHRANIČNÍHO LEKTORA 

ke zkušenostem z vedení současných operací na taktické úrovni

I
nstitut doktrín VeV – VA v součinnosti s Fakultou ekonomiky a managementu UO Brno 

připravil dne 8. dubna 2010 pro vybrané příslušníky velitelského sboru AČR, poslucha-

če a lektory UO přednášky zahraničního lektora na téma „Zkušenosti jednotek USA z ve-

dení současných operací“. Přednášející pplk. John Reynolds se v různých velitelských 

a štábních funkcích účastnil operací v Perském zálivu, v Africe, na Balkáně a třech opera-

cí  v Iráku. Při dvou posledních působil ve funkcích velitele praporu 1/26 pěšího pluku a ve 

funkci velitele praporního úkolového uskupení Task Force 2-28 „Black Lions“. Přednášky 

se účastnilo celkem 82 příslušníků AČR od SpS a UO Brno.



Posádka Vyškov – PROFESIONÁLčíslo 4/2010

11

Příslušníci Kurzu odborníků oprav 
kolové techniky byli pod vedením in-
struktora nrtm. Vladimíra Harenčáka 
seznámeni s  úkony základních druhů 
údržby a oprav kolové techniky použí-
vané v AČR jako je T-810, T-815, LR-110 
a UAZ-469. Na závěr byli seznámeni s vo-
zidly DINGO a IVECO.

V Kurzu polní proviantní techniky 
byli účastníci kurzu proškoleni z § 4 Vyhl. 
č. 50/1978 Sb., o obsluze elektrických za-
řízení a práci na nich, školení tlakových 
nádob stabilních a školení obsluh pol-
ní proviantní techniky pro přípravu stra-
vy. V rámci výuky byli vedoucím instruk-
torem prap. Sečkárem  prakticky sezná-
meni s  přípravou stravy v  polních pod-
mínkách, manipulací s prostředky polní 
proviantní techniky a bezpečností práce.

Kurz zbrojíř byl zaměřen na údrž-
bu, opravy a kontrolní prohlídky ručních 
zbraní používaných v AČR. Byl rozdělen 
do dvou částí, a to teoretické části, která 
proběhla na učebně, a praktickou ukáz-
ku na střelnici. Kurz proběhl pod vede-
ním instruktorů Kurzu odborníků oprav 
ručních zbraní prap. Petra Křivánka 
a nrtm. Rostislava Wendzela.

Uvedených kurzů se zúčastni-
lo 16  příslušníků AZ, kteří svým přístu-
pem k plnění úkolů, zejména přístupem 
k  praktickému výcviku, prokázali vyso-
kou profesionalitu. •

Text: pplk. Ing. Jan Koutník
Foto: o. z. Josef Gottvald

VÝCVIK AKTIVNÍCH ZÁLOH

V
 prvním čtvrtletí roku 2010 proběhl u Odboru přípravy logistic-

kých a zdravotnických odborností Institutu výcviku výcvik pří-

slušníků aktivních záloh. Jednalo se o tři kurzy, a to Kurz odborníků 

oprav kolové techniky, Kurz polní proviantní techniky a Kurz zbrojíř. 

V  tomto čtvrtletí proběhl třikrát Kurz 
první pomoci-rozšířený a jednou Kurz 
první pomoci. Důležitá zaměstnání jsou 
realizována nejen na učebně, ale hlavně 
v terénu za použití zdravotnických pomů-
cek. Výcvik probíhá v  podmínkách blíží-
cích se bojové situaci při odsunu a ošetře-
ní zraněného na bojišti.

Zaměstnání v  terénu zpravidla 
probíhají pod taktickým námětem. 
Různé taktické situace u vojáků zvyšu-
jí samostatnost, odbornost a rozhod-
nost poskytnutí první pomoci. V  rámci 
zaměstnání mají vojáci možnost prověřit 
vlastní schopnosti, dovednosti a psychic-
kou odolnost při ošetřování poranění 
ohrožující život.

Výuku u Kurzu první pomoc-rozšíře-
ný zabezpečují instruktoři výcviku prap. 
Bc.  Pavlína Klčová, prap.  Milan Štípala 
a  pprap. Tomáš Chudárek. U Kurzu prv-
ní pomoci jsou instruktoři výcviku prap. 
Eliška Komárková, lektoři o.  z. Jozef Stas 
a o. z. Miroslav Kulich. •

Text: pplk. Ing. Jan Koutník
Foto: o. z. Josef Gottvald

Výcvik zdravotnických 

odborností 

V
 prvním čtvrtletí roku 2010 byla 

u Oddělení přípravy zdravotnických 

odborností Odboru přípravy logistických 

a zdravotnických odborností Institutu vý-

cviku věnována pozornost nejen dlouho-

dobým zdravotnickým kurzům, ale i pro-

vedení krátkodobých účelových kurzů. 

Kurz první pomoci a Kurz první pomo-

ci-rozšířený je určen pro vojáky vysíla-

né do zahraničních misí, v současné době 

pro kontingent 1. OMLT. Cílem výuky 

a výcviku v uvedených kurzech je připra-

vit vojáky na samostatnost a rozhodnost 

při úkonech, které zachraňují život zraně-

ného vojáka.
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Pokusím se vám ve zkratce přiblí-
žit naši činnost a vynechám aktivity ve-
dené přímo ve prospěch samotného 
útvaru spojené s řízením, plánováním, 
personálem, fi nancemi atd. Prapor za-
bezpečení se skládá z  velení a štábu 
útvaru, oddělení logistiky, roty bojové 
techniky, roty dělostřelectva, techniky 
letectva, PLV a PLRV, roty speciální tech-

niky, roty zabezpečení, roty údrž-
by UVZ, roty logistiky, vojenské ha-
sičské jednotky a skupiny podpory 
kvality života.

Hlavním úkolem útvaru je: za-
bezpečit technikou, materiálem, muni-
cí, PHM, UVZ a službami všechny útvary 
posádky Vyškov včetně zabezpečení vý-
cviku vojsk všech cvičících jednotek ve 
VVP Březina. 

Z  této všeobecné defi nice vyplý-
vá: Chcete se dostat s vojáky na výcvik 
a nejít pěšky? Chcete cvičit a provádět 
výuku se speciální technikou nebo pře-
pravovat materiál? Przab to pro vás za-
bezpečí. Technika při výcviku zapad-
la? Przab ji vyprostí. Něco se na tech-
nice pokazilo? Przab to opraví. Chcete 
cvičit dnem i nocí? Naplánujte si výcvik 
a przab to zabezpečí. 

K  těmto účelům máme k  dispozici 
techniku automobilní, tankovou, obrně-
nou, ženijní, chemickou, dělostřeleckou, 
logistickou i leteckou. Právě o letec-
ké technice se ve spojitosti s Vyškovem 
často mluví, často i za hranicemi repub-
liky, ale ne každý ví, že tuto techniku na 
hale vzdušných sil obhospodařuje právě 
przab. Dále zabezpečujeme komplex-

ní parkovou službu včetně zabezpeče-
ní PHM, nabíjecí stanice a myčky tech-
niky. Neméně důležitým úkolem przab 
je zabezpečení strážní služby na PMS 
a ochranné směny na Úpalí. 

Obrovským a často opomíjeným 
úkolem je logistické zabezpečení, 
které zahrnuje veškeré sklady mate-
riálu od munice až po stavebně uby-
tovací materiál, opravny techniky, za-
bezpečení oprav v  civilním sektoru, 
metrologii a OTD, plnění hospodářsko-
dopravních úkolů, vedení účetní eviden-
ce všech majetkových uskupení, řešení 
otázek ekologie, ubytovací služby, po-
žární ochranu cestou vojenské hasičské 
jednotky, údržbu a provoz protipožár-
ních zařízení, zpracování uživatelských 
požadavků akviziční potřeby za oblast 
logistiky, nákupy materiálu, zabezpečení 
a údržba veškerých sportovních zařízení, 
provoz učebních bloků atd. 

Dalším nemalým úkolem je za-
bezpečení vojenského provozu VVP 
Březina a UVZ. Málokdo ví, co to všech-

V
šichni dobře víte, že Prapor 

zabezpečení (przab) tady 

je. Ale víte také, co všechno 

vlastně tento útvar zabezpeču-

je a jaké úkoly plní nejen ve pro-

spěch Vyškova? Drtivá většina 

zaměstnanců kasáren Dědice 

při položení této otázky odpo-

ví, že disponuje technikou ve 

prospěch zabezpečení výcviku, 

sklady a dílenskými provozy. 

Ano, je to pravda, ale je to jen 

malá část z toho, co tento útvar 

zabezpečuje.

O čem je 

PRAPOR ZABEZPEČENÍ
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no zahrnuje. Jakým způsobem se plá-
nuje a  koordinuje výcvik ve VVP, jak 
probíhá údržba VVP, co vlastně ve VVP 
je za zařízení, kdo všechno u nás cvičí 
a kam až VVP sahá. Naši lidé musí v mi-
nimálních počtech osob a minimál-
ních fi nančních nákladech udržovat 
v  provozu veškeré cvičiště, střelnice 
a  výcviková zařízení. Musí zabezpečo-
vat uzavírací stráže při střelbách (což je 
takřka denně). Zabezpečují službu py-
rotechnika a v neposlední řadě v jakých 
podmínkách tohle vše musí plnit.

Myslíte si, že už je toho dost? Je, ale 
ještě pořád to zdaleka není vše. Przab 
má k  dispozici Skupinu podpory kva-
lity života, která zabezpečuje spo-
lečenský, kulturní a sportovní život 
v  posádce, činnost zájmových skupin 
a  kroužků. K  dispozici má Posádkový 
dům armády a Společenský klub, kde 
je mimo jiné v provozu i půjčovna DVD, 
knihovna a  internetové pracoviště. 
Bohužel, množství akcí je závislé na fi -
nančních prostředcích. Tato skupina za-
jišťuje rovněž nákup a distribuci knih 
a  DVD pro potřeby zahraničních misí 
AČR.

Chcete si v poledne dát oběd, nebo 
si něco koupit v  kantýně? My pro vás 
materiálně a technicky zabezpečuje-
me stravování prostřednictvím VLRZ. 
Procházíte přes bránu, někdo vás kont-
roluje a po pracovní době střeží a kont-
roluje areál kasáren? Je to CBA Vojenské 
lesy a statky, kterou materiálně, tech-
nicky a dokumentačně zabezpečujeme. 
Pro příslušníky základního výcviku za-
bezpečujeme doplnění základního vy-
strojení a rovněž technikou výcvik zá-
loh. V  neposlední řadě jsou příslušníci 
Praporu zabezpečení zařazeni ve spous-
tě hotovostí. Opravdu toho není málo.

