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První fáze je zaměřena na základní řády, pořadovou přípravu 
a tělesnou přípravu tak, aby se vojáci seznámili se svými právy 
a  povinnostmi, naučili  se vojenskému vystupování a  zahájili 
zvyšování své fyzické kondice. Tato fáze patří dle slov rekrutů 
mezi ty nejtěžší a nejnáročnější, jak z hlediska psychického, tak 
fyzického. Musí se rychle adaptovat na specifi cké prostředí, 
vojenský režim, nepřetržitý výcvik a  také se naučit velké 
množství teorie. A ne všichni tak uspějí.

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 mezi žáky kurzu základní přípravy 
zavítal náměstek MO pro personalistiku Ing.  Michael Hrbata 
v  doprovodu zástupce velitele společných sil brigádního 
generála Milana Kovandy. Za účasti zástupce velitele pro výcvik 
VeV – VA plukovníka Josefa Medala a zástupců odboru výcviku 
se náměstek Hrbata nejprve seznámil s  celkovou organizací 
základní přípravy a poté zavítal mezi kurzisty. Vojáci rozdělení 
do několika čet právě získávali teoretické znalosti na učebnách, 
což je pro první fázi charakteristické. Na programu dne byla 
taktická příprava na téma „Budování stanovišť palebných 
prostředků – Voják v  obraně“, další vojáci se seznamovali 
s důležitostí zvládnutí zdravotní přípravy na téma „Poskytnutí 
první pomoci při poranění břicha“. Vše pod vedením zkušených 
instruktorů základní přípravy, zatímco v jiné učebně se probíraly 
základní řády, a  to poměrně zajímavé téma „Psychologické 
aspekty zátěže ve vojenském prostředí“. Náměstek Hrbata 
nejprve předal vojákům pozdrav ministra obrany a poté s nimi 
hovořil o jejich významu pro Armádu České republiky, přičemž 
hned v úvodu poznamenal: „Služba v armádě není pro každého, 
je to specifi cká záležitost, která není dána každému. Kromě 
mimořádných psychických i  fyzických schopností je nutné do ní 
vložit také srdce a  značnou vůli.“ Armáda plní náročné úkoly 
a k tomu potřebuje také náležitě připravené vojáky. Na tom je 

Náměstek ministra obrany 

zavítal mezi žáky základní přípravy

Letošních prvních 185  rekrutů, mezi nimi i  5  žen, 
nastoupilo k  Velitelství výcviku – Vojenské akademii 
ve Vyškově k vykonání tříměsíční základní přípravy 
2. ledna 2012 a v současné době se blíží ke konci první 
z celkem čtyř fází.

založena i základní příprava v podobě náročného nepřetržitého 
výcviku, který vedou zkušení instruktoři. Jedním z jejich úkolů 
je však také oddělit zrno od plev, tedy od samého počátku 
selektovat a  získat pro armádu opravdu ty nejlepší. Rekruti 
tedy musí počítat i s tím, že ne každý tímto výcvikem úspěšně 
projde až do vítězného cíle. To je bohužel tvrdá realita. „Věřím, 
že do výcviku dáte naprosté maximum, a přeji si, aby vás, kteří 
jej opustí předčasně, bylo co nejméně a doufám, že se s většinou 
z vás zde potkám při vašem závěrečném vyřazení.“ V následném 
projevu tato slova rovněž podpořil generál Kovanda, který 
zdůraznil, že současná armáda potřebuje mladé, schopné 
a odhodlané vojáky, kteří si uvědomují, že tato práce je pro ně 
posláním, v rámci kterého mohou plnit i velmi náročné úkoly 
často mimo domov, nasazeni v zahraničních misích.

Vojáky teď čekají postupové testy a ti úspěšní ukončí 1. fázi 
slavnostní vojenskou přísahou 27.  ledna 2012 přímo v  areálu 
kasáren za účasti svých nejbližších. Tím budou mít však za 
sebou pouze třetinu své přípravy a  před sebou plnění úkolů 
dalších 3 fází výcviku, z velké části již v terénu, přičemž zejména 
ta závěrečná s absolvováním třídenního komplexního polního 
výcviku v těchto zimních podmínkách bude velmi náročná.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, foto: Vladimír Bezděk
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„Tak přísaháme !“
Na slova vojenské přísahy, která 
zazněla v  pátek 27.  ledna 2012 
v  kasárnách Dědice, se  zde čekalo 
více  než 2  roky. Po  pozastavení 
náboru do AČR a jeho znovuobnovení 
tak v říjnu loňského roku přísahalo   
na pražském Hradčanském náměstí 
při  příležitosti oslav Dne vzniku 
samostatného československého 
státu prvních 144 rekrutů.

Při letošní první vojenské přísaze 
měl tu čest zastupující velitel Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie představit 
přímo ve Vyškově, kde základní příprava 
probíhá prostřednictvím odboru výcvi-
ku, dalších 178 nových příslušníků AČR, 
mezi nimi 5  žen. Za  účasti náměstka 
ministra obrany pro personalistiku 
Ing. Mi chaela Hrbaty a dalších vzácných 

hostů, čelních představitelů armády, 
VeV – VA, rodinných příslušníků a  další 
široké veřejnosti ve svém projevu plukov-
ník Honzák podtrhl význam vojenské 
přísahy, když řekl:

„Vojenská přísaha není pouze slav-
nostní symbolický a  obřadný akt – je to 
také závazek povinnosti při obraně státu, 

závazek, který jste učinili dobrovolně, 
a tím je jeho hodnota pro vás i pro naši zemi 
ještě daleko vyšší. Očekávám, že budete ctít 
a  zachovávat tradiční vojenské hodnoty 

– od povědnost, spravedlnost, obětavost, 
od va hu, věrnost a  čest. Věřím, že se 
důstojně zařadíte k těm, na jejichž jména 
vzpomíná náš národ – a  často i  svět  – 
s úctou a láskou.“ Neopomenul vojákům 
také poděkovat za  dosavadní úsilí, s  ja-
kým se doposud zhostili plnění úkolů 
základní přípravy, a  současně vyjádřil 

„Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a  vlasteneckých 
povinností, slavnostně prohlašuji, že  budu věrný České republice. Budu 
vojákem statečným a  ukázněným a  budu plnit ustanovení vojenských 
předpisů. Svědomitě se  budu učit ovládat vojenskou techniku a  zbraně 
a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. 
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám!“

stvrdilo věrnost České republice 

178 nových příslušníků AČR

přesvědčení, že v neztenčené míře svým 
povinnostem dostojí. Dále řekl: „Jménem 
nás všech chci poděkovat i vašim velitelům 
a instruktorům za to, s jakou péčí a úsilím 
vám vštípili vše potřebné pro výkon tohoto 
náročného povolání. Právě zde patří moje 
poděkování i  vašim blízkým, kteří vám 
jistě vždy byli a dále budou pev nou oporou, 
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zejména v náročných situa cích, které vaše  
služba také zákonitě přináší.“

V  průběhu slavnostního aktu vo-
jen ské přísahy promluvil k  vojákům 
ná měs tek MO Michael Hrbata, který 
spolu se  zástupcem velitele společných 
sil brigádním gene rá lem Kovandou mě li 
možnost hovořit s  vo jáky již v  průběhu 
jejich před cházejícího vý cviku, když 
je sem přijeli pozdravit a  podpořit. 
Náměstek mi nis tra Hrbata zdůraznil: 
„Vo jen ská přísaha k vojsku a životu vojáka 
nerozlučně patří. Je nejen základním 
ka me nem každé vojenské kariéry, ale 
také významným legislativním aktem, 
který má oporu v  ústavě, v  zákonech 
a  slu žebních řádech. Chci znovu připo-
menout, že  vojenská přísaha je také 
závazkem morálním. Neboť slovo vlaste-
nectví nesmí být, zvláště pro  vojáka, 
prázdným pojmem, ale hodnotou, kterou 
je třeba pochopit, ctít a  bránit.“ Vojáky 
poté pozdravil rovněž zástupce ředitele 
stálého operačního centra MO brigádní 
generál Jaroslav Kankia.

Závěr celého aktu vojenské přísahy pak 
byl věnován tradičnímu slavnostnímu 
pochodu přísahajících jednotek v  čele 
s bojovým praporem Velitelství výcviku – 
Vojenské akademie ve Vyškově a čestnou 
četou v  doprovodu Posádkové hudby 
Olomouc. Součástí přísahy byla rovněž 
statická ukázka armádní techniky.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová
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Stále ještě s čerstvými zážitky ze slav-
nostní vojenské přísahy a víkendu stráve-
ného v  klidu rodinném se  vrátili zpět 
do  Vyškova příslušníci kurzu základní 
přípravy. Zde je čekala krutá realita. 
Teplota 20 stupňů pod nulou a komplexní 
polní výcvik. Podmínky, které absolutně 
prověří všechny dosavadní nabyté 
schop nosti, znalosti a  dovednosti těch, 
kteří se dostali zatím až sem – do 2. fáze 
výcviku. Výcvik se však počasím neřídí, 
profesionál musí svou činnost zvládat 
kdy koli a  kdekoli. Přibudou tak další 
od padlíci, jak avizoval náměstek MO pro 
personalistiku Ing.  Michael Hrbata při 
jejich vzájemném setkání s  posluchači, 
nebo to kurzisti ustojí jako jeden silný 
tým?

Druhou fází přípravy prochází ak-
tu álně 170  příslušníků kurzu základní 
přípravy, které spojuje stěžejní téma 
„Výcvik jednotlivce“. Příslušníci kurzu 
tak procházeli, převážně v  dopoledních 
blo cích, taktickou přípravou, kdy se měli 
mož nost zdokonalit v  hlavní činnostech 
vojáka v  boji. Součástí byla i  činnost 
vybrané jednotky za  podpory vrtulníků 
z  vr tul níkové základny v  Přerově, při-
čemž výsadní právo účasti na tomto 
atrak tivním zaměstnání měli ti nejlepší 
z těch, kteří uspěli u prvního postupového 
testu. „Byl to jeden z motivačních faktorů, 

o  kterém se  posluchači dozvěděli těsně 
před testy. Motivaci považujeme za velmi 
silný prvek při  plnění úkolů náročného 
výcviku a možnost zakusit si část výcviku 
přímo ve vrtulníku rozhodně není k zaho-

zení, tuto příležitost už také nemusí nikdy 
dostat,“ řekl kpt.  Bc.  Ivan Michalík, 
který je velitelem celého kurzu základní 
přípravy a tedy téměř nepřetržitě se mezi 
svými vojáky pohybuje.

Výcvik však také poprvé důsledně 
pro věřil hlavně jejich fyzické a psychické 
předpoklady. Jeho součástí totiž bylo, 
převážně v odpoledních a večerních ho-
di nách, plnění 4  důležitých úko lů, a  to 
roz dělávání ohně, stavba přístřeš ků pro 
pře nocování pomocí improvizovaných 
pro středků, příprava stravy s minimálním 
zabezpečením zásob a střežení. Činnosti, 
bez kterých se  voják v  boji absolutně 
ne obejde, činnosti, na které je teoreticky 
připravovali svými cennými radami 

zkušení instruktoři již v  předcházející 
části výcviku. V třeskutých mrazech tak 
trávili výcvikem vojáci nejen celé tři dny, 
kdy si museli také sami zabezpečit teplou 
stravu z vyfasovaného mraženého kuřete 
a špekáčků, ale dokonce i jednu noc, což 
potvrzuje náčelník oddělení základní 
přípravy mjr.  Rostislav Juppa, který 
k  tomu dodává: „Někteří z nich nocovali 
v  přírodě naprosto poprvé, ale   v  těchto 
podmínkách to bylo extrémně náročné 
pro  všechny. Sám jsem toho zažil už 
hodně, ale tentokrát jsme si opravdu sáhli 
až na dno sil. A o to víc si cením a vážím 
toho, že kromě tří vojáků, kteří se potýkali 
se  zdravotními problémy, tento náročný 
výcvik absolvovali skutečně všichni – jako 
jeden silný profesionální tým. Jedná se sice 
o výcvik jednotlivce, ale všichni velmi brzy 
pochopili, že  jednotlivec bez vzájemné 
po mo ci a opory týmu nemá velkou šanci 
na úspěch, jinak řečeno, sám by tam asi 
každý zmrzl.“

A co mělo nejen pro všechny vojáky 
základní přípravy, ale také všechny pří-
sluš níky oddělení základní přípravy, 
v  čele s  jeho náčelníkem mjr.  Juppou 
a ta ké kaplanem kpt. Martinem Vařekou, 
ve středu ráno cenu zlata? Teplá gulášová 
polévka …

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: instruktoři kurzu základní přípravy

Ani 20 stupňů 

pod nulou 

výcvik nezastaví
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ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA 

nejen tříměsíční

Dne 20.  ledna  2012 byl ukončen u  Velitelství výcviku  – 
Vojenské akademie ve  Vyškově (VeV – VA) již druhý běh 
základní přípravy  – přímý nástup, do  kterého nastoupilo 
dne 9.  ledna 2012 celkem 12 vojáků z útvarů AČR. Z rukou 
zástupce velitele VeV – VA pro výcvik plukovníka Ing. Josefa 
Medala tak obdrželo své absolventské certifi káty 10 úspěšných 
kurzistů, tedy jen ti, kteří splnili všechna stanovená kritéria 
přípravy.

Ve  své řeči jim plukovník Medal mimo jiné poděkoval 
za jejich přístup k plnění úkolů, které před ně byly v rámci této 
přípravy postaveny, a v závěru popřál také mnoho zdaru v jejich 
další vojenské kariéře.

Tato příprava je určena pro  vojáky, kteří se  znovu vracejí 
do  AČR, nebo též pro  příslušníky aktivních záloh, kteří 
se rozhodli stát se vojáky z povolání. Vzhledem ke skutečnosti, 
že  trvá pouze 2  týdny, bylo nutno těmto vojákům zabezpečit 
výuku a  výcvik tak, aby  jim bylo upřesněno zejména mnoho 
nových legislativních záležitostí spojených se  službou v  AČR 
a  také je nejen seznámit, ale  především znovu procvičit 
v základních dovednostech vojáka. Krátká příprava je završena 
komplexním zaměstnáním v  terénu k  ověření nabyté teorie 
v praxi. Závěrem jsou rovněž všichni přezkoušeni testem.

Základní příprava v  této podobě proběhla poprvé již 
koncem loňského roku, ale  není realizována jako ta klasická 
tříměsíční u odboru výcviku, nýbrž v gesci školního praporu. 
Za  kurz odpovídá velitel 2.  školní roty škpr kapitán Ľubomír 
Potkány a  podílí se  na něm celá řada příslušníků dalších 
subjektů VeV – VA, a to především odboru kariérové přípravy, 
odboru výcviku, oddělení logistiky a   v  neposlední řadě také 
ekonomického oddělení. Tímto bychom chtěli všem poděkovat 
za dobře odvedenou práci.

Text: prap. Pavel Šugárek, vrchní praporčík školního praporu
Foto:  Vladimír Bezděk, prap. Pavel Šugárek
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Ve Vyškově složili přísahu také noví příslušníci 

aktivních záloh

V pátek 10.  února 2012 bylo v  prostorách Společenského 
klubu kasáren Dědice ve  Vyškově, před zraky rodinných 
příslušníků, slavnostně vyřazeno 12  úspěšných absolventů 
kurzu základní přípravy aktivních záloh za  přítomnosti 
koordinátora AČR pro výcvik aktivních záloh Ing. Valentína 
Mišagy. Z  představitelů Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie se vyřazení zúčastnili ZV VeV – VA plk. Ing. Josef 
Medal, NO  ZPř mjr.  Ing.  Rostislav Juppa, vrchní praporčík 
VeV – VA nprap.  Jiří Hladík, vrchní praporčík OVý 
prap. Marek Mareček, kaplan OVý kpt. Mgr. Martin Vařeka.

