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Návštěva byla organizována v rámci International Study 
programs, jehož prostřednictvím kadeti měli možnost 
navštívit Polsko a ČR s cílem prohloubení jejich znalostí 
politiky, mezinárodních vztahů a vojenské a bezpečnostní 
spolupráce v regionu střední Evropy.

Delegaci v posádce Vyškov přivítal velitel Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) plukovník gšt. 
Jaromír Zůna. Při úvodním briefingu zástupce velitele 
VeV – VA plukovník gšt. Zbyněk Janečka seznámil hosty 
s úlohou a posláním VeV – VA. Náčelník Oddělení přípravy 
do mírových operací Institutu rozvoje major Vladimír Horák 
poté vystoupil s prezentací pracovní skupiny NATO WG 
TEPOSO. 

Po tomto oficiálním přijetí se kadeti odebrali k praktic-
kým ukázkám některých speciálních pracovišť v posád-
ce Vyškov. Se zájmem si tak prohlédli například prostory
Odboru simulačních a tre-
nažérových technologií 
(OSTT), kde pro ně byla při-
pravena ukázka a předsta-
vení cvičiště jízdy tanku pod 
vodou a ukázka řidičského 
simulátoru T-T2 M CZ. Dále 
si měli možnost prohléd-
nout Halu výcviku vzduš-
ných sil. Program půldenní 
návštěvy v posádce Vyškov 
kadeti zakončili prohlídkou 
horolezeckého trenažéru 
JAKUB. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, 

důstojník humanitní služby VeV – VA

Foto: Hana Jurčová

Návštěva West Point Military Academy 

v posádce Vyškov 

Dne 8. června 2009 navštívilo 

v odpoledních hodinách posádku 

Vyškov 10 kadetů Americké Vojenské 

akademie ve West Pointu v doprovodu 

instruktora americké politiky a strate-

gie US Military Academy at West Point 

majora Paula Oha.
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 Všichni vyřazení vojáci absolvovali v době od 1. 4. 2009 
tříměsíční výcvik v kurzu základní přípravy u Institutu výcvi-
ku VeV – VA ve Vyškově. V průběhu intenzivního a nároč-
ného výcviku absolvovali všechna povinná zaměstnání. 
Vyvrcholením výcviku byl komplexní polní výcvik ve vojen-
ském výcvikovém prostoru a noční zaměstnání v překo-
návání předního okraje obrany protivníka s přestřelováním 

ostrou municí. Tento systém imituje explozemi granátů 
a kulometnou palbou reálnou bojovou situaci, přičemž pal-
ba ostrou municí je – s dodržením bezpečnostních opatře-
ní – vedena proti jednotce cvičící útok. 

V průběhu slavnostního vyřazení byli odměněni dva 
nejlepší absolventi základní přípravy, a to rotný Vladimír 
Fencl a rotný Martin Mika. Dále byli odměněni: rotný Aleš 

Klimek za dosažené nejlepší výsledky ve 
střelecké přípravě a rotná Jana Petrášová, 
rotný Jiří Horáček a rotný Josef Moravcsík 
za dosažené nejlepší výsledky ve sportovní 
činnosti. 

Odměněni byli i instruktoři výcviku, 
a to nadrotmistr František Pátek z Institutu 
výcviku  a rotmistr Pavel Kalus, příslušník 
VÚ 4423 Přáslavice za výtečné splnění úko-
lů v průběhu výcviku nových vojáků z povo-
lání. · 

Text: kpt. Monika Nováková, 

důstojnice humanitní služby VeV – VA

Foto: Olga Karaffová

VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ VÝCVIKOVÝCH KURZŮ 

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY

Dne 25. 6. 2009 proběhlo u Velitelství 

výcviku – Vojenské akademie ve 

Vyškově (VeV – VA) za přítomnosti 

zástupce náčelníka Generálního štábu 

– náčelníka štábu generálmajora Josefa 

Bečváře, velitele VeV – VA plukovníka gšt. 

Jaromíra Zůny, hlavního praporčíka AČR 

nadpraporčíka Miroslava Švadleny, náčel-

níka Institutu výcviku plukovníka Jozefa 

Michla, náčelníků všech dalších institu-

tů VeV – VA a dalších hostů slavnostní 

vyřazení absolventů výcvikových kurzů 

základní přípravy. Za účasti rodinných pří-

slušníků a blízkých bylo vyřazeno celkem 

282 nových vojenských profesionálů AČR. 
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Konzulárně vzdělávací školení bylo rozděleno na dvě 
na sebe navazující části. Pro teoretickou část ve dnech 
23.– 24. června 2009 v režii Ministerstva zahraničních věcí 
(MZV) ČR byla vybrána Praha. 

Počátkem června pak proběhlo v prostorách Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) ve Vyškově jed-
nání se zástupci Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky, na kterém bylo potvrzeno konání praktické 
části u VeV – VA ve Vyškově a upřesněn její program. 
Tomuto rozhodnutí předcházela i velmi dobrá a neustále 
se vyvíjející spolupráce VeV – VA a MZV ČR zejména při 
přípravě a organizaci kurzů speciální přípravy pro krizové 
situace diplomatů členských států EU, juniorních i senior-
ních zaměstnanců MZV ČR a pracovníků humanitárních 
organizací.

Přípravou a organizací tohoto praktického zaměstnání 
byl pověřen Odbor přípravy do mírových operací Institutu 
rozvoje VeV – VA. Cílem bylo nacvičit adekvátní zvládání 
krizových situací z pohledu konzulárních činností, což zahr-
nuje například zjištění počtu občanů v nouzi, komunikaci 
mezi členskými státy EU a institucemi EU, organizování 
zdravotní pomoci, šíření informací či vydávání relevantních 
doporučení, varování a prohlášení.

Téměř 40 zahraničních delegátů konzulárně-vzděláva-
cího školení pro zástupce členských států Evropské unie, 
Rady Evropské unie, Evropské komise a Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky tak dne 24. 6. 2009 
ve večerních hodinách slavnostně přivítal v prostorách 
Společenského klubu kasáren Dědice velitel Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Jaromír Zůna. 
Po oficiálním přivítání seznámil hosty zástupce náčelníka 
Institutu rozvoje podplukovník Jaroslav Medek s poslá-
ním a činností VeV – VA a poté pozval jménem velitele 
VeV – VA všechny přítomné na slavnostní večeři, pořáda-
nou k této velmi významné příležitosti. 

Ve čtvrtek 25. 6. v dopoledních hodinách byla ve 
Společenském klubu zahájena samotná praktická část 
semináře, a to nejprve přednáškou zaměřenou na specifika 
současných operací pod vedením vedoucího psychologic-

kého pracoviště Ministerstva vnitra České republiky dokto-
ra Štěpána Vymětala a uvedením do následné taktické situ-
ace. Poté se všichni přesunuli do Vojenského výcvikového 
prostoru (VVP) Březina, kde následovaly ukázky zaměřené 
na některé činnosti v krizových situacích – léčka, vězně-
ní, vysvobození pod vedením příslušníků Institutu rozvoje 
a rovněž specialistů Institutu vzdělávání. Pobyt delegátů 
v posádce Vyškov byl zakončen společným obědem. ·

Text: kpt. Monika Nováková, důstojnice humanitní služby VeV – VA

Foto: Olga Karaffová

Diplomaté EU školeni 
ve Velitelství výcviku – Vojenské akademii

Na základě meziresortní dohody mezi 

1. náměstkem ministra zahraničních 

věcí České republiky a 1. náměstkem 

ministra obrany České republiky, v rámci 

pracovní skupiny Rady EU pro konzulární 

záležitosti (COCON) vyvstal pro ČR závazek 

zorganizovat v průběhu jejího předsednic-

tví konzulárně vzdělávací školení. 



Posádka Vyškov – PROFESIONÁLčíslo 6/2009

5

Po příjezdu této zahraniční delegace do posádky Vyškov 
a srdečném přivítání velitelem Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie plukovníkem gšt. Jaromírem Zůnou, při kterém 
nechyběl zápis do kroniky a společné foto, se delegace pře-
sunula k neoficiální části programu, a to na Mohylu míru a 
Žuráň.

Oficiální část programu zahraniční návštěvy pak byla zahá-
jena 25. 6. briefingy o činnosti a poslání Velitelství výcviku 
– Vojenské akademie, pod vedením ZV VeV – VA plukovníka 
gšt. Zbyňka Janečky a Odborné školy vojenské policie (OŠVP) 
jejím velitelem plukovníkem Ladislavem Tvrdým. Cílem těch-
to briefingů pak bylo také prodiskutování možností spoluprá-
ce se Srbskou stranou. Další část programu byla věnována 
návštěvě Institutu vzdělávání, kde byla delegace seznámena 
se systémem přípravy na tomto institutu s ukázkou někte-
rých specializovaných učeben. Součástí programu byla i náv-

štěva Odboru přípravy do mírový operací, který se velkou 
měrou podílí na mezinárodním výcviku, a to nejen vojáků, ale 
i civilních zaměstnanců (novinářů, diplomatů, humanitárních 
pracovníků, civilních zaměstnanců NATO atd.). V rámci jejich 
činnosti byla projednávána možnost uspořádání kurzu pozo-
rovatelů OSN pro Srbskou stranu ve druhém pololetí letošní-
ho roku. Delegace krátce zavítala i na Institut doktrín, jehož 
hlavním posláním je rozvoj doktrinální soustavy.

V odpolední části programu pak delegace zavítala do Haly 
vzdušných sil a v samotném závěru oficiální části jednání nav-
štívila Odbor simulačních a trenažérových technologií, kde 
absolvovala briefing velitele Centra simulačních a trenažéro-
vých technologií plk. Ladislava Havelky o možnostech využití 
tohoto specializovaného pracoviště, doprovázený ukázkou 
samotných pracovišť. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, foto: Olga Karaffová

Náčelník odboru výcviku a doktrín GŠ 
ozbrojených sil Sbska ve Vyškově

Ve dnech 24. – 26. června 2009 navští-

vila posádku Vyškov delegace, vede-

ná náčelníkem Odboru výcviku a doktrín 

GŠ ozbrojených sil Srbska generálmajorem 

Petarem Ćornakovem v doprovodu plukov-

níka Dragana Veljkoviće a podplukovníka 

Boška Zoriće. Cílem této zahraniční návště-

vy bylo seznámení se s výcvikem a učeb-

ně výcvikovou základnou (UVZ) Velitelství 

výcviku – Vojenské akademie.

V neděli 21. června 2009 posádka Vyškov opět 
přivítala  instruktory Texas Army National Guard (TXNG). V rámci 
jejich zdejšího čtrnáctidenního pobytu se celkem pět příslušní-
ků TXNG podílí svými zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi 
na  průběhu  dvou po sobě následujících týdenních specializo-
vaných kurzů, které organizuje Velitelství výcviku - Vojenské 
akademie prostřednictvím Odboru přípravy do mírových operací 
Institutu rozvoje.  

V pondělí 22. června 2009 byl zahájen za přítomnosti  zástup-
ce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie plk.gšt. Ing. 
Zbyňka Janečky, zástupce náčelníka Institutu rozvoje pplk. Ing. 
Jaroslava Medka, náčelníka Odboru přípravy do mírových ope-
rací pplk. Ing. Petra Dušátka a velitele kurzu kpt. Ing. Ladislava 
Šuty první z těchto již zmíněných kurzů - Improvised Explosive 
Device (IED) – specializovaný na nástražné výbušné systémy a 

činnosti zaměřené proti nim.  Od 29. června pak následně pro-
běhne týdenní kurz Mout techniques zaměřený na boj v urbani-
zovaném prostředí. Kurzů se účastní kromě příslušníků TXNG 
20 příslušníků VeSpS – (4.brn, 7.mb, VeV – VA). Výcvik je situ-
ován do předem vybraných  prostor Vojenského výcvikového 
prostoru Březina. 