Přesně popisovat dílčí úkoly každé 
součásti útvaru by bylo zdlouhavé, ale 
pevně věřím, že jsem vám alespoň tro-
chu přiblížil činnost Praporu zabezpeče-
ní. Lze říci, že jsme dělníky armády. O na-
šich problémech se nikde příliš nemluví. 
Jen se řekne zabezpečte a tím se kon-
čí. I přesto bych rád poděkoval všem, 
kteří nás chápou a pomáhají nám a hlav-
ně bych rád poděkoval všem příslušní-
kům Praporu zabezpečení za jejich obě-
tavou a kvalitní práci nejen ve prospěch 
posádky Vyškov. •

Text a foto: Vrchní praporčík przab
nprap. Petr Rychnovský

Foto: Olga Karaff ová, nprap. Petr Rychnovský

Možnosti oprav se minimalizu-
jí a  nákup nové techniky je odložen 
na „ne určito“. Tato finanční restrik-
ce se dotýkají i Letecké radionavi-
gační služby (LRNS) v AČR, technické 
stacionární prostředky na leteckých 
základnách stárnou. Z toho důvodu 
odborné orgány LRNS stanovily ko-
misi pro prověření polních pojízdných 
prostředků NAVYRA-II a BASA-II-L k za-
bezpečení zálohy stacionárních pro-
středků LRNS v AČR. Komise ze stupně 
Skupiny logistiky Ministerstva obra-
ny (Slog MO) a Velitelství Společných 
sil (VeSpS) přezkoumala technický 

stav NAVYRA-II a BASA-II-L a prověři-
la družstva LRNS u Praporu zabezpe-
čení z  rozvinutí a obsluhy prostředků 
NAVYRA-II a BASA-II-L.

Komise vyhodnotila výstavbu da-
ných prostředků, údržbu dané techni-
ky a celkový přístup k plněnému úko-
lu výtečně a konstatovala, že přísluš-
níci przab jsou schopni držet hotovost 
pro zálohu technických stacionárních 
prostředků na leteckých základnách. •

Text: por. Bc. Jiří Grausgruber, 
prap. Vlastimil Vysoudil

Foto: kpt. Ing. Pavel Šlimar

Prověření prostředků 

Letecké radionavigační služby

D
ne 8. 4. 2010 proběhlo ve 

Vyškově v prostorách VVP 

Březina přezkoumání technic-

kého stavu a způsobilosti roz-

vinutí prostředků NAVYRA-II 

(traťový přibližovací maják) 

a BASA- II-L (mobilní komplet 

pro samostatné vrtulníkové let-

ky), sloužící pro výstavbu polní-

ho letiště.
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Zaměstnání zahájil dne 6.  4.  2010 
v  9  hodin na cvičišti Vešperk ve VVP 
Březina (CRL) náčelník OPřLogZdOdb  
pplk.  Ing. Jan Koutník, kde přivítal pří-
tomné hosty a provedl krátkou prezen-
taci odboru. 

Praktická ukázka byla zahájena vy-
proštěním zraněné osoby z  havarova-
ného vozidla. Ukázku zásahu prováděli 
příslušníci Oddělení přípravy požárních 
odborností kpt. Ing. Leoš Janda, npor. 
Bc. Jan Dorfel, prap. Zdeněk Šavelka 
a prap. Jaroslav Voneš za asistence ve-
doucí instruktorky z  Oddělení přípra-
vy zdravotnických odborností prap. Bc. 
Pavlíny Klčové. Vzhledem k tomu, že při 
nehodě došlo k  takové deformaci ka-
roserie vozidla, že nebyl možný vstup 
dveřmi, jedna skupina prováděla roz-
stříhání karoserie, druhá skupina pro-
nikla dovnitř vozu zadním oknem a za-
bezpečila kontakt se zraněným. Po vy-
proštění zraněného z  vozidla a jeho 
ošetření následovalo naložení do sa-
nitky a odsun do zdravotnického zaří-
zení. Havarované vozidlo bylo pomocí 
vysokozdvižného vozíku DVHM nalože-
no instruktorem výcviku prap. Petrem 
Stromským na vozidlo T-815, čímž se 
prezentoval výcvik na vysokozdviž-
né motorové vozíky, který se u odbo-
ru provádí. 

V  rámci další prezentace odbo-
ru předvedli instruktoři Výcvikové sku-
piny provozu a oprav TAT prap. Michal 
Fajmon a nrtm. Jaroslav Novák vyproš-
tění havarovaného vozidla. Jednalo se 
o převrácené vozidlo P-V3S, které bylo 
pomocí hlavního navijáku vyprošťova-
cího automobilu T-815 AV15 postaveno 
na kola a podvěšením připraveno k od-
sunu. Při odsunu došlo ke vzniku požá-
ru na odtahovaném vozidle a musela za-
sáhnout požární jednotka OdPřPoOdb, 
která vozidlo uhasila pomocí vozidla 
CAS-32.

Poté následovalo vyproštění OT-90 
vyprošťovacím tankem VT-72 a evaku-
ačních prostředků. Závěrem byl prezen-
tován výcvik jeřábníků řízený zkušeb-
ním komisařem zvedacích zařízení prap. 
Michalem Fajmonem. Za použití jeřábu 
T-815-AD-28 přemístil pásové vozidlo 
OT-90 na virtuální podvalník.

Vedoucí starší instruktor prap. Evžen 
Sečkár provedl prezentaci Výcvikové 
skupiny proviantních odbornos-
tí a  správců skladu. Seznámil přítom-
né s polní proviantní technikou pro pří-
pravu stravy, a to varničkou 54, PK12, 
PK26H, Poka 3/1. Na fotografi ích byly 
představeny nově zaváděné prostředky 
proviantní techniky. Jednalo se o  kon-
tejnerové kuchyně, Poka 4 a vozidlo  

CITRA-M. Rovněž byla rozvinuta hospo-
dářská výdejna, proběhla ukázka čin-
nosti hospodářského družstva při pří-
pravě stravy a vydána strava cvičícím.

Instruktor zabezpečující výuku a vý-
cvik mechaniků oprav kolové a bo-
jové techniky provedl ukázku tech-
niky a seznámení s  cílem a obsahem 
kurzů Odborník oprav kolové tech-
niky, Mechanik kolových vozidel LOV 
DINGO, Mechanik kolových vozidel-
OT64, Mechanik kolových vozidel T-810, 
Mechanik kolové bojové techniky. Cílem 
výcviku je pod vedením staršího in-
struktora nrtm. Vladimíra Harenčáka na-
učit vojáky provádět údržbu a opravy 
základních typů automobilů, kolových 
obrněných transportérů a jejich pod-
vozků. 

Rovněž tak starší instruktor nrtm. 
David Drábek provedl prezentaci kurzů 
Odborník oprav elektrovybavení kolo-
vé techniky a Odborník oprav elektrovy-
bavení  pásové techniky. Cílem kurzů je  
seznámit a naučit vojáky základní typy 
oprav elektrovybavení daných typů 
techniky. Vojáci se zde učí kompletně 
rozebrat startéry, alternátory, promě-
řují zdrojovou soustavu, diagnostikují 
vzniklé závady a provádí základní údrž-
bu elektrické soustavy vozidel. V průbě-
hu pětitýdenního kurzu vojáci absolvu-

METODICKÝ DEN 
náčelníka Odboru přípravy logistických a zdravotnických odborností 

Institutu výcviku

D
ne 6. dubna 2010 pro-

běhl za účasti plk. gšt.

Ing. Zbyňka Janečky, plk.

Ing. Jozefa Laura, pplk. Ing. 

Jaroslava Medka, pplk. Ing. 

Pavola Országha, nprap. Libora 

Pliešovského, pplk. doc. Ing. 

Jana Furcha z UO Brno a dalších 

hostů metodický den náčelníka 

Odboru přípravy logistických 

a zdravotnických odborností 

Institutu výcviku (IVý), zaměře-

ný na hlavní oblasti výuky a vý-

cviku u odboru. 
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jí dva týdny stáž u VÚ 4423 Přáslavice  
nebo u VÚ 5008 v Klatovech.  

Výuka odborníků oprav pásové tech-
niky je rozdělena do kurzů Odborník 
oprav pásové techniky – BVP, Odborník 
oprav pásové techniky – GM, MTLB 
a  Odborník oprav pásové techniky – 
T72. Pod vedením staršího instruktora 
nrtm. Jiřího Půži provádí údržbu a opra-
vy příslušné pásové techniky za použití 
dílenských  prostředků. Absolventi kur-
zu musí umět defektovat závady a pro-
vádět opravy jak na dílnách, tak i v pol-
ních podmínkách.

Oddělení přípravy zdravotnických 
odborností je akreditovaným pracoviš-
těm schváleným Ministerstvem zdravot-
nictví. Odborné stáže a zkoušky jsou při 
akreditaci zastřešovány Vojenskou ne-
mocnicí v Brně. Přítomní byli seznámeni 
lektorem instruktorem o. z. Miroslavem 
Kulichem s  použitím jednotlivých dru-
hů maket poranění, zdravotnickou 
výbavou používanou ve vojenských pol-
ních podmínkách a zdravotnický-
mi prostředky používanými k  odsu-
nu raněných. Závěrem bylo provedeno 
porovnání rozdílu v  používání zdravot-
nické výbavy v mírových a polních pod-
mínkách.

Součástí ukázek bylo i pracoviště od-
borníků oprav zbraní. Byly představeny 
dva kurzy, a to kurz Odborník oprav ruč-
ních zbraní a Odborník oprav zbraní bo-
jové techniky. V kurzu Odborník oprav 
ručních zbraní se klade důraz na zvlád-
nutí problematiky kontrolních prohlí-
dek zbraní, údržby, opravy a bezpečné 
manipulace se zbraněmi. Jedná se o tyto 
zbraně: pistole vz.  82, samopal vz.  58, 
univerzální kulomet vz. 59, 7,62mm 
kulomet PKT, odstřelovací pušky SVD, 
RPG–7, 12,7mm kulomet vz. 38/46, 
12,7mm kulomet NSV a AGS–17. V roce 
2011 se plánuje doplnění výuky o dal-
ší ruční zbraně. Např. pistole Glock  17, 
12,7mm odstřelovací puška Falcon. 
Instruktoři kurzu prap. Petr Křivánek 

a  nrtm. Rostislav Wendzel vlastní certi-
fi kát opravňující školit všechny uvedené 
zbraně v daném rozsahu. 

Cílem kurzu Odborník oprav vý-
zbroje bojové techniky je naučit pří-
slušníky kurzu provádět základní opra-
vy, údržbu a kontrolu jednotlivých 
zbraní bojové techniky. Důraz se klade 
na zvládnutí ošetřování, údržby a  kon-
trolních prohlídek u 30mm kanónu 
2A42, 120mm minometu, 122mm ra-
ketometu, ShKH DANA, kanón 2A46 
tanku T-72M4CZ. Na konci roku 2009 
byli instruktoři proškoleni v  Žatci izra-
elskou fi rmou RAFAEL na ošetřování 
a údržbu zbraňového systému na kolo-
vém obrněném transportéru PANDUR 2 
a v tomto roce by mělo proběhnout do-
školení na další dvě zbraně: kulomet 
MG 3 a zbraňovou stanici PROTECTOR 
M151 A2.