Do tohoto kurzu nastoupili jeho nynější absolventi 3. ledna 
2012, aby  zde absolvovali šestitýdenní vojenské cvičení. To 
musí absolvovat každý voják v  aktivní záloze v  prvním roce 
při prvním uzavření dohody o zařazení do aktivní zálohy.

Zástupce velitele pro  výcvik zdejšího Velitelství výcviku  – 
Vo jenské akademie plukovník Josef Medal při  této příležitosti 
připomenul význam jednotek aktivních záloh jako nedílné 
součásti Armády České republiky a také zdůraznil, že za jejich 
zrodem v  současném pojetí stál v  roce 1999 armádní generál 
Jiří Šedivý, tehdejší náčelník Generálního štábu AČR, který 
tehdy povolal záložní vojáky na jedno z prvních dobrovolných 
vojenských cvičení. Postupně tak vznikala jádra útvarů aktivní 
zálohy, jež začala být systematicky budována od  roku 2002. 
V jednotlivých krajích jsou dnes krajské roty, které jsou určeny 
zejména k  ochraně objektů důležitých pro  obranu státu, a  to 

v  rizikových situacích, například při  aktuální možné hrozbě 
teroristického útoku, nebo k pomoci při živelních pohromách. 
Ve  své řeči mimo jiné zmínil také poslání Vyškova v  rámci 
přípravy jednotek aktivních záloh, když řekl: „Velitelství výcvi-
ku  – Vojenská akademie má nezastupitelné místo ve  výchově 
a  výcviku vojenských profesionálů pro Armádu  ČR. Naším 
prvořadým úkolem a  posláním je ve  všech směrech vychovávat 
a  cvičit vojáky  – profesionály k  tomu, aby  byli schopni bránit 
svobodu a demokracii, a v případě ohrožení vlastní nebo spoje-
necké země byli připraveni pro jejich obranu nasadit i svůj život. 
Jsem rád, že mohu jako zástupce velitele pro výcvik konstatovat, 
že se v současné době můžeme pochlubit mimo jiné také letitými 
a bohatými zkušenostmi s výcvikem záloh, přičemž disponujeme 
velmi kvalitními a  profesionálními instruktory, kteří jej 
zabezpečují.“

Ve svém projevu dále zhodnotil průběh celého výcviku, 
kdy vojáci společně s  rozvojem jejich fyzických a psychických 
schopností a  dovedností postupně pronikali do  tajů základní 
vojenské problematiky. Seznamovali se  tak se  základními 
řády, organizační strukturou našich ozbrojených sil a  hlavně 
s  celým zákonným rámcem služby. Naučili se  pořadové 
přípravě a vojenské zdvořilosti, získali teoretické, ale i praktické 
dovednosti v jednotlivých druzích odborných příprav, přičemž 
mezi stěžejní bezesporu patřila taktická a  střelecká příprava. 
K  úspěšným absolventům plukovník Medal v  závěru dodal: 
„Výcvik zde znamená především prokázat potřebné dovednosti 
v  terénu, a  to za  ne vždy optimálních klimatických podmínek, 
a o tom jste se přesvědčili všichni na vlastní kůži při závěrečném 
komplexním polním výcviku, který jste museli absolvovat 
v  třeskutých mrazech, kdy teploty sahaly až k 20  stupňům pod 
nulou. A  proto si velmi vážím toho, že  přestože většina z  vás 
se  nechystá na  dráhu profesionálního vojáka, jste i  přes  tyto 
enormní zátěžové podmínky svým přístupem k  plnění úkolů, 
zájmem o  výuku i  výcvik, ale  hlavně dosaženými výsledky 
prokázali vysokou profesionalitu. Věřím, že se v budoucnu spolu 
budeme setkávat při pravidelných cvičeních.“

Všech 12 absolventů kurzu základní přípravy aktivních záloh 
v rámci slavnostního ceremoniálu složilo vojenskou přísahu.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová
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ASOCIACE ZÁLOŽNÍCH BRIGÁD

rozvíjí mezinárodní spolupráci 

s posádkou Vyškov

Kurzu se zúčastnilo celkem 22 poslu-
chačů, a to jak příslušníci aktivních záloh, 
tak  i vojáci z povolání, neboť se v tomto 
případě jedná o aktivitu otevřenou všem, 
tedy nabízí podporu i vojákům z povolání. 
Na  kurzu tak  byla zastoupena města 
Praha, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, 
Tábor a Stará Boleslav, představili se i vo-
jáci zařazení u  útvarů dislokovaných na 
území Středočeského kraje. Asociaci 
záložních brigád reprezentovali pre-
zident AZB mjr.  Ing.  Arnošt Líbezný 
a  asistent generálního sekretáře CIOR 
por. Bc. Jaroslav Háječek. Jedním z lektorů 
a přednášejících pro pokročilejší byl rodilý 
mluvčí z  Velké Británie kpt.  Richard 
Koss. Ve  skupině méně pokročilých 
účastníků pak vyučovaly česky hovořící 
lektorky anglického jazyka z  Vojenské 
akademie ve Vyškově. Mezi účastníky byl 
i  vysoce postavený příslušník aktivních 
záloh Ruské federace a  5 příslušníků 
záloh Vojenské policie. „Své jazykové 
zna losti si zde zdokonalovali příslušníci, 
kteří jsou zařazeni na  různých funkcích, 
a  to od  střelce, kulometníka, výkonného 
praporčíka, až po  velitele družstev, čet 
a  rot. Důraz na  jazykové znalosti je 
v  sou časné době, kdy vojáci často plní 
svá poslání v součinnosti se zahraničními 
partnery, naprosto na místě, což lze doložit 
i tím, že 2 z loňských účastníků dnes slouží 

na misi v Afghánistánu a další 2 se na ni 
právě připravují,“ říká major Líbezný.

Výuka v  tomto kurzu probíhá velmi 
intenzivně až do pozdních večerních 
hodin. „Část výuky byla věnována 
i  odborné, především vojenské, případně 
policejní terminologii. Byly vysvětleny 
základní pojmy a  slova užívané při 
popisu vojenské techniky, v  topografi i, 
průzkumu a  dalších oblastech. Byly 
probrány základy a pravidla komunikace 
uskutečňované pomocí spojovacích pro-
středků,“ seznamuje s  jejím obsahem 
jeden z  účastníků des.  JUDr.  Tomáš 
Preininger. Tuto nezbytnou součást 
vojenské a policejní profese měli účastníci 
možnost si vyzkoušet i  v  praktickém 
cvičení, a stejně tak prokázat své znalosti 
formou osobních prezentací na  závěr 
kurzu. „Myslím, že  mohu nejen za  sebe 
konstatovat, že  pro  všechny absolventy 
byl jazykový kurz obrovským přínosem,“
dodává ještě des. Preininger.

Mezi kurzisty byla také jedna 
žena  – Lenka Benešová, která právě zde 
ve  Vyškově v  loňském roce absolvovala 
základní přípravu a nyní je zařazena jako 
střelec pěší roty aktivních záloh. Právě 
v oblasti přípravy aktivních záloh, která 
probíhá u zdejšího odboru výcviku, a to 
v  trvání 6  týdnů, vidí major Líbezný 
další možnosti spolupráce: „Disponujeme 

velkým množstvím příslušníků pěších rot 
aktivních záloh a  nabízíme jejich další 
využití při přípravě zde ve Vyškově, mohli 
by se  tak přímo podílet na výcviku svých 
dalších příslušníků, předávat své cenné 
zkušenosti a  společně s  vyškovskými 
instruk tory posunout požadovanou pro-
fe sionalitu zase o  krok dál.“ Zástupce 
velitele VeV – VA pro  výcvik plk.  Josef 
Medal tuto spolupráci uvítal, když řekl: 
„Je to velmi zajímavý nápad, rozhodně 
bude bezprostředně předmětem dalšího 
jednání se  zainteresovanými stranami 
tak, aby  se  v tomto novém duchu mohl 
uskutečnit v  co nejbližším nástupním 
termínu.“

V letošním roce se v posádce Vyškov 
uskuteční ještě celá řada dalších aktivit 
v rámci CIOR, mezi nimi také červencová 

Asociace záložních brigád (AZB) jako člen CIOR – 
Mezispojenecké kon fe derace záložních důstojníků, 
která sdružuje důstojníky v záloze států NATO 
a PfP, se i v tomto roce podílí na jejich aktivitách. 
Letošní první takto uskutečněnou aktivitou 
v České republice byl týdenní zdoko nalovací 
jazykový kurz anglického jazyka (English Refresher 
Course), který pro běhl ve spolupráci s Velitelstvím 
výcvi ku – Vojenskou akademií ve Vyškově 
v termínu 22.–28. ledna 2012. Tyto zdo konalovací 
kurzy v rámci CIOR pořádají v současné době 
pouze 3 země, a to Polsko a Česká republika 
pro angličtinu a Francie pro francouzštinu.
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čtrnáctidenní Jazyková akademie, která 
se z Moldávie stěhuje po dvou letech opět 
do České republiky. 

„Jedná se  o ofi ciální kurz NATO, 
dotovaný aliancí, s  velkou mezinárodní 
účastí zaměřený na  oba ofi ciální 

jazyky, tedy nejen na  angličtinu, ale 
rovněž francouzštinu. V  roce 2010 již 
měla možnost posádka Vyškov přivítat 
účastníky z  22  států a  i letos se  očekává 
podobná účast. Jsem rád, že  mohu říct, 
že  více než  polovina účastníků právě 

pro běhlého zdokonalovacího jazykového 
kurzu se může pochlubit právě certifi kátem 
absolventa Jazykové akademie.“

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, 
des. JUDr. Tomáš Preinninger, AZ

Foto: Hana Jurčová, Vladimír Bezděk

Dovolte, abych Vás jménem pořadatele Asociace záložních bri-
gád pozval k účasti na 38. ročníku Mezinárodní vojenské stře lecké 
soutěže pod záštitou ministra obrany ČR o  „Pohár osvo bození 
– LIBERTY CUP 2012“, která se koná ve dnech 11.–13. 5. 2012 ve 
Vojenském výcvikovém prostoru Březina ve Vyškově.

Soutěž je zařazena do plánu Ministerstva obrany pro rok 2012 
a  jako jediná v  ČR do ofi ciálního plánu zahraničních aktivit 
CIOR. Je pořádána AZB ve spolupráci s Velitelstvím společných sil 
a Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Je určena 
zejména pro vojáky v  aktivní záloze, příslušníky ozbrojených 
složek a pozvané hosty.

Každoročně se jí účastní družstva záloh – rezervistů ozbrojených 
sil členských států NATO a PfP. Soutěže se pravidelně účastní také 
představitelé MO, státní správy a samospráv. Pozvánka je zasílána 
také zastupitelským úřadům akreditovaným v ČR a organizacím 
zastupujícím zálohy ozbrojených sil států NATO v CIOR.

Za organizační výbor mjr. (AZ) Ing. Arnošt Líbezný
ředitel závodu, prezident (tel. +420 602 761 615)

ASOCIACE ZÁLOŽNÍCH BRIGÁD
Ofi ciální zástupce záloh ozbrojených sil ČR v CIOR
Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6
Fax: +420 548 213 750, e-mail: azb@azb-cz.org

XXXVIII. ročník 

„POHÁR OSVOBOZENÍ“
Mezinárodní vojenská střelecká soutěž

pod záštitou ministra obrany ČR
Česká republika, VVP Březina (Vyškov)

11.–13. května 2012
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41 posluchačů nejvyššího kariérového kurzu 

u VeV – VA bude během 7 měsíců usilovat 

o absolventský certifi kát

V  doprovodu vrchního praporčíka školního praporu 
praporčíka Pavla Šugárka nové příslušníky důstojnického 
kurzu přivítal v prostorách Praporčického klubu náčelník štábu 
VeV – VA plukovník gšt.  Ing. Milan Marek, který představil 
hlavní funkcionáře útvaru a současně všem účastníkům popřál 
mnoho zdaru při plnění nelehkých úkolů v  průběhu jejich 
sedmiměsíčního kurzu. 

Následně ke kurzistům promluvil náčelník odboru kariérové 
přípravy podplukovník Ing. Mi chal Kucharsky, který představil 
oddělení velení a štábní služby coby odborného garanta v čele 
se zastupujícím náčelníkem oddělení kapitánem Ing. Martinem 

Dnem 27. února 2012 byl u Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově zahájen 
v novodobém pojetí již čtvrtý důstojnický 
kurz. Tento kurz patří spolu s praporčickým 
a poddůstojnickým kurzem k mezníkům 
v průběhu kariéry vojáků AČR. Na rozdíl 
od ostatních běhů se liší širokou účastí vojáků 
napříč celou AČR. O tom vypovídá i celkový 
počet 41 posluchačů, kteří mají zkušenosti 
u vojsk v rozmezí od tří do dvaceti pěti let služby. 
A že je co nového sdělit si z praxe vypovídá i celé 
spektrum zastávaných velitelských, štábních 
i logistických funkcí.

Vogelem. Následně posluchačům nastínil průběh celého 
důstojnického kurzu. 

Závěrem přivítal posluchače kurzu také velitel školního 
praporu podplukovník Ing.  Václav Jiroušek, který dále 
představil  příslušníky školního praporu a  prostřednictvím 
velitele roty kapitána Ing. Jiřího Gregora byly upřesněny úkoly 
v  oblastech logistické, administrativní a  velitelské podpory 
kurzu.

Úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení dne 21. září 2012.
Text: kpt. Ing. Jiří Gregor

Foto: Vladimír Bezděk
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Zástupci skupiny řízení a rozvoje UVZ VeV – VA Vyškov a SOVZ Boletice 
zahájili přípravu pro již třetí cvičení belgické armády. Vojenské prostory 
jsou využívány nejen vojáky a příslušníky ozbrojených složek ČR, ale stále 
častěji zde společně cvičíme s vojáky jiných států.

Ve VVP Březina tak například 
pravidelně cvičí příslušníci ozbrojených 
sil Rakouska či BMATT (British military 
advisory training team), jejichž základna 
je umístěna právě v posádce Vyškov. Avšak 
VVP Březina není jedi ným prostorem, 
který je využíván k  výcvikovým aktivi-
tám jiných armád. Ve vojenském výcvi-
kovém prostoru Boletice opět pro běhne 
komplexní cvičení lehkého praporu 
belgické armády. Zástupci skupiny řízení 
a rozvoje UVZ VeV  – VA Vyškov a SOVZ 
Boletice tak společně se zástupci belgické 
armády zahájili ve dnech 21.–24. 11. 2011 
přípravu tohoto cvičení, které se 
uskuteční v měsíci březnu letošního roku.

Prvním a  nezbytným krokem byla 
rekognoskace VVP Boletice, které se 
účastnili zástupci belgické jednotky 
vedené maj.  Laurentem Gro ve nem, 
přičemž jejich delegace byla rozdělena 
na logistickou a  výcvikovou část. Role 
průvodců se díky výborné zna losti 
anglického jazyka včetně vo jenské 
terminologie a  rov něž pre zen tovaných 
zařízení zhostili zástupci AČR, zejména 
nrtm.  Vlastimil Vašina z  VeV – VA 
Vyškov, dále kpt.  Tůma a  Ing.  Martin 
Benč za SOVZ Boletice. Belgičanům byl 
tak podán kompletní přehled informací 

BELGICKÁ ARMÁDABELGICKÁ ARMÁDA
BUDE OPĚT CVIČIT V BOLETICÍCHBUDE OPĚT CVIČIT V BOLETICÍCH

o možnostech využití VVP. Ti s nadšením 
kvitovali možnosti ubytovacích a  výcvi-
kových kapacit.