Obsahem obou těchto kurzů je získání především praktic-
kých dovedností při činnostech vyskytujících se velmi četně při 
plnění úkolů v zahraničních misích. Cílem kurzů je však součas-
ně připravit další velitele a instruktory, kteří budou po jeho absol-
vování schopni 
podobný výcvik 
vést u svých 
jednotek. ·

Text: kpt. Mgr. 

Monika Nováková

Foto: 

Olga Karaffová

Texaská národní garda 
se opět spolupodílí na kurzech 

ve Vyškově 
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Jednání konference bylo zaměřeno na 2 základní okruhy 
otázek týkajících se:
1. výsledků řešení výzkumného záměru Ústavu OPZHN 

Univerzity obrany „Výzkum nových metod a technologií 
ochrany před účinky jaderných a chemických zbraní“;

2. získaných poznatků a výměny zkušeností v oblasti změn 
v chápání hrozeb na počátku 21. století a jejich vlivu na 
metody, technologie a prostředky detekce, analýzy, dekon-
taminace a ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpeč-
ným látkám.
Vlastní jednání bylo po zahajovacím bloku spojeného s přivítá-

ním účastníků, seznámení s programem a úvodními projevy ředi-
tele Ústavu OPZHN plk. prof. Ing. Dušana Vičara, CSc. a zástup-

ce ze SV MO Ing. Josefa Rosy 
rozděleno celkem do čtyř bloků, 
které se zaobíraly:
- seznámením s dosaženými 

výsledky řešení výzkumné-
ho záměru Ústavu OPZHN;

- ochranou proti chemickým 
zbraním;

- současností a perspektiva-
mi chemického vojska;

- vzděláváním v oblasti 
OPZHN.
Na konferenci aktivně 

vystoupilo se svými příspěvky 33 účastníků jednání, přičemž 
téměř všechny příspěvky byly glosovány a diskutovány. 
Mnohdy byly rovněž doplněny velmi zajímavými informace-
mi a to zejména ze strany dlouholetého příslušníka armády 
a nestora výzkumu a vývoje prostředků chemického vojska 
prof. Ing. Jiřího Matouška, DrSc. Při řešení otázek současnosti 
a perspektiv chemického vojska AČR se rozproudila živá deba-
ta zejména k problematice chemického zabezpečení a OPZHN 
a sjednocení jejich obsahu v souladu s normami a pojetím 
v ostatních armádách NATO. Neformální jednání a diskuse 
probíhaly taktéž o přestávkách a v rámci společenského veče-
ra. Ve sborníku konference, který obdrželi všichni účastníci 
konference je uveřejněno celkem 36 příspěvků. Tento sborník 
je opatřen ISBN a je tedy k dispozici jak vojenské, tak i široké 
veřejnosti.

Z jednání konference vyplynuly následující závěry:
- ochrana vojsk a obyvatelstva proti ZHN a průmyslo-

vým nebezpečným látkám (PNL) je stále aktuálním 
problémem;

- pro rozvoj a modernizaci systémových opatření a technic-
kých prostředků k ochraně proti ZHN a PNL je nezbytná 
úzká spolupráce mezi výrobní sférou a pracovišti s výzkum-
nou a vývojovou působností;

- potřeba aktivního zapojení výzkumných a vývojových pra-
covišť do programů obranného výzkumu a vývoje MO ČR 
a projektů bezpečnostního výzkumu MV ČR;

- ze strany kompetentních orgánů MO ČR, GŠ AČR a MV ČR 
vytvořit personální, finanční a materiálové zdroje a předpo-
klady pro řešení úkolů ochrany proti ZHN a PNL se zaměře-
ním na výzkum a vývoj moderních a výkonných prostředků, 
systémů a techniky odpovídajících současným potřebám 
a světovým trendům;

- chemické vojsko AČR více orientovat jeho materiálním 
vybavením a přípravou specialistů na efektivní a význam-
nou podporu sil IZS ČR a jejich vzájemnou spolupráci při 
řešení krizových situací spojených zejména s únikem PNL;

- významnou pozornost nadále věnovat přípravě specialis-

Nové metody a technologie ochrany proti ZHN 
a průmyslovým škodlivinám

Pod tímto názvem proběhla ve dnech 

17. – 18. června 2009 konferen-

ce s mezinárodní účastí, kterou pořádal 

Ústav OPZHN Univerzity obrany. Jedná se 

v pořadí již o třetí konferenci pořádanou 

ústavem OPZHN od jeho založení v roce 

2004 se zaměřením na řešení problematiky 

ZHN a průmyslových nebezpečných látek 

a ochrany proti nim. Konference se usku-

tečnila v prostorách společenského klubu 

kasáren Dědice za účasti téměř 90 účast-

níků z řad MO ČR, AČR, OSSR, HZS ČR, 

vysokoškolských univerzit a firem s vývo-

jovou, výrobní, konzultační a poradenskou 

působností.

Vystoupení ředitele Ústavu OPZHN Pohled do jednacího sálu
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tů chemického vojska AČR a HZS ČŘ s využitím vysoce 
sofistikovaného přístrojového a materiálního vybavení. 
Od AR 2010/2011 bude zahájena vysokoškolská příprava 
budoucích příslušníků HZS ČR v modifikovaném studijním 
oboru „vojenská chemie“ zabezpečovaným Ú OPZHN na 
Univerzitě obrany.
Závěrem bylo konstatováno, že konference splnila vytýče-

né cíle. Ředitel Ústavu OPZHN poděkoval účastníkům jednání 
za jejich aktivní účast a vyjádřil přesvědčení, že se opět setká-
me na následující konferenci pořádané ústavem, která je plá-
nována na rok 2011. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zaměstnan-
cům Ústavu OPZHN UO, kteří se podíleli na přípravě a zabez-
pečení této významné konference, všem vystupujícím za 
jejich aktivní účast a firmám za prezentaci výrobků. Rovněž 
tak patří poděkování zaměstnancům VeV – VA za přípravu sálu 
a instalaci audiovizuální techniky a zaměstnancům VOLAREZY 
za zabezpečení občerstvení a společenského večera. ·

Text: Ing. Petr Žuja, foto: Andrej Lukáč (oba Ústav OPZHN))

Společné foto účastníků konference

Předsednictvo konference Diskuse při jednání konference

Diskuse k předneseným příspěvkům
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Po oficiálním přijetí následovala prohlídka speciálních 
učeben Odboru přípravy do mírových sil. Hosté si dále měli 
možnost prohlédnout Halu vzdušných sil a poté se přesunuli 
k prohlídce vrtulníkového trenažéru Koloseum a Vojenského 
výcvikového prostoru (VVP) Březina. Program návštěvy byl 
ukončen společným obědem, po kterém se vojenští důchod-
ci naplněni novými dojmy a zážitky rozjeli zpět do Jihlavy. 

Velitelství výcviku – Vojenská akademie uzavřelo s Kraj-
ským vojenským velitelstvím Jihlava v letošním roce Smlouvu 
o partnerství, jejímž účelem je rozvíjení vzájemné spolupráce, 
a to v široké škále oblastí. Bylo nám tedy velkou ctí uspořádat 
program návštěvy v Posádce Vyškov právě pro členy Klubu 
vojenských důchodců při tomto Krajském vojenském velitel-
ství. ·

Klub vojenských důchodců při KVV Jihlava
v posádce Vyškov

Dne 3. června 2009 navštívi-

lo posádku Vyškov 25 pří-

slušníků Klubu vojenských 

důchodců při Krajském vojen-

ském velitelství (KVV) Jihlava 

v doprovodu zástupce ředitele 

pplk. Ing. Františka Heidekera. 

Po srdečném přivítání velitelem 

posádky Vyškov plk. gšt. Ing. 

Jaromírem Zůnou si měli mož-

nost nejprve prohlédnout Síň 

tradic VeV – VA a poté je náčel-

ník štábu VeV – VA plk. gšt. Ing.

Joachim Dávid seznámil nejen 

s posádkou Vyškov, ale rovněž 

s úkoly a posláním VeV – VA. 

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, 

důstojnice humanitní služby, VeV – VA

Foto: Hana Jurčová
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Cílem tohoto projektu bylo vytvořit podmínky pro trva-
lý profesní růst příslušníků VeV – VA, především na funk-
cích učitelů, lektorů a instruktorů výcviku. Návrh a reali-
zace vlastních vzdělávacích aktivit, které budou souběžně 
využitelné pro stálý stav (vzp i o. z.), ale také pro poslu-
chače dlouhodobých kurzů. Výstupem tohoto projektu byl 
návrh a příprava 18 kurzů v oblastech:
 pedagogicko-psychologické přípravy,
 informačních a komunikačních technologií,
 jazykové přípravy.

Nabídka jednotlivých kurzů byla koncem roku 2008 zve-
řejněna na Intranetovém portále VeV – VA. Administrativu 
spojenou s přihlašováním do kurzů a jejich obsazováním 
zabezpečilo Oddělení profesní přípravy Institutu rozvoje.

Od počátku letošního roku byly, v rámci tohoto pro-
jektu, zahájeny krátkodobé i dlouhodobé kurzy, na jejichž 
přípravě a provedení se podíleli příslušníci Oddělení výuky 
všeobecných předmětů Institutu vzdělávání, Odboru infor-
mačních technologií Institutu rozvoje a Skupiny jazykové 
přípravy Institutu rozvoje. 

Rámcový přehled o kurzech a účasti příslušníků velitel-
ství na nich je uveden v tabulce:

Z výše uvedených údajů je možné provést půlroční 
bilanci projektu „Učící se organizace“. V uvedeném období 
bylo zorganizováno celkem 26 krátkodobých a dlouhodo-
bých kurzů, do kterých se zapojilo celkem 162 příslušníků 
VeV – VA (112 vzp a 50 o. z.) a 44 příslušníků cizích útvarů 
z posádky Vyškov i mimo ni. Největší zájem byl o jazykové 
kurzy a kurzy v oblasti informačních technologií.

Tento projekt bude pokračovat i ve druhém pololetí, kdy 
předpokládáme opakování některých kurzů a také zařazení 
nových typů kurzů. Jsou připraveny také další formy vzdě-
lávacích aktivit, jako např. cyklus přednášek zaměřených 
na oblast využití výpočetní techniky pro podporu přípravy 
personálu, oblast elektronického publikování a tvorby stu-
dijních pomůcek. Nabídka těchto vzdělávacích aktivit bude 
včas zveřejněna na Intranetovém portále VeV – VA.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem přísluš-
níkům oddělení VeV – VA, kteří se podíleli a podílejí na 
přípravě a provedení kurzů, za jejich práci, kterou napomá-
hají k trvalému profesnímu růstu svých kolegů a tím také 
k naplnění stanoveného poslání „Učící se organizace“. ·

Text: o. z. RNDr. František Herodek

Foto: Olga Karaffová

Projekt „Učící se organizace“

V dubnu 2008 vyhlásil ředitel 

Ředitelství výcviku a doktrín plk. 

gšt. Ing. Jaromír Zůna, MSc., 14 rozvo-

jových projektů, které měly napomoci 

při zahájení činnosti nového Velitelství 

výcviku – Vojenské akademie. Jedním 

z nich byl také projekt „Učící se 

organizace“.