Akreditovaná Vojenská svářečská 
škola u České svářečské společnosti 
ANB provedla vedoucím instruktorem 
prap. Jiřím Dadokem ukázku svařování 
a  řezání kyslíko-acetylenovým plame-
nem v  polních podmínkách. Dále byly 
prezentovány svarky, které provedli ab-
solventi svářečské školy, a to jak na za-
čátku kurzu, tak ze závěrečných zkoušek 
(rozdíly byly velmi patrné). Ukázky svar-
ků byly ze tří základních metod svařová-
ní, a to obalenou elektrodou, plamenem 
a v ochranné atmosféře CO2. Byly uká-
zány rozlomené svary ze státní  úřední 
zkoušky obalenou elektrodou provede-
nou absolventy svářečské školy. Na nich 
lektor-instruktor o. z. Miroslav Drmola  
ukázal a vysvětlil vady ve svarech a chy-
by, které svářeči udělali. Dále objasnil 
druhy a metody zkoušení svarů. Na ná-
stěnkách byly zobrazeny polohy svařo-
vání, druhy svarů a typy plamenů. 

Na dalším pracovišti byla provedena 
ukázka svářecího agregátu vozidla VT-72, 
kterým je tento tank vybaven. Příslušníci 
kurzu Obsluha vyprošťovacích prostřed-
ků absolvují na začátku základní svářeč-
ský kurz z důvodu vybavení vyprošťovací 
techniky svářečskými agregáty.

Zaměstnání přiblížilo širo-
kou škálu odborností, které se cvičí 
u OPřLogZdOdb IVý. Zaměstnání splnilo 
stanovené cíle zásluhou dobré odborné 
a profesní připravenosti instruktorů pl-
nit svěřené úkoly. •

Text: pplk. Ing. Jan Koutník, o. z. Josef Gottvald
Foto: o. z. Josef Gottvald
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Kurz trvá 4 dny a jeho cílem je, aby 
účastníci získali odborné vědomosti 
a praktické dovednosti potřebné k pří-
pravě, organizaci a realizaci přepravy 
jednotek a materiálu po železnici na 
stupni útvar na území České republiky.

Výuka a výcvik v kurzu jsou zaměře-
ny zejména na získání praktických do-
vedností, které potřebují funkcioná-
ři útvaru k realizaci přepravy jednotek 
po železnici na území ČR. Posluchači 
se v teoretické výuce podrobně sezná-
mili s problematikou plánování, orga-
nizace a dokumentace přepravy, dále 
s  jednotlivými oblastmi zabezpečení 
převozu.

Při praktickém výcviku na železnič-
ní vlečce posádky Vyškov si poslucha-
či procvičili přebírání vagonů a jejich 
odstrojování. Dále si vyzkoušeli vypl-
ňování nákladových listů a komuni-
kaci s  orgány Českých drah a orgány 
Odboru vojenské dopravy, které byly 
na výcviku přítomny. Proběhlo také 
seznámení s metodikou stavby univer-
zální nakládací ocelové rampy UNOR. 

Při nakládání kolových i pásových 
vozidel na plošinové i nízkostěnné 

vozy byla vysoká pozornost věnována 
metodice navádění vozidel. Každý po-
sluchač musel prokázat své schopnos-
ti při praktickém navedení bojového 
vozidla pěchoty BVP-2 a Tatry T-810. 
Následně se procvičovalo upevňová-
ní techniky pomocí ocelových klínů 
a upevňovacích popruhů.

Na základě požadavků účastníků kur-
zu bude příští kurz – v roce 2011 – dopl-
něn o problematiku přepravy po želez-
nici v zahraničí. Jde o velmi specifi ckou 
oblast, kterou zatím řeší pouze Odbor 
vojenské dopravy na Velitelství sil pod-
pory.

Již druhým rokem je u Oddělení lo-
gistické přípravy standardem, že každý 
návštěvník vzdělávacího portálu nebo 
účastník kurzu se může seznámit s infor-
macemi o plánovaném kurzu. K dispozi-
ci má široké spektrum informací  – se-
znam účastníků kurzu, profi l účastníka 
kurzu, organizační pokyny pro nástup 
do kurzu, tématický plán kurzu a  kom-
pletní lekční fond v  elektronické po-
době.

Na zdárném průběhu kurzu se velmi 
dobrým způsobem podílel samostatný 

školní prapor, který mimo jiné bezpro-
blémově zajistil různorodý materiál pro 
výbavu „ostrého“ převozu.

Prapor zabezpečení standardně za-
jistil prostor vlečky, nakládací a upevňo-
vací prostředky v požadovaném množ-
ství a kvalitě. 

Zvláštní poděkování je určeno pří-
slušníkům vyprošťovacího družstva 
Praporu zabezpečení, kteří svým přístu-
pem a vysokým pracovním nasazením 
výrazně přispěli ke kvalitě praktického 
výcviku na vlečce.  •

Text: kpt. Ing. Martin Urbánek
Foto: Olga Karaff ová

Kurz organizace přepravy po železnici 

V
 úvodu 2. čtvrtletí 2010 proběhl u Velitelství výcviku – 

Vojenské akademie kurz Organizace přepravy po železnici. 

Kurz organizuje a provádí Oddělení logistické přípravy, odborným 

garantem kurzu je kpt. Ing. Martin Urbánek.
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Jedná se o virtuální simulátory 
typu  I, které jsou z  hlediska konfi gura-
ce vnitřních prostorů věrnými kopie-
mi skutečné bojové techniky. Následně 
byly do konce roku 2008 dodány k těm-
to soupravám tři pohyblivé základny 
a  jedna souprava osádkového simulá-
toru bez pohyblivé základny. Pro umís-
tění těchto simulátorů bylo u Odboru 
simulačních a trenažérových technolo-
gií nutné vybrat prostor na HTT a při-
pravit jej pro instalaci simulátorů. To 
znamená zajistit požadovanou infra-
strukturu (elektro, vzduchotechniku, kli-
matizaci, zpevněnou podlahu atd.) dle 
technických podmínek výrobce daných 
simulátorů. Vzhledem k neustálému sni-
žování rozpočtu rezortu MO bylo vel-
mi náročné a složité získat fi nanční pro-
středky z  programového fi nancování 
a zahájit investiční akci, kterou by se sta-
vební příprava prostoru – rekonstrukce 
vybrané haly – řešila. 

Na jaře 2009 se podařilo po domlu-
vě s  manažerem programu 207  820 
SV MO vyčlenit z  rezervy programu 
část fi nančních prostředků a připravit 
projektovou dokumentaci na rekon-
strukci haly. V  létě 2009 byla z  rezervy 
programu 207 820 nabídnuta VeV – VA 
další část fi nančních prostředků k rea-
lizaci. Po dlouhém jednání u ředite-
le SRDS-OS MO byla akce ke stavební 
realizaci schválena a fi nanční prostřed-
ky přiděleny. Na podzim 2009 proběh-
lo výběrové řízení na dodavatele stav-
by a ještě před ukončením roku dne 
28. 12. 2009 smlouva o dílo podepsána. 
Dnem 7.  1.  2010 byla hala č. 51 k  pro-

vedení stavebních prací předána 
dodavateli. 

V  průběhu rekonstrukčních 
prací haly proběhlo několik kon-
trolních dnů stavby za účasti do-
davatele stavby, PS 0624 Vyškov, 
VUSS Brno, Odboru simulačních 
a trenažérových technologií, VeV  – VA/
OPlRozUVZ, zástupce VZ 3255 Praha 
a  výrobce simulátorů. Závěrečný kont-
rolní den stavby proběhl dne 8. 4. 2010 
s  cílem provedení předpřejímky pro-
váděných prací a dne 12. 4. 2010 byla 
dokončená hala včetně technologic-
ké místnosti od dodavatele stavebních 
prací převzata a předána Odboru simu-
lačních a trenažérových technologií. 

Instalaci osádkových simuláto-
rů BVP-2 zahájil výrobce simulátorů 
VR Group, a. s. dnem 13. 4. 2010 a tato 
bude probíhat až do 5. 8. 2010. Nově 

vytvořená učebně výcviková základ-
na, která bude tvořena třemi osádko-
vými simulátory BVP-2 na pohyblivých 
základnách  a  jedné soupravy bez zá-
kladny s  jedním instruktorským praco-
vištěm, bude sloužit k  výcviku všech 
jednotek společných sil a zvláště k  pří-
pravě jednotek předurčených do zahra-
ničních misí.  •

Text a foto: mjr. Ing. Ladislav Žabka, 
Odbor plánování a rozvoje UVZ VeV – VA

REKONSTRUKCE HALY č. 51 
pro umístění osádkových simulátorů BVP-2

V
 rámci projektu Výstavba si-

mulačních center – II. etapa 

byly k Odboru simulačních

a trenažérových technologií 

Vyškov dodány v roce 2007 tři 

soupravy osádkových simuláto-

rů BVP-2 bez pohyblivých zákla-

den a jedna souprava instruk-

torského pracoviště.
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FOTOREPORTÁŽFOTOREPORTÁŽ
  

Kurz civilních pracovníků NATO 

před vysláním do prostorů operací 

(21.–28. 4. 2010)

Foto: Olga Karaff ová
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Výcvik příslušníků AZ v  účelových 
kurzech byl organizován ve třech ná-
stupních termínech: 1.–4.  3.  2010, 
8.–11. 3. 2010, 15.–18. 3. 2010.

Hlavním cílem bylo zdokonalit pří-
slušníky AZ v obsluze a střelbě z ručních 
zbraní. Teoretická výuka a praktický vý-
cvik byl prováděn se samopalem, leh-
kým kulometem a pistolí. 

První den kurzu byl věnován teo-
retické přípravě, kde si vojáci obnovi-
li již získané znalosti o zbraních a pra-
vidlech střelby. Řada příslušníků AZ se 
svěřila, že některé zbraně vůbec ne-
znají nebo z nich ještě nestříleli a nebo 
z nich stříleli jako vojáci základní služby 

(např. před 19 lety). Druhý den  byl vý-
cvik zaměřen na metodický nácvik na 
TSC–100, kde byla pozornost věnovaná 
činnosti se zbraněmi a na palebné čáře. 
Rozhodující byly ostré střelby z  jednot-
livých zbraní plánované v posledních 
dvou dnech na PS Ferdinandsko a SBV B 
ve VVP Březina. 

I přes různou úroveň připravenos-
ti jednotlivých příslušníků AZ byly cíle 
a úkoly výcviku u všech splněny na vel-
mi dobré úrovni.  •

Text: pplk. Ing. Jiří Heřmanský, 
kpt. Ing. Marek Podlesný

Foto: prap. Martin Maršík

V
 měsíci březnu byl u Odboru základní přípravy (OZPř) organi-

zován výcvik příslušníků AZ ve střelbě z ručních zbraní. OZPř 

běžně účelové kurzy neprovádí. Z důvodu pozastavení náboru do 

OS ČR a volných kapacit  OZPř výcvik v těchto kurzech připravil 

a provedl. Jednalo se o 4denní účelové kurzy.