Součástí přípravného jednání se stala 
také rekognoskace se zaměřením na 
civilní sektor, a  tak se logistická část se 
svým průvodcem vydala do Českého 
Krumlova a  Českých Budějovic, kde 
navštívili nemocnice a  další objekty 
potřebné k zajištění úspěšného provedení 
cvičení, kterého se bude účastnit 
600 vojáků s technikou.

Text: npor. Ing. Ľudovít Leskovský
Foto: archiv skupiny řízení 

a rozvoje UVZ

SOVZ Hradiště jako podřízené vo-
jen ské zařízení VeV – VA se velmi 
dobře prezen tovalo v  průběhu celé ho 
loň ského roku, kdy naprosto profe sio-
nálně zajišťovalo celou řadu nej růz něj-
ších výcvikových aktivit, vrcho lících 
největším cvičením roku  2011 – 
Cooperative Eff ort – cvičení s  částeč-
ným vyvedením vojsk, bojovou střelbou 
a  simulovaným nepřítelem, jehož  se 
zúčast nilo celkem 1 120 vojáků a samo-
zřejmě velké množství techniky.

Všechny tyto atributy představují 
také velké množství práce a  času pro 
jeho zabezpečení. A  že se příslušníci 
SOVZ Hradiště zhostili tohoto nelehkého 
úkolu se ctí, svědčila i  spokojenost nej-
vyšších představitelů rezortu obrany 
v  čele s  ministrem obrany Alexandrem 
Vondrou a  náčelníkem Generálního 
štábu Armády České republiky armádním 
generálem Vlastimilem Pickem, které 
zde osobně přivítal velitel společných sil 
generálmajor Hynek Blaško.

Cvičení takového rozsahu představuje 
pro příslušníky SOVZ Hradiště spoustu 
rutinních, ale někdy i nových úkolů. 
Celkově příprava a  samotné provedení 
tohoto cvičení – to byly stovky hodin 
strávených na řídících věžích, v cílových 
plochách, u závor, ale také na ubytovacích 
zařízeních. V průběhu samotného cvi če-
ní se ovšem vyskytly i  situace, kdy jsme 
museli pomoci s  údržbou cest, nebo 
vyproštěním vozidla z příkopu a posléze 
v naší útvarové dílně i  s  opravou. Velká 
část cvičení se uskutečnila na SST Žďár 
a  logistická část na ubytovacím zařízení 
Mětikalov, z  čehož vyplývá, že tato dvě 
zařízení mají největší podíl na úspěšném 
splnění úkolu, který byl před nás posta-
ven. Jenže, jak říká náčelník SOVZ 
Hradiště major Ing.  Jaroslav Vyňuchal, 
jsme jedno středisko a jeden bez druhého 
by neznamenal nic a úkoly by se neplnily 
tak jednoduše. 

Text: kpt. Bc. Ladislav Synáč

SOVZ Hradiště 
zabezpečovalo 

Cooperative Effort 2011
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První zahraniční 

návštěva roku

U Velitelství výcviku  – Vojenské aka demie 
(VeV – VA) delegaci přivítal zástupce velitele 
společných sil brigádní generál Milan Kovanda, 
zastupující velitel VeV – VA plukovník Rudolf 
Honzák a  zástupce velitele pro  výcvik plukovník 
Josef Medal.

Při krátkém briefi ngu seznámili velvyslance 
s  historií, strukturou a  po slá ním VeV – VA jako 
největšího centra výcviku v  AČR. Dále jej pak 
provedli Centrem simulačních a  trenažérových 
technologií. Zde se  hosté seznámili s  možnostmi 
centra, které udržuje v oblasti výcviku dlouhodobě 
vysoký standard zajištěný úzkou spoluprací 
s  partnerskými simulačními a  výcviko vými centry 
a  účastí příslušníků CSTT na  mezinárodních 
konferencích v  Evropě a  USA. Ke  konci programu 
se  návštěva seznámila s  výcvikovým materiálem 
a  speciální technikou, která je umístěna v  hale 
vzdušných sil.

Velitelství výcviku – Vojenská akade mie přikládá 
velký význam dlouhodobé bilaterální spolupráci 
se  zahraničními partnery a  tím, že  navazuje 
kontakty a  spolupráci nejenom s  Indií, významně 
posiluje mezinárodní kredit VeV – VA jako centra 
mezinárodní přípravy personálu.

Velvyslanec Indie zde rovněž na vští vil alianční 
Centrum ochrany pro ti zbraním hromadného 
ničení (COE  – Centre of Excellence), které patří 
k nejvýznamnějším subjektům ve Vyškově.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová

Ve čtvrtek 5. ledna 2012 měla tu čest 
posádka Vyškov, stejně jako Univerzita 
obrany v Brně, přivítat vzácné hosty. 
Na ofi ciální návštěvu přijel nově 
jmenovaný velvyslanec Indie v České 
republice jeho Excelence pan Shri 
Venkatesan Ashok v doprovodu indického 
přidělence obrany plukovníka Gurpreet 
Singh, který již posádku navštívil 
před necelými dvěma lety.

NOVÝ VELVYSLANEC 

INDIE
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Příprava praporčického sboru předmětem 

další spolupráce s Texaskou národní gardou

Dne 7. února 2012 přijal zástupce velitele pro výcvik 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově plukov-
ník Josef Medal pětičlennou delegaci příslušníků Texaské 
národní gardy, v jejímž čele stál podplukovník Colon (TNG) 
a major Williams (US Ambasy).

V  dopolední části návštěvy byla delegaci osvětlena celková 
úloha a  poslání VeV – VA jako největšího výchovně-vzdělá-
vacího a výcvikového zařízení v AČR s mezinárodní působností 
a poté se přímo seznámili s některými vybranými možnostmi 
zdejší velmi rozsáhlé nejen kariérové, ale i  odborné přípravy 
armádního personálu. Zavítali tak na speciální učebny ženijních 
odborností, kde byly diskutovány zejména aktuální otázky 
okolo C-IED (improvizovaných výbušných zařízení), která 
v současnosti nejvíce ohrožují příslušníky zahraničních operací 
na území Afghánistánu, bez rozdílu národnosti. Ze speciální 
učebně-výcvikové základny si se zájmem prohlédli také halu 
vzdušných sil s  celou řadou základní techniky vzdušných sil, 
přičemž jim byl osvětlen také systém přípravy jejích obsluh 
v  rámci profesní přípravy specialistů. Příslušníci Texaské 
národní gardy si prohlédli i  možnosti přípravy v několika 
výcvikových zařízeních v  přilehlém Vojenském výcvikovém 
prostoru Březina. Jednalo se zejména o cvičiště využitelné pro 
přípravu jednotek do zahraničních operací, jako je afghánská 
vesnice, prostor pro výstavbu COP (předsunutá operační 
základna pro stupeň rota) a srubový tábor.

V  odpolední části proběhla diskuze na téma dalšího 
rozvoje spolupráce mezi VeV  – VA a  TNG na úrovni zejména 
praporčického sboru. Zástupci TNG nabídli spolupráci na 
rozvoji praporčického sboru v oblasti komunikace, vedení lidí 
a dále možnost výměnných kurzů a stáží obou zainteresovaných 
stran pro specialisty výcviku. Nosnou myšlenkou zástupců 
obou subjektů se stala bezesporu snaha o další rozvoj spolupráce 
obou zemí na bázi výměny zkušeností a  školení vybraných 
jednotlivců a skupin v rámci dostupných možností a priorit.

Zástupce US Ambasy major Williams na závěr své návštěvy 
vyjádřil poděkování VeV – VA za vstřícný přístup a  věcné 
vedení dialogu. Obě strany se pak jednomyslně shodly, že další 
konkrétní obrysy následné spolupráce budou dále rozpracovány 
tak, aby mohlo dojít k jejich co nejbližší praktické realizaci.

Text: nprap. Jiří Hladík, vrchní praporčík VeV – VA, 
kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Hana Jurčová
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Čestným hostem odborného shro máž dění se stal zástupce 
náčelníka Ge nerálního štábu – ředitel společného ope račního 
centra MO (ZNGŠ-Ř SOC MO) generálmajor Aleš Opata, 
který se postaral o úvodní slovo a samotné za há jení shromáždění 
v  prostorách pra porčického klubu VeV – VA. Generál Opata 
zdůraznil ve svém vystoupení dů le žitost vrchních praporčíků 
v  systému velení a  řízení vojáků z  povolání a  stručně shrnul 
aktuální úroveň připravenosti AČR.

V  další části provedl šprap.  Luděk Kolesa seznámení 
účastníků shromáždění s některými body připravované novely 
zákona č. 221 o vojácích z povolání a s novým návrhem platového 
zákona, který se v současné době připravuje. Vrchní pra porčík 

Posádka Vyškov hostila 

odborné shromáždění 

vrchních praporčíků AČR

Ve dnech 14. až 16. února 2012 se stala posádka Vyškov 
hostitelem odborného shromáždění vrchních praporčíků 
AČR. Toto shromáždění svolal vrchní praporčík AČR 
šprap. Petr Seifert a přivítal zde 47 vrchních praporčíků 
útvarů, brigád, velitelství a ostatních zařízení AČR. 

společných sil šprap. Libor Plie šovský dále vystoupil s několika 
návr hy na zvýšení úrovně toku informací v  rámci Lessons 
Learned (zevšeobecnění zku šeností). K  tomuto účelu zde byla 
zařa zena přednáška příslušníka oddě le ní zevšeobecňování 
zkušeností od bo ru doktrín prap.  Šalplachty, který prak ticky 
seznámil všechny přihlížející se struk turou a zásadami systému 
Lessons Learned v pod mín kách AČR. O prak tic kou ukáz ku, jak 
lze tento proces uvádět do pra xe v podmínkách běžného útvaru, 
se po staral svou prezentací zkušeností v ob lasti maskování vrch-
ní praporčík pro ti letadlového raketového oddílu ze Strakonic.

Poslední část shromáždění vedl šprap.  Seifert ve znamení 
vydání úkolů pro podřízené vrchní praporčíky na další období, 
kde se zaměřil na další zvyšování podílu vrchních praporčíků 
v systému řízení kariér příslušníků hodnostních sborů mužstva, 
poddůstojníků a  pra por číků. Dále poukázal na důležitost sle-
dování plnění povinností vlastních vojáků i  mimo činnosti 
v rámci vlastních jednotek, ale i např. v rámci absolvování kurzů 
nebo podílení se na výcviku u jiných jednotek.

Před samotným ukončením zaměst nání se ještě přítomní 
vrchní praporčíci představili příslušníkům kurzu základní 
přípravy a prodiskutovali s nimi jejich další služební záležitosti, 
které je bu dou čekat po ukončení tohoto kurzu v domovských 
posádkách.

Text: nprap. Jiří Hladík, vrchní praporčík VeV – VA
Foto: Vladimír Bezděk, 

prap. Petr Rychnovský, vrchní praporčík przab 
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Velitelství výcviku – Vojenská akademie a Univerzita obrany, 
oba vzdělávací subjekty, oba disponující určitým potencionálem, 
jehož vzájemným propojením naplňují společný cíl a hlavní poslání, 
a tím je připravit pro armádu ty nejlepší odborníky a profesionály.

V  rámci vzájemné spolupráce tak 
navštívili posádku Vyškov také pří sluš níci 
kurzu vyšších důstojníků,  tedy druhého 
nejvyššího rezortního kariéro vého 
kurzu, který organizuje ka ted ra celo-
životního vzdělávání Fakulty eko nomiky 
a managementu Univerzity obrany.

Celkem 28 příslušníků kurzu, mezi 
nimi 1  žena, se tak v  jeho samotném 
závěru, po čtyřech a půl měsících studia, 
měli mož nost seznámit s přípravou per so-
nálu AČR u Velitelství výcviku – Vo jenské 
akademie jako největšího vzdě lávacího 
a  výcvikového zařízení s  celo armádní 
a rovněž mezinárodní pů sob ností.

V  posádce Vyškov tyto studenty 
přivítal zástupce velitele pro výcvik 
plukovník gšt. Ing. Josef Medal a poté je 
seznámil s  působností VeV – VA a  pro-
gramem ukázek, které zde pro ně byly 
připraveny. Posluchači kurzu, kteří v  té 
době měli před sebou již jen závěrečné 
vyhodnocení a 26. ledna 2012 slavnostní 

vyřazení, si tak mohli některé nabyté 
vědomosti spojit také s praxí.

V  průběhu dne měli možnost zhléd-
nout učebně-výcvikovou základnu, kdy 
zavítali na některé speciální učebny, halu 
těžké techniky, halu vzdušných sil či 
centrální cvičiště vozidel. V dopoledních 
hodinách se prostřednictvím náčelníků 
jednotlivých klíčových odborů zabezpe-
ču jících přípravu u  VeV – VA a  dalších 
jejich zástupců seznámili, a  to nejen 
teoreticky, ale i  prakticky s  aktivitami 
a  výcvikem u  některých z  širokého 
spektra zde připravovaných odborností. 
Bylo jim tak podáno základní penzum 
informací o  speciálních kurzech, mezi 
nimiž nechyběl ani nejtěžší výcvik, 
jehož primát zde drží kurz Komando. 
Vyškov se může pochlubit také tím, 
že je výcvikovým centrem kurzů 
CLS (Combat  Life  Saver).  Jedná se 
o  akreditovaný kurz první pomoci, 
jehož cílem je poskytnutí základní 

neodkladné péče v polních podmínkách, 
a  je předurčen zejména pro vojáky 
připravující se aktuálně do zahraničních 
operací. Studenti kurzu vyšších 
důstojníků se s jeho náplní měli možnost 
rovněž bezprostředně seznámit.