Oblast
Typů
kurzů

Počet
kurzů

VeV – VA Cizí 
útvary

Celkem
vzp o. z. Celkem

Pedagogicko-psychologická 
příprava

8 9 32 5 37 8 45

Příprava v oblasti informačních 
technologií

6 9 23 27 50 36 86

Jazyková příprava 4 8 57 18 75 0 75

CELKEM 18 26 112 50 162 44 206
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Každoroční setkávání „pétépáků“ na Libavé má již svou 
tradici. Území VVP Libavá je totiž posledním činným vojen-
ským územím v republice, kde v padesátých letech vojen-
ský tábor nucených prací působil. Dnes již na Libavé, ale 
i na mnohých jiných místech po táborech nenajdeme žád-
né stopy. Jen vzpomínky bývalých účastníků zůstaly. Proto 
jejich setkávání má i v dnešní době velký význam. Nejde jen 
o vzpomínání na těžkou dobu jejich mládí, ale především na 
vzájemná setkávání kamarádů a přátel na celý život. Poutavé, 
mnohdy smutné životní příběhy bývalých PTP mají zvláště 
pro mladou generaci, která nezažila totalitní systém, neoce-
nitelný význam. Je jen chvályhodné, že Armáda ČR si vzala 
záštitu nad setkáváním PTP. Například zabezpečila autobuso-
vé spojení do Města Libavá a Staré Vody, poskytla budovu 
Posádkového domu armády a připravila oběd pro účastníky 
setkání. 

Letošní setkání mělo opět slavnostní ráz a bohatý program. 
Zúčastnilo se ho 280 příslušníků svazu PTP, jejich rodinných 
příslušníků a pozvaných hostů. Po příjezdu zúčastněným 
vyhrávala před PDA posádková hudba z Olomouce. Poté 
následovalo na kinosále PDA slavnostní zahájení setkání, při-
vítání a představení hostů. Mezi 
nejvýznamnějšími hosty byli olo-
moucký arcibiskup mons. Jan 
Graubner a Ing. Martin Tesařík, 
hejtman olomouckého kraje. 
Armádu ČR zastupovali plk. Ing. 
Vladimír Kubisa, GŠ Praha, plk. 
Ing. Karol Šmehil, zástupce NŠ 
VeSpS, plk. gšt. Ing. Jaromír 
Zůna, velitel VeV – VA, pplk. Ing. 
Ladislav Zakuťanský, náčelník 
SOVZ Libavá, a mjr. František 
Krčil, správce posádky Olomouc. 
Z vedení svazu PTP byli přítom-
ni Vladimír Lopaťuk, předseda 
svazu PTP ČR, JUDr. Bohumír 

Dufek, místopředseda svazu a předseda Moravskoslezského 
svazu, Jan Němeček, zástupce předsedy Českého svazu 
PTP, a další. Z ostatních hostů je třeba jmenovat hlavně pana 
Bořetěcha Kostelku, místopředsedu Orla ČR, a Leoše Žídka 
z konfederace politických vězňů. Za pozornost jistě stál v dopo-
lední části projev 
olomouckého arci-
biskupa Graubnera 
a hejtmana Ing. 
Tesaříka. 

Setkání pokra-
čovalo kladením 
věnců u pomníku 
PTP na náměs-
tí Města Libavá 
a krátkou vzpomín-
kou na zemřelé 
bývalé příslušní-
ky PTP. Program 
pokračoval v neda-
leké Staré Vodě, 

kde v chrámu sv. 
Anny sloužil mši arci-
biskup Graubner. 
Dále následovala pro-
hlídka blízkého místa 
Královské studánky, 
kterou opravili a do 
původní podoby se 
snaží uvést skauti 
z celé Moravy. 

Odpolední setkání 
pokračovalo na PDA 

XIV. celostátní setkání PTP s AČR ve Městě Libavá

Dne 4. 6. 2009 proběhlo 

ve Vojenském výcviko-

vém prostoru Libavá celostátní 

setkání bývalých příslušníků 

Vojenských táborů nucených 

prací – Pomocné technické 

prapory. V pořadí již 14. setkání 

zorganizoval svaz PTP ve spo-

lupráci s Armádou ČR v Posád-

kovém domě armády ve Městě 

Libavá. 
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v srdečné atmosféře, kdy si účastníci vyslechli další projevy 
od plk. Šmehila a pplk. Zakuťanského. Moudrá slova pronesli 
pánové Kostelka a Němeček a na závěr setkání vyhodnotil 
a zakončil předseda svazu Vladimír Lopaťuk. Pamětní medai-
le za dlouhodobou spolupráci se svazem PTP obdrželi Ing. 
Tesařík, mjr. František Krčil, mons. Josef Veselý z Opavy 
a mjr. Ing. Ivan Šesták, NŠ SOVZ Libavá.

Co dodat na závěr? Setkání bývalých příslušníků PTP 
a jejich hostů se opět vydařilo také díky spolupráci a podpoře 
Armády ČR. Účastníci se opět setkali, prožili na Libavé pří-
jemný den a ujistili se, že demokratická společnost v dnešní 
době i přes různé svoje problémy dovede pochopit, ocenit 
a vytvořit prostor pro takové skupiny spoluobčanů. ·

Text a foto: Jaroslav Spina, SOVZ Libavá

Této oslavy se zúčastnili i významní hosté v čele s veli-
telem Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov 
plk. gšt. Ing. Jaromírem Zůnou, MSc. Dále se oslav zúčastnili 
ředitel Hlavního finančního úřadu MO Praha Ing. Ivo Burýšek, 
zástupce ředitelky Odboru interního auditu MO Praha Ing. 
Peter Obernauer, velitel Praporu zabezpečení pplk. Ing. 
Václav Podrápský a náčelník Posádkové ošetřovny Vyškov 
pplk. MUDr. Jiří Vrzal.

U příležitosti 15. výročí udělil ředitel RFO 634 Vyškov Ing. 
Jiří Novák čestné medaile a pamětní list.

Zaměstnanci i hosté se mohli těšit z pestrého programu, 
který po celý večer uváděl moderátor Mgr. Michal Mucha. Po 
zahájení následovalo taneční vystoupení latinsko-amerických 
tanců v podání tří dětských tanečních párů z taneční školy H+L 
Vyškov. Své umění předvedl i zkušený barman ve své show, 
o čemž se mohl přesvědčit každý, kdo ochutnal jeho míchaný 
nápoj. Dále během večera vystoupily dívky z tanečního studia 
FREE DANCE z Prostějova, které nám předvedly své taneční 
umění ve stylu HIP HOP, a dále to byly skladby propletené 
prvky baletu a jazzu. Také degustace vín z vinných sklepů 
Lechovice přispěla k dobré náladě zúčastněných. Po celou 
dobu k tanci i poslechu hrála hudební skupina NAOSTRO. 
Slavnostní večer byl zakončen magickou show. 

Celý večer 
probíhal ve velice 
přátelské a pří-
jemné atmosféře 
a za to patří velký 
dík zejména těm, 
kteří se na přípra-
vě oslav podíleli. · 

15. výročí vzniku RFO 634 
Vyškov

Dne 28. května 2009 se v Akademickém 

klubu posádky Vyškov uskutečnily osla-

vy 15. výročí vzniku Regionálního finančního 

odboru 634 Vyškov. Regionální finanční odbor 

634 Vyškov vznikl dne 1. 4. 1994, tehdy pod 

názvem Vojenský finanční úřad 634 Vyškov.

Text: Lenka Pechová

Foto: Ing. Ján Kotrč
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Již předem jsme měli zjištěno, že tuto zkoušku v AČR ješ-
tě nikdo neabsolvoval. Po dohovoru s náčelníkem oddělení 
přípravy ženijních odborností kpt. Ing. Radkem Procházkou 
a vedoucím instruktorem prap. Ing. Jaroslavem Lazarem, 
který měl celý tento nelehký test na svých bedrech, jsme 
se rozhodli plavbu PTS-10 s naloženou „osmsetdesítkou“ 
realizovat.

Během čtyř týdnů se podařilo díky prap. Lazarovi 
a vstřícnosti funkcionářů Institutu výcviku a VÚ 8660 
Vyškov připravit techniku, obsluhy a veškeré zabezpečení 
plaveb. Test jsme spojili s výcvikem kurzu obsluh člunů 
MO 2000 Veronika a kurzu obsluh AV-15, kteří společně 
s příslušníky oddělení přípravy potápěčů zabezpečovali 
záchrannou a vyprošťovací službu. S pořízením fotodoku-
mentace nám jako vždy velmi ochotně pomohli příslušníci 
oddělení multimediální tvorby Institutu rozvoje.

Vše bylo připraveno, a tak 14. května v 9.15 mohl dát 
náčelník Institutu výcviku plk. Ing. Jozef Michl, který pře-
vzal záštitu nad tímto „testem“, pokyn k zahájení zaměst-
nání. Výcvik začal zkouškou časové normy nakládání tatry 
na PTS-10. Díky připravenosti obsluhy PTS šrtm. Zdeňkovi 
Horákovi a rtm. Martinu Dziubovi a řidiče tatry rtn. Petru 
Dosedlovi (všichni příslušníci VÚ 8660) proběhlo naklá-
dání bez větších problémů a rovněž dosažený čas hovořil 
o výtečném výsledku. Ihned po naložení nastal první zlomo-

Vyškovští ženisté mají další primát!

V rámci zdokonalovací přípravy 

instruktorů u Odboru přípravy ženij-

ních a muničních odborností Institutu 

výcviku ve Vyškově proběhly ve dnech 

13. – 14. 5. plavby PTS-10 (plovoucí 

transportér střední) na VMC Myslejovice. 

V průběhu tohoto zaměstnání byla rovněž 

provedena praktická zkouška v přepravě 

vozidla T-810 přes vodní překážku včetně 

ověření časových norem podle stávajícího 

předpisu Žen 4-1. Předpis ovšem nezná 

techniku T-810, ale pouze P-V3S, a tak 

jsme netrpělivě očekávali, co nám tento 

test odhalí.
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vý okamžik v historii T-810, a to první vjezd do vody v rám-
ci nácviku záchranné a vyprošťovací služby. Strojník PTS 
ani na okamžik nezaváhal a T-810 se projížděla „suchým 
kolem“ po přehradě. Poté následovalo cvičné vyproštění 
PTS z vodní překážky za využití spolupráce mezi obsluhou 
člunu, který řídil nrtm. Petr Novák, potápěčů a vyprošťo-
vacího jeřábu. Rovněž i další testy dopadly nad očekávání 
dobře, a to jak samotná přeprava přes vodní překážku, tak 
i složení „osmsetdesítky“ z PTS.

Na samotný závěr měli možnost všichni zúčastnění 
„pozorovatelé“ vystřídat tatru na korbě PTS a vyzkoušet si 
pocity plavby na klidné hladině Myslejovické přehrady. 

Díky vysoce profesionálnímu přístupu všech zaintere-
sovaných se podařilo veškeré stanovené úkoly splnit a tím 
přiřknout vyškovským ženistům další prioritu v rámci celé 
AČR.

PS. A víte, za jak dlouho „osmsetdesítka“ přejede 
Myslejovickou přehradu? Za necelé dvě minuty. ·

Text: Náčelník OPřŽenMunOdb

pplk. Ing. Petr Otřísal

Foto: Olga Karaffová



Posádka Vyškov – PROFESIONÁL číslo 6/2009

14

Na slavnostním aktu předali brigádní generál Miroslav Žižka 
a plukovník Jaromír Durna absolventské certifikáty, potvr-
zující připravenost pro zahraniční mise, a pamětní medaile 
CIVILIANS PRE DEPLOYMENT COURSE 28 civilním zaměst-
nancům z velitelství a agentur NATO.

Kurz v jeho praktické části ve dnech 15. – 16. června navští-
vila delegace Diplomatické akademie Ministerstva zahraničích 
věcí, vedená její ředitelkou Irenou Kvasnicovou, v rámci jed-
nání o některých dalších možnostech spolupráce při přípravě 
kurzu diplomatů členských států EU, který u Velitelství výcviku 
– Vojenské akademie proběhne v prvním týdnu měsíce září. 
Vedoucí vzdělávání juniorních diplomatů Diplomatické akade-

mie MZV Veronika Hirzel se pak rovněž zúčastnila mezi hosty 
již zmíněného slavnostního vyřazení. 