Termín
Plánovaný 

počet

Upřesněný 

počet

Skutečně nastoupilo

ženy muži celkem

1.–4.3. 50 47 2 36 38

8.–11.3. 50 58 1 46 47

15.–18.3. 50 30 – 23 23

Celkem 150 135 3 105 108

ÚČELOVÉ KURZY AKTIVNÍCH ZÁLOH 

v měsíci březnu 2010

Počty příslušníků AZ v I. čtvrtletí 2010:
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Mnozí lidé se jistě optají: „Co to vlast-
ně je a k čemu je to dobré?“ Na to lze od-
povědět dvěma způsoby. Zjednodušeně 
se dá říci, že se jedná o zařízení lidově 
nazývané černá skříňka, které sleduje 
pohyb automobilu a jeho účelem je „špe-
hování“ řidiče. Ovšem správnější bude 
vysvětlit konstrukční základ jednotky, její 
skutečnou funkci ve vozidle a možnosti 
aplikací pro zvýšení bezpečnosti a zlep-
šení ekonomiky provozu včetně uplatně-
ní ve výcviku řidičů. O to druhé vysvětlení 
se pokusím v následujícím textu.

Základní technický princip jednotky 

integrace vozidlových dat – Black Box

Elektronika v  moderním motoro-
vém vozidle je nadstavbovým pro-
středkem, který umožňuje lépe splnit 
základní cíle vývoje vozidla. Hlavními 
výhodami jsou zvýšení bezpečnosti, 
hospodárnosti, jízdního pohodlí a sní-
žení negativního vlivu na životní pro-
středí. Vývoj elektronických prvků pro 
motorová vozidla však otevírá zcela nové 
potenciály pro inovace mechanických 
systémů, které lze elektronickými prvky 
výrazně zdokonalit, dát vozu úplně nové 
schopnosti a tím zvýšit jeho celkovou 
užitnou hodnotu. Moderní automobily 
bývají vybaveny např. řídicími jednotka-
mi motoru, převodovky, brzd, tempoma-

tu, komfortní elektroniky, komunikačního 
a hudebního centra, tedy systémů jako 
ABS (antiblokovací systém), EBD (el. dělič 
brzdné síly), EDS (el. uzávěrka diferenciá-
lu), ASR (regulátor prokluzu kol), ESP (sta-
bilizační systém) a řadou dalších zařízení. 

Podstatnou podmínkou pro umožně-
ní zástavby asistenčních a jiných elektro-
nických systémů do vozidla je existence 
sériového rozhraní. To u moderních au-
tomobilů tvoří zpravidla datová sběrnice 

typu CAN BUS (Controller Area Network).  
Tuto sběrnici lze zjednodušeně popsat 
jako dvojité kabelové vedení propojují-
cí veškeré řídicí jednotky osazené v  au-
tomobilu (viz obr. 1), kterých může být až 
šedesát. 

Dále CAN BUS obsahuje řadiče, trans-
ceivery a ukončovací odpory. Tyto prv-
ky bezprostředně umožňují datový tok, 
vysílaný a přijímaný řídícími jednotka-
mi, které si vzájemně poskytují informa-

Black Box již brzy zkvalitní výcvik řidičů 

T
éměř rok je v Institutu 

dopravní výchovy ře-

šen vnitřní rozvojový pro-

jekt „Monitorování efektivi-

ty a bezpečnosti provozu vozi-

del“. Někteří z čtenářů si jistě 

vzpomenou, jak v říjnu a v listo-

padu 2009 v kasárnách a oko-

lí potkávali červenou Škodu 

Octavia s továrními evidenční-

mi značkami a speciální výba-

vou. Popsané vozidlo sloužilo 

jako zkušební vůz pro testování 

jednotky fůze vozidlových dat – 

Black Box. 

Obr. 1 Schéma principu datové sběrnice CAN BUS a připojení jednotky Black Box

Obr. 2 Schéma datového protokolu zprávy doručované ve vedení CAN BUS
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ce prostřednictvím softwarového dato-
vého protokolu (viz obr. 2). Čím více těch-
to jednotek je vzájemně propojeno přes 
CAN BUS, tím více údajů o provozním sta-
vu vozidla je k dispozici. Této skutečnosti 
lze s výhodou využít a připojit na sběrnici 
také jednotku integrace dat – Black Box.

Zmiňovaná jednotka je klasický počí-
tač s operačním systémem Windows XP, 
upravený pro použití k  záznamu dat ve 
vozidle. Nepotřebuje monitor, fungu-
je při napájecím napětí 12 nebo 24  V 
a prostřednictvím přídavného zaříze-
ní umožňuje měření reakční doby řidi-
če. Stejnojmenný software, tedy Black 
Box, instalovaný v  jednotce integrace 
dat, umožňuje záznam, uchování a zpra-
cování informací produkovaných řídicí-
mi jednotkami vozu. Celkově lze praco-
vat  až s  30 druhy údajů (např. rychlost, 
spotřeba paliva, otáčky motoru, intenzi-
ta brždění, několik teplot, akcelerace, po-
loha vozu apod.). Všechny údaje jsou pra-
videlně, každých 20 milisekund (tj. 50krát 
za sekundu), zapisovány do databáze, 
odkud je lze získat v  podobě přesných 
tabulkových hodnot nebo grafu. Takové 
množství informací umožňuje spolehlivě 
vyhodnotit stav vozu v  jakékoliv situaci 
a čase jízdy a ze získaných parametrů ná-
sledně vyvodit příčiny a průběh konkrét-
ních událostí.

Původně byla jednotka Black Box ur-
čena pouze k poskytování informací o pří-
činách nehody vozidla, v němž je umístě-
na. Možnosti aplikací jsou však mnohem 

širší. Přístroj lze využít např. ke sledová-
ní pohybu vozidla po stanovené dráze 
v reálném čase, což by mohlo být výhod-
né pro zajištění přepravy nebezpečného 
nebo nadměrného nákladu, třeba mu-
nice. Další možností je lepší zabezpeče-
ní jízdy v proudu vozidel, např. za snížené 
viditelnosti. Automobily by mohly mezi 
sebou komunikovat a pomáhat řidiči 
udržovat správný směr a bezpečnou 
vzdálenost mezi sebou. Black Box také 
může pomoci vyhodnocovat jízdní styl ři-
dičů a ovlivňovat ekonomiku jízdy. Jistě 
by bylo možno jmenovat ještě další mož-
nosti upotřebení jednotky fůze dat.  V IDV 
se například připravuje výcvik řidičů 
s podporou zařízení Black Box.

Uplatnění jednotky Black Box při 

výcviku řidičů

Projekt popsaný v  předchozím textu 
byl doveden do závěrečné, třetí fáze řeše-
ní. Předchozí dvě etapy spočívaly v ověřo-
vání užitných vlastností jednotky integra-
ce dat zabudovaných do osobních vozů 
Škoda Fabia a Octavia. Tato činnost byla 
propojena s  přípravou metodik vyhod-
nocování vozidlových dat a vytvořením 
etalonů umožňujících  hodnocení jízdní-
ho stylu při řízení vozu. Taktéž byla připra-
vena metodika výcviku řidičů s využitím 
jednotky Black Box.

Ve třetí etapě práce na projektu bude 
jednotka integrace dat zastavěna do ná-
kladního vozidla Tatra, typ 810V. Hlavní 
pozornost řešitelů se soustředí na ověře-

ní funkce zařízení Black Box v novém typu 
vozu a použitelnosti již připravených eta-
lonů jízdních režimů a metodiky výcviku 
řidičů. Pokud dojde i v této fázi k potvrze-
ní výsledků získaných v předchozích ex-
perimentech, nebude zavedení nového 
typu výcviku řidičů nic bránit. Základní 
představu o způsobu nové výcvikové čin-
nosti si lze vytvořit z následujícího struč-
ného nástinu metodiky výcviku řidičů.

Metodika výcviku v řízení vozidel 

s  uplatněním prvků defenzivní jízdy, 

kontrolovaného jednotkou integrace 

vozidlových dat

Předpokladem je, že následující body 
metodického postupu budou součástí 
širšího školení řidičů:
1.  Volba zkušební trati s vhodnými para-

metry pro výcvik defenzivní jízdy.
2.  Instruktáž řidiče ve výcviku k  sezná-

mení s profi lem trati a dalšími para-
metry výcviku.

3.  První zkušební jízda – řidič uplatňuje 
jízdní styl podle vlastních zkušeností 
a zvyklostí.

4.  Okamžitá analýza dat zaznamena-
ných jednotkou Black Box – upozor-
nění řidiče na chyby v jízdním stylu 
z hlediska ekonomiky a bezpečnosti 
jízdy.

5.  Druhá zkušební jízda – řidič na stej-
né trati uplatňuje jízdní styl upravený 
podle pokynů instruktora.

6.  Analýza a komparace dat zaznamena-
ných jednotkou Black Box z obou zku-
šebních jízd.

7.  Vyhodnocení, zda bylo dosaženo po-
kroku v uplatňování jízdního stylu 
s prvky defenzivní jízdy.
Široké možnosti systému integra-

ce dat – Black Box bude výhodné využí-
vat ke zkvalitnění výcvikových činností. 
Základním kladem je především indivi-
dualizace výcviku řidičů a z toho plynou-
cí zaměření úsilí instruktora na odstraňo-
vání odhalených slabin každého jednotli-
vého řidiče. To by následně mělo vést ke 
zvýšení efektivity výcviku a ke zlepšení 
výsledků dosažených frekventanty kurzů.

Lze předpokládat, že systém integra-
ce vozidlových dat bude možno využít 
i k  dalším druhům výcvikových činnos-
tí řidičů vozidel AČR, avšak tyto možnos-
ti musí nejprve projít náročným experi-
mentálním ověřováním, než budou moci 
být uplatněny v reálném výcviku. •

Text: Ing. Bedřich Sedlák
Obrázky a foto: archiv IDV

Obr. 3  Výbava experimentálního vozu Škoda Octavia
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 Zahájení exekučního řízení

Exekuční řízení se zahajuje na zákla-
dě návrhu oprávněného (věřitele) na 
nařízení exekuce doručeného příslušné-
mu soudu či přímo exekutorovi, kterého 
si oprávněný vybere. Provedení exekuce 
zpravidla předpokládá uzavření smlou-
vy o provedení exekuce, která blíže vy-
mezí vztah exekutora a oprávněného.

 Co dělá soudní vykonavatel nebo-

li exekutor?

Vymáhá movitý majetek od dlužní-
ka. Označí předměty, které půjdou do 
dražby, vyplní protokol a z bytu odje-
de. Dokud se exekutor neukáže podru-
hé, má dlužník příležitost zaplatit zá-
vazek bez dalších zbytečných výdajů 
a  ztrát. Pokud tak neučiní, zahodí po-

slední možnost a o svůj majetek velice 
nevýhodně přijde. 

Dlužníci se mají proč strachovat

Na začátku je mnohdy jen jeden ne-
zaplacený dluh čítající objemem pár ti-
síců, na konci stojí u dveří bytu exeku-
tor, kterého téměř nic nezastaví.

Od 1. května roku 2001 nabyl účin-
nosti zákon č. 120/2001 Sb., o soud-
ních exekutorech. Počet soudně 
vymáhaných pohledávek narůstá do-
slova geo metrickou řadou a množství 
peněz v nesplacených dluzích dosahu-
je závratných částek. 