Z  dalších aktivit u  VeV – VA pak 
měli možnost studenti získat po znatky 
z  přípravy spojovacích odborností, při-
čemž se přímo zúčastnili výuky kurzu 
OTS VŘ (operačně-taktický systém velení 
a  řízení) a  z  logistických odborností 
jim bylo umožněno nahlédnout pod 
pokličku právě probíhajících kurzů 
mechanik Tatry  810 a  kurzu sváření 
plamenem. V  odpolední části se zase 
přenesli do přípravy řidičů, kde si mimo 
jiné vyslechli přednášku o  řidičském 
trenažéru vozidla PANDUR. Návštěvu 
ve Vyškově příslušníci kurzu vyšších 
důstojníků zakončili na hale vzdušných 
sil, která slouží pro přípravu příslušníků 
leteckého pozemního technického per-
so nálu a  protiletadlového raketového 
vojska AČR, a  měli tak možnost spatřit 
i  celou řadu techniky sloužící k výuce 
a  výcviku vzdušných sil, včetně letounu 
L-39 a vrtulníků Mi-17 a Mi-24V.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk

Velitelství výcviku – Vojenská akademie a Univerzita obrany,
oba vzdělávací subjekty, oba disponující určitým potencionálem, 

neodkladné péče v polních podmínkách, 
a  je předurčen zejména pro vojáky 
připra ující se aktuálně do zahraničních

Návštěva kurzu vyšších důstojníků v posádce Vyškov



16

1/2012 Posádka Vyškov – PROFESIONÁL

Slova ministra obrany neberou 

na lehkou váhu

„Naším cílem bylo vytvořit kurz, který 
bude zaměřen na nejnižší management 
armády, tedy na velitelský sbor AČR na 
úrovni družstvo a četa, který tvoří základ 
pyramidy velení, vedení a  řízení lidí. 
Cílem kurzu je přispět ke zvýšení ma-
nažerských kompetencí velitelů druž stev 
a  čet, seznámit je se základními prin cipy, 
metodami a  technikami práce s  pod-
řízenými, s psychologickými aspekty velení, 
vedení a řízení lidí v armádě a s možnostmi 
rozvoje těchto tak zvaných měkkých 
dovedností,“ říká náčelnice sku piny 
psychologických služeb oddělení vý uky 
všeobecných předmětů OKPř VeV – VA 
kapitánka Darina Záchová. „Jsme 
přesvědčeni, že rozvoj těchto do ved ností 
je často zanedbáván a  ani v  ka riérových 
kurzech pro jejich časovou do taci není této 
tematice věnován do sta tek prostoru. Velmi 
vážně bereme také požadavek pro práci 
v této oblasti, kte rý před nedávnem zazněl 
z úst pana ministra.“

Tento týdenní speciální kurz je zamě-
řený na osobní rozvoj mana žer ských 
dovedností a  řešení konfl iktních situací 
v  jednotkách a  na pracovišti. Je veden 
formou praktických cvičení, modelových 
situací, besed a řešení případových studií, 
v  nichž jsou proble ma tika velitelských 
dovedností, mana žer ského profi lu, sebe-
řízení a  stress  –  ma nagementu a  týmové 
spolupráce rozebrány. Nabízí možnosti, 
způsoby a  cesty pro praktickou aplikaci 
získaných dovedností do každodenního 
profesního života a  služebního procesu 
a otvírá prostor pro další seberozvoj. Podle 
psycholožky a  lektorky psychosociálních 
dovedností nadporučice Markéty Koneč-
né je kurz založen na předpokladu, že pro 
efektivní práci s lidmi nejsou dů le žité jen 
teoretické znalosti z oblasti ma na gementu 
a  leadershipu, ale roz ho dující jsou 
především sociálně psy cho logické aspekty 
práce s  lidmi v  šir ším pojetí: „Umění 
jednat s  lidmi, je jich účinné ovlivňování 
a motivování je nezbytným předpokladem 
kompetence nejenom manažerů v  ci-
vil n í sféře, jak si někdy lidé myslí, ale 

pochopitelně to platí také v  armádě. Být 
úspěšným velitelem znamená pracovat sám 
na sobě, nedoufat jen ve vrozený talent, 
ale vědomě se zlepšovat a rozvíjet. Toto je 
často samozřejmostí, pokud máme ambice 
uspět v  odborné oblasti. Dvojnásob však 
tato pravda platí, pokud chceme uspět 
v práci s lidmi, ať už jako jejich velitel, šéf, 
spolupracovník nebo v  ideálním případě 
vše dohromady.“

Efektivně pracovat s lidmi, být úspěšný 
velitel a  vůdce znamená zvládnout sám 
sebe a svůj vztah k ostatním lidem. Toto 
je také hlavní myšlenka kurzu, neboť 
poznat sám sebe a  poučit se o  sobě 
samém je základním krokem v pěstování 
manažerských dovedností a kompetencí. 
Poznat vlastní manažerský styl, jeho 
silné a slabé stránky umožní vnímavému 
veliteli lépe předvídat, řešit a  zvládat 
obtížné a problematické situace, kterých 
je v  každodenní velitelské praxi a  práci 
s lidmi nemálo.

„Dalším krokem na cestě k úspěchu 
v práci s lidmi,“ říká Záchová, „je pochopit, 
proč jsou lidé tak různí a proč tedy techniky 
a metody, které jsme se jednou naučili a ve 
své manažerské praxi je uplatňujeme, na 
jedny platí a  druhých se ani nedotknou. 

Málokterý manuál manažerských doved-
ností je totiž univerzální, neboť různí jsou 
nejen lidé jako podřízení, ale také jako 
nadřízení, a  jsou různé i situace, s nimiž 
se v praxi setkáváme.“

Podle vrchního praporčíka spo leč ných 
sil štábního praporčíka Libora Pliešov-
ského by úspěšný mana žer v ozbrojených 
složkách měl být obeznámen se základy 
tzv. stress-mana ge mentu neboli se způ-
soby eliminace zátěže a  s  vybranými 
tech nikami zvlá dání zátěže a náročných 
si tu a cí v  osobním a  pracovním životě 
tak, aby co nejprofesionálněji dokázal 
zvlád nout svou roli manažera – velitele. 
„Úspěš ný velitel by měl umět respektovat 
všech ny zmíněné momenty. Pak bude 
daleko přirozeněji zvládat práci s  lidmi, 
bude je umět motivovat, zvyšovat jejich 
výkonnost, hodnotit a  oceňovat jejich 
práci, řešit konfl ikty a maximálně využí-
vat potenciál svých podřízených.“

Neodmyslitelnou součástí kurzu je 
část věnovaná základním praktickým 
perso nálním činnostem a  postupům 
v  pod mínkách AČR, rozšiřujícím 
spektrum vědomostí potřebných k výko-
nu funkce velitele družstva a čety. Nechybí 
ani část zaměřená na praktickou aplikaci 
zásad prevence sociálně nežádoucích 
jevů ve velitelské praxi, kde je cílem 
naučit velitele rozpoznávat tendenci 
i  samotný výskyt sociálně nežádoucích 
jevů v  jednotce a  na pracovišti a  naučit 
je předcházet jim a efektivně je řešit. Ve 
Vyškově počítají se zařazením tohoto 
kurzu do věstníku vzdělávacích aktivit 
již na výcvikový rok 2012, a to minimálně 
jednou za výcvikové čtvrtletí.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk

Ve dnech 5.–9.  prosince 2011 proběhl u  odboru kariérové přípravy Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově (OKPř VeV – VA) pilotní běh základního 
kurzu efektivní práce s lidmi. Kurz byl vytvořen a sestaven na základě požadavků, 
s  nimiž se na skupinu psychologických služeb VeV – VA Vyškov obracejí velitelé, 
psychologové a vedoucí praporčíci útvarů AČR a úspěšně jej ukončilo 14 vojáků.
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Dne 9.  prosince 2011 byl u  odboru kariérové přípravy 
Velitelství výcviku  – Vojenské akademie ve  Vyškově (OKPř 
VeV – VA) zkouškou ukončen kurz spisové a  archivní služby 
(SaS). VeV – VA v  tomto roce již připravilo 42  nových 
pracovníků spisové služby.

Kurz, který oddělení výuky všeobecných předmětů 
odbo ru kariérové přípravy (OdVýuVšePře OKPř) převzalo 
od Vojenského ústředního archivu a Správního archivu, zakončil 
letošní vzdělávání bezpečnostní správy u  VeV – VA. Deset 
posluchačů kurzu SaS předvedlo své znalosti před zkušební 
komisí, které předsedal Petr Kalvas z  odboru bezpečnosti 
Ministerstva obrany (OB MO) a František Macek ze Správního 
archivu Olomouc. Členy komise byli lektoři nadporučík Vladimír 
Haumer a praporčice Andrea Brhelová z OdVýuVšePře OKPř.

Náčelník skupiny výuky ochrany utajovaných informací 
OdVýuVšePře OKPř kapitán Pavel Matal tvrdí, že  snahou 
vyškovských specialistů je poskytovat co nejkomplexnější 
služby útvarům a  zařízením AČR: „Tento kurz není jediným, 
který nabízíme. Naší vlajkovou lodí je sice neoddiskutovatelně 
kurz bezpečnostních manažerů, ale nově i kurz SaS a dále kurz 
fyzické bezpečnosti tento komplex kontinuálního vzdělávání 
doplňují. První dva jmenované jsou velmi žádané, a to zejména 
proto, že  jsou akreditovány u  Ministerstva školství, mládeže 
a  tělovýchovy. Tím  je Velitelství výcviku  – Vojenská akademie 
oprávněno vydávat celostátně platná osvědčení. Mimo jiné to 
znamená lepší šanci vojáků na  uplatnění se  v civilním sektoru 
v  případě ukončení aktivní služby. Z  vlastní zkušenosti vím, 
že ve fi rmách, zabývajících se bezpečností, dnes pracuje značné 
množství právě bývalých zaměstnanců našeho rezortu.“

Oblast bezpečnosti, a  to nejen utajovaných informací, 
ale také osobních a citlivých dat a majetku, je velmi dynamická 
a neustále se rozvíjející oblast. Proto Vyškov udržuje velmi dobré 
profesní kontakty nejen v rezortu, ale i mimo něj. Podle Matala 
je to naprostá nutnost, protože u VeV – VA nechtějí podlehnout 
provozní slepotě, která by mohla znamenat, že nebudou schopni 
kvalitně analyzovat hrozby, což by v konečném důsledku mohlo 
představovat zvýšená bezpečnostní rizika.

„V příštím roce nás čeká spousta změn, hlavně to bude 
změna legislativy,“ doplnil nadporučík Vladimír Haumer. 
„Tato změna bude znamenat rozsáhlou aktualizaci studijních 
materiálů, ale  hlavně budeme muset získat to nejcennější, totiž 
praktické zkušenosti z  realizovaných změn. K  tomu nám slouží 
kontrolní činnost v  rezortu MO, které se díky vstřícnosti odboru 
bezpečnosti můžeme pravidelně účastnit. Odborně nás dopředu 
posouvají i  neustále se  množící žádosti o  konzultace ze  strany 
našich absolventů. Dalším úkolem bude re-akreditace kurzu 
bezpečnostních manažerů. Tam budeme muset přehodnotit učební 
plány, zapracovat zkušenosti odboru bezpečnosti z  kontrolní 
činnosti, naše zkušenosti z výuky a zpětnou vazbu od studentů. To je 
nutno udělat velice pečlivě, protože v okamžiku akreditace se stává 
učební plán dogmatem, které nelze jen tak jednoduše měnit. Další 
věcí, které se nevyhneme, je práce na našich speciálních učebnách. 
Je nutné je neustále doplňovat, modernizovat, takže se z nás opět 
stanou na  chvíli modeláři a  bezpečnostní technici. To, co jsme 
zde s  pomocí odboru bezpečnosti vybudovali, musíme neustále 
zlepšovat tak, aby učebny nebyly muzeem, ale živou bytostí, která 
nám pomáhá připravovat kvalitní bezpečnostní správu.“

Novinkou bude v  příštím roce odstartovaná příprava 
a  pilotní kurz fyzické bezpečnosti rozdělené podle praxe 
studenta. Oddělení výuky všeobecných předmětů tak  bude 
moci reagovat na  rozdílné znalosti a  zkušenosti studentů. 
„Připravujeme několik úrovní kurzů,“ říká Matal, „které rozšíří 
nabídky vzdělávání, ale  hlavně umožní velitelům školit nejen 
začátečníky v  oblasti bezpečnosti, ale  i již zkušené matadory, 
kterým by kurz pro začátečníky moc nedal. Tento model chceme 
aplikovat postupně i  na  ostatní kurzy. Náš cíl je dosáhnout 
dlouhodobého vzdělávání bezpečnostní správy MO, to znamená, 
že absolvováním jednoho kurzu vzdělávání neskončí. Vyplníme 
tím hluché místo, kdy zkušení bezpečnostní manažeři v některých 
případech mohou postrádat motivaci nastupovat do základního 
kurzu, ale mají zájem o své další vzdělávání. Jen pro zajímavost – 
v knize Alexandra Batěka ‚Proti byrokratismu‘, kterou v roce 1922 
vydal v Praze Fr. Riedl, se v tak zvaném Desateru kancelářském 
můžeme dočíst  – Co možno zjednodušiti, zjednodušme. Každé 
vyřízení krátkou cestou má přednost před  dlouhým psaním. 
Předpisy nejsou proto, abychom jich bez  rozmyslu poslouchali, 
nýbrž, aby se jimi jednání stalo jednoduchým a přesným. A toto 
je i naše krédo.“

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Vladimír Bezděk

Co možno zjednodušiti, Co možno zjednodušiti, 

zjednodušmezjednodušme
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Jedenáct posluchačů kurzu SaS a deset 
budoucích pracovníků na úseku fyzické 
bezpečnosti zúročilo své vědomosti před 
zkušební komisí, které předsedali Ing. Petr 
Kalvas, který má u  odboru bezpečnosti 
Ministerstva obrany (OB MO) na starosti 
oblast administrativní bezpečnosti, 
a  Ing.  Oldřich Válek, odpovídající za 
oblast fyzické bezpečnosti. Členy komise 
byli lektoři skupiny výuky ochrany uta-
jovaných informací nadporučík Vladimír 
Haumer a praporčice Andrea Brhelová 
z oddělení výuky všeobecných předmětů 
(VýuVšePře) OKPř.

Podle náčelníka skupiny výuky 
ochra ny utajovaných informací 
OdVýuVšePře OKPř kapitána Pavla 
Matala zástupci odboru bezpečnosti 
Ministerstva obrany svojí přítomností 
společně s  lektory kurzu garantují 
odbornou úroveň zkoušek: „Jde  také 
o  to, že odborníci z  MO jsou studentům 
současně k  dispozici v  rámci diskuze 
jako nositelé velmi cenných zkušeností 
v oblasti ochrany utajovaných informací. 
Z  hlediska následného výkonu funkcí 
našich studentů to v době, kdy u  rezortu 
MO provádí Národní bezpečnostní úřad 
státní dozor, není rozhodně k  zahození.“ 
Velkou zkušeností byla pro Matala pří-
pra va a  kontrola fyzické bezpečnosti 
u VeV – VA a následný doklad pro státní 

BEZPEČNOSTNÍ MANAŽER 

JE PRAVOU RUKOU VELITELE

dozor NBÚ, který probíhal letos v únoru. 
Jak sám říká: „Výsledek kontroly, to 
pro mě byla otázka profesní cti. Podle 
informací bezpečnostního manažera 
VeV – VA jsme získali, vezmeme-li školní 
známkování, jedničku s hvězdičkou. Hned 
po skončení státního dozoru začínal náš 
kurz fyzické bezpečnosti, a  tak jsem rád, 
že jsem mohl svoji novou zkušenost předat 
dalším pracovníkům v  oblasti fyzické 
bezpečnosti.“

V  roce 2013 čeká oblast bezpečnosti 
spousta změn, především změna 
legislativy, která si vynutí rozsáhlou 
aktualizaci studijních materiálů. Ze-
jmé na ale půjde o  to získat praktické 
zkušenosti z realizovaných změn, a  to 
bude to nejcennější. K  tomu slouží 
Matalem zmíněná kontrolní činnost 
v rezortu MO, které se příslušníci skupiny 
díky vstřícnosti odboru bezpečnosti 
mohou pravidelně zúčastňovat. Učitele 
a lektory posouvají dopředu i neustále se 
množící žádosti o  konzultace ze strany 
absolventů.