Podle plánu se další kurz tohoto typu bude konat v termínu 
14. – 21. října 2009. ·

Text: 

Monika Nováková, 

Velitelství 

výcviku – Vojenská 

akademie

Foto: 

Olga Karaffová 

Slavnostní vyřazení absolventů 

NATO CIVILIANS PRE-DEPLOYMENT COURSE

Dne 16. června 2009 od 

17 hodin se v prostorách 

Divadelního sálu barokního zám-

ku ve Slavkově u Brna uskutečnil 

slavnostní ceremoniál certifikace 

absolventů NATO CIVILIANS PRE-

DEPLOYMENT COURSE (Kurz pro 

přípravu civilního personálu NATO 

do misí) za přítomnosti zástupce 

velitele Společných sil – velitele 

pozemních sil brigádního gene-

rála Miroslava Žižky, náčelníka 

Institutu vzdělávání Velitelství 

výcviku – Vojenské akademie ve 

Vyškově plukovníka Jaromíra Durny, náčelníka štábu Britského vojenského poradního týmu 

ve Vyškově (BMATT CZ) colonela A. C. Roye, místostarosty města Slavkova Jiřího Doležela, 

ředitele Slavkovského zámku Aleše Šilhánka a dalších významných hostů. 
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13. května 2009 se tři civilisté z NATO z Velitelství 
spojeneckých vzdušných složek v Ramsteinu zúčastnili 
kurzu pro přípravu civilistů do zahraničních misí.Nákupčí 
z obchodního oddělení Frank Edinger, vedoucí dodava-
telského oddělení Jack Whiting a překladatel velitelství 
Manfred Reudenbach přijeli v pozdních odpoledních hodi-
nách na Vojenskou akademii do Vyškova na Moravě, aniž 
by si byli jisti, co je tam očekává. „Poučeni“ z elektronic-
kých lekcí a mnohými fámami, rozhodli se, že to zažijí na 
vlastní kůži. První dojmy, které Ramsteinští z Vojenské 
akademie ve Vyškově získali, byly velice pozitivní a profe-
sionální, když vedoucí kurzu pan Jiří Nedučenko rozdělo-
val osobní výstroj pro nadcházející dny. 

Frank patřil do modrého týmu, Jack a Manfred pat-
řili do týmu červeného – podle toho, jaký měli pracovní 
oděv. Prvním světlým momentem byl „Ice Breaker“, kdy 
se seznámili s dalšími 33 kolegy z celého NATO.

Ve čtvrtek ráno přivítal skupinu vedoucí důstojník 
kurzu major Jiří Adamec. Ta se rozdělila na tři týmy kvůli 
teoretické části trvající tři dny. Témata zahrnovala topo-
grafii, ochranu proti ZHN, dovednosti a znalosti k přeži-
tí, lékařské školení, povědomí o minách a nástražných 
výbušných zařízeních, hašení požárů, povědomí o rozdí-
lech v kulturách, radiovou komunikaci a specifické psy-
chologické aspekty nasazení v misích. Po všech těchto 
teoretických přípravách všichni dychtivě toužili po tom, 
aby si to vyzkoušeli v praxi v polních podmínkách.

V neděli, krásném to slunečném dni, vyrazila celá 
skupina společně s vedoucím kurzu autobusem za kul-
turou do Brna, města vzdáleného asi 35 km od Vyškova. 
V tomto druhém největším městě v ČR nejdříve skupina 
navštívila úctyhodný brněnský hrad. Naši Ramsteinští 
se rozhodli, že se připraví na výcvik přežití a orientačních 
schopností a vyrazili na exkurzi do tohoto báječného 
města sami. Se zbytkem skupiny se sešli o něco poz-
ději v restauraci. Po návratu do Vyškova se většina brzy 
odebrala do postele. Nicméně někteří kolegové neodolali 
a vytáhli mapy, aby se připravili na další den …

A další den se to opravdu rozjelo. Poučeni o situaci, 
kurz byl opět rozdělen na skupiny. První den se většinou 
skládal z pochodu výcvikovým prostorem a aplikací naby-
tých znalostí během několika namáhavých praktických 
cvičných situací. Skupinám bylo ukázáno, jak přežít v poli, 
jak reagovat při silničním zátarasu, kdy je obtěžuje místní 
milice, nebo jak reagovat, když náklaďák vjede na minu, 
jak poskytnout první pomoc, jak mluvit s místním stařeši-
nou a samozřejmě, jak stále používat vysílačku správným 
způsobem.

Koncem prvního dne vzali celou skupinu do tábora, 
který vypadal jako polní kemp v Afghánistánu. Po klidné 
noci začal červený tým posledních 5 hodin cvičení v poli.

 Již cvičení ochrany proti ZHN bez výbavy bylo skuteč-
nou výzvou. Avšak tohle školení opravdu dosáhlo svého 
cíle seznámit každého s adekvátním vybavením a spo-
lehnout se na něj. Na cestě k dalšímu stanovišti skupinu 
zastavila vojenská tlupa. Po mnohém postrkování, řvaní, 
kdy měli hlavně zbraní zapíchnuté do krků, byli všichni 
nemluvní a čekali, co se stane. Tahle stresová situace 
pokračovala, až byla konečně náhle ukončena, aby to 
specialista-psycholog mohl zhodnotit.

Nejnáročnější část však měla ještě přijít, a to když 
byla skupina odvedena z bojové zóny. Se svými ruksaky 
a výstrojí se za doprovodu pěchotní čety vydali na zdánli-
vě nekonečnou cestu překrásnou krajinou Moravy – což 
asi málokdo ocenil. Pořád slyšeli „lehnout“ a „běžte“. 
Pak došli ke dvěma BVP a tankům. Nacpáni do těchto 
vozidel, vyrazili na hodně kodrcavou 20minutovou ces-
tu. A řidiči tanku neminuli jediný výmol. „Měl jsem pocit, 
jako bych seděl v míchačce na beton s koleny u krku 
a neprůstřelnou vestou na bradě“, uvedl jeden ze stu-
dentů „a když konečně motor zhasl a dveře se otevřely, 
věděli jsme, že je konečně … konec.“

A zase se vrátili na akademii a pospíchali, aby ode-
vzdali svoji výstroj a připravili se na předávání certifikátů 
v nedalekém Slavkovském zámku. Večer na absolventy 
kurzu čekali v důstojnickém klubu na velitelství všichni 
instruktoři a „herci“ s večírkem na rozloučenou a také 
studentům zatleskali. Vyškovští organizátoři jim dokonce 
pustili film a ukázali fotky, které pořídili během kurzu. Byla 
to sranda. Po skvělém večírku se všichni rozloučili a další-
ho dne vyrazili Ramsteinští autem zpět to Palatinate.

Všichni tři se shodli na jedné věci – cvičení ve Vyškově 
bylo vynikající, realistické, náročné a dobré na team buil-
ding. Pokud by se však měli vrátit do Vyškova, „pak by-
chom si měli zlepšit fyzičku.“ ·

Text: Manfred Reudenbach

Přeložila: Mgr. Jitka Tomkins

Jak jsem jezdil v „míchačce na beton“
Civilisté z NATO se připravují do zahraničních misí ve Vojenské akademii ve Vyškově
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Sedím s kuklou na hlavě, nade mnou stojí únosci a bez 
přestání mi sprostě nadávají. Musím se plazit po kamení, kle-
čet s rukama nataženýma před sebou a mlčet. Ostatní mezi-
tím procházejí waterboardingem. Čeká mě výslech, povstalci 
z nás chtějí dostat co nejvíc informací.

Spolu s dalšími novináři a humanitárními 
pracovníky právě procházíme závěrečnou 
fází kurzu přežití, který pořádá česká armáda. 
Nacházíme se ve fiktivní republice Magella, 
kde zuří boje mezi vládními vojáky a povsta-
leckými skupinami o výtěžek z těžby bauxitu 
a diamantů. 

Dosud jsme byli pod ochranou vládních 
vojáků, v noci nás zajali povstalci. 

Jsme vedle sebe s kolegou z mé skupiny 
– cvičíme, klikujeme, děláme dřepy. Jeho asi 
po pěti minutách odvádějí, čeká ho waterbo-
arding, brutální metoda simulující topení. Já 
zůstávám sedět na svém místě asi dvacet 
metrů od místa mučení. 

Všechno slyším z první ruky. Nejdřív jen 
šplouchání vody, zoufalé lapání po dechu, 
zvracení a prosby o ukončení mučení. Kolega 

prozrazuje informace, po nichž únosci prahnou, přesto není 
všemu konec. 

Mučení pokračuje, jeho hlas je čím dál zoufalejší. „Já už 
nic nevím, já už nechci. Ukažte mi je na obrázku, já je poznám. 

Na nic už si ale nevzpomínám!“ 
Trpím v duchu s ním. Když si nemůže 

rychle vzpomenout na požadované informa-
ce, šeptám a napovídám. Samozřejmě úplně 
zbytečně.

Do očí se mi derou slzy, během chvilič-
ky se začínám třást a neovladatelně vzlykat. 
Snažím se zhluboka dýchat a uklidnit se, ale 
je to marné. Mísí se ve mně beznaděj, sou-
cit, lítost, strach i vztek. Chtěla bych, aby už 
vše skončilo. 

Pak mě vedou kousek stranou. Cestou 
slyším dalšího kolegu, který také zvrací. 
A během chvilky začíná mučení vodou pro 
dalšího. Už se ani nesnažím uklidnit, vím, že 
je to marné. Brečím, třesu se a nevnímám 
okolí. 

Následuje výslech. Povstalci ve vyhřá-
té místnosti chtějí znát souřadnice letiště, 

Únoscům všechno vyklopím.
Nevzpomenu si ani, jak dělá kachna!

Scénář
28. května 2009

0:00 Zajetí povstalec-
kou skupinou
0:45 Příjezd do zajatec-
kého tábora
Následují výslechy, 
mučení, fyzické cvičení
6:15 Za zajatce bylo 
zaplaceno, převoz
7:00 Příjezd na dal-
ší místo, k novému 
„majiteli“
8:15 Osvobození vlád-
ními vojáky

Redaktorka iDNES.cz (na snímku uprostřed) 
po ukončení armádního kurzu přežití (28. 5. 2009)
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ze kterého máme z Magelly odlétat, a telefonní číslo, kam 
máme volat v případě nouze. Zajímají je i jména vládních vojá-
ků, kteří se o nás starali.

Nemám ani nejmenší chuť nic zapírat, ještě pořád nejsem 
schopná se uklidnit. Dostávám čaj a hroznový cukr a mám 
krátce říct, co v Magelle dělám a s kým jsem přišla do styku. 
Všechno „vyklopím“. Stejně jako odpovědi na další otázky. 

Chtěla jsem utajit aspoň telefonní číslo a snažím se únos-
ce obalamutit tím, že u sebe nemáme mobilní telefony, a čís-
lo by nám tedy bylo k ničemu. Po argumentu o existenci tele-
fonních budek začínám číslo okamžitě diktovat. Nechci nic 
jiného než se vyhnout dalším útrapám. 

Z místnosti mě odvedou na mýtinku, kde čeká další 
z únosců. Šeptá mi do ucha hlasem, ze kterého běhá mráz 
po zádech. „Tak jaké to bylo? A myslíš, že přijde ještě něco 
horšího? A zvládneš to?“ Přesně ty otázky, o kterých sama 
přemýšlím. 