Jak se stát (nebo nestát) dluž-

níkem?

Exekutor přichází, legrace končí. 
Převažuje obecná shoda, že exekuční 
řád je zásadním průlomem do součas-
ného stavu vymáhání práva. Pokrývá 
všechny u nás v republice známé způ-
soby exekuce, ať už se jedná o srážky 
ze mzdy, přikázání pohledávky nebo 
o prodej cenných papírů, prodej movi-
tých a nemovitých věcí. Srážek z mezd 
postupně ubývá, protože ten, kdo 
podniká, nemá vlastně žádného plát-
ce mzdy. Exekutor přichází a dlužní-
kovi končí legrace v okamžiku, kdy už 
nepomohou ani výzvy, domluvy, opa-
kovaná upozornění ani rozsudky sou-
du. Dříve, než je za dveřmi bytu exe-
kutor se zámečníkem, se ale hříšníkovi 
zabavují bankovní účty. Hodně záleží 
na výši celkového dluhu a na stavu zů-
statku na účtech dlužníka. 

Dlužník dostává šanci.
Na otázku, jak se má dlužník chovat 

a reagovat, vám každý znalý věci bez za-
váhání odpoví: zaplatit a nenechat dojít 
celou věc až do krajnosti, kdy soudní vy-
konavatel tvoří soupis věcí a předmětů 
do dražby. Zatím v této fázi nic neodná-
ší. A to je ta pravá chvíle pro dlužníka – 
jít dlužné peníze zaplatit přímo k soudu. 
Se sepsaným majetkem, televizí, počí-
tačem či dalšími věcmi ovšem nesmí už 
ani pohnout. Nesmí jej zpeněžit ani do-
konce za účelem vyrovnání dluhu. Tyto 
věci totiž půjdou jen a pouze do soud-
ní dražby! 

Co umožňuje exekuční řád?

Aby věřitelé i nadále využívali jak 
výkon rozhodnutí prováděný soudem 
podle občanského soudního řádu, tak 
i  nedobrovolnou dražbu podle zákona 

Co je exekuce? 

Výkon rozhodnutí, jež nabylo právní moci.

OKÉNKO 
PREVENCE SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ

S
lovo exekuce pochází z la-

tinského slova „executio“ 

a jeho překlad v češtině doslova 

znamená „vytřást či vykonat“. 

Vůbec první exekuce se u nás ob-

jevily v 16. století. Právo už teh-

dy znalo pro stavovské poplatní-

ky tzv. přiznávací listy spolu

s rozvrhem berně. Středověké 

právo znalo rukojemství – nyněj-

ší ručitelství, protože už tenkrát 

platební morálka byla velmi sla-

bá. Naši předkové znali  napří-

klad i ručení osobní svobodou, 

tzv. ležení – byla to jakási smlou-

va o tom, že pokud dlužník ne-

zaplatí, platí v hospodě za své 

kumpány tak dlouho, dokud zá-

vazek nevyrovná; kuriozitou 

bylo rovněž ručení ctí a bylo běž-

né také vězení pro dlužníky. 
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o veřejných dražbách. Soudu dává na 
každý úkon lhůtu, ve které musí rozhod-
nout. Jinými slovy to znamená, že do 
15 dnů od doručení návrhu na zaháje-
ní exekuce musí být exekuce nařízena.

Co je základní zásadou úspěšné 

exekuce?

Rychlost, mnohdy je dlužník vyrozu-
míván o exekuci až poté, co mu byl za-
blokován účet, případně mu začne být 
dlužná částka srážena ze mzdy, nebo 
bude na dveře klepat soudní exekutor, 
aby sepsal a odvezl movité věci.

Exekuce k vymožení peněžitého 

plnění

Pohledávky přiznané soudním roz-
hodnutím či jiným exekučním titulem 
exekutor vymůže srážkami ze mzdy 
či jiných příjmů povinného (dlužní-
ka), přikázáním jeho pohledávky (např. 
z peněz na účtu), prodejem movitých 
věcí a nemovitostí nebo prodejem celé-
ho podniku povinného (lze postihnout 
též podíl v obchodní společnosti, člen-
ská práva v  byto-
vém družstvu, pa-
tenty, průmyslové 
vzory a ochranné 
známky). O způ-
sobu provede-
ní exekuce roz-
hodne exekutor 
v závislosti na vý-
sledku šetření 
majetkových po-
měrů povinné-
ho (dlužníka), 
případně dle in-
formací, které 
sdělí o  majetku povinného oprávněný 
(věřitel). Nesplatné pohledávky nebo 
pohledávky sice již splatné, ale ne-
přiznané exekučním titulem, vymá-
hat exekučně nelze, lze je však zajistit. 
Optimálním způsobem zajištění pohle-
dávky je pořízení exekutorského zápisu 
o uznání dluhu, jehož součástí je svolení 
dlužníka s provedením exekuce zápisu. 

Exekuce k vymožení jiné povin-

nosti

Exekutor je oprávněn provést vý-
kon exekučních titulů ukládajících vy-
klizení nemovitosti, odebrání věci, roz-
dělení společné věci, provedení prací 
a výkonů, prodej zástavy. Jsou již zná-
my případy, z nichž plynou zkušenosti 

s prováděním exeku-
cí vyklizením bytů, 
provedením prací 
najatou fi rmou, jejíž 
odměna jde na vrub 
povinného – tedy 
vašeho souseda, 
kterému se např. ne-
chce dobrovolně 
skácet strom ohro-
žující Váš dům apod. 
Exekuci lze provést 
na základě rozsud-
ku soudu ukládající-
ho povinnost vykli-
dit byt, odstranit škody, provést práce, 
apod. Exekutoři jsou dokonce schopni 
zajistit přístřeší pro povinného v přípa-
dě, že poskytnutí přístřeší ukládá vyko-
návaný rozsudek. 

Náklady exekučního řízení

Mezi náklady exekučního řízení pa-
tří zejména odměna exekutora a hoto-
vé výdaje vzniklé při provádění exekuce. 
Náklady exekuce hradí povinný (dlužník) 

a  exekutor je vy-
máhá v rámci exe-
kučního řízení. 
Oprávněný (vě-
řitel) má právo 
na náhradu ná-
kladů účelně vy-
naložených k vy-
máhání nároku 
(např. náhrada za 
právní zastoupe-
ní oprávněného). 
Náklady opráv-
něného hradí též 
povinný. 

Na jaké otázky bychom si měli 

před tím, než si vezmeme úvěr, odpo-

vědět?

-  Potřebuji skutečně tuto půjčku?
-  Dovolují mi mé fi nanční poměry vzít 

si tento úvěr?
-  Jak vysoká je pravděpodobnost, 

že můj příjem v průběhu spláce-
ní poklesne anebo výdaje naopak-
vzrostou?

-  Vím opravdu, kde lze získat úvěr za 
nejvýhodnějších podmínek?

-  Jak rychle jsem schopen peníze 
splatit?

-  Je vhodné si brát úvěr, za nějž ručí-
me bytem, domem?

Co dělat, když už se ocitnu v pro-

dlení s placením?

-  Nepanikařit, ale začít jednat. Není 
dobré nedělat nic a myslet si, že se 
situace sama zlepší. Nezlepší.

-  Vypracujte si seznam věřitelů.
-  Zjistěte aktuální výši dluhů.
-  Sepište si seznam svých příjmů a vý-

dajů.
-  Posuďte své výdaje a zvažte, zda by je 

nešlo snížit.
-  Snažte se zvýšit svůj příjem (bri-

gáda, …).
-  Předložte věřitelům plán splácení va-

šich dluhů.

Co byste naopak dělat neměli?

-  Nepůjčujte si další peníze, abyste 
splatili svůj původní dluh.

-  Neignorujte dopisy či žádosti o za-
placení.

-  Neslibujte splátky, které nejste 
schopni zaplatit.

-  Neignorujte své dluhy.
-  Jestliže máte dluh na kreditní kartě 

či v obchodě, přestaňte jejich služeb 
užívat a jen splácejte své závazky.

 Pokud si sami se svým problémem 
nevíte rady anebo potřebujete věc 
zkonzultovat s nezúčastněnou třetí 
osobou, můžete se obrátit na někte-
rou z organizací, které nabízejí bez-
platné poradenství, např. na občan-
ské poradny, anebo sdružení SPES, 
jež se specializuje na pomoc lidem, 
kteří se ocitli v potížích se splácením 
dluhů. •

POMOC: Sdružení SPES:
www.pomocsdluhy.cz

Zdroj internet
Zpracovala: kpt. Mgr. Monika Nováková, 

metodik komise P-SNJ VeV – VA

Klientčin manžel se zdržuje ne-
známo kde. Má spoustu dluhů, ne-
přebírá doručené dopisy. Exekuční 
řízení již bylo zahájeno. Klientka 
sice podala žádost o rozvod, 
k  němu ale zatím nedošlo a  v  exe-
kučním příkazu jsou jako povin-
ní vedeni oba. Teď zjišťuje, co může 
dělat, když na splácení dluhů svého 
muže nemá peníze…
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„O štědrém dnu se její stav začínal zhoršo-
vat, po půlnoci už nebylo na co čekat, protože 
se jí dýchalo stále hůře, tak jsme okamžitě jeli 
do hradišťské nemocnice, kde i přes veškerou 
péči lékařů musela být okamžitě převezena 
do dětské Fakultní nemocnice v Brně na od-
dělení ARO, kde byla okamžitě napojena na 
přístroje a stabilizována. Bohužel se její stav 
už nezlepšil natolik, aby mohla být od přístro-
jů odpojena a dýchat sama bez pomoci pří-
strojů. Proto ji musela být provedena tracheo-
stomie a také gastrostomie, protože tyto děti 
mají problémy s polykáním, a tak musejí stra-
vu přijímat přes zavedenou sondu v  bříšku.“ 
To jsou slova tatínka malé Vanessky, který je 
dojíždějícím příslušníkem Velitelství výcvi-
ku – Vojenské akademie, a spolu s manžel-
kou, která musela zůstat s Vanesskou v ne-
mocnici, vychovávají ještě další 3 děti.

Jediná možnost, jak být s  malou 
Vanesskou doma, bylo získat co nej-
rychleji domácí plicní ventilátor, elektric-
kou odsávačku, pulzní oxymetr a  dal-
ší důležitý zdravotnický materiál, což 
bylo samozřejmě otázkou vysokých fi -
nančních nákladů. Jen provoz ventiláto-
ru, ostatního zařízení a zdravotnických 
potřeb stojí ročně několik desítek tisíc. 
„Je to pro ni jedna z šancí, jak získat čas, než 

lékaři dokážou tuto nemoc vyléčit a my věří-
me a doufáme, že to nebude už dlouho trvat,“ 
konstatuje tatínek Vanessky, jehož rodina 
se tak doslova ze dne na den dostala do vel-
mi tíživé nejen osobní, ale i sociální situace.

Příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie (VeV – VA) stejně jako obyvatelé 
obce, ve kterém rodina žije, okamžitě pro-
jevili solidaritu a snažili se všemi možnými 
způsoby pomoci, a to především v získání 
potřebných fi nančních prostředků. Po linii 

občanské bylo rozhodující nepochybně zří-
zení konta: 43-6512240267/0100. 