„V  oblasti ochrany utajovaných infor-
mací se snažíme poskytovat útvarům 
a  za ří zením AČR co nejkomplexnější 
služby,“ říká náčelník oddělení výuky 
všeobecných předmětů (VýuVšePře) 
OKPř major Pavel Kočvara. „Oblast 
bezpečnosti je velmi dynamická a neustále 

Dne 24.  února 2012 se u  odboru kariérové přípravy (OKPř) Velitelství 
výcviku  – Vojenské akademie ve Vyškově (VeV – VA) uskutečnilo slav-
nostní ukončení třítýdenního Kurzu spisové a  archivní služby (SaS) 
a čtrnáctidenního Kurzu fyzické bezpečnosti (FB).

se rozvíjející oblast. A  nejde jenom 
o  utajované informace, ale také o  osobní 
a citlivá data a podobně. Naším zájmem je 
udržovat nadstandardní profesní kontakty 
nejen v  rezortu, ale i  mimo něj. Myslím, 
že právem se můžeme chlubit tím, že kurz 
SaS a  kurz bezpečnostních manažerů 
jsou akreditovány u Ministerstva školství, 
mládeže a  tělovýchovy. Ale nejde jen 
o  to, že Vojenská akademie vydává celo-
státně platná osvědčení. Navíc se tím 
totiž podílíme na rekvalifi kacích. Vojáci, 
kteří našimi kurzy projdou, tak v  rámci 
služby získávají lepší šanci na uplatnění 
se v  civilním sektoru v  případě ukončení 
aktivní služby.“

Náčelník odboru kariérové přípravy 
VeV – VA podplukovník Michal Ku-
char sky, který se ukončení kurzů 
zúčastnil, hovořil o úkolech, které musí 
oblast OUI zabezpečit v  tomto roce: 
„V  dnešní době mají informace velikou 
hodnotu, a  je potěšující, že si velitelé 
práce bezpečnostního managementu 
váží a  že jsou si plně vědomi jeho 
odpovědnosti. To, co jsme zde s  pomocí 
odboru bezpečnosti vybudovali, chceme 
neustále zlepšovat, abychom byli i nadále 
schopni připravovat kvalitní bezpečnostní 
správu. Tento rok budeme re-akreditovat 
kurz bezpečnostních manažerů. Tam 
budeme muset přehodnotit učební plány, 
zapracovat zkušenosti odboru bezpečnosti 
z  kontrolní činnosti, naše zkušenosti 
z  výuky a  zpětnou vazbu od studentů, 
a  to je nutno udělat velice pečlivě. Počí-
táme s  tím, že vás na vašich útvarech 
navštívíme, abychom od vás získali 
konkrétní poznatky z praxe.“

Oddělení výuky všeobecných 
předmětů (VýuVšePře) připravuje 
několik úrovní kurzů, které umožní 
velitelům školit jak začátečníky v oblasti 
bezpečnosti, tak dále zdokonalovat již 
zkušené specialisty. Cílem je dosáhnout 
dlouhodobého vzdělávání bezpečnostní 
správy MO, to znamená, že absolvováním 
jednoho kurzu vzdělávání neskončí, 
ale bude kontinuálně pokračovat po 
celou dobu výkonu funkce konkrétního 
pracovníka.

„Bezpečnostní manažer je pravou 
rukou velitele a  vaším úkolem je velitele 
chránit,“ řekl Kucharsky absolventům 
při předání certifi kátů a pokračoval: 
„Jste to vy, kdo musí být schopni kva litně 
analyzovat bezpečnostní hrozby a v ko neč-
ném důsledku tak eliminovat bezpečnostní 
rizika.“

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková 
Foto: archiv OKPř
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Budoucí učitelé řidičů automobilů 

se i v mrazech pořádně zapotili

Garanti tohoto kurzu ze  skupiny pro-
fes ní způsobilosti (oddělení me to diky 
a  profesní přípravy) v  čele s  kapitánem 
Ji řím Kubínem mají zájem předat svým 
posluchačům maximální penzum in-
for mací, cenných rad a  zkuše ností tak, 
aby byli co nejkvalitněji při pra ve ni nejen 
na  závěrečné zkoušky, ale především 
pro  svůj další profesní ži vot. V  rámci 
své výuky dostali jeho účastníci také 
mimořádnou příležitost vyzkoušet si 
své verbální i  neverbální komunikační 
schopnosti a  dovednosti v  nevšedním 
prostředí, a  to přímo v  televizním 
studiu, kterým VeV – VA disponuje. Měli 
možnost si tak v praxi vyzkoušet některé 
čerstvě načerpané znalosti z  oborů 
rétoriky, pedagogiky či psychologie, které 
jim v  minulých dnech předali odborníci 
na tyto oblasti.

Jedenáct účastníků tohoto kurzu 
s   tak pod odborným vedením tiskové 
a  in for mační důstojnice VeV – VA 
kpt. Mgr. Mo niky Novákové, absolventky 
stu dia sociální pedagogiky Masarykovy 
univerzity v  Brně, vyzkoušelo krátké, ale 
velmi záludné prezentace v podobě čtení 

neznámého (přímo 
k r k o l o m n é h o ) 
textu či naprosto 
im provizovaného 
vystoupení na 
vy lo sované téma. 
V rámci této výuky 
zcela výstižně 
pla tí Komenského 
„Škola hrou“. 

„Všich ni se 
u  to ho pořádně 
za po tili, ale  také 
celkem dobře po-
ba vili a  přitom 
se nenásilně  stali 
účast níky tzv. 
so  ci ál ního učení, 

kdy se mohou něco naučit rovněž přímo 
od  svých kolegů  – spolužáků. V  ná-
sled ném vyhodnocování pořízených 
vi deo záznamů metodou feedback (zpět ná 
vazba) byly rozebírány všemi účast-
ní ky tohoto zaměstnání jednotlivé jak 

pozitivní, tak negativní aspekty, a to nejen 
komunikačních, ale  i psychologických 
atributů. V  rámci tohoto prostředí totiž 
působí na  účastníky celá řada stresujících 
faktorů od  nepříjemného tepla ze  světel 
refl ektorů, přes  přítomnost kamery, až 
po  stres a  trému při  samotné prezentaci 
před ostatními. Z  vlastní zkušenosti 
a  zpětné vazby příslušníků kurzů mohu 
konstatovat, že  tato zaměstnání jsou 
i  přes  počáteční obavy většinou jejich 
absolventů vnímána jako velmi atraktivní 
a  přínosná. Být učitelem neznamená jen 
být odborníkem v  dané oblasti, ale  je to 
umění, souhra všech zainteresovaných 
komponentů komunikačních, peda go-
gických, psychologických a celé řady dalších 
dovedností. Jakýkoli prak tický situační 
trénink je tak důležitou součástí a výborným 
pomocníkem pro  co nejprofesionálnější 
zvládnutí nelehké role – role učitele, která 
by měla být vnímána samotnými jeho 
aktéry jako velké poslání.“

Účastníci kurzu budou moci dále 
uplatnit nejen tyto nabyté dovednosti, 
ale rovněž znalosti z oblasti pedagogických 
zásad při  vedení výuky a  výcviku, 
a v dalších již pedagogických odborných 
prezentacích, a to v prostředí speciálních 
učeben s  využitím celé škály didaktické 
techniky.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková
Foto: Hana Jurčová

Kurz k  získání úplného profesního osvědčení učitele řidičů automobilů 
probíhá u  odboru dopravní výchovy Velitelství výcviku  – Vojenské 
akademie ve  Vyškově již od  9.  ledna letošního roku. Jeho účastníci se  od 
jeho samotného počátku poctivě připravují na  absolvování náročných 
závěrečných praktických zkoušek, které budou probíhat v polovině měsíce 
března a které absolutně prověří jejich schopnosti a dovednosti coby učitelů, 
a to nejen po odborné stránce.
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V souladu s Věstníkem MO č. 18/2011 
proběhl ve dnech 6.–10.  února 2012 
kurz speciální tělesné přípravy přesuny 
na sněhu a ledu – zdokonalovací kurz 
organizovaný VeV – VA Vyškov pro 
příslušníky SpS.

Co bylo cílem kurzu?
Připravit budoucí instruktory přesunů 

v  zimních podmínkách a  zároveň 
nabídnout získání nových znalostí pro 
pohyb a pobyt v zimním prostředí.

Proč nabízíme takový kurz?
V  dnešní době je prioritou připra-

vovat vojáky do zahraničních mírových 
misí, kde jsou vystavováni jiným 
klima tickým podmínkám, ve kterých 
se musí pohybovat a  pracovat. Jednou 
ze základních možností pro pohyb 
v  zasněžených horách je přesun na 
sněžnicích a  následně pohyb na lyžích. 
„Přesuny v  zimních podmínkách (skial-
pinismus) mají více než stoletou historii. 
V  počáteční fázi to byli hlavně vojáci 
z alpských zemí, kteří tuto výbavu použí-
vali při kontrole hranic.“

KURZY SPECIÁLNÍ TĚLESNÉ PŘÍPRAVY

Jaký je obsah kurzu přesuny na sněhu 
a ledu?

Praktické cvičení začíná nácvikem 
základních lyžařských dovedností neboli 
ovládání skialpinistických lyží. Následují 
přesuny na lyžích v  neupraveném 
terénu i přesuny na lyžích se zátěží v ne-
upraveném terénu. Další tematikou je 
práce s lavinovým vyhledávačem a s tím 
spojená záchrana v  horském terénu 
s tematickým námětem.

Jednoduše řečeno … začíná se nasta-
vením skialpinistické výstroje (lyže a hole) 
s  dovedností nasazování a  sundávání 
stoupacích pásů. Poté se předvede umění 
sjezdu v  upraveném terénu, následně 
v neupraveném i se zátěží (do které patří 
základní vybavení vojáka potřebné pro 
dvoudenní přesun). Dost podstatná 
je práce s  lavinovým setem (obsahuje 
lavinovou sondu, lavinový vyhledávač 
a  sněhovou lopatu). Lavinový set musí 
mít každý jedinec u sebe. Do skupiny je 
rozdělen další materiál (UT2000, lano, 
karabiny a  další pomocné smyčky) pro 
nácvik záchrany a transportu zraněného. 
Nesmíme zapomenout na noční přesun 
a  s  tím spojenou orientaci za snížených 
podmínek. Stavba přístřešku a přespání 
ve vlastním příbytku je zpestřením 
týdenního výcviku.

Přednášky obsahují poznatky o  ma-
teriálu pro skialpinismus, plánování 
– me to diku přesunů, pohyb v  horském 
terénu, práci s  mapou a  GPS, lavinové 
nebezpečí, záchranu v  horském terénu, 
základy bivakování.

Ve zkratce řečeno, vše jsme si ujasnili 
výkladem k danému tématu před 
samotným cvičením.

Co říci na závěr?
Krkonoše nabízejí vhodná místa 

pro výcvik přesunů na sněhu. Dopřejí 
pod mínky simulující velehory svými 
dlouhými výstupy i  sjezdy, mnohdy 
exponovanými. 

Řada absolventů si uvě do mila, že 
hory i  tak nízké dokáží být zrádné 
svými  níz kými teplotami (kolem -20 °C 
přes den) a  sně hovou nadílkou (na 
některých mís tech i do výšky přes 2 m). 
Přesvědčili  se, že je potřeba naučit se 
pracovat co nej lépe s  lavinovým se tem, 
tak aby byli schopni co nejrychleji po-
skyt nout „kamarádskou pomoc“. Mnozí 
si po chva lo vali vysokou úroveň vedení 
kur zu instruktorů nrtm.  Jana Kocka 
a nrtm. Zdeň ka Tvarůžka a profesionální 
vy stu pování vedoucího instruktora 
npor.  Ing.  Mgr.  Jana Ekera, který vše 
koordinoval.

Přesuny na sněhu 

a ledu



21

Posádka Vyškov – PROFESIONÁL 1/2012

V souladu s Věstníkem MO č. 18/2011 
proběhl ve dnech 20.–24.  února 
2012 kurz speciální tělesné přípravy 
základy přežití – zdokonalovací kurz 
organizovaný VeV – VA Vyškov pro 
příslušníky SpS.

Co bylo cílem kurzu?
Připravit uchazeče k  vedení výcvi-

kových hodin speciální tělesné přípravy 
v  tématu základy přežití v  letních 
a zimních podmínkách.

Proč přežití?
V dnešní době je prioritou připravovat 

vojáky do zahraničních mírových mi sí. 
Zde mohou být vystavováni růz ným 
klimatickým podmínkám a nepředví da-
telným situacím. To vše musí zvládnout, 
aby mohli přežít.

Proč základy?
Vzhledem ke skutečnosti, že dnešní 

generace vojáků nezvládá tzv. základní 
pravidla pobytu v  přírodě, je potřeba se 
této oblasti věnovat. Věnovat tak, aby na 
ně mohli navazovat SARkaři se svými 
kurzy S.E.R.E. a mohli připravovat vojáky 
pro výjezd do zahraničních misí.

Jak probíhal kurz?
V  pondělí příjezd absolventů kurzu 

do posádky Vyškov. Na učebně proběhlo 
představení řídících a  instruktorů, 
po uče ní o  bezpečnosti i  seznámení 
s  plá nem kurzu. Následovalo vstupní 
pře zkoušení, které se skládalo ze dvou 
částí, a  to z  teoretické a  praktické. 
Teoretický test nebyl tak náročný, pokud 
byli zájemci o  tento kurz připraveni. 
V  praktické části to bylo o  něco horší. 
Proč? Protože všichni za pomocí tabulky 
se souřadnicemi, mapy, vlastní buzoly 
a  zapůj čeného GPS přístroje měli za 
úkol se přesunout s  veškerým neseným 
materiálem (povinná i nepovinná výbava 
na celý týden i  se stravou) do cílového 
bodu. Na to všechno měli 5  hodin. 
Vstupní přezkoušení zvládli všichni.

Po dosažení cílového bodu, který byl 
na „Červeném domku“, si všichni šli 
vytvořit přístřešek pro první noc. Neměli 
na to příliš času, protože následovala 
první přednáška na učebně. V  deset 
hodin večer, po ukončení přednášek, 
se odebrali spát do svých „skromných“ 
příbytků.

Druhý den ráno začal opět před-
náš kou na učebně následovalo 
prak tic ké cvičení v  terénu, kde se 
pro cvi  čovala orientace v  terénu pod 
přís ným dozorem instruktora. Po obě-
dě, který si připravovali, ostatně jako 
všechnu stravu, venku, následovala opět 
přednáška a  praktické cvičení venku. 
Téma – tepelný komfort a  vše spojené 
nejen s volbou oblečení, ale i  se stavbou 
přístřešku, který měli všichni „doladit“ 
dle pokynů instruktora. Po vydatné 
večeři pokračovala přednáška a praktické 
cvičení z  oblasti osobní hygieny a  první 
pomoci.

Následující den opět začal přednáškou 
a praktickým cvičením rozdělávání ohně 
pomocí křesadla a  vytvoření signálního 
ohně. Po obědě se pokračovalo přednáš-
kou získávání i  úprava vody a  stravy. 
Pod vede ním instruktora absolventi 
získali vodu z přírodních zdrojů, uvařili 
si „ovocný čaj“ z  jehličí a  šípků, které 
našli v oko lí, a připravili si chutný pokrm 
ze svých zásob na improvizovaných 
vaři čích ze svíčky a  prázdné konzervy. 
Pro noční zaměstnání byla připravena 
tematika orientace v  terénu, kde bylo 
úkolem projít všechny orientační body 
bez pomoci jakýchkoli topografi ckých 
pomůcek, pouze s  pomocí vlastnoručně 
vyhotoveného plánku. Absolventi 
„noč ního orienťáku“ měli u  sebe plá-
nek, vodu, osobní lékárničku s  GPS 
přístrojem a  mobilním telefonem (které 
byly zabaleny v  obálce pro kontrolu 
a  případnou dopomoc). Po zdolání 
všech kontrol si všichni mohli ověřit, jak 
důkladně si připravili plánek a zda prošli 
řádně všechny body. Nutno podotknout, 
že než někteří prošli všechny orientační 
body, museli si to zopakovat i třikrát. Ale 
všichni šli příjemně unaveni spát.

