
Velitelství výcviku — Vojenská akademie 
 

Ví ta Nejedle ho, 682 01  Vyš kov 

poř a danou pod za š titou   

velitele Velitelství výcviku - Vojenské akademie 

plukovníka gšt. Ing. Josefa Kopeckého, MSc. 

Náplň konference: 

 vzdělávání personálu pro přípravu řidičů v rezortu Ministerstva obrany a Ministerstva 
vnitra; 

 výcvik v řízení vozidel na hranici jejich technických možností; 

 vymezení požadavků na resortní legislativu v přípravě řidičů vozidel ozbrojených sil; 

 analýza příčin a důsledků nejzávažnějších dopravních nehod v Jihomoravském kraji; 

 problematika řízení vozidel pod vlivem návykových látek; 

 činnost účastníků dopravní nehody bezprostředně po jejím vzniku;  

 využívání video záznamových a komunikačních prostředků při výcviku řidičů; 

 poznatky z přípravy řidičů v rezortu Ministerstva vnitra a v soukromé sféře; 

 vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. 

Termín:  1. a 2. listopadu 2016 od 9:00 hodin 

Místo:        Velitelství výcviku—Vojenská akademie, Vyškov, Vojenský klub  

Konference je jedním z řady opatření k realizaci Národní strategie bezpečnosti  
silničního provozu v podmínkách rezortu Ministerstva obrany. 



Programový a organizační výbor: 
 

doc. Ing. František Malík, CSc., podplukovník Ing. Bc. Radoslav Mareček, major Ing. Rudolf Černý,  

major Ing. Jiří Kubín a kapitán Ing. Jaroslav Omelka. 

Program konference:* 

1. 11. 2016 První den jednání 

8:00 – 9:00 Registrace účastníků konference 

9:00 – 9:05 Zahájení konference 

9:05 – 9:15 Úvodní slovo velitele Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově 

9:15 – 10:15 Příspěvky účastníků konference 

10:15 – 10:40 Přestávka 

10:40 – 11:30 Příspěvky účastníků konference 

11:30 – 12:30 Přestávka na oběd 

13:00 – 15:45 Ukázka výcviku řidičů rezortu MO u Centra dopravní výchovy 

od 18:00 Společenský večer 

2. 11. 2016 Druhý den jednání 

8:00 – 9:30 Příspěvky účastníků konference 

9:30 – 9:50 Přestávka 

9:50 – 11:00 Příspěvky účastníků konference 

11:00 – 11:30 Přednesení závěrů konference a závěr konference 

11:45 – 12:45 Oběd 

* Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu. 

Kontaktní osoba:  kapitán Ing. Jaroslav Omelka, telefon: 973 451 937; fax: 973 451 930;  
    e-mail: ridici.konference@vavyskov.cz 

Organizační pokyny: 

 V případě zájmu o účast na konferenci vyplňte přihlášku k účasti na konferenci, kterou 
naleznete na http://www.vavyskov.cz/konference a zašlete ji nejlépe elektronicky na adresu  
ridici.konference@vavyskov.cz do 3. října 2016. 

 V případě zájmu o přednesení příspěvku a jeho publikování ve Sborníku konference 
zpracujte text podle šablony, kterou naleznete na http://www.vavyskov.cz/konference a zašlete 
ho elektronicky na adresu ridici.konference@vavyskov.cz do 3. října 2016. 

 Účastníci konference obdrží výtisk sborníku při registraci v den zahájení konference. Elektronic-
kou podobu sborníku bude možné stáhnout po skončení konference z internetových stránek  
VeV — VA http://www.vavyskov.cz/konference. 

 Ubytování bude dle Vašich požadavků zajištěno na ubytovně v areálu kasáren Dědice. 
Předběžná cena pro účastníky mimo rezort MO je za jednolůžkový pokoj cca 200,- Kč za osobu/
noc. 

 Oběd bude dle Vašich požadavků zajištěn ve stravovacím zařízení v areálu kasáren  
Dědice. Předběžná cena je cca 100,- Kč a bude hrazena při registraci. 

 Parkování vozidel bude zajištěno v areálu kasáren Dědice. 

 Publikování a účast na konferenci je pro všechny účastníky zdarma. 

Další podrobnosti naleznete na  http:/ / www.vavyskov.cz/ konference  
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