U VeV  –  VA byla  – kromě vyčerpání 
všech fi nančních možností, které bylo mož-
né pro tento případ z úrovně VeV – VA po-
skytnout – okamžitě zorganizována mezi 
příslušníky také dobrovolná sbírka a za po-
moci právních poradců velitele podstou-
pena žádost ministrovi obrany o mimořád-
nou jednorázovou peněžní nenávratnou 
půjčku. 

Vanessku čeká ještě velmi dlouhý a těž-
ký boj s  touto nemocí, ale důležité je, že 
díky získání potřebných fi nančních pro-
středků může být Vanesska doma se svou 
rodinou. Rodiče malé Vanessky si pomo-
ci v této jejich opravdu nelehké situaci ne-
smírně váží a rádi by touto cestou chtěli vy-
jádřit své vřelé poděkování všem, kteří jim 
pomáhají. •

V
anesska (nar. 18.5.2009), 

trpí vážnou nemocí SMA I, 

která je v současné době nelé-

čitelná.

POPIS NEMOCI

Spinální svalová atrofi e 

(SMA), angl. Spinal muskular atro-

phy (Werdnigova-Hoff manova 

nemoc). 

Číslo jedna mezi genetickými 

zabijáky dětí. Onemocnění cha-

rakterizované zánikem části mo-

torických buněk předních rohů 

míšních s následnou atrofi í sva-

lů. Dochází k progresivnímu úbyt-

ku svalů ovládaných vůlí ovlivňují-

cí chození, lezení, kontrolu hlavy, 

krku a někdy dokonce i polykání.

Onemocnění vede ke kombino-

vanému postižení, vyžadující ce-

lodenní péči. Děti postižené tou-

to závažnou chorobou mají zcela 

normální, v mnoha případech až 

nadprůměrný intelekt a mentál-

ní schopnosti, nemohou však sa-

mostatně stát a chodit pro slabost 

svalstva pánve a dolních končetin.

V současnosti neexistuje ově-

řený lék, který by tuto nemoc vy-

léčil, ale dobrá zpráva je, že se na 

něm usilovně pracuje (fenylbuty-

rát), hlavně v USA. Probíhá tam ně-

kolik výzkumů.

Jedno z 6 000 dětí se narodí 

s  SMA, 50% z nich se svých dru-

hých narozenin nedožije.

Každý čtyřicátý člověk v sobě 

nosí gen SMA.

SMA může zasáhnout každého 

v jakémkoliv věku, jakékoliv ná-

rodnosti nebo pohlaví.

Text: kapitánka Monika Nováková, 
tisková a informační důstojnice VeV – VA

POMOCPOMOC  
PRO MALOU VANESSKUPRO MALOU VANESSKU
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Text: Mgr. Eva Kachyňová
Grafi cká úprava: Olga Karaff ová

POZVÁNKYPOZVÁNKY  

DO ZAHRANIČÍDO ZAHRANIČÍ
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Sobota 27. března byla dějištěm po-

pulárního závodu Hervis půlmara-

ton Praha 2010.

Letošní ročník přilákal na start přes 
šest tisíc běžců, mezi nimi i legendu 
českého fotbalu Pavla Nedvěda. 

Mimo závodu jednotlivců probí-
há současně i závod štafet, kdy půl-
maratónskou porci (21,0975 km) 
absolvují čtyři členové štafety 
(3×5  km, 1×6,0975  km). Zde dosáh-
lo vynikajícího úspěchu  družstvo VÚ 
1970, startující ve složení o. z. Daněk, 
kpt. Šolc, nrtm. Kamenský a ppor. 
Novotný. 

V kategorii bezpečnostních a zá-
chranných složek obsadilo výborné 
3.  místo a v absolutním pořadí všech 
štafet pak čtvrté místo z celkového po-
čtu 247 klasifi kovaných týmů!  

Kromě štafet měla vyškovská po-
sádka zastoupení také v jednot-
livcích. Nejlépe se s nástrahami 
trati a místy silným protivětrem vypořá-
dal rtn. Soukup, který proběhl cílem za 
1:38:12 hod.

Zbývající členové výpravy si ved-
li následovně: kpt. Gyögy 1:47:02, mjr. 
Bil 1:48:50, prap. Jánský 1:53:05 a nprap. 
Kryštof 2:00:54 hod.

Text a foto: Mgr. Radoslav Kala  

SPORT

Štafeta zářila

D
ne 31. 3. 2010 se od 14 hodin 

uskutečnil v posádce Vyškov 

„Velikonoční“ turnaj ve stolním tenisu. 

Možnost zúčastnit se měli všichni za-

městnanci posádky Vyškov včetně za-

městnanců rezortu MO, kteří byli v po-

sádce na různých kurzech.

Turnaj zorganizoval příslušník 
Školního praporu kpt. Pavel Stehlík 
v rámci prevence sociálně nežádoucích 
jevů.

Do turnaje se přihlásilo celkem osm 
skvělých hráčů z celé posádky. Hráči byli 
rozlosováni do dvou skupin, kde se utkal 
každý s každým. Do fi nálové čtyřky po-
stoupili rtm. Michal Piňos, prap. Martin 
Man, kpt. Jan Ivančo a kpt. Pavel Stehlík.

A jak to vše dopadlo? Třetí místo vy-
bojoval prap. Martin Man (przab). Ve 
velmi dramatickém a vyrovnaném fi ná-
le obsadil druhé místo kpt. Jan Ivančo 
(IVz).

Vítězem turnaje se stal kpt. Pavel 
Stehlík. Nejlepší obdrželi sladké veliko-
noční odměny.

Poděkování si zaslouží i ostatní hrá-
či, kteří se turnaje zúčastnili a přispěli 
tak k dobré atmosféře a k výborným vý-
konům.

Chtěl bych pozvat příznivce a hrá-
če stolního tenisu na další turnaj, kte-
rý se uskuteční ve čtvrtek 13. května od 
14 hodin na Společenském klubu ka-
sáren Dědice a bude poslední generál-
kou před přeborem VeV  – VA v  měsíci 
červnu. Kdo ještě stále váhá, nebojte se 
a přijďte se skvěle pobavit a možná i zví-
tězit. Text a foto: kpt. Bc. Pavel Stehlík

Tentokrát zvítězil pořadatel!
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Dámy a pánové,
v  tomto roce uplyne 75 let od chví-

le, kdy byla zahájena příprava vojenské-
ho personálu v posádce Vyškov. Za dobu 
sedm desáti pěti let zde působily tisíce vo-
jáků z  povolání i prezenční služby a také 
civilních zaměstnanců, kteří zabezpe-
čovali výuku a výcvik frekventantů růz-
ných typů škol a kurzů, jež byly postupně 
v různých časových obdobích ve Vyškově 
zřízeny. Další tisíce osob získaly vojenské 
vzdělání jako frekventanti těchto kurzů, 
absolventi učilišť, Vysoké vojenské školy 
pozemního vojska a Vojenské akademie. 
Mnozí z absolventů učilišť a Vysoké vojen-
ské školy dosáhli generálských hodností, 
zastávali a i dnes zastávají vysoké funkce 
v armádě. 

Příprava vojenského personálu v  po-
sádce Vyškov prošla různými, mnohdy 
nesmírně obtížnými a složitými etapa-
mi, které odrážely vývoj situace ve státě, 
ale i v  mezinárodních vztazích. Jediným 

cílem velitelského a vědecko pedagogic-
kého sboru však byla po celou dobu co 
nejlepší příprava frekventantů k  plnění 
funkcí v  armádě. K  tomu vyvinuli všichni 
společně nemalé úsilí. 

Časový prostor, který mám ke svému 
vystoupení, nedovoluje podrobně uká-
zat celou historii přípravy vojenského per-
sonálu v posádce Vyškov. Proto mi dovol-
te, abych připomněl alespoň její základní 
mezníky.

Počátek přípravy vojenského perso-
nálu v  posádce Vyškov spadá do období 
nárůstu nebezpečí fašistického Německa 
pro Československo po nástupu Hitlera 
k  moci v  roce 1933. V  roce 1934 byla zří-
zena Nejvyšší rada obrany státu a byla 
zahájena rozsáhlá reorganizace armá-
dy s  cílem zvýšení obranyschopnosti stá-
tu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo 
o  zřízení výcvikového tábora pro pěcho-
tu v prostoru severně od Vyškova. Cvičiště 
mělo umožňovat spolupráci pěchoty 
s  ostatními druhy vojsk. Proto dochází 
k  budování pěchotní, dělostřelecké a le-
tecké střelnice. Bylo vybudováno i tábořiš-
tě známé jako Kozí Horka, které umožňo-
valo pobyt 3 300 osob a 200 koní. Dnem 
1. listopadu 1935 bylo zřízeno velitelství 
Výcvikového tábora v Dědicích u Vyškova 
a umístěno v  zámečku Ferdinandsko ve 
výcvikovém prostoru. Výcvikový tábor byl 
samostatným útvarem podléhajícím veli-
telství III. armádního sboru.

V  roce 1937 je na základě rozhodnu-
tí MNO přemístěno do Vyškova z  Milovic 
učiliště útočné vozby. V  kronice učiliš-
tě, která je uložena ve Vojenském his-
torickém archivu v  Praze, se dočítáme: 
„Učiliště s instrukční rotou a vozidly doje-
lo do Vyškova dne 29. září 1937 v 7:00 ho-
din ráno. Velitelství bylo umístěno 
v  soukromém bytě ve městě a instrukční 
rota s vozidly nouzově ubytována v nedo-
stavěných kasárnách PÚV 2.“ 

Již dne 4. října byl zahájen kurz pro as-
piranty pěchoty a dělostřelectva. Od roku 
1937 do okupace dne 15. března 1939 
proběhlo v  Učilišti útočné vozby více než 
10 různých kurzů, které absolvovalo přes 
600 důstojníků, rotmistrů, délesloužících 
poddůstojníků a aspirantů. Velitelem uči-
liště byl plk. Josef Morávek, který se oka-
mžitě po okupaci zapojil do odbojové 
organizace Obrana národa. Němci byl 
později zatčen a zahynul v  Kounicových 
kolejích v Brně v prosinci 1939. 

Bezprostředně po okupaci převza-
la stávající zařízení německá armá-
da. Značně rozšířila výcvikový prostor. 
Bylo vysídleno celkem 33 obcí v  okolí. 
Vystěhovat se muselo 4 964 rodin s 19 288 
obyvateli. V  areálu kasáren na Kozí 
Horce byly zřízeny dvě praporčické ško-
ly Wehrmachtu. Jedna pro velitele tanků 
a  druhá pro velitele obrněných transpor-
térů. K  rozšíření kasáren a budování že-
lezobetonových objektů ve výcvikových 
prostorech byly využity protektorátní sta-
vební fi rmy a váleční zajatci. Německá ar-
máda využívala výcvikový prostor po ce-
lou dobu války. 