Začalo to poplachem
Do zajetí jsme padli o půlnoci. „Poplach, poplach,“ rozlé-

há se budovou asi po hodině spánku. 
Vybíháme ven s narychlo sbalenými batohy a s helmami 

na hlavách. Rychle se počítáme, jestli jsme všichni, a čekáme 
na další příkazy. Záhy zjišťujeme, že už kolem sebe nemáme 
vládní vojáky, ale že nás zajala povstalecká skupina. Rychle 
nás cpou do připravených dodávek, musíme si dát hlavu 
mezi kolena a jedeme neznámo kam. 

Na místě na nás čeká asi dvacítka „mučitelů“. Rozdělují 
nás do čtyř skupin, každá dostává svého „hlavního tyrana“. 
Musíme odevzdat všechno, co máme po kapsách, prstýnky, 
náramky, řetízky. Na hlavu dostáváme kukly. A začíná osmi-
hodinové peklo, během kterého se všichni bez výjimky dosta-
nou na dno svých sil, ať už fyzických nebo psychických.

Nevíte, jak dělá kachna, vy debilové?
První hodiny nás čeká obrovský fyzický nápor. Střídavě 

musíme dělat kliky, dřepy s předpaženýma rukama, plazit se, 
chodit jako káčata a zpívat. 

Snažíme se vymyslet nějakou písničku, kterou bychom 
znali všichni, ale končíme u dětských popěvků. Několikrát 
opakujeme Travičku zelenou, Já mám koně, vraný koně 
a Prší, prší. Nic jiného nejsme schopni vymyslet. 

„A dost. To neumíte zazpívat něco pořádnýho? Do dře-
pu, chytit za ramena a jdeme jako káčata. A rychle, jak dělá 

Drama na ostrově Magella

Režie: prap. Martin Janeček
Produkce: Velitelství výcviku –Vojenská akademie Vyškov
Místo konání: Vojenský prostor Březina, areál Velitelství výcviku – Vojenské akademie
Obsazení: 23 novinářů, humanitárních pracovníků a dalších pracovníků, připravujících se na dlouhodobý pobyt v zahra-
ničí (sedm žen a 16 mužů), profesionálové z Armády ČR. 
Hodnocení redakce iDNES.cz: ***** (z pěti možných)
Obzvlášť vydařený byl výkon armádních specialistů, kteří předvedli brilantní práci ve všech ohledech. Využívali poznat-
ků z praxe, předávali je přítomným novinářům a dalším účastníkům. Naprosto profesionální výkon. 
Ale ani výkon ostatních zúčastněných nebyl špatný. Všichni si vyzkoušeli, jak se chovají v mezních situacích, a po svém 
se s tím vypořádali. 
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kachna? Dělejte zvuky jako kachna,“ řve na nás jeden z únos-
ců. Strach a únava způsobí, že jediný zvířecí zvuk, který nám 
vytane na mysl, je „kva, kva“. 

Sborově to opakujeme. „Vy debilové, vy kreténi, to ani 
nevíte, jak dělá kachna? Jste snad žáby, že děláte kva, kva? 
Kač, kač a makejte.“ 

Neustále se skupinově povzbuzujeme. Jakmile je to jen 
trochu možné, chytneme se za ruce, stiskneme se a dodává-
me si tak sílu a odvahu. Pomáhá i lehký, jindy sotva znatelný 
dotyk prstů.

Všechny fyzické úkony se několikrát za sebou opakují. 
Nejvíc trpí kolena; musíme se plazit po šutrech, dlouho na 
nich klečíme. Jak úlevné je, když si můžeme lehnout na bři-
cho. Nevadí ani, když u obličeje štěkají rozzuření psi a občas 
vám přeběhnou po zádech. 

A teď žer a opovaž se něco upustit
Únosci si prý nechtějí zadělat na mezinárodní problémy, 

proto nám pravidelně dávají napít. Vždy natáhneme rozedře-
né špinavé ruce, uděláme „mističku“ a hltavě pijeme. 

Ani bez jídla nezůstaneme. Také do připravené mističky 
dostáváme každý příděl teplé, mazlavé hmoty, zřejmě rýžové 
kaše. Máme všichni slepenou pusu, kaše je neslaná nemast-
ná a ne moc chutná. „Jak to, že žerete tak pomalu? To vám 
to nechutná?“ řvou na nás.

Když někomu kousek upadne na zem, čeká jej další spr-
cha nadávek. Ke svému přídělu navíc dostává jídlo, které mu 
upadlo, pěkně obalené v prachu, kterého je tady všude neu-
věřitelně moc. 

A zase pokračujeme dál ve fyzických cvičeních. Jen ať se 
pěkně unavíme a nemáme sílu vzdorovat. Stejně pokračuje-
me i po mučení a výsleších. Kolem čtvrt na sedm ráno nám 
svitne naděje. Povstalci nám oznamují, že za nás bylo zapla-
ceno výkupné a přemístíme se. 

Naše naděje zhasíná, když na nás po příjezdu čeká další 
tyran. Zaplatil za nás a my mu teď máme sloužit. Pod dohle-
dem přemísťujeme haldy dřeva, poté nás zavírají do psích 
klecí a podzemních úkrytů. 

Krátce nato se ozývá střelba, výkřiky a během pár minut 
jsme volní. Konečně. Vládní vojáci nás rychle posílají do 
takzvaných bévépéček (bojová vozidla pěchoty, pozn. red.) 
a vydáváme se domů. Napětí opadá, do očí se mi opět derou 
slzy. Tentokrát už je to ale úlevou a štěstím. ·

Text: redaktorka Barbora Němcová – iDNES, foto: Olga Karaffová

Uveřejněno se souhlasem autorky 

Kurz přežití – zabít krůtu i ošetřit raněného

Profesionální vojáci chtějí během jednoho týdne nau-
čit účastníky kurzu přežít v extrémních podmínkách. 
Účastníci si vyzkouší například pohyb v hořících pro-
storech, základy první pomoci, naučí se rozpoznávat 
miny i podomácku vyrobené výbušniny. Důležité je 
také samotné přežití v přírodě – novináři a další dosta-
nou například krůtu, kterou musí sami zabít a připravit, 
musí si postavit v lese přístřešek nebo latrínu. 
Kurz se konal už popatnácté. „Snažíme se připravit 
lidi na působení v zahraničí a hlavně krizových oblas-
tech. Během kurzu poznají silné stránky a své rezervy 
a mohou na nich dál pracovat,“ popsal vedoucí kurzu 
praporčík Martin Janeček. Důležité je podle něj zejmé-
na posílit psychickou odolnost. 

Po týdnu ve Vyškově

Jsem zpátky doma, a místo abych se radovala, že mám 
kurz úspěšně za sebou, je mi divně smutno. Připadám 
si, že běžný život jde nějak mimo mě a netýká se mě. 
Jdu po městě a připadám si tam cizí. Všude vidím sig-
nály možného nebezpečí, v noci mě trápí noční můry. 
Ale přesto vzpomínám na ten týden s nostalgií – týden 
nabitý zážitky a emocemi, kdy si každý sáhne na dno 
svých sil. Kdo to nezažil, nepochopí. Proto jsou mi dal-
ší účastníci tak blízko. Prošli jsme si společně peklem 
a stačí říct jedno slovo a víme, o čem mluvíme. Proto 
je mi teď tak smutno a všichni mi chybí. 
A nejen všichni, všechno. Disciplína a řád, během které-
ho si uvědomíte, co je v životě opravdu důležité. Přežít. 
Teď už aspoň trochu vím, jak se chovám v extrémních 
situacích, vím, co od sebe můžu čekat. Ale přesto dou-
fám, že to nebudu v budoucnu potřebovat. 
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Odborné taktické cvičení spojovacího vojska bylo řízeno 
funkcionáři SKIS MO, příslušníky J6 VeSpS, G-6 VeSPod, pří-
slušníky O-6 VeV- VA a UO Brno.

Spojovacího cvičení se dále účastnili spojovací funkci-
onáři (osádky) spojovacích prostředků od 13. db, 14. blogp, 
31. brchbo, 14. žb, 53. bPSEB, 25. plrb, 4. brn. 102. przpr 
a 101. spjpr.

Cílem odborného taktického cvičení bylo: 
1. Organizace a řízení přesunů.
2. Přesun jednotek do prostoru cvičení.
3. Zaujetí prostoru zasazení. 
4. Zřízení spojovacích prostředků.
5. Vybudování a manévr MMV SOC MO.
6. Vybudování tranzitní sítě.
7. Navázání spojení a dosažení pohotovosti spojení.
8. Propojení polních komunikačních provozoven (MPP 

100M1p, MPP 40M1p, MRRP 4M1p) k SVRRS a vytvoře-
ní rozsáhlé polní hlasové a datové sítě.

9. Manévry spojovací soustavou.
10. Prověření spolupráce mobilní rádiové provozovny R 150p 

(BODVA) ve speciálních režimech provozu s využitím 
nově vybudovaného uzlu rádiového přístupu Dolní Slivno.

11. Přesun jednotek do posádek. ·

Ve dnech 18. 5. – 22. 5. 2009 proběhlo 

pod vedením ředitele SKIS MO – NSV 

AČR v prostorech VVP Hradiště, VVP 

Boletice a VVP Libavá odborné taktické cvi-

čení spojovacího vojska AČR. 

NETWORK 
CHALLENGE 
2009

Text: pplk. Ing. Václav Martínek
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Vyvrcholením praktické přípravy byl KPV (komplexní 
polní výcvik). Zde většina, někteří i s velkým sebezapřením 
splnili úkoly výcviku. Naopak i v tomto období se našli jed-
notlivci, kteří nenašli vůli překonat překážky polního výcvi-
ku. Těm prvním patří uznání, ti druzí by se měli zamyslet 
nad svým dalším působením v OS AČR.

Nutno ještě dodat, že vyvrcholením první části výcviku 
v základní přípravě pro všechny bylo provedení slavnost-
ní vojenské přísahy v Praze. Zde zúčastnění žáci prokázali 
vysokou úroveň zvládnutí pořadové přípravy.

Závěrem chci dodat, že úkoly výcviku byly splněny 
na velmi dobré úrovni. Poděkování patří nejen těm, kteří 
postoupili zaslouženě do dalších odborných a kariérových 
kurzů, ale i jejich velitelům a instruktorům výcviku, kteří se 
o ně starali a zabezpečovali jejich výcvik.

V průběhu zkušební doby ukončilo na vlastní žádost 
výcvik osm žáků a jeden žadatel do AZ. Bez udání 
důvodu byli propuštěni 4 žáci. ·

Text: pplk. Ing. Jiří Heřmanský 

Provedení základní přípravy 

– nástupní termín duben 2009

Ve II. čtvrtletí roku 2009 byl výcvik 

žáků základní přípravy organizovaný 

v termínu 1. 4. – 30. 6. 2009. V čem byl jiný 

oproti předchozímu? Na základě získaných 

zkušeností a přípravy změn v Pub 70-00-01, 

Programech základní přípravy jsme výcvik 

upravili jak do počtu hodin, tak omezeně 

i ve skladbě některých předmětů. Zásadní 

rozdíl byl v provádění hodnocení žáků za 

jednotlivé fáze. Nesplnění podmínek jed-

notlivých fází nebylo bráno jako důvod 

k ukončení výcviku ve zkušební době. 

Každý žák dostal příležitost splnit úkoly 

postupových zkoušek v náhradním termí-

nu, nejpozději do začátku dalších zkoušek. 

Všichni tedy dostali příležitost absolvovat 

výcvik v rozsahu 12 týdnů.

Několik statistických údajů:

Počty žáků přípravné služby NT duben 2009 – II. čtvrtletí

Předpokládaný počet Nenastoupilo Ženy Muži Celkem nastoupilo

Přímý nástup
– rekruti
– AZ

305
11

4
1

35
1

266
9

301
10

Opakování základní přípravy 11 0 3 8 11

Celkový počet 327 5 39 283 322
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Ve dnech 8. 6. – 12. 6. 2009 proběhla u Velitelství výcvi-
ku – Vojenské akademie (VeV – VA) Národní příprava pří-
slušníků AČR před vysláním do operací NATO a Evropské 
unie.