Následující ráno dostali všichni poky-
ny vytvořit si misku na vodu, ze které si 
následně vytvořili improvizovaný „plo-
voucí kompas“. Pomocí tohoto kom pasu 
a malé povinné výbavy se vojáci vydali na 

trasu, na jejímž konci je čekal další úkol 
– ošetřit a  přesunout raněného do cíle. 
Po této zatěžkávací zkoušce následoval 
další, a to závěrečný prakticko-teoretický 
test. Na ten měli pouze hodinu. Vedoucí 
instruktoři vyhodnotili testy a  následně 
provedli s  každým posluchačem vyhod-
nocení „face to face“. Kurz se chýlil ke 
konci, a tak si bylo potřeba ošetřit výstroj 
a připravit se k poslední noci v přístřešku.

V pátek, poslední den kurzu, proběhl 
úklid pracovišť, kontrola materiálu, 
předání osvědčení o  absolvování kurzu, 
potřepání pravicí a  popřání příjemné 
cesty zpět k domovským útvarům.

Tento kurz byl velkým návodem 
pro přípravu na instruktora speciální 
tělesné přípravy v oblasti základů přežití. 
Jak mno zí řekli, byl přínosem, protože 
zjistili, kde mají mezery a  co je potřeba 
se doučit, procvičit a  řádně osvojit. Ale 
ANO, našli se i  dva z  jedenácti, kteří 
řekli, že daný kurz jim „nebyl přínosem“, 
protože očekávali od něj mnohem více … 
třeba to, co dělá Bear Grylls .

Co říci na závěr?
Během celého výcviku se nikdo 

nezranil a  i kázeň byla na dobré úrovni. 
Bylo poznat, že ti absolventi kurzu, kteří 
jevili zájem o nové informace, měli lepší 
výsledky při závěrečném testu. Sami si 
vyzkoušeli řadu věcí a dovedností v praxi 
i samotným pobytem v přírodě.

Z  mého pohledu je vidět, že dnešní 
mladá generace vojáků nemá mnoho 
zkušeností s  pobytem v přírodě. Neví, 
jak si zabalit věci, jak se obléci a  další 
základní věci. Nemají základní znalosti 
orientace v  terénu, stavby přístřešku 
nebo přípravy stravy. Proto je potřeba jim 
dávat NÁVODY, aby získali ZÁKLADNÍ 
dovednosti jak PŘEŽÍT v různých klima-
tických podmínkách v přírodě po různě 
dlouhou dobu.

Text a foto: nrtm. Zdeněk Tvarůžek, 
instruktor STP

Základy přežití



22

1/2012 Posádka Vyškov – PROFESIONÁL

První kurz pro záchranu života 

v boji úspěšně proběhl

Dne 16.  ledna 2012 byl zahájen 
týdenní kurz první pomoci pro pří-
slušníky vojenských hasičských jedno-
tek. Na základě poznatků a  zkušeností 
z  předchozích kurzů byla v  závěru 
ro ku 2011 přepracována obsahová 
náplň celého kurzu a  hlavní důraz byl 
položen na praktický výcvik. Do kurzu 
nastoupilo 15  hasičů, z  toho 10  vojáků 
z povolání a 5 občanských zaměstnanců.

V  pondělí ráno zahájil kurz 
mjr. Ing. Jiří Kubiš seznámením s náplní 
a průběhem kurzu a poté již následovala 
výuka. Vyučujícími instruktory byli 
prap.  Eliška Komárková, nrtm.  Jakub 
Cikryt a o. z. Miroslav Kulich. Posluchači 
se postupně seznámili s  tématy jako 
druhy ran, krvácení a  jeho zástava, 
kardio-pulmonální resuscitace, pora nění 
hrudníku a  břicha, termická poranění, 
šokové stavy, otravy atd. Jednotlivá 
témata byla probrána nejdřív teoreticky 

Ve dnech 23. 1.–3. 2. 2012 proběhl u  certifi kovaného 
výcvikového centra CLS (Combat Life Saver) OdPřZdrOdb 
OPrPř VeV – VA první certifi kovaný kurz CLS. Kurzy jsou 
v  letošním roce prioritně určeny pro vojáky, kteří jsou 
předurčeni k výkonu funkce CLS v zahraničních operacích.

Výcvik probíhal dle Guidelines TCCC (Tactical Combat 
Casualty Care). Účastníci kurzu se museli během krátké doby 
s  tímto systémem dokonale sžít a uvědomit si, že pouze tento 
postup jim pomůže při zajištění raněného a  jeho následném 
transportu na vyšší etapu zdravotnického ošetření. Důležité 
je si také uvědomit, že takto vycvičený voják je určen pro 
zajištění základních životních funkcí s cílem udržet zraněného 
„stabilního“ do doby předání k transportu, a není jeho úkolem 
raněného léčit.

Výcvik v  kurzu CLS probíhal ve dvou týdnech, během 
kterých vojáci vstřebávali teoretické znalosti, které následně 
aplikovali v  praktických cvičeních. První týden se účastníci 
kurzu učili postup při ošetřování nejčastějších zranění, s nimiž 

s využitím prezentací a poté již následoval 
praktický nácvik, který vyvrcholil 
zaměst náním na hale zdravotnických od-
bor ností, kde jedna skupina pod vede ním 

prap.  Komárkové prakticky nacvičovala 
jednotlivé obvazové tech ni ky při 
různých druzích poranění a  na  dalším 
stanovišti druhá skupina pod  vedením 
nrtm.  Cikryta prováděla nácvik 
vyproštění zraněných z  havarovaného 
automobilu, kde si posluchači mimo 
jiné procvičili techniku nasazení 
krční ho límce, použití páteřního rámu 
a manipulaci s vakuovou matrací MAVA.

Pátek byl věnován závěrečnému pře-
zkoušení získaných znalostí. V první části 
byl proveden písemný test, po kterém 
následovalo praktické přezkoušení. Na 
průběh závěrečného přezkoušení se přišli 
podívat i  zástupce náčelníka OdZVZ 
VeSpS mjr.  Ing.  Andrej Vítek, náčelník 
OdPřZdrOdb mjr.  Ing.  Jiří Kubiš a  ná-
čel ník OdPřHaOdb mjr.  Ing.  Leoš 
Janda, kteří spolu s instruktory všem 
15 úspěšným absolventům pogratulovali 
a předali Osvědčení o absolvování kurzu.

Při závěrečném zhodnocení kurzu 
poděkoval mjr.  Kubiš absolventům za 
iniciativní přístup a  bezproblémový 
průběh kurzu. Také sami absolventi 
měli možnost se vyjádřit k  průběhu 
a  organizaci kurzu. Nabyté znalosti, dle 
jejich slov, uplatní nejen při výkonu svých 
profesí, ale i v osobním životě.

Text: nrtm. Jakub Cikryt, 
instruktor OdPřZdrOdb

se mohou setkat při nasazení v zahraničních operacích. Druhý 
týden bylo „drilování“ tohoto postupu zasazeno do taktického 
prostředí, protože i  Combat Life Saver je v  první řadě hlavně 
bojovník. Druhý týden vyvrcholil dvoudenním cvičením, při 
kterém museli účastníci kurzu obstát jako bojovníci, ale hlavně 
přesvědčit o  svých dovednostech v  rámci poskytování péče 
raněnému pod taktickým námětem. Na dodržení taktických 
postupů dohlíželi instruktoři OdPzEB OPrPř, kteří se začlenili 
mezi účastníky kurzu a ve funkcích velitelů družstev napomáhali 
správně řešit danou taktickou situaci. Náročnost praktického 
výcviku v tomto kurzu byla ještě umocněna teplotami kolem 
15 °C pod nulou.

Pro co možná největší přiblížení reálné situaci všichni 
účastníci kurzu cvičili s  taktickou výstrojí, kterou si přivezli 
a používají ji u mateřských útvarů, aby se při výcviku zamezilo 
výmluvám typu: „Tyto vesty my nepoužíváme, nejsme na ně 
zvyklí …“ atd. V rámci praktického cvičení se také využívalo 
cvičné střelivo, imitační prostředky a  imitace poranění 
zraněných. Jednotlivé situace a  zranění byly nasimulovány na 
základě kasuistik ze skutečných incidentů.

Kapacita kurzu je záměrně stanovena na maximálně 
8–12 účastníků v závislosti na počtu řídících instruktorů tak, 
aby byl docílen co největší individuální přístup při praktických 
cvičeních. Kurz byl ukončen testem a  praktickou zkouškou, 
při které se hodnotí správnost postupu a  dodržení všech 
zásad TCCC. První kurz, který byl ukončen dne 3. února 
2012, úspěšně zakončilo 5 z  8  účastníků kurzu. Úspěšným 
absolventem kurzu se stal i  příslušník VeV – VA prap.  Martin 
Beneš (OdPřSpeK OVý). Ti, kteří složí závěrečnou zkoušku, 
obdrží mimo osvědčení o  absolvování kurzu i  certifi kát CLS 
a jsou zařazeni do celoarmádní databáze.

Závěrem děkuji za pomoc všem, kteří přispěli k  bezpro-
blémovému průběhu kurzu. Zvláštní poděkování patří prap. Ri-
chardu Horákovi, prap.  Marku Cendelínovi a  nrtm.  Jiřímu 
Horákovi z OdPzEB z OPrPř za pomoc při vedení praktického 
dvoudenního cvičení.

Text: prap. Milan Štípala, foto: mjr. Ing. Jiří Kubiš

KURZ 

PRVNÍ POMOCI
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Sjednocují dokumentaci 

UVZ AČR

Během necelého roku své působnosti zavedli příslušníci skupiny řízení a rozvoje 
UVZ VeV – VA nový jednotný dvojjazyčný tiskopis nutný pro vykazování výcviku 
na výcvikových zařízeních „Deník střeleb/cvičení“ (dále jen „deník“). Dosud platný 
deník již delší dobu nevyhovoval současným požadavkům na evidenci výcviku, 
nebyl využitelný pro evidenci výcviku zahraničních armád a obsahoval zastaralý 
systém hodnocení, který byl v novém tiskopise úmyslně vynechán.

O změně se uvažovalo již několik let, 
chyběl však konkrétní návrh nového 
deníku využitelného pro celou AČR. 
První impuls k  jeho změně vzešel při 
kontrole SOVZ Hradiště.

 Na počátku zpracovávání návrhu 
bylo nezbytné odpovědět na dvě důležité 
otázky, a  to komu a  k  čemu deník bude 
sloužit. Protože se jedná o  dokument 
určený k  využívání nejen pro jednotky 
AČR, ale i  pro ostatní ozbrojené složky 

V pondělí 2.  ledna 2012 byl spuštěn pilotní provoz 
Interního komunikačního portálu (IKP).

Tento portál je dostupný všem vojákům z  povolání 
i  občanským zaměstnancům z  Internetu, a  to na adrese 
http://www.ikp.army.cz/. Cílem portálu je zpřístupnit všem 

vojákům z  povolání a  občanským zaměstnancům důležité 
informace z oblasti personalistiky. Pro registraci zaměstnanců 
na portále je nezbytné znát osobní číslo a kód systemizovaného 
místa. Obojí zaměstnanec najde ve svém posledním popisu 
pracovní činnosti. 

Text: o. z. RNDr. František Herodek, OdKIT

ČR využívající výcviková zařízení ve 
VVP a  jednotky zahraničních armád, 
nebylo jednoduché odpovědět ani na 
jednu z  nich. Navíc je tento dokument 
využíván k získávání zpětných infor mací 
o vytíženosti a využitelnosti výcvi ko vých 
zařízení, včetně výkazu spotře bo vaného 
výcvikového materiálu a munice.

Po vyřešení těchto otázek začalo 
zpracovávání možných formátů deníku. 
Ty pak byly zasílány velitelům SOVZ 

k připomínkování. Po odstranění dílčích 
nedostatků zaslaných jednotlivými 
SOVZ v  připomínkovém řízení bylo 
nutné dokument upravit podle dnešního 
požadavku využívání UVZ AČR vojáky 
cizích armád. S  využitím tvůrcových 
zkušeností a  znalosti anglického jazyka 
byl deník obohacen o  anglický překlad, 
čímž se také značně usnadní práce 
správcům zařízení.

Deník nyní bude sloužit správcům ke 
kvalitnímu vedení přehledu využitelnosti 
a  napomůže i  logistice při analýze 
spotřeby terčů. I  přes „absenci“ kolonek 
hodnocení střeleb, které s  profesionální 
armádou ztratily své opodstatnění, 
nejsou využívány ani správcem zařízení, 
nebo cvičící jednotkou, ani následně 
plánovací skupinou UVZ SOVZ, je 
nový deník nadčasovým dokumentem 
sloužícím jako pomoc lidem, kteří s ním 
pracují.

Text: nrtm. Vlastimil Vašina, skupina 
řízení a rozvoje UVZ
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Kolegové z Čech a Rakouska 

konzultovali spolupráci na výuce jazyků

Rakouští hosté navštívili kromě 
vyškovského pracoviště ÚJP i pracoviště 
Brno. Tam je přijal ředitel odboru 
metodiky a  testování pplk.  Mgr.  Jan 
Šmíd, provedl je po nově vybavených 
laboratořích a pomocí krátké prezentace 
je seznámil s  chodem odboru a  s  jeho 
úkoly. Poté se hostů ujala PhDr.  Jarmila 
Sedláková, vedoucí skupiny ostatních 

Ředitel Ústavu jazykové přípravy (ÚJP) plk.  Mgr.  Ladislav Chaloupský,  PhD. 
přijal 14.  února 2011 vzácné hosty z  Rakouska. Na ÚJP přijel na pozvání pana 
plukovníka generál Mgr.  Horst Walther, ředitel ústavu jazyků na Akademii 
zemské obrany ve Vídni (LVAk), a spolu s ním jeho zástupce plk. Dr. Josef Ernst 
a  plk.  Manfred Gratzer MSD, který s  ÚJP už dlouho spolupracuje, jednak jako 
učitel a examinátor, jednak jako spiritus movens v oblasti e-learningu, výuky přes 
skype a jako osoba zajišťující výuku českého jazyka ve Vídni, na které se ostatně 
podílejí i učitelé českého jazyka z ÚJP.

jazyků na odboru výuky. Jednalo 
se především o  možnostech dalšího 
rozšíření výuky přes skype, o spolupráci 
v oblasti vojenské terminologie a na účasti 
projektu AKTE (Arbeitskreis Tsche-
chische Terminologie). Oblasti vojenské 
terminologie se bude týkat překlad 
knihy Josefa Ernsta Historie výuky 
češtiny a  české vojenské terminologie 

v  rakouské armádě, na kterém učitelé 
skupiny německého jazyka právě pracují. 
Této oblasti byl věnován nemalý časový 
prostor i při pracovní večeři ve Vyškově.

Jakkoli byl pobyt rakouských kolegů 
u nás zaměřen především pracovně, byla 
součástí programu i návštěva Prahy. „Byl 
jsem v Praze mockrát,“ přiznal pan generál 
Walther, „ale vždycky jen pracovně, město 
vlastně neznám.“ Takový nedostatek 
bylo samozřejmě nutno napravit, což 
se podařilo, zejména díky generálu 
Ing.  Pavlu Rybákovi, bývalému zástupci 
Vojenské kanceláře prezidenta ČR, 
který zajistil prohlídku katedrály a  sám 
podal kvalifi kovaný výklad o  dalších 
pamětihodnostech. (Dlužno podotknout, 
že plukovník Ernst nezůstával ve 
znalostech Prahy pozadu, což nás jako 
představitele sousední země velice těší.) 
Jediné, co se z tohoto poznávacího výletu 
příliš nevydařilo, bylo počasí – 15. února 
zažívali řidiči na dálnici D1 opravdu 
krušné chvíle.

Ve čtvrtek návštěva skončila, a to tam, 
kde začala, na Ústavu jazyků ve Vyškově, 
kde se hostů ujala Mgr. Naďa Brázdilová, 
ředitelka odboru výuky a  popsala jim 
práci a cíle odboru.

Nezbývá než konstatovat, že osobní 
setkání s  kolegy ze zahraničí, navíc tak 
blízkého, nelze ničím nahradit. ÚJP 
a  LVAk jsou samozřejmě v  neustálém 
kontaktu, ať se to týká korektur testových 
položek, samého testování, výuky nebo 
výměny zkušeností. To jsou však většinou 
setkání zprostředkovaná moderními 
technologiemi, postavená tedy na zcela 
jiném základě, než jaký by předpokládaly 
naše společné dějiny. Ty jsou ostatně 
doloženy ve vojenské mluvě, stačí si to jen 
uvědomit.

Text: Hana Homoláčová, ÚJP Vyškov
Foto: ÚJP
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ROTA PLNÁ ŽELEZA
Hlavní náplní roty je zabezpečení 

VeV – VA zejména bojovou technikou, ale 
i zabezpečení útvarových a posádkových 
služeb a hotovostí. Typy techniky na naší 
rotě jsou opravdu rozmanité, od téměř 
muzejních kusů až po ty nejmodernější. 
Vždyť jezdíme na BVP-2, T-72, VP-90, 
BRDM-2, OT-64, PTS-10, MT-LB, 
GM-578, ale i na těch nejmodernějších, 
jako jsou IVECO, DINGO  II, nebo 
PANDUR II.

Za všechny akce, které jednotka 
v uplynulém roce zabezpečovala, a nebylo 
jich málo, stojí za připomenutí alespoň 
ty nejdůležitější. Jedna z nejdůležitějších 
akcí zabezpečovaná rotou bojové 
techniky byl nácvik překonávání 
vodní překážky bojovými vozidly. Pro 
zabezpečení této celoarmádní akce 
bylo třeba připravit nejen techniku pro 
všechny cvičící jednotky armády, ale 
v  několika případech i  vycvičit řidiče 
jiných útvarů AČR k překonávání vodní 
překážky plavbou.

Další akcí, kterou zabezpečovali 
příslušníci roty, byl „Dětský den“ v areálu 
kasáren Dědice. Jen příprava a čištění 
techniky, aby z  bojové, která ještě před 
pár dny cvičila v  náročném terénu, se 
stala ukázková a čistá jako z výroby, stály 
příslušníky roty mnoho úsilí a času. Tato 
námaha jim byla vyvážena rozzářenými 
dětskými tvářičkami. Kdo to nezažil, 
neví, jak je namáhavé a  zodpovědné 
uhlídat spoustu dětí, které se přímo rojí 
na technice a bohužel ještě neposlouchají 
vojenské povely a rozkazy.

Nemalou měrou jsme se podíleli i  na 
dni pozemního vojska „Bahna  2011“, 
který zabezpečovali zejména příslušníci 
první čety pod vedením jejích velitele 
nadporučíka Bc.  Miroslava Bause. 
Nelehkým úkolem bylo připravit 
a přepravit techniku v počtu 4 kusů tanků 
T-72 do prostoru VVP Boletice. Tady byla 
technika předána rotě aktivních záloh, 
která prováděla ukázky. Ale zabezpečení 

Rota bojové techniky, která je nedílnou součástí praporu zabezpečení, vznikla 
1. října 2000 po sloučení výcvikové roty tanků a výcvikové roty BVP a OT. 
K těmto sloučeným rotám zanedlouho přibyla i rota kolových bojových vozidel, 
takže naše rota je vlastně „spletenec“ tří rot s bojovou technikou. Velitelem roty 
je kapitán Ing. Michal Hudec.

bezporuchového provozu po celou 
dobu ukázek a po ukončení přesun zpět 
k  útvaru opět ležel na bedrech našich 
řidičů. To mimo jiné obnáší čtyři dny 
cesty vlakem tam a  čtyři dny zpátky. 
Kdo někdy „jel převozem“, tak si dovede 
představit „luxusní“ vybavení vlaku. Pro 
ostatní jen vypíchnu podstatné: při každé 
zastávce provádění střežení techniky 
a  o  tekoucí vodě si můžete nechat zdát. 
Spíte, kde se dá, třeba na zemi nebo 
schouleni na tvrdém sedadle vagonu. 
Naneštěstí vlak více stojí, než jede, 
protože dává přednost všem ostatním 
vlakům.

Při výčtu všeho, co příslušníci roty 
zabezpečují, nesmíme zapomínat na 
další akce. Namátkou k  nim v  roce 
2011 patřily: IDET, vzpomínková akce 
Darkovičky, pořádání dětského dne 
nejen v kasárnách, ale i v okolí, otevírání 
prázdnin na srubovém táboře, vyřazení 
příslušníků UO  Brno, CIAF, Cihelna, 
nebo Dny NATO v Ostravě. A  toto jsou 
jen stěžejní akce útvaru, na kterých 
se naše rota podílí. Těch „menšího“ 
významu je nespočet a  jejich výčet by 
zabral několik stránek.

Lví podíl na dobrém technickém 
stavu techniky a  přeškolování řidičů 
na další a  další typy techniky mají 
ZVR nadporučík Bc.  Miroslav Baus, 
velitelka 2.  čety poručice Ing.  Lenka 
Irovská, technik roty rotmistr Vlastimil 
Hudec a vedoucí praporčík nadrotmistr 

Milan Minařík. Nemalý podíl mají také 
zástupci velitelů čet a  velitelé družstev, 
kteří zároveň vykonávají funkce řidičů 
bojové techniky. V neposlední řadě jsou 
to zejména řidiči, hlavní hybná síla, která 
přikládá svůj um a ruku k dílu.

Tak až zase budete číst články o růz-
ných akcích, které proběhly v  místní 
posádce, v  blízkém i  vzdáleném oko-
lí, nezapomeňte, že za tím vším stojí 
namáhavá, „špinavá“, ale pro  nás 
příslušníky roty bojové techniky 
a  praporu zabezpečení hlavně krásná 
práce, kterou máme rádi a  snažíme se ji 
dělat, jak nejlépe dovedeme.

Text: nrtm. Milan Minařík, 
vedoucí praporčík roty bojové techniky

Foto: prap. Petr Rychnovský
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Ferda mravenec – práce všeho druhu
aneb

Rota logistiky praporu zabezpečení

Není tomu tak dávno, co se čtenáři tohoto periodika mohli 
blíže seznámit s  úkoly a  schopnostmi vyškovského praporu 
zabezpečení (przab), který bez jakékoli nadsázky tvoří pevný 
pilíř zabezpečení chodu a  výcviku u  Velitelství výcviku – 
Vojenské akademie (VeV - VA), ale i všech útvarů a zařízení 
jedné z  největších posádek v  republice. Dnes vám krátce 
představím rotu logistiky (rlog), která je základním prvkem 
przab.

Jádro organizační struk tu-
ry roty tvoří četa oprav, četa 
logistické podpory a  četa skladů. 
Patří sem ale také dva odborné 
prvky, a sice pracoviště metrologie 
a odborného tech nic kého dozoru 
a  pra co viště ma teriálního zabez-
pe čení vý uky. Rota má na sta rosti 
také park vojenské tech niky 
a  zajištění jeho bez pro blémo vé ho 
chodu. Pře vážnou mě rou je tato 
rota dislokována v prostorách haly 
těžké techniky, kde sídlí i  velitel 
roty kapitán Ing. Martin Bursa.

První četou ve složení roty je již zmiňovaná četa oprav. 
Denním chlebem týmu zkušených odborníků, kteří aplikují své 
znalosti a zkušenosti v praxi a tím šetří náklady na opravy, je 
zabezpečit bezporuchový chod veškeré techniky praporu. Jejich 
rukama tedy například prochází technika při denní údržbě, ale 
také při periodické přípravě na sezónní provoz. Součástí této 
jednotky je vyprošťovací skupina, jejímž úkolem je mimo jiné 
například zabezpečovat vyproštění a odsun techniky poškozené 
či zapadlé při výcviku, přepravu nepojízdné techniky, přesuny 
nadrozměrných nákladů a  podobně. Specialisté skupiny 
zabezpečují i  praktický výcvik ve vyprošťování ve prospěch 
odboru dopravní výchovy.

Četa logistické podpory, která je další jednotkou rlog, 
plní úkoly primárně spojené se zabezpečením přepravních 
a hospodářských úkolů praporu zabezpečení a posádky Vyškov. 
Provozuje myčku techniky ve VVP Březina, zabezpečuje přísun 
a odsun materiálu do skladů praporu zabezpečení a disponuje 
proviantní technikou, která je využívána v kurzech VeV – VA.

Četa skladů obhospodařuje, jak již vyplývá z  názvu, 
nejenom největší množství skladového materiálu, ale odpovídá 
i  za nejrozsáhlejší zastavěnou plochu praporu. Část jejích 
skladových objektů se nachází v areálu kasáren, další na Úpalí, 
kde je výdejní místo munice a  jsou zde uloženy zbraně pro 
zabezpečení výcviku a  odborných kurzů a  zbraně jednotek 
przab. V prostoru Vešperk se nachází centrální muniční sklad, 
který zásobuje municí nejen VÚ 1970, ale i řadu dalších útvarů 
a  zařízení. Kromě běžné činnosti, jako je údržba materiálu, 
výdej, třídění, vedení evidence, údržba skladových ploch 
a  odsun nepotřebného materiálu, plní personál úkoly dle 
požadavků na výcvik.

Pracoviště metrologie a  odborného technického dozoru 
provádí kalibrace a  opravy momentových klíčů, tlakoměrů, 
posuvných měřidel, mikrometrů a veškerých měřicích přístrojů. 
Do jeho působnosti spadá i péče o revize tlakových, plynových, 
elektrických a zdvihacích zařízení.

Pracoviště materiálního zabezpečení výuky pečuje cestou 
správců objektů o  haly těžké techniky, výukové haly VzS, 
učební bloky „A“, „B“, „C“, učebny „P“ a malé chemické cvičiště. 
Díky aktivitě a  iniciativě těchto správců jsou učebny kdykoli 
připraveny k výuce.

To bylo jen stručné představení roty logistiky. Pro nás, její 
příslušníky, platí jediné krédo, že každý pracovník je důležitým 
článkem řetězu. Díky úspěšné komunikaci a  spolupráci mezi 
vedením a příslušníky jednotky jsme schopni splnit úkoly beze 
zbytku.

Text a foto: nrtm. Vlastimil Karásek
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Až na  podzim roku 2011 bylo 
rozhodnuto o  obnově nátěru letounu 
v původních barvách známé akrobatické 
skupiny „Biele Albatrosy“, která ve své 
době byla populární na všech leteckých 
dnech. Obnovu nátěru provedli 
příslušníci letecké základny Náměšť 
nad  Oslavou, kteří s  takovou činností 
mají bohaté zkušenosti. Po vytipování 
vhodného místa byly vybudovány 
beto nové podstavce a  upraveno jejich 
okolí. Konečně přišel 15. prosinec 2011, 
na  který se  všichni těšili a  zároveň 
se ho obávali. Po nezbytných poradách 
a  výměnách názorů, jak  vše provést, 

se nám podařilo letoun zvednout jeřábem 
AD-28 a umístit na připravené podstavce. 
Celou akci provedli příslušníci družstva 
ILS, 2. čety, roty dělostřelectva, techniky 
letectva, PLV a PLRV/przab pod vedením 
velitele čety por. Ing. Jiřího Grausgrubera 
a technika ILS nrtm. Radovana Kužela.

Nyní jen krátce k  historii letounu 
L-39C Albatros s výrobním číslem 330103 
a  s  trupovým číslem  0103. Jedná se 
o  letadlo z  prvních výrobních sérií. 
Výroba nulté a  první série s  motorem 
AI-25W pro  československé vojenské 
letectvo proběhla už v  letech1971–1972. 
Letoun působil na  Slovensku a  byl 

zařazen do  provozu ve  Vysoké vojenské 
letecké škole SNP v  Košicích. Tam také 
později létal v  akrobatické skupině BA 
a nesl její zbarvení, které pochází z pera 
leteckého designéra Tomáše Skořepy. 
Přibližně v roce 2000 byl letoun dolétán 
a  stažen z  leteckého provozu u  34.  Zšl 
Pardubice.

Práce je hotová, letoun je na svém místě 
a doufejme, že na dlouhou dobu. Při řešení 
problémů spojených s  touto neobvyklou 
činností chci poděkovat všem, kteří se na 
ní podíleli. Každý jistě pochopí, že taková 
práce je velmi neobvyklá a jsou s ní velmi 
malé, nebo žádné zkušenosti. Nelze totiž 
předpokládat, co s  letounem provede 
silný vítr nebo množství sněhu. Na  tyto 
faktory je potřeba přihlížet při  ukotvení 
a usazení letounu na podstavce. Kapitánu 
Ing. Zbyňku Švecovi patří dík za logistické 
zabezpečení a  odborné zastřešení celé 
akce. Zvláštní poděkování si zaslouží pan 
Miroslav Drmola OdPřLogOdb/SvŠ, který 
měl profesionální přístup k práci a velkou 
trpělivost při  řešení konstrukčních pro-
blémů. Děkuji také kpt.  Ing.  Matuškovi 
OdPřLogOdb/SvŠ za poskytnutí pro sto rů 
a  materiálu k  výrobě přípravků a  po-
mů cek v  prostorách dílen SvŠ. Rovněž 
děkuji panu Ladislavu Zaoralovi, rlog 
za  fi nální svářečské práce v  nepříznivém 
počasí a  ve  ztíženém prostředí jeřáb níku 
prap.  Michalovi Fajmonovi za  pro fesio-
nální přístup. Díky taky všem ostatním, 
kteří byli nápomocni svým názorem 
a připomínkami nebo radou.

Co říci závěrem. Nezbývá než doufat, 
že  postavením takzvaného „pomníku“, 
který má především prezentovat naši práci 
a  dotvořit pracovní prostředí a  vzhled 
organizace, nepřivoláme opětovné ru-
še ní, reorganizace a  snižování stavu jak 
techniky, tak i odborného personálu.

Text: por. Ing. Jiří Grausgruber,
 o. z. Ludvik Kohut

Foto: por. Ing. Jiří Grausgruber

Dominanta u brány sever
Při vstupu do objektu kasáren Vyškov-Dědice severní bránou nelze přehlédnout 

novou dominantu, a to siluetu (drak) letounu L-39C u výcvikové haly vzdušných 
sil (VzS). Pro posádku Vyškov je to jistě zcela neobvyklé, aby místo pásové nebo 
jiné pozemní techniky stál na podstavci letoun L-39C. Záměr vybudovat podstavec 
s  letounem u  nově budované výcvikové haly VzS vznikl ještě u  výcvikového 
střediska v  Přerově, někdy v  polovině roku 2007. Proto při  přesunu materiálu 
výcvikového střediska byl letoun z podstavce demontován a následně s ostatním 
materiálem přesunut do Vyškova. Zde pak více než tři roky čekal na své umístění 
někde v blízkosti nově vybudované haly 007.
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KULTURA
s minimem prostředků? 

I to jde

V uplynulém roce měla komise 
prevence SNJ u  przab zámysl udělat 
každý měsíc akci pro  zaměstnance. To 
se podařilo a při konečném bilancování 
jsme došli k  číslu 14. Vzhledem 
k  tomu, že  fi nanční prostředky fondu 
kulturních a  sociálních potřeb byly 
už loňského roku razantně sníženy, 
podařilo se  nám  alespoň v  rámci SNJ 
četnost akcí udržet.

Vyvrcholením veškeré kultury 
u  przab se  stal již tradiční Společenský 
večer velitele przab, kde se  podařilo 
zajistit velice příjemný program, večer 
po  přivítání přítomných velitelem przab 
mjr.  Ing.  Janem Boudou a  NŠ VeV – VA 
plk.  gšt. Ing.  Milanem Markem zahájila 
vystoupením skupina historického 
šer mu Bretnýři, poté vystoupila sku-
pi na mažoretek Kalimero a  po nich 
k  poslechu a  tanci hrála skupina L.I.F. 
skvěle doplněná dvěma vystoupeními 
baviče a zpěváka pana Vladimíra Hrona. 
Perličkou na  dortu bylo bezesporu ve-
černí vystoupení operní sólistky paní 
Táni Janošové. Zabezpečení jídla a  ná-
pojů se  skvěle zhostila VLRZ Vyškov. 
Bavící se přítomní měli možnost ochutnat 

nejen tradiční řízek, ale i třeba pečeného 
divočáka, nebo široký sortiment 
míchaných nápojů.

Ani v  letošním roce nehodláme 
i  přes zcela změněné podmínky fi nancí 
z  FKSP a  SNJ snížit nastavenou laťku. 
Zaměstnanci si sice budou muset na akce 
více přispívat z  vlastní kapsy, ale  tento 
trend jsme nastavili už v  roce loňském 
a  pochopitelně se  ukázalo, že  ten, 
kdo chce, rád si přispěje. Hlavními 

a největšími bonusy je, že akce probíhají 
v pracovní době, že hradíme dopravu a že 
se akce konají v takovém rozsahu.

První letošní akcí byla návštěva 
Technického muzea v  Brně, kde se 
ukázalo, že ne jen v Praze mají co ukazo-
vat, ale i pomyslně za rohem máme skvělé 
muzejní expozice. Kdo tohle zařízení ještě 
nikdy nenavštívil, dělá chybu, kterou by 
měl napravit. Stojí to za to.

Text a foto: prap. Petr Rychnovský
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Role pořadatele se letos se ctí zhostil zastupující velitel 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Ing. Ru-
dolf Honzák, který také ples slavnostně zahájil. Jeho pozvání 
přijala mimo jiné také celá řada významných osobností 
politického, vojenského či kulturního života, mezi nimi 
místostarosta města Vyškova Karel Jurka, náměstek ministra 
obrany pro personalistiku Michael Hrbata, zástupce velitele 
společných sil brigádní generál Štefan Kaleta, velitel Britského 
poradního a výcvikového týmu v ČR (BMATT) colonel Andrew 
Cuthbert, prorektor UO Brno plukovník prof. Bohuslav Přikryl 
a celá řada dalších zástupců armádních, posádkových a přímo 
podřízených útvarů a  zařízení, vojenských i  mimorezortních 
organizací. A  mezi čestnými hosty nechyběli ani dnes již 
bývalí významní představitelé AČR, potažmo posádky Vyškov. 
Tento večer tak mezi plesové hosty zavítali bývalý 1.  ZNGŠ 
generálporučík v. v. Jaroslav Kolkus, bývalý zástupce velitele sil 
podpory brigádní generál v. z. Radoslav Rotrekl či bývalí dva   
velitelé Vojenské akademie ve Vyškově, a  to generálmajor v. z.
Vladimír Sova a plukovník v. z. Libor Straka.

Bohatým doprovodným programem po celý večer provázel 
Ladislav Dobeš z pořádající agentury Gong. V průběhu večera 
tak byl hostům ples zpestřen vystoupeními Tanečního klubu 
DSP Kometa Vyškov pod vedením profesionálního tanečního 
páru Martina a  Dity Kubínových či zajímavou světelnou 
show, o  kterou se postaraly ve svém zajímavém vystoupení 
mažoretky Kalimero. Své taneční umění si pak mohli všichni 
přítomní páni a dámy v překrásných toaletách vyzkoušet hned 
na několika tanečních parketech. Hudební doprovod letos 
obstarali skupiny Formace, Karamel, DJ Kubíček a nechyběla 
ani cimbálová muzika ŠMYTEC. Velmi vydařeným pak bylo 
netrpělivě očekávané vystoupení největší kulturní osobnosti 
a  hosta večera, a  to Petry Janů. Ani milovníci dobrého moku 
a  jídla nepřišli rozhodně zkrátka, o  veškeré gastronomické 
zážitky se postarala již tradičně Volareza. No a půlnoc patřila již 
symbolicky losování bohaté tomboly, bez které by ani ples nebyl 
plesem, a  tak 25  hodnotných cen věnovaných partnery plesu, 
spolu s jednou cenou útěchy postupně našlo své šťastné majitele. 

Reprezentační ples
Velitelství výcviku – Vojenské akademie

Těm, co štěstěna přála, samozřejmě blahopřejeme a  zároveň 
doufáme, že nikdo neodešel domů s prázdnou, ale že si všichni 
odnesli pěkné zážitky a vzpomínky. Přece jen v dnešní hektické 
době plné starostí a shonu je každá taková společenská událost, 
chvilka strávená mezi přáteli, vzácnou příležitostí jak všechny 
problémy hodit za hlavu a pobavit se. A to je to nejcennější.

V  závěru nezbývá než vyslovit opravdu velké poděkování 
všem sponzorům a  partnerům plesu, kteří se na vydařeném 
večeru spolupodíleli velmi významnou měrou, ať už fi nančním, 
organizačním či personálním zabezpečením. Této podpory si 
velmi vážíme a zvláště si dovolujeme touto cestou poděkovat 
všem příslušníkům VeV – VA, przab a  VLRZ, kteří věnovali 
nemalé úsilí nejen jeho přípravě, ale obětovali i  svůj volný 
čas zajištěním samotného průběhu plesu tak, abychom se my 
ostatní mohli opravdu dobře pobavit. Děkujeme.

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, foto: Hana Jurčová

V pátek 24. února 2012 se uskutečnil v Posádkovém domě 
armády ve Vyškově další z  již tradičních reprezentačních 
plesů velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie.
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SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Na základě plánu činnosti VeV – VA proběhne 
v  roce 2012 dlouhodobá soutěž velitele VeV – VA 
v badmintonu, squashi, nohejbalu a tenisu.  

Výsledky 1. kola dlouhodobé soutěže 
v badmintonu 1. února 2012

Výsledky 1. kola dlouhodobé soutěže 
ve squashi 6. února 2012

Pořadí Jméno Body
1. des. Martin Frydrych 7
2. čet. Bc. Martin Hovanec 5
3. čet. Jan Wachtel 4

  ČTYŘHRA
Pořadí Jméno Body

1. kpt. Ing. Rudolf Liška, 
npor. Ing. Drahomír Přikryl 9

2. mjr. Ing. Jaromír Steiner, 
kpt. Ing. Juraj Toriška 7

3. prap. Ivan Montag, 
prap. Michal Zabloudil 6

4. npor. Mgr. Jaroslav Kníže, 
nrtm. Pavel Labant 5

5.-6. kpt. Mgr. Petr  Jaitner, 
plk. Ing. Milan Marek 3,5

5.-6. pplk. Ing. Ladislav Zakuťanský, 
pplk. Ing. Miroslav Bohumel 3,5

7.-9. čet. Martin Höfer, 
čet. Jan Holoubek 1

7.-9. čet. Martin Švec, 
des. Karel Spáčil 1

7.-9. o.z. Ing. Zbyněk Válek, 
nrtm. Martin Karlík 1

  DVOUHRA
Pořadí Jméno Body

1. čet. Martin Höfer 9
2. mjr. Ing. Jaromír Steiner 7
3. kpt. Ing. Rudolf Liška 6
4. kpt. Mgr. Petr Jaitner 5

5.-6. npor. Ing. Drahomír Přikryl 3,5
5.-6. prap. Michal Zabloudil 3,5
7.-8. prap. Ivan Montag 1,5
7.-8. čet. Jan Holoubek 1,5

9.-12. npor. Mgr. Jaroslav Kníže 0
9.-12. kpt. Ing. Juraj Toriška 0
9.-12. des. Karel Spáčil 0
9.-12. čet. Martin Švec 0
13.-16. prap. Lukáš Kurc 0
13.-16. nrtm. Pavel Labant 0
13.-16. nrtm. Martin Karlík 0
13.-16. čet. Tomáš Sommer 0
17.-18. o. z. Ing. Zbyněk Válek 0
17.-18. nrtm. Ing. Roman Nováček 0
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Dne 8. prosince 2011 se na Generálním štábu Armády České republiky 
uskutečnila tisková konference náčelníka Generálního štábu Armády 
České republiky armádního generála Vlastimila Picka a policejního 
prezidenta plukovníka Petra Lessyho. Oba vysocí důstojníci 
ozbrojených složek zde představili staronový projekt – otevřenou 
anonymní linku pomoci v krizi.

Otevřená anonymní linka 

pomoci v krizi 

Vlastimil Picek zavzpomínal na její předchůdkyni – dobře 
známou a  hojně využívanou linku důvěry. Vznikla již v  roce 
1990 a  pracovníci této linky poskytovali poradenskou pomoc 
při řešení osobních krizových a  složitých situací především 
vojákům v  základní službě. Zrušením vojenské základní 
služby bohužel zanikla i  tato linka. „Uvědomuji si, jak tato 
služba pomoci v krizi je pro mé vojáky i občanské zaměstnance 
potřebná, protože, jak všichni víme, nastávají v  našem životě 
okamžiky, kdy se nám zdá situace neřešitelná a  je dobré v tuto 
chvíli nebýt sám a mít možnost se na někoho obrátit. Obrátil jsem 
se tedy na policejního prezidenta, protože vím, že obdobnou linku 
provozuje od roku 2002 Policie ČR. On byl tak laskav, a já si toho 
velmi vážím, že mé prosbě vyhověl,“ řekl na tiskové konferenci 
náčelník Generálního štábu AČR.

Petr Lessy hovořil o pětičlenném týmu složeném z policejních 
psychologů, sociálních pracovníků či bývalých policistů, kteří 
jsou vyškoleni v  telefonické krizové intervenci. Jejich úlohou 
je volajícímu poskytnout oporu, pomoci mu orientovat se 
v  emočním zmatku a  hledat s  ním možné způsoby řešení. 
„Doposud byly krizové intervenční hovory nejvíce zaměřeny 
na osobní problematiku (49 %), kde nejčastěji zaznamenáváme 
sebevražedné úvahy (celkem 28 % z celkového počtu hovorů osobní 
problematiky) a úzkostné stavy po traumatu. Následují partnerské 
a rodinné vztahy (38 %, rozvod a partnerské problémy) a nejméně 
krizoví interventi řeší pracovní problematiku (13  %, mobbing 
a šikana, problémy s kolegy a podobně). Volající z řad veřejnosti 
jsou v  drtivé většině případů oběti trestných činů,“ zhodnotil 
využití linky na tiskové konferenci policejní prezident. „Vím, že 
stresující a náročnou službu nemají pouze policisté, a proto jsem 
velice rád, že jsem mohl poskytnout podporu v  oblasti krizové 
intervence prostřednictví naší linky i vojákům a zaměstnancům 
rezortu ministerstva obrany,“ dodal Petr Lessy.

Oba nejvyšší představitelé ozbrojených složek na závěr 
popřáli všem krásné vánoční svátky, šťastné vykročení do 
nového roku a co nejméně situací, které by vyžadovaly využití 
této linky.

A  ta nejdůležitější rada zní: Na číslech 974 834 688, 
991 834 688 či na skype: linkapomoci. Zabraňte krizi, aby 
vás ovládla a  udělejte první krok, protože VŽDY EXISTUJE 
ŘEŠENÍ!

Nonstop otevřená anonymní linka pomoci v krizi je určena 
nejen policistům, ale i  vojákům, hasičům, zaměstnancům 
resortů ministerstva vnitra a obrany a jejich rodinám a blízkým. 
Zaručuje anonymitu, povinnost mlčenlivosti, emocionální pod-
poru, vyslechnutí a porozumění a zprostředkování kontaktů.

Zdroj: www.army.cz

 VOLEJTE, KDYŽ:

– jste ztratili blízkou osobu, 
kolegyni nebo kolegu

– máte rodinné či partnerské 
problémy

– jste použili služební zbraň
– máte nezvyklé fyzické příznaky 

neumožňující plné nasazení
– máte problémy v zaměstnání, 

s nadřízeným nebo kolegy 
– vás sužují jiné nepříjemnosti 

či těžkosti, které vám 
dlouhodobě ztrpčují život

LINKA POMOCI V KRIZI NABÍZÍ: 

– ANONYMITU
– povinnost mlčenlivosti
– emocionální podporu
– vyslechnutí a porozumění
– zprostředkování kontaktů
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MOŽNÁ I NA TEBE EKÁ KARIÉRA PROFESIONÁLNÍHO VOJÁKA! 
ARMÁDA

ESKÉ REPUBLIKY

Dom      Kontakty     Registra ní formulá      Poradna     Hledat

Jak se stát profesionálním vojákem Jak se stát studentem vojenské školy Jak se stát p íslušníkem aktivní zálohy

volných míst oslovojume registrované zájemce spl ující požadavky na tato místa. Aktuáln  hledáme zejména idi e sk. C ***

Odpo ítáváníVolná místa Úvod OdpO í á á íOdpOdpppo ío ítávtáváníáníOdpo ítávání

Tolik dní ješt  zbývá do
nástupu nových voják
z povolání do základního
výciku, který se uskute ní
2. dubna 2012 ve Vyškov . 
P íšt  se toto odpo ítávání 
múže týkat i Vás!

250

formaceinin
www.kariera.army.cz

800 154 445

On-line uživatelé

Po et návšt v

1200 0 0 0

8431 4 4 0

D ležitá informace

P ihlášky
 na vojenské vysoké

školy lze podávat
do 29. února 2012,
 na vojenskou st ední

školu do 15. b ezna 2012!

Den
otev ených dve í
na vojenské st ední škole 
se koná 10. února 2012.

Více o školách.

Armáda R

Služební pom r

Dopl ované útvary

Základní výcvik

Stáhn te si

Foto + video

Aktuality

Armáda eské republiky
hledá v sou asné dob
vhodné zájemce o službu 
vojáka z povolání na tyto 
pozice 

Jak daleko od místa svého 
bydlišt  byste byl ochoten 
sloužit?

Pouze v míst  
bydlišt                        7 %

Do 10 km                    5 % 

Do  50 km                 20 % 

Do 100 km                  4 %

Kdekoliv                    63 % 

            Hlasovalo 2040 lidí.

Naborové stránky www.kariera.army.cz jsou 
nyní ve všech ohledech dokonalejší!

Naleznete na nich všechny důležité informace 
týkající se náboru do ozbrojených sil, studia 
na vojenských školách nebo také náboru do 
aktivní zálohy, a to vždy aktuální a přehledně 
uspořádané.

Informujte se, co obnáší být profesionálním 
vojákem a jak vypadá jeho výcvik, zjistěte, 
zda nabízená místa nejsou vhodná i pro vás, 
seznamte se s nejčastěji doplňovanými útvary!

Využijte naši poradnu nebo se na stránkách 
přímo registrujte jako zájemce o službu vojáka
z povolání!

                                 Naše stránky jsou tu pro Vás!

Webové stránky věnované doplňování 
ozbrojených sil a studiu na vojenských školách 
změnily víc než jen adresu ...

Anketa