Po osvobození Vyškova byl výcvikový 
prostor dále využíván jednotkami, které 
byly postupně do Vyškova přemístěny. Šlo 
o tankovou brigádu ze západu vyzbroje-
nou tanky Cromwel a o 11. tankovou bri-
gádu z  Moravské Třebové vyzbrojenou 
tanky T 34. Od ledna 1946 byl používán 
ofi ciální název Výcvikový tábor Dědice 
u Vyškova.

Po skončení války došlo postup-
ně k  obnovení vojenského školství v  čele 
s  Vojenskou akademií v  Hranicích. 
V  roce 1946 existovalo i tankové učiliš-
tě v  Milovicích. Na základě rozhodnu-
tí MNO bylo učiliště, stejně jako učiliště 
útočné vozby před deseti lety, přesunuto 
do Výcvikového tábora Dědice u Vyškova. 
V  roce 1947 byla zřízena dvouletá dů-
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stojnická škola tankového vojska a v  je-
jím rámci škola důstojníků v  záloze tan-
kového vojska a aplikační kurzy důstojní-
ků tankového vojska. Od roku 1947 až do 
roku 1957, kdy tankové učiliště existovalo, 
prošlo řadou organizačních změn a bylo 
doplněno dalšími subjekty. 

Dnem 1. 10. 1950 byla rozhodnu-
tím MNO zřízena Tanková vojenská aka-
demie, která se stala součástí tankové-
ho učiliště ve Vyškově. 12. září 1952 bylo 
učiliště přejmenováno na Tankové učiliš-
tě Klementa Gottwalda. Počty příslušní-
ků stálého stavu i žáků učiliště se měnily. 
Např. v květnu 1952 bylo ve třech ročnících 
učiliště celkem 1 518 žáků a v učilišti pů-
sobilo 222 důstojníků, 15 poddůstojníků 
z povolání a 119 občanských zaměstnan-
ců. Prvním velitelem tankového učiliště ve 
Vyškově se stal v roce 1947 plk. František 
Řeřábek. Ve velení se dále vystřídali plu-
kovníci Konstantin Gottwald, Vratislav 
Skopeček, Andrej Ondík, Jaroslav Šimáček 
a Jan Cihlář. 

V  roce 1957 byla do Vyškova pře-
místěna Zdokonalovací škola důstojní-
ků pěchoty z  Bruntálu a Tankové učiliště 
Klementa Gottwalda bylo přejmenováno 
na Vojenské učiliště Klementa Gottwalda. 
Další změny následovaly v roce 1958, kdy 
bylo rozhodnuto o sloučení Vojenského 
učiliště Hrdiny Sovětského svazu kapitá-
na Otakara Jaroše, doposud dislokova-
ného v  Lipníku nad Bečvou, s Vojenským 
učilištěm Klementa Gottwalda se síd-
lem v Dědicích. Dne 1.  září 1958 vznik-
lo Vojenské učiliště hrdiny SSSR kapitá-
na Otakara Jaroše. Délka studia byla dva 
roky s jednoletou přípravkou. Školní rok 
se zahajoval 1. října a trval 11 měsíců. Byl 
rozdělen na dva semestry.

Rozkazem prezidenta republiky ze 
dne 17. března 1961 bylo dnem 31. květ-
na 1961 zrušeno Vojenské učiliště Hrdiny 
SSSR Otakara Jaroše a dnem 1. červ-
na 1961 vytvořeno nové – Vyšší vojen-
ské učiliště Hrdiny SSSR Otakara Jaroše 
ve Vyškově. To poskytovalo absolventům 
vyšší vojenské odborné vzdělání na úrov-
ni velitele čety a vyšší všeobecné vzdělá-
ní s aprobací učitele matematiky a tělesné 
přípravy u směru vševojskového a mate-
matiky a technické přípravy u směru tan-
kového pro druhý stupeň obecných škol. 
V září 1961 působilo v učilišti 337 důstoj-
níků, 91 praporčíků, 59 absolventů ŠDZ, 
380 posluchačů učiliště, 315 žáků ŠDZ 
a 1 008 vojáků základní služby. Velitelem 
Vojenského učiliště a Vyššího vojenské-

ho učiliště byl od roku 1957 do roku 1964 
gen. František Bedřich. Jeho nástupcem se 
stal generál Pavel Papač. 

Dnem 1. srpna 1967 bylo VVU-OJ 
na základě rozkazu prezidenta republi-
ky č. 06/67 ze dne 20.  června 1967 včle-
něno do „Velitelsko-organizátorské fa-
kulty“ Vojenské akademie Antonína 
Zápotockého Brno, dislokované ve 
Vyškově. Studium bylo čtyřleté a ab-
solventům byl udělován titul inženýr. 
Náčelníkem fakulty byl generálmajor 
Oldřich Kvapil. V  roce 1969 byl z  funkce 
odvolán a velením fakulty byl pověřen plk. 
Ing. František Herodek. Život fakulty i celé 
posádky Vyškov ovlivnily události spojené 
s 21. srpnem 1968, kdy bylo území repub-
liky obsazeno vojsky Varšavské smlouvy. 
Pro postoje k  těmto událostem muselo 
opustit svá místa 21 % příslušníků velitel-
ského a vědecko-pedagogického sboru.

V  roce 1972 dochází k  dalším roz-
sáhlým organizačním změnám. Na zá-
kladě rozkazu prezidenta republiky ze 
dne 28. června 1972 vzniká z  Velitelsko-
organizátorské fakulty ve Vyškově 
Vysoká vojenská škola pozemního voj-
ska kapitána Otakara Jaroše. Od školní-
ho roku 1972/1973 byly realizovány ná-
sledující typy studia – směr motostřelecký, 
tankový, raketového vojska a dělostře-
lectva, ženijní, vševojskový týl, zabez-
pečení PHM, proviantní zabezpečení, 
výstrojní zabezpečení a fi nanční zabezpe-
čení. Současně vznikly i dvouletá důstoj-
nická škola, roční důstojnická škola a vo-
jenská střední odborná škola. Velením VVŠ 
byl pověřen plk. Ing. František Herodek. 
Dnem 31. října 1972 převzal velení gene-
rálmajor Ing. Jozef Jurík. V  následujícím 
roce dochází k přemístění týlových speci-
alizací do Žiliny a RVD a ženijního vojska 
do Martina. 

V roce 1973 je zahájena výstavba no-
vého moderního areálu školy. V roce 1975 
je změněn název školy na Vysoká vojen-
ská škola pozemního vojska trojnásob-
ného Hrdiny ČSSR a  Hrdiny SSSR armád-
ního generála Ludvíka Svobody. V  roce 
1976 přebírá velení školy generálmajor 
Ing. Václav Roučka. K další rozsáhlé reor-
ganizaci dochází v roce 1979. Do Martina 
odchází dvouletá a roční důstojnická ško-
la. Z Martina naopak přichází obory RVD 
a ženijní. V říjnu 1981 přebírá velení školy 
generálmajor Ing. Zdeněk Havala. 

Další reorganizace následuje v  roce 
1983. Ze Žiliny přicházejí týlové speci-
alizace. Vzniká nová struktura fakult – 

Fakulta motostřeleckého vojska, Fakulta 
tankového vojska, Fakulta druhů vojsk 
se specializacemi RVD, ženijní a chemic-
ké, a Fakulta týlového a technického za-
bezpečení se specializacemi – vševojsko-
vý týl, proviantní zabezpečení, výstroj-
ní zabezpečení, zabezpečení pohonnými 
hmotami a mazivy a fi nanční zabezpeče-
ní. Dnem 1. září 1987 je umožněno poprvé 
i studium žen v oborech proviantní zabez-
pečení, výstrojní zabezpečení a fi nance. 

V  roce 1989 došlo k  hlubokým změ-
nám nejen v naší společnosti, ale i v evrop-
ském a světovém měřítku. Jedním z  dů-
sledků bylo i postupné snižování počtů 
ozbrojených sil a výzbroje. Důsledky toho-
to trendu se průběžně promítaly i v násle-
dujících změnách při přípravě vojenského 
personálu ve Vyškově. Velením školy byl 
v  únoru 1990 pověřen plk.  Ing. Vladimír 
Michálek, kterého vystřídal v  srpnu 1990 
generálmajor Ing. Jiří Šrámek. S  realiza-
cí zákona o vysokých školách č. 172/1990 
došlo i na VVŠ k volbě rektora akademic-
kým senátem. Prvním voleným rektorem 
se stal plk. prof. Ing. Kamil Kollert,  CSc. 
Změnil se název školy na Vysoká vojenská 
škola pozemního vojska. 

V souvislosti se zaváděním nového vy-
sokoškolského zákona a z toho vyplývají-
cího oddělení vysokoškolské výuky a vý-
cviku vzniká dne 1. září 1991 nový subjekt 
Školicí a výcvikové středisko. Jeho prvním 
velitelem se stal plk. Ing. Pavol Sičak. 

V roce 1993 v souvislosti s rozdělením 
státu odešli na Slovensko podle vlastního 
rozhodnutí studenti slovenské národnosti 
a někteří příslušníci velitelského a vědec-
ko-pedagogického sboru. Fakulta moto-
střeleckého vojska a Fakulta tankového 
vojska se sloučily do Fakulty řízení vojen-
ských systémů. Fakulta týlového a tech-
nického zabezpečení byla přejmenována 
na Fakultu ekonomiky obrany státu. 

Dnem 1. října 1995 byla Fakulta druhů 
vojsk začleněna do Fakulty řízení vojen-
ských systémů. 

K  1. září 2003 se Fakulta řízení vojen-
ských systémů a Fakulta ekonomiky obra-
ny státu a  logistiky sloučily do Fakulty 
ekonomiky a managementu a současně 
vzniká Organizační jádro Ústavu OPZHN.

Na základě zákona č. 214/2004 Sb., 
ze dne 2. dubna 2004 byla dnem 1. září 
2004 zřízena Univerzita obrany se sídlem 
v  Brně. Univerzita obrany vznikla sply-
nutím Vysoké vojenské školy pozemní-
ho vojska ve Vyškově, Vojenské akademie 
v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana 
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Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, kte-
ré ke dni zřízení Univerzity obrany zanik-
ly. Do funkce rektora VVŠ PV byli po plk. 
prof. Ing. K. Kollertovi, CSc. následně zvo-
leni akademickým senátem plk. doc. Ing. 
Lubomír Odehnal, CSc., plk. prof. Ing. 
Ignác Hoza, CSc. a brig. gen. prof. Ing. 
Rudolf Urban, CSc. 

Vysoká vojenská škola pozemního voj-
ska nebyla jediným subjektem, který se 
podílel na vzdělávání vojenského perso-
nálu ve Vyškově. Další subjekty vznikaly 
po roce 1989 v souladu s novými potřeba-
mi transformované armády a úkoly souvi-
sejícími s naší transformací do NATO.

Dnem 1. září 1993 byla ve Vyškově 
zřízena Vojenská střední škola (dále jen 
VSŠ), jako nástupkyně vojenských střed-
ních škol umístěných do rozdělení stá-
tu na území dnešního Slovenska. Cílem 
bylo připravovat profesionály, praporčíky 
Armády České republiky. K 31. srpnu 2006 
byla Vojenská střední škola ve Vyškově 
zrušena. Jejím prvním velitelem se stal 
plk. Ing. Dušan Chovanec.

