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brigádní generál Ing. Jaromír Alan, MSc  

zástupce ředitele Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany 

 

 
 

 

Datum narození:  22. března 1965 

Místo narození:  Karviná 

Vzdělání: 

 1979 – 1983 Vojenské gymnázium Jana Žižky, Opava 

 1983 – 1987 Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš, obor velitelský – 

protivzdušná obrana pozemních vojsk 

 2001 – 2002 Univerzita obrany, Brno, praporní velitelský kurz – bojové použití útvarů 

PVO 

 2003 – 2004 Univerzita Vzdušných sil USA, Fakulta velitelská a štábní, Maxwell 

AFB, Alabama, brigádní velitelský kurz - velení a řízení vzdušných sil 

 2006 – 2007 Univerzita obrany, Brno, řízení obrany státu - vojenská strategie a 

operační umění, kurz Generálního štábu 

 2014 – 2015 Vysoká válečná škola národní obrany, Washington D. C., USA, obor 

řízení strategických zdrojů 

 

 

Profesní kariéra: 

 

 1987 – 1988 velitel čety odpalovacích zařízení 

 1988 – 1988 zástupce velitele palebné baterie 

 1988 – 1993 velitel palebné baterie 

 1983 – 1995 zástupce náčelníka štábu protiletadlového raketového pluku 

 1995 – 1995 zpravodajský náčelník protiletadlového raketového pluku 

 1995 – 1995 velitel mechanizované čety (UNPROFOR) 
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 1995 – 1996 velitel strážní roty (UNCRO) 

 1996 – 1997 náčelník štábu praporu zabezpečení velení 

 1997 – 1999 zástupce velitele praporu zabezpečení velení 

 1999 – 2003 zástupce velitele protiletadlové raketové skupiny 

 2003 – 2004 studium v zahraničí 

 2004 – 2005 velitel protiletadlové raketové skupiny 

 2005 – 2007 náčelník PLRV a PLV 

 2007 – 2009 zástupce ředitele odboru - vedoucí oddělení plánování schopností 

 2009 – 2011 ředitel odboru plánování sil 

 2011 – 2014 náčelník skupiny styčných důstojníků NATO, ZP Brusel 

 2014 – 2015 zástupce ředitele sekce rozvoje a plánování schopností MO 

 2015 – 2016 studium v zahraničí 

 od 11. 6. 2016 zástupce ředitele Sekce rozvoje a plánování schopností MO 

 28. 10. 2016 jmenován do hodnosti brigádního generála 

 

   

Vyznamenání: 

 Pamětní odznak „Za službu míru“ 

 Medaile Armády České republiky III. a II. stupně 

 Medaile ministra obrany České republiky „Za službu v zahraničí" 

 Pamětní odznak „Summit NATO Praha 2002" 

 Pamětní odznak NATO 1999 – 2009 

 Medaile „Za službu v ozbrojených silách České republiky“ I. stupně se Stužkou - XX. 

 Čestný odznak Armády České republiky „Za zásluhy“ III. stupně 

 Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně 

 Medaile ministra obrany České republiky „Za službu v zahraničí“ II. stupně 

 

 

Jazyky: anglický, polský, ruský 

 

Rodinný stav: ženatý, syn a dcera 

 

Zájmy: historie, volejbal, cestování 

 

 