Přípravy se zúčastnilo 24 příslušníků AČR již půso-
bících v mezinárodních štábech NATO, a to zejména 
z Monsu, Heidelbergu, Ramsteinu, Reidhalenu, Uedemu, 
Brunssumu, Štetína a 8 příslušníků AČR, kteří nastupují 
dnem 1. 8. 2009 do mezinárodních štábů NATO.

Cílem bylo je připravit na splnění úkolů v misi ISAF na 
území Afghánistánu.

Příprava byla zakončena slavnostním předáním osvěd-
čení o absolvování pplk. Ing. Jaroslavem Medkem. ·

Text: o. z. Ing. Josef Pešek, IRO –  OPřMOp

Národní příprava příslušníků AČR
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Vznikem Velitelství výcviku – Vojenské akademie došlo 
k završení transformačních změn, započatých v roce 
2002. Cílem těchto změn bylo soustředění výcvikových 
a vzdělávacích kapacit do posádky Vyškov, optimalizovat 
celý systém přípravy personálu AČR a vybudovat zařízení 
– rezortní školu, která na základě kvalitativních i kvantita-
tivních požadavků rezortu obrany zabezpečí profesní pří-
pravu jejich příslušníků.

K tomu, aby VeV – VA mohlo tuto funkci zabezpečit, 
má k dispozici potřebnou organizační strukturu, kvalifiko-
vaný personál, vybudovanou učební a výcvikovou základ-
nu a vojenské výcvikové prostory. VeV – VA je schopno 
zabezpečit v rámci stanovených kapacit přípravu nejen 
příslušníků AČR, ale v rámci mezinárodních aktivit se 
podílet také na přípravě členů Aliance, případně na přípra-
vě personálu NATO, EU a OSN.

VeV – VA je zařízení, které je schopno realizovat kom-
plexní individuální přípravu příslušníků rezortu obrany na 
velmi dobré úrovni v souladu s požadavky nejen národ-
ních norem, ale v mnoha případech i norem nadnárod-
ních. Jedná se například o přípravu personálu vzdušných 
sil, který je připravován podle standardů EASA a výcviko-
vých doporučení známých pod označením ESARR-5.

Jednou z významných součástí VeV – VA je Institut 
rozvoje, který svojí organizační strukturou, rozsahem 
svých působností a objemem výcviku patří k největším 
součástem VeV – VA.

Institut rozvoje je tvořen těmito součástmi:
• odbor rozvoje vzdělávání a výcviku;
• odbor plánování a rozvoje UVZ;
• odbor přípravy do mírových operací;
• odbor informačních technologií;
• oddělení vnitřní správy.

Už podle organizační struktury Institutu rozvoje je 
zřejmé, že rozsah činností, které jednotlivé součásti 
zabezpečují, je velmi velký a různorodý. V dalším textu 
se pokusím vysvětlit, čím se tedy zabýváme a jaké úkoly 
příslušníci jednotlivých součástí plní. 

1. Odbor rozvoje vzdělávání a výcviku
Odbor rozvoje vzdělávání a výcviku je částí, která 

zabezpečuje profesní přípravu příslušníků VeV – VA, zpra-
covává návrhy „Koncepcí vzdělávání, výcviku a přípravy 
personálu AČR“ a v podmínkách VeV – VA podporuje 
výcvik, výuku a personál pedagogicko-psychologickými 
a jazykovými službami. 

Odbor zabezpečuje koordinaci přípravy personálu 
AČR s ostatními subjekty, které se rovněž podílejí na pří-
pravě personálu a spolupracuje s odbornými pracovišti 
AČR a zahraničními partnery na zefektivnění a zkvalitnění 

výcviku a vzdělávání v podmínkách VeV – VA. Koordinuje 
profesní přípravu příslušníků VeV – VA a v podmínkách 
VeV – VA spolupracuje s ostatními subjekty v rámci pro-
jektu „Učící se organizace“. 

Organizační strukturu odboru rozvoje vzdělávání 
a výcviku tvoří:
a) oddělení profesní přípravy;

– pracoviště profesní přípravy;
– pracoviště přípravy vedoucích pracovníků, velitelů 

a velení štábu VeV – VA;
b) oddělení rozvoje metod a forem vzdělávání a výcviku;
c) oddělení psychologicko pedagogických služeb;
d) skupina jazykové přípravy.

Oddělení profesní přípravy ve své činnosti koordinuje 
přípravu a vzdělávání zaměstnanců VeV – VA. Pracoviště 
profesní přípravy shromažďuje informace o potřebných 
a požadovaných profesních předpokladech zaměstnanců 
a ve spolupráci s personálním oddělením štábu vyhledává 
potřebné kurzy k naplnění profesních požadavků přísluš-
níků VeV – VA. Dále oddělení koordinuje velitelské přípra-
vy jednotlivých institutů a na základě pokynů náčelníka 
štábu připravuje obsahovou náplň těchto zaměstnání. 

V současné době je oddělení profesní přípravy koor-
dinátorem projektu „Učící se organizace“. Podle před-
ložených požadavků na jednotlivé kurzy zařazuje přísluš-
níky jednotlivých součástí VeV – VA do těchto kurzů. 
Jednou z nejlépe fungujících částí tohoto projektu je 
jazyková příprava. O tu se stará další ze součástí odboru 
– nově založená skupina jazykové přípravy. 

Skupinu jazykové přípravy tvoří čtyři učitelé anglického 
jazyka, kteří organizují krátké kurzy s různým zaměřením 
pro zlepšení komunikace v anglickém jazyce. V dlouhodo-
bém kurzu připravují instruktory-lektory, kteří jsou předur-
čeni pro účast na zahraničních školeních, cvičeních nebo 

Institut rozvoje
„… Jestliže člověk sebejistě kráčí vstříc svým snům a usilovně se snaží žít život tak, jak si ho 
vždycky představoval, pak se setkává s úspěchem, který nelze v běžném životě očekávat …“

Henry David Thoreau
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stážích. S jejich prací se můžete nyní setkat i v našem 
časopise Profesionál, kam zařadili svůj pravidelný kou-
tek anglického jazyka. V případě potřeby jsou připraveni 
poskytnout vám i svoje překladatelské služby pro zabez-
pečení jednání v anglickém jazyce.

Oddělení rozvoje metod a forem vzdělávání je kon-
cepčním orgánem velitele VeV – VA a spolupracuje při 
zpracování dokumentů se zástupci Sekce personální, 
Ředitelstvím personální podpory, Ředitelstvím zahranič-
ních aktivit a dalšími podle potřeby a zadání velitele. Při 
své činnosti hledá možné způsoby řešení zlepšení a opti-
malizace přípravy osob nejen u VeV – VA, ale i pro přísluš-
níky rezortu obrany.

Významnou součástí odboru je i oddělení psychologic-
ko-pedagogických služeb. Příslušníci tohoto oddělení se 
aktivně zapojují do psychologické přípravy příslušníků kurzu 
základní přípravy, ale také aktivně vstupují do kariérových 
a speciálních kurzů. Příkladem může být psychologický 
dozor v „Kurzu pro příslušníky Ministerstva zahraničních 
věcí, humanitární pracovníky a novináře“, který připravu-
je tyto osoby na vyslání do krizových oblastí. Tento kurz 
pravidelně organizuje Odbor přípravy do mírových opera-
cí jako jeden ze svých kurzů. Zkušenosti s tímto kurzem 
a zážitky účastníků posledního „kurzu přežití“ můžete na-
jít na http://zpravy.idnes.cz tak, jak je popsala redaktorka 
idnes.cz Barbora Němcová.

Příslušníci oddělení jsou také připraveni ve své porad-
ně poskytnout pomoc a radu všem zaměstnancům 
posádky Vyškov.

2. Odbor plánování a rozvoje UVZ
Odbor plánování a rozvoje UVZ je odborným a kon-

cepčním orgánem pro přípravu a plánování UVZ v rám-
ci VeV – VA s působností do celé organizační struktury 
AČR, který plánuje a řídí investiční a běžné výdaje v rám-
ci rozvoje a modernizace UVZ, VVP a STT AČR. Odbor 
řídí a koordinuje činnosti v oblasti plánování výcviku, při-
dělení a přípravy výcvikových zařízení a cvičišť v rámci 
VeV – VA s působností do celé struktury AČR. O účasti 
na jednotlivých kurzech vede jasnou a přehlednou evi-
denční dokumentaci. Dále provádí koordinaci výcviku ve 
všech výcvikových prostorech nejen podle požadavků 
útvarů a zařízení AČR, ale i podle požadavků zahraničních 
partnerů, se kterými uzavírá Technické dohody o využití 
VVP. Poslední jednání byla vedena s Maďarskem, které 
na základě uzavřené dohody provede v červenci výcvik 
svých PL jednotek ve VVP Hradiště.

V součinnosti s jednotlivými instituty VeV – VA, útvary 
a zařízeními AČR připravuje a zpracovává podklady k zařa-
zení akcí modernizace a rozvoje UVZ do Střednědobého 
plánu.

Organizační strukturu odboru plánování a rozvoje UVZ 
tvoří:
a) oddělení plánování výcviku a vzdělávání;
b) oddělení řízení a plánování UVZ; 
c) oddělení rozvoje UVZ.

Oddělení plánování výcviku a vzdělávání řídí proces 
plánování, vyhodnocování a vedení evidence a statistiky 
v oblasti výcviku a vzdělávání v kariérových, účelových 

a speciálních kurzech pro-
váděných VeV – VA. Na 
základě výsledků přezkou-
šení připravuje a eviduje 
certifikáty o absolvova-
ných kurzech a v případě 
potřeby vystavuje dupli-
káty. Protože je mnoho 
kurzů organizováno nejen 
podle vojenských výcviko-
vých předpisů, ale i pod-
le předpisů národních 
a mezinárodních, musí být 
tedy i evidence o přezkou-
šení vedena pracovištěm, 
které splňuje podmínky 
těchto norem. 

Oddělení svou činností zabezpečuje součinnostní vaz-
by se složkami VeV – VA, útvary a zařízeními posádky 
Vyškov a ostatními součástmi rezortu MO ČR v oblasti plá-
nování výcviku a vzdělávání a zabezpečení jejich přípravy 
UVZ, technikou, speciálním materiálem a personálem. 

V součinnosti se školním praporem a odborem základ-
ní přípravy Institutu výcviku zveřejňuje v rozkaze velitele 
VeV – VA zřízení, zahájení, ukončení, vyhodnocení jed-
notlivých kurzů a seznam zařazených a vyřazených účast-
níků těchto kurzů. 

Oddělení řízení a plánování UVZ řídí a koordinuje plá-
nování přidělení učebně výcvikové základny v podřízenos-
ti VeV – VA mimo posádku Vyškov, útvarům a zařízením 
AČR a OS ČR včetně složek integrovaného záchranného 
systému a dále řídí a koordinuje přípravu výcvikových 
zařízení a cvičišť u SOVZ a CSTT k zabezpečení výcviku 
vojsk. Z důvodu využitelnosti výcvikových zařízení VVP 
AČR a CSTT vede přehled o provedeném výcviku a o roz-
místnění simulační a trenažérové techniky v podřízenosti 
VeV – VA.

Oddělení se dále zabývá metodickou pomocí podří-
zeným útvarům při zpracování odborné dokumentace 
UVZ (Statuty, Provozní řády výcvikových zařízení apod.) 
a všestranně metodicky řídí přípravu odborných orgánů 
UVZ. V součinnosti s oddělením logistiky a ekonomickým 
oddělením řídí a všestranně zabezpečuje centrální náku-
py a výrobu materiálu UVZ v působnosti VeV – VA.

Oddělení také spolupracuje při zpracovávání podkladů 
pro tvorbu a aktualizaci „Koncepce rozvoje a moderni-
zace UVZ AČR a strategie využívání VVP a CSTT AČR“ 
a provádí analytickou činnost při zpracovávání souhrn-
ných informací o plnění opatření v rámci rozvoje UVZ.

Oddělení rozvoje UVZ je koncepčním orgánem 
v oblasti plánování a řízení investičních a běžných výdajů 
v rámci rozvoje a modernizace UVZ, výcvikových zařízení 
VVP a STT AČR s působností do struktury podřízených 
útvarů a zařízení VeV – VA. Oddělení zpracovává podkla-
dy k vyhotovení investičních záměrů, koordinaci zpraco-
vání specifikací zakázek v rezortu MO, návrhů takticko-
technických požadavků a zadávací dokumentace veřejné 
zakázky investičních akcí programu reprodukce majetku 
v oblasti výstavby, rozvoje a modernizace výcvikových 
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zařízení VVP AČR, STT AČR a UVZ. Dále se zapojuje do 
přípravy a vlastní realizace vojskových zkoušek v rámci 
AČR při zavádění nové STT a technických prostředků 
UVZ. Oddělení zodpovídá řízení (koordinaci) opatření asa-
nační a rekultivační opatření (dále jen ARO) v působnosti 
VeV – VA a plánování finančních prostředků pro zabez-
pečení úkolů ARO AČR. Oddělení provádí koordinace 
vztahů v oblasti spolupráce s dodavatelskými a opravá-
renskými firmami a koordinuje součinnosti orgánů půso-
bících ve VVP AČR (Újezdní úřad vojenských újezdů, VLS 
ČR, VUSS, VOP) v oblasti rozvoje a modernizace VZ VVP 
AČR a v oblasti ARO. 

3. Odbor přípravy do mírových operací
Účast AČR v operacích mimo území České repub-

liky se stává jednou z nejvýznamnějších a současně 
nejnákladnějších činností z hlediska materiálových a lid-
ských zdrojů. 

Příprava příslušníků AČR pro plnění úkolů v zahraničí 
má celou řadu specifických požadavků. Vzhledem k rych-
lým změnám vedení operací v zahraničí je vedena snaha 
o maximální zintenzivnění a zefektivnění přípravy přísluš-
níků AČR do misí. Cílem přípravy příslušníků AČR na ope-
race mimo teritorium České republiky je zabezpečit, aby 
vyčleňovaný personál byl kvalitně připraven a všestranně 
zabezpečen k použití v celém spektru předpokládaných 
úkolů. Každá operace v zahraničí je jedinečná svým poli-
tickým rámcem, mandátem, podmínkami, za kterých je 
vedena, a charakterem plněných úkolů. Charakter opera-
cí a operačního prostředí se v posledním desetiletí výraz-
ně změnil a je pravděpodobné, že se bude měnit i nadále. 
Navíc je vyžadováno přizpůsobit obsah přípravy příslušní-
ků AČR novým podmínkám a požadavkům tak, aby odpo-
vídaly standardům mezinárodních společenství.

Příprava příslušníků AČR do misí je prováděna formou 
účelových kurzů speciální přípravy a podporou velitel-
ských příprav velitelů a příslušníků štábů před nasazením 
do mnohonárodních operací mimo území ČR. 

Při stanovování obsahu jednotlivých příprav a kurzů 
se vychází z poznatků a zkušeností předchozích opera-
cí, zkušeností shromážděných a vyhodnocených v rámci 
programu Lessons Learned. Jsou zařazována praktická 
zaměstnání, jež v maximální míře přibližují situace skuteč-
ným podmínkám, jako např. nedostatek informací, ztížení 

komunikace, přítomnost civilních osob v operačním pro-
storu, omezení kvality a množství odpočinku a stravy, 
asymetrické formy působení protivníka, psychické vyčer-
pání, cizojazyčná komunikace apod. 

Přípravou personálu do zahraničí se u Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) zabývá Odbor 
přípravy do mírových operací (OPřMOp) Institutu rozvo-
je (IRo). V současné době je jediným odborným praco-
vištěm v rezortu MO, které se v praktické i teoretické 
rovině specializuje na oblast mírových operací. OPřMOp 
organizuje široké spektrum vzdělávacích a výcvikových 
kurzů pro příslušníky OS ČR před vysláním do misí a na 
zahraniční pracoviště, především v individuálních for-
mách přípravy. 

Úsilí je zaměřeno na individuální přípravu vojenského 
personálu AČR ve speciálních krátkodobých účelových 
kurzech a na podporu kolektivní přípravy velitelů a štá-
bů kontingentů vysílaných do zahraničních misí. Obsah 
přípravy je zaměřen na zpravodajské informace, geo-
grafické informace, kulturní a sociální prostředí, historie 
konfliktu, právní aspekty a pravidla použití zbraní, válečné 
a humanitární právo, zdravotnická příprava, psychologická 
příprava, použití spojovacích prostředků, minové nebez-
pečí, Force Protection, OPZHN a informace usnadňující 
adaptaci nového personálu po převzetí operačního úkolu 
v místě nasazení. Cílem komplexu těchto zaměstnání je 
vytvořit podmínky pro plnění úkolů v misi, řešení kritické, 
nestandardní a nepředvídané situace, schopnosti snášet 
obtíže služby v nezvyklých geografických a klimatických 
podmínkách, přizpůsobit se odlišnému kulturnímu pro-
středí za podmínek dlouhodobého odloučení od rodiny. 
V rámci tohoto druhu příprav bývá dán také prostor veli-
teli kontingentu k dořešení administrativních a perso-
nálních záležitostí, logistického zabezpečení a zpravidla 
i očkování personálu.

Organizační struktura odboru je tvořena těmito 
součástmi:
a) oddělení přípravy do mírových operací;
b) oddělení přípravy speciálních kurzů;
c) oddělení specialistů výcviku;
d) oddělení výsadkové přípravy a SAR;
e) BMATT CZ.

Příslušníci všech 
oddělení jsou zapojeni do 
organizace a zabezpečení 
účelových kurzů a pod-
pory velitelských příprav 
kontingentů. 

Účelové kurzy
Typickým představi-

telem speciálního účelo-
vého kurzu je kurz vojen-
ských pozorovatelů.

Kurz vojenských pozo-
rovatelů OSN/OBSE 
– UNMOC je třitýdenní 
účelový kurz ke splnění 
kvalifikačních předpo-
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kladů k vyslání do pozorovatelských misí OSN/OBSE. 
Praktická zaměstnání kurzu jsou vedena v angličtině 
a v řadě situací bývá využíván i třetí jazyk (arabština, sva-
hilština, srbochorvatština…). Účastníky kurzu jsou důstoj-
níci v hodnostech kapitán-major s pětiletou praxí bez roz-
lišení specializací, jež splňují požadavky mezinárodních 
vládních organizací (úroveň dovednosti anglického jazyka 
podle normy STANAG 6001 – SLP 2 (2 2 1 1).Kurz je 
ukončen vydáním osvědčení o jeho absolvování v anglic-
kém jazyce. 

Základní kurz pro přípravu osob na práci ve struktu-
rách NATO – CONAMS (Course of NATO Military Staff) je 
dvoutýdenní účelový kurz ke splnění kvalifikačních před-
pokladů vojáků AČR v hodnostech praporčík až plukovník 
všech specializací bez rozdílu odbornosti, jehož cílem je 
připravit vojenský personál AČR pro plnění úkolů v mno-
honárodních štábech a strukturách NATO. Po absolvová-
ní kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Po ukončení kurzu jsou absolventi předurčeni k zařa-
zení na zahraniční pracoviště NATO. Na kurz CONAMS 
navazuje národní příprava jako specializační příprava před 
vysláním do misí ze struktur mnohonárodních velitelství 
NATO.

Národní příprava příslušníků AČR před vysláním do 
operací NATO a EU je týdenní účelový kurz, zaměře-
ný na splnění kvalifikačních předpokladů vojenského 
personálu AČR působícího v mnohonárodních štábech 
a strukturách NATO a EU. Tato příprava navazuje na kurz 
CONAMS. Požadavky jsou stanoveny příslušnými zahra-
ničními pracovišti. Po absolvování jsou účastníci tohoto 
kurzu způsobilí k vyslání do operací v rámci mezinárod-
ních sil NATO a EU, o čemž obdrží osvědčení v anglic-
kém jazyce. Absolvent Národní přípravy musí být připra-
ven na vyslání do misí a operací NATO a EU v rámci jeho 
působení v mezinárodních štábech.

Obsahově obdobnou přípravou je příprava vojenského 
personálu AČR do mise NTM – NATO Training Mission.

Cílem této týdenní přípravy je vyškolit příslušníky 
AČR k plnění úkolů výcvikové mise NATO a k práci v 
mnohonárodním prostředí mezinárodních štábů NATO 
v operačních prostorech zahraničních misí. Požadavky 
jsou stanoveny příslušným velitelstvím NATO a zohled-
ňují specifické požadavky daných funkčních zařazení. Po 
absolvování jsou účastníci této přípravy způsobilí k vyslá-
ní do výcvikové mise v rámci mnohonárodních sil NATO.

Další skupinu tvoří kurzy pro přípravu civilního perso-
nálu jak z České republiky (kurzy novinářů a diplomatů), 
tak i z Aliance (Kurz pro civilní zaměstnance NATO). Pro 
rok 2009 je připraveno celkem 26 typů kurzů. 

Velmi významným kurzem je již zmíněný Kurz pro 
civilní zaměstnance NATO. Tento kurz byl akreditován 
a certifikován na základě pověření Náčelníka štábu spoje-
neckého velitelství NATO pro transformaci dne 25. květ-
na 2007 č. (5000 T) – 3110/Ser. NU 0324. 

Jedná se sedmidenní teoreticko-praktický kurz vede-
ný kompletně v anglickém jazyce. Dosud absolvovalo pří-
pravu v tomto kurzu 363 civilních zaměstnanců NATO. 
Zástupce náčelníka štábu – (ACOS J1) SHAPE brigádní 
generál Jan Peter SPIJK při své návštěvě ve Vyškově 

dne 28. 4. 2009 zdůraznil zájem NATO na zvýšení počtu 
vyškolených osob v jednotlivých Kurzech pro přípravu 
civilních zaměstnanců NATO a současně vyslovil požada-
vek na další zvýšení počtu těchto kurzů. Vzhledem k sou-
časným kapacitním možnostem VeV – VA však již není 
možné tyto počty navyšovat.

Kurz je veden instruktory Oddělení speciální přípra-
vy kurzů a Oddělením specialistů výcviku. Realizace 
vybraných speciálních části výcviku v kurzu je zabezpe-
čena cestou odborných lektorů z ostatních součástí VeV 
– VA. Za výběr účastníků kurzu zodpovídají orgány NATO 
v Bruselu.

S obdobným rozsahem a náplní jsou dále organizová-
ny tyto kurzy:
• Kurz krizových situací pro diplomaty EU – diplomaté 

EU – zadavatel Ministerstvo zahraničních věcí;
• Kurz krizových situací pro diplomaty seniory (pro MZV) 

– zadavatel Ministerstvo zahraničních věcí;
• Kurz krizových situací pro diplomaty juniory (pro 

Diplomatickou akademii MZV) – zadavatel Ministerstvo 
zahraničních věcí;

• Kurz krizových situací pro novináře a pracovníky huma-
nitárních organizací – zadavatel Ministerstvo obrany.