Vojenská akademie ve Vyškově byla 
zřízena k 1. červenci 1996, na základě 
RMO č.  20/1996 ze dne 7. května 1996. 
Vojenská akademie byla koncipová-
na jako rezortní škola Ministerstva obra-
ny k  přípravě vojáků pro výkon základ-
ních velitelských a štábních funkcí. Kromě 

vzdělávacích a  výcvikových aktivit po-
skytovala Vojenská akademie ve Vyškově 
logistickou podporu a zabezpečovala od-
bornou péči ostatním útvarům a zaříze-
ním v  posádce Vyškov. Prvním velitelem 
akademie se stal plk. gšt. Ing. Vladimír 
Sova.

Dále byla do Vyškova k  1. říjnu 1998 
přemístěna Odborná škola vojenské po-
licie, která byla zřízena rozkazem minist-
ra obrany ČSFR 1. dubna 1992 v Moravské 
Třebové. Organizačně byla začleněna do 
struktury Vojenské akademie jako samo-
statná součást s  úplným logistickým za-
bezpečením VA. Na základě nařízení NGŠ 
přešla náhledně Odborná škola Vojenské 
policie do podřízenosti Hlavního velitel-
ství Vojenské policie v Praze, její dislokace 
zůstala ve Vyškově.

Na základě úkolů, které vyplýva-
ly z  Koncepce výstavby profesionál-
ní Armády České republiky a mobili-
zace ozbrojených sil České republiky, 
vzniklo k  1.  dubnu 2003 4.  velitelství pro 
výcvik a tvorbu doktrín. Velitelem orga-
nizačního jádra se stal plk. Ing. Jaromír 
Zůna a velitelem 4. velitelství pro vý-
cvik a tvorbu doktrín následně gene-
rálmajor Ing. Jiří Halaška. Do jeho pod-
řízenosti byla převedena i Vojenská 
akademie a  Centrum simulačních a tre-
nažérových technologií s dislokací v Brně 

a ve Vyškově. Logistické funkce, které pů-
vodně zabezpečovala Vojenská akade-
mie, byly převedeny na zabezpečovací 
základnu ve Vyškově. Velitelství zajišťova-
lo odbornou přípravu, kurzy, výcvik i jazy-
kovou přípravu pro praporčíky a důstojní-
ky v rezortní škole (Vojenská akademie ve 
Vyškově) a v jazykovém institutu (Ústav 
jazykové přípravy). Významným úko-
lem velitelství byla také tvorba koncepcí, 
doktrín, předpisů, výcvikových programů 
a dalších dokumentů pro potřeby AČR. 

Součástí 4. velitelství pro výcvik a tvor-
bu doktrín se stalo 414. výcvikové stře-
disko, které zahájilo činnost dne 1. čer-
vence 2003. Jeho úkolem bylo provádět 
základní výcvik jednotlivce a realizo-
vat   kurzy specialistů mechanizovaných 
a tankových odborností, vojskového 
a hloubkového průzkumu. 

Ke dni 1. prosince 2003 bylo 4. velitel-
ství pro výcvik a tvorbu doktrín reorgani-
zováno na Ředitelství výcviku a doktrín. 
Jeho ředitelem se stal generálmajor Ing. 
Jiří Halaška. Byla provedena i reorganiza-
ce výcvikového střediska na výcvikovou 
základnu. K  základnímu výcviku vojáků 
základní a náhradní vojenské služby a ak-
tivním zálohám přibyl výcvik vojenských 
profesionálů v  odborných kurzech – dě-
lostřeleckém, ženijním, mechanizovaném 
a  protiletadlovém, na odloučeném pra-
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covišti v  Lipníku nad Bečvou kurz spojo-
vacích odborností a vojenská autoškola. 
Postupně následovala řada dalších změn.

K  31. březnu 2004 bylo zrušeno VS 
chemického vojska v  Liberci. Jeho část 
byla převedena k VZ do Vyškova a dnem 
1. dubna 2004 byl zahájen výcvik chemic-
kých odborností.

K 31. prosinci 2004 byla ukončena re-
dislokace kurzu spojovacích odbornos-
tí a  vojenské autoškoly z  posádky Lipník 
nad Bečvou do posádky Vyškov. 

V lednu 2005 byl zahájen výcvik kurzu 
zdravotnických odborností, který byl od 
července 2005 rozšířen o logistické odbor-
nosti. Ze zrušeného VS v  Opavě převzala 
VZ i výcvik pyrotechnických odborností, 
který je dislokován na Libavé.

Dnem 1. dubna 2005 byl zahájen his-
toricky první výcvik vojenských profesio-
nálů.

Do konce roku 2005 byl k  VZ převe-
den výcvik 33. výcvikového střediska ze 
Stříbra.

V únoru 2007 byl zahájen výcvik hasič-
ských odborností pro potřeby AČR.

V  lednu 2008 byl zahájen výcvik od-
borností vzdušných sil, mezi které pat-
ří inženýrsko-letecká služba, radiotech-
nické zabezpečení letectva (nový název 
pro tuto službu je letištní radionavigační 
služba), letištní zabezpečení, letištní tech-
nické zabezpečení, protiletadlové rake-
tové vojsko. Ve spolupráci s  výcvikovým 
střediskem řízení letového provozu je za-
bezpečována příprava řídících letového 
provozu a ve spolupráci s  269. výcviko-
vým střediskem ve Větrušicích je realizo-
ván praktický výcvik operátorů radiolo-
kační techniky a sálových specialistů pro 
národní středisko velení a řízení.

Dne 1. ledna 2009 bylo na základě 
Nařízení k realizaci organizačních, mobi-
lizačních a dislokačních změn v  rezortu 
MO zřízeno Velitelství výcviku – Vojenská 
akademie. Právními předchůdci Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie je Ředitelství 
výcviku a doktrín, Vojenská akademie ve 
Vyškově a výcviková základna ve Vyškově. 
Jeho velitelem se stal a dosud je plk. Ing. 
Jaromír Zůna.

K  dalším subjektům, podílejícím se 
na přípravě vojenského personálu ve 
Vyškově, patří Ústav jazykové přípravy, 
který ofi ciálně zahájil svoji činnost dnem 
1. září 2003 v Brně. Organizačně byl začle-
něn do tehdejšího 4. velitelství pro výcvik 
a tvorbu doktrín ve Vyškově. O rok poz-
ději, tedy k 1. září 2004, byl Ústav jazyko-

vé přípravy přemístěn do posádky Vyškov. 
Na základě OMDZ byl Ústav jazykové pří-
pravy dnem 1. dubna 2008 přepodřízen 
Ředitelství personální podpory. V součas-
nosti je ÚJP podřízeno sekci personální 
MO.

Centrum ochrany proti zbraním hro-
madného ničení – Centre of Excellence 
bylo zřízeno 1. července 2006. Organizační 
jádro centra vzniklo v  rámci organizační 
struktury Vojenské akademie ve Vyškově. 
K  1. červenci 2006 bylo přepodřízeno 
sekci rozvoje druhů sil – operační sekci 
Ministerstva obrany. 

Centrum vzniklo v návaznosti na 
Summit NATO v Praze v listopadu 2002, 
na kterém se Česká republika zaváza-
la, že její armáda se bude specializo-
vat na oblast ochrany proti ZHN. Centre 
of Excellence je jediným mezinárodním 
zařízením Ministerstva obrany a půso-
bí v něm odborníci z  Itálie, Německa, 
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska 
a Velké Británie. 

Od roku 2000 působí ve Vyškově při 
Ředitelství výcviku a doktrín Britský vo-
jenský poradní a výcvikový tým. Jeho čin-
nost ofi ciálně zahájil britský korunní princ 
Charles. Hlavním úkolem týmu, který se 
skládá z 26 důstojníků, praporčíků a rot-
mistrů vybraných z  královského námoř-
nictva, pozemních a vzdušných sil, je asi-
stence při rozvoji profesionálních armád 
a  zvláště profesionálního sboru prapor-
číků a rotmistrů států, které se účast-
ní projektu Partnerství pro mír i zemí 
Středomořského dialogu. BMATT organi-
zuje tříměsíční kurzy, kterými ve Vyškově 
každoročně projde až 600 vojáků.

Celkovou historii vojenského školství 
ve Vyškově nelze ukázat pouze na faktech, 
která byla uvedena. Patří k ní také každo-
denní život, který přinášel různorodé udá-
losti. Při výcviku, při kulturním vyžití i ve 
sportu. Byla dosažena řada významných 
úspěchů.

Za dobu existence přípravy vojenské-
ho personálu navštívily Vyškov i stovky 
zahraničních delegací. Především po lis-
topadu 1989 přivítala škola a další sub-
jekty, které postupně vznikaly, řadu de-
legací, zejména ze států NATO. Posádka 
Vyškov se v  roce 1995 úspěšně podí-
lela na přípravě a provedení cvičení 
Cooperative Challenge za účasti přísluš-
níků 14 zahraničních armád v rámci pro-
jektu Partnerství pro mír. Stejně úspěšně 
proběhlo i cvičení Cooperative Guard za 
účasti příslušníků 26 armád v  roce 1999. 

Obě akce lze dle mého názoru považovat 
za skromný příspěvek k  integraci AČR do 
NATO. 

V  celé historii bylo působení různých 
subjektů, které se podílely na přípravě 
vojenského personálu, nerozlučně spja-
to s městem Vyškovem a s jeho rozvojem. 
Je tomu tak i v současnosti. Město Vyškov 
se stalo novým domovem pro stovky pří-
slušníků velitelského a  vědecko-pedago-
gického sboru a jejich rodin. V armádních 
zařízeních naopak nacházelo a  nachá-
zí pracovní příležitosti mnoho občanů 
Vyškova. Vzájemné vztahy mezi armádou 
a městem Vyškovem přinášely a přinášejí 
oboustranný prospěch ve všech oblastech 
života. V sedmdesátých a osmdesátých le-
tech přinesl rozvoj vojenského školství ve 
Vyškově i rozvoj bytové výstavby. Vojáci 
poskytovali pomoc při výstavbě sportov-
ních zařízení i jiných objektů. Kulturní za-
řízení armády, především Posádkový dům 
armády, vytvářela a vytvářejí podmínky 
pro kulturní vyžití občanů města. I součas-
né vztahy mezi vedením města a velením 
posádky svědčí o tom, že obě strany mají 
na dalším úspěšném rozvoji spolupráce 
eminentní zájem. 

Dovolte mi, abych na závěr vyjád-
řil přesvědčení, že tradice přípravy vojen-
ského personálu v  posádce Vyškov bude 
úspěšně pokračovat i nadále v  podobě, 
která bude vycházet ze soudobých potřeb 
armády. Zároveň věřím, že bude i nadále 
pokračovat vzájemná spolupráce posád-
ky s městem Vyškov, a to vše ku prospěchu 
celé armády i občanů města Vyškova. 

doc. PhDr. František HANZLÍK, CSc.
Univerzita obrany, 
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