
Vážený pane senátore, pane starosto, 

Vážený pane náměstku, páni generálové, 

Vážení hosté, dámy a pánové 

 

 

Právě v letošním roce uplynulo jubilejních 80 let tradice v přípravě 

příslušníků armády ve Vyškově, která zde započala zahájením činnosti 

Pluku útočné vozby 2 v Dědicích. 

 

Posádka Vyškov, ve které je v současné době dislokováno na 20 vojenských 

subjektů, se postupně stala jedním z hlavních center AČR s mezirezortní 

i mezinárodní působností. Máme zde významná pracoviště a zařízení s velmi 

silnou vazbou na alianční prostředí, jako jsou Joint Chemical Biological 

Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence, Britský vojenský 

poradní a výcvikový tým v ČR (BMATT) či ředitelství mnohonárodního střediska 

leteckého výcviku (MATC). 

Vzdělávací a výcviková zařízení, která se ve své činnosti zabývala 

přípravou personálu, dislokovaná v posádce Vyškov, prošla v průběhu své historie 

mnoha změnami, přičemž jejich vyústěním byl vznik Velitelství výcviku – 

Vojenské akademie, jako největšího posádkového subjektu k 1. lednu 2009, které 

ve své činnosti navazuje na vzdělávací a výcvikové aktivity Ředitelství výcviku 

a doktrín, Vojenské akademie ve Vyškově a Výcvikové základny ve Vyškově. 

U Velitelství výcviku – Vojenské akademie si každoročně připomínáme 

také datum 1. července. Je to den, který jsme si ustanovili jako Významný den 

našeho útvaru, jenž vychází z Památného dne Vojenské akademie ve Vyškově 

a váže se k roku 1996. Letos je to tedy jubilejních 20 let, kdy byla zřízena, 

na základě rozkazu ministra obrany č. 20/1996 Vojenská akademie ve Vyškově, 



jako nositelka historického názvu „Hranických akademiků“, koncipována jako 

odborné školící zařízení pro přípravu vojáků v činné službě v hodnostních sborech 

nižších důstojníků, praporčíků, rotmistrů a mužstva. Její vznik byl vynucen 

potřebou přípravy nižšího rotmistrovského a praporčického sboru pro budoucí 

profesionální armádu. 

 

Vojenská akademie ve Vyškově navázala nejen na tradice přípravy 

personálu v posádce Vyškov, ale rovněž na tradice přípravy personálu 

v předválečném i poválečném Československu na Vojenské akademii v Hranicích 

na Moravě. Právem se tak stala nositelkou historického názvu „Hranických 

akademiků“, který jí udělil prezident republiky Václav Havel společně 

s vojenským praporem při příležitosti oslav založení republiky v říjnu 1999. 

Po řadě našich reorganizací a změn názvu se v něm znovu v roce 2009 

akademie objevila, a to v podobě, která trvá do současnosti: tedy Velitelství 

výcviku – Vojenská akademie, které se tak stalo také pokračovatelkou odkazu 

Vojenské akademie v Hranicích. Hlásí se k jejím tradicím, ať už bojovým 

praporem, znakem, ale i odznaky absolventů našich kariérových kurzů. 

Velitelství výcviku – Vojenská akademie se stalo největším rezortním 

zařízením pro profesní přípravu personálu jak pozemních, tak vzdušných sil AČR. 

Přehled našich uskutečňovaných aktivit, ať už kariérových, odborných či 

speciálních, v současné době ročně převyšuje číslo tisíc. Jimi úspěšně prochází 

ročně více než deset tisíc absolventů, příslušníků našeho rezortu, ale i Aliance, 

případně států PfP. Zabezpečujeme přípravu 85 % personálu rezortu MO a každý 

voják zahajuje svoji vojenskou kariéru právě zde – absolvováním kurzu základní 

přípravy. 

Z širokého výčtu aktivit, které vyjadřují významný podíl Velitelství 

výcviku –Vojenské akademie na přípravě vojenského i civilního personálu, bych 

chtěl vzpomenout přípravu do zahraničních operací a misí, dále kurzy krizových 



situací jak pro novináře, diplomaty, humanitární pracovníky, tak pro civilní 

zaměstnance NATO, a rád bych zde zmínil další z našich významných aktivit, 

jako jsou kurz pro přípravu personálu do struktur NATO – CONAMS, či kurz 

CIVPOL – určený pro přípravu policistů ČR. 

K významným aktivitám, které uskutečňujeme, lze přičíst také celou řadu 

cvičení zahraničních armád v kooperaci nynějšího Centra rozvoje a řízení 

přípravy VeV – VA a další činnost podřízených útvarových zařízení – 

Středisk obsluh výcvikových zařízení Libavá, Boletice, Hradiště, Centra 

simulačních a trenažérových technologií Brno a Praporu zabezpečení Vyškov. 

A nelze opomenout ani činnost zajišťující implementaci aliančních postupů 

a standartů do základních dokumentů AČR a podíl na výměně poznatků sloužících 

k rozvoji výcviku a vzdělávacích aktivit „Lessons Learned“. 

Naše VeV – VA v současnosti zabezpečuje a garantuje takové oblasti 

činnosti, které nejsou v gesci žádného jiného útvaru či zařízení AČR, na což jsme 

právem hrdi. Jsme rezortním zařízením pro přípravu personálu, který má před 

sebou ještě hodně práce. Máme ale dobré učitele a vzory – své předchůdce 

z Vojenské akademie v Hranicích a z útvarů a zařízení, které byly dislokovány 

v posádce Vyškov, a podíleli se na přípravě personálu, na jehož odkaz a historické 

tradice v každodenní práci navazujeme. V naší činnosti nám nejde o nic menšího, 

než o vybudování centra profesní přípravy, které bude podle kvalitativních 

a kvantitativních požadavků velení AČR i vedení rezortu zabezpečovat přípravu 

vojenských profesionálů, občanských a státních zaměstnanců, příslušníků aktivní 

a dobrovolné zálohy pro výkon služebních a pracovních míst v rámci rezortu 

i v zahraničí. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že investice do přípravy lidských 

zdrojů je tou nejlepší cestou ke skutečné profesionalizaci příslušníků armády a má 

velký význam pro zabezpečení obrany a bezpečnosti naší vlasti. 

 



Jsem hrdý na to, že dnes z tohoto místa mohu konstatovat, že se Velitelství 

výcviku – Vojenské akademii za posledních několik let podařilo získat velmi 

vysoký kredit, prestiž jak v očích české, tak zahraniční veřejnosti. Dosahujeme 

nejen kvalitních výsledků, ale i uznání a přál bych si, abychom tento nastavený 

trend, ve spolupráci s městem Vyškov a dalšími subjekty, i nadále udrželi. 

 

V závěru mi dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravě armádního 

personálu zde ve Vyškově v současné době podílí, či v její 80leté historii podíleli, 

a také těm, kteří ji významným způsobem podporují. 

 

 

Děkuji Vám za pozornost. 