Velitelské přípravy
Podpora velitelské přípravy kontingentů AČR je 

týdenní účelová příprava vybraných příslušníků kontin-
gentů AČR bez rozlišení ČVO předurčených pro působe-
ní v zahraniční misi. Bývají organizovány bezprostředně 
před nasazením kontingentu a zařazovány jako jedna z 
částí komplexu dalších odborných příprav a cvičení podle 
Souhrnného plánu přípravy kontingentu vydaného NGŠ.

Cílem velitelské přípravy je připravit funkcionáře kon-
tingentu na plnění jejich funkčních povinností a před-
pokládaných úkolů a vytvořit tím podmínky pro úspěch 
jejich nasazení v operaci. Každá velitelská příprava musí 
být přizpůsobena požadavkům plnění operačního úkolu, 
teritoriu nasazení, zkušenostem a vycvičenosti personá-
lu. Obsahovou náplň přípravy zpravidla tvoří seznámení s 
působností, úkolem a součinností kontingentu v úkolo-
vém uskupení, s vojenskou a bezpečností situací, zpra-
vodajským hodnocením situace, s cílem a mandátem 
operace a jejími civilními a vojenskými aspekty, s cha-
rakterem prostředí (klimatické a geografické podmínky, 
historické a kulturní souvislosti, etnické složení obyvatel-
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stva, politickou a ekono¬mickou situaci, situaci uprchlíků 
a bezdomovců, humanitární situaci, dodržování lidských 
práv, úroveň veřejného pořádku a ochranu obyvatelstva, 
stav zákonnosti, stability a výkonnost veřejných institucí 
atd.), s hygienickými a epidemiologickými podmínkami, 
zdravotní přípravou (podmínky MEDEVAC, CASEVAC), 
minové nebezpečí a Force Protection jednotek, meziná-
rodní právo válečné a humanitární, pravidla použití síly 
atd. Tato příprava je prováděna nejen příslušníky Odboru 
přípravy do mírových operací, ale v mnoha případech 
z důvodu zabezpečení relevantních informací i externími 
školiteli. 

Formami velitelské přípravy jsou zpravidla teoretická 
a praktická zaměstnání na učebnách i v terénu. Využívá 
se komplex speciálních učeben GRANT, jejichž vybave-
ní bylo poskytnuto americkou vládou ke zvýšení efekti-
vity přípravy do mnohonárodních koaličních uskupení. 
Zařízení a vybavení učeben umožňuje provádět praktické 
činnosti, simulovat víceúrovňový proces velení a řízení, 
třídit informace a zpracovávat dokumenty, vytvářet ope-
rační střediska pro teoretickou a praktickou přípravu a její 
řízení podle jednotlivých misí. Tak lze racionálně využí-
vat daného času a materiální báze k naplnění výukových 
a vzdělávacích cílů. Specializované učebny umožňují pří-
pravu štábů, klíčového personálu a přípravu jednotlivců.

Ve prospěch OPřMOp byla rovněž ve VVP Březina 
vybudována základna pro praktický polní výcvik jedno-
tek, velitelů a štábů do zahraničních misí a rovněž i pro 
přípravu v rámci krizového managementu. Základna pro 
praktický polní výcvik je propojena s komplexem specia-
lizovaných učeben na učebních blocích (GRANT) a umož-
ňuje tak rozehru taktických činností a procvičování stá-
lých operačních postupů mezi jednotkou na základně 
a nadřízeným štábem (linkové spojení, radiové spojení, 
komunikace po síti). Základna pro praktický výcvik umož-
ňuje rozsah přípravy odpovídající činnostem na základně 
v misi.

Takto organizovaný výcvik může být dále rozšířen 
o kapacity Centra simulačních a trenažérových technolo-
gií (CSTT). Činnost cvičících může být modelována, jako 
by zaměstnání probíhala v místě nasazení, a tím zkráceno 
období adaptace po příjezdu do mise a převzetí plnění 
operačního úkolu. 

Přes svou členitost tvoří příprava personálu do zahra-
ničních misí jeden systém, kdy změna provedená v rámci 
jedné aktivity, jednoho kurzu nebo přípravy či procesu 
ovlivňuje procesy či kurzy ostatní a celý systém přípravy 
jako celek. To vede přirozenou cestou ke zkvalitňování 
výcviku a zvýšení úrovně připravenosti personálu OS 
ČR. Význam přípravy do operací mimo území ČR bude 
v budoucnu narůstat s tím, jak se trvale zvyšuje potře-
ba kvalifikovaného personálu v mezinárodních koaličních 
uskupeních a jak se utváří vojensko-politické ambice ČR 
na zapojení do operací těchto struktur.

Oddělení SAR (Air Search And Rescue – letecká pát-
rací a záchranná služba) a CSAR (Combat Search And 
Rescue – bojová letecká pátrací a záchranná služba) je 
velmi specifickou součástí Odboru přípravy do mírových 
operací. Oddělení vzniklo jako součást základní organi-

zační struktury Vojenské akademie ve Vyškově v roce 
1996. Cílem oddělení bylo plnit úkol výcvikového centra 
k zabezpečení záchranné a výsadkové přípravy AČR, jako 
pracoviště přímo odborně řízené Oddělením záchranné 
a výsadkové služby GŠ AČR.

Poznámka: Služba SAR je ve všech signatářských 
státech Chicagské úmluvy zřízena za účelem včasné-
ho poskytnutí pomoci a záchrany osádek a cestujících 
v havarijních situacích, ať už se jedná o letouny civilní 
či vojenské v mírových podmínkách. Záchrana lidských 
životů je základním a prioritním úkolem služby pátrání 
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a záchrany, proto je třeba si především uvědomit, že 
při každé letecké nehodě mohou být lidé, kteří událost 
přežijí, potřebují pomoc a jejichž naděje na přežití nehody 
se zmenšuje s každou uplynulou minutou, tzn. rychlost 
vyhledání osob v ohrožení a rychlost provedení zásahu je 
klíčová pro jejich úspěšnou záchranu. 

 V současné době je oddělení jediným výcvikovým 
centrem záchranné a výsadkové přípravy AČR. Organizuje 
a provádí základní výsadkové kurzy, speciální výsadko-
vé kurzy, kurzy záchranných činností s využitím letounů 
a vrtulníků i kurzy bojové záchrany a přijetí podpory CSAR 
pro potřeby AČR. Zabezpečuje odbornou přípravu specia-
listů záchranné a výsadkové služby AČR pro výkon funkcí 
při výcviku a speciální přípravu leteckého personálu. 

Organizuje a účastní se vojskových zkoušek výsad-
kového materiálu (padáky VTP-100 apod.), leteckého 
materiálu (W3A Sokol, L-159 nouzová dávka, FASTROPE 
– „Rychlé lano“) a zkoušek výstroje a dalšího záchran-
ného a výsadkového materiálu. V roce 2005 se podílelo 
na organizaci a provedení vojskových zkoušek trenažéru 
KOLOSEUM včetně zpracování veškeré výcvikové doku-
mentace k tomuto trenažéru. 

Mimo hlavní oblasti jsou příslušníci oddělení zařaze-
ni do stálého hotovostního systému leteckého pátrání 
a záchrany (SAR) řízeného a aktivovaného odborným 
orgánem GŠ AČR. V rámci tohoto začlenění příslušníci 
oddělení plnili úkoly letecké záchrany při ničivých povod-
ních v letech 1997 a 2002. V průběhu nasazení zachrá-
nili samostatně nebo v součinnosti celkem 261 osob 
z ohrožených míst. Za své příkladné nasazení obdrželi 
Záslužný kříž MO, Čestná uznání prezidenta a vlády ČR 
a další ocenění. 

Příslušníci oddělení se aktivně podíleli na plnění 
úkolů mezinárodních cvičení COOPERATIVE GUARD, 
SAR MISSION 1996 s příslušníky 10 SFG RANGERs 
a CSAR MISSION 1998 s příslušníky NAVY SEALs USA, 
TRIOSAR, RESCUE a RESCUE DIVER, výcvik v SRN (LLT 
Altenstadt) a USA (výcvik tandemových pilotů). 

Ukázky činností oddělení patřily a patří k velmi zají-
mavým a atraktivním na každé akci, pořádané pro širo-
kou vojenskou a civilní veřejnost. Mezi hlavní akce v této 
oblasti patřily letecké dny útvarů, Dny velitele vzduš-
ných sil, CIAF, Dny dětí, Dny výcviku a doktrín, IDET, 
Darkovičky, Cihelna, soutěže O pohár NGŠ AČR, Letecký 
trojboj, Dny NATO v Ostravě a další. 

Součástí Odboru přípravy do mírových operací je 
také výcvikový tým, který je součástí Britského vojen-
ského poradního a výcvikového týmu v České republice 
(BMATT), který v posádce Vyškov pracuje od roku 2000 na 
základě „Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem 
obrany ČR a Ministerstvem obrany Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska“. Tento tým zabezpečuje 
přípravu nižších důstojníků, praporčíků a rotmistrů z part-
nerských zemí. Celkem je ročně u BMATT organizováno 
8 typů kurzů, kterými ročně prochází kolem 450 frek-
ventantů. Instruktoři BMATT plní svoje výcvikové úkoly 
nejen v posádce Vyškov, ale také vyjíždějí k jednotkám 
a útvarům AČR, ale taky do partnerských zemí v souladu 
s „Memorandem“. 

Posláním BMATT CZ je organizovat vojenské výcvi-
kové kurzy, výcvikové poradenství a podporu partner-
ským národům (Albánie, Alžír, Arménie, Ázerbajdžán, 
Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká 
republika, Estonsko, Gruzie, Maďarsko, Kazachstán, 
Kyrgyzstán, Lotyšsko, Libye, Litva, Makedonie, Malta, 
Moldávie, Maroko, Nigérie, Polsko, Rumunsko, Srbsko, 
Černá Hora, Slovensko, Slovinsko, Tádžikistán, Tunisko, 
Ukrajina, Uzbekistán) s cílem pomoci jim při budování 
profesionálních a ekonomicky přijatelných vojenských sil 
pod civilní demokratickou kontrolou.

4. Odbor informačních technologií 
S činností Odboru informačních technologií se 

v posádce Vyškov setkal každý, kdo má ve své kanceláři 
na svém pracovním stole jakýkoliv typ výpočetní tech-
niky. Ale činnost odboru není jen o výpočetní technice 
a službách spojených s tímto fenoménem. Organizační 
strukturu odboru tvoří:
a) oddělení datových sítí;
b) oddělení provozu informačních systémů;
c) oddělení uživatelské podpory;
d) oddělení knihovnických služeb;
e) oddělení multimediální tvorby;
f) vydavatelské oddělení.

Oddělení datových sítí je odborným pracovištěm 
VeV – VA pro komplexní správu kmenových počítačo-
vých sítí, serverů, síťových operačních systémů a ostat-
ního síťového software. Provádí specifikace požadavků 
a následnou přejímku dodávek síťového hardware a soft-
ware včetně jeho ověřování a uvádění do provozu v síťo-
vém prostředí. Zajišťuje optimální využívání sítí a všech 
síťových prvků. Administruje aktivní prvky kmenových 
datových sítí a monitoruje jejich provoz. Provádí připo-
jování uživatelů do sítí. Aplikuje provozní bezpečnostní 
politiku spravovaných serverů. 
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Oddělení provozu informačních systémů je odborným 
pracovištěm VeV – VA pro komplexní projektování a vývoj 
webových portálů a aplikačního programového vybave-
ní, určeného pro podporu vzdělávací, plánovací, řídící, 
vyhodnocovací a hospodářské činnosti. Provádí kurzy IT 
pro stálý stav AČR. 

Oddělení uživatelské podpory je odborným pracoviš-
těm VeV – VA, provádějícím optimalizaci využívání infor-
mační infrastruktury, instalování nových prvků a modulů 
výpočetní techniky jako jsou operační systémy, jejich 
nadstavby, programovací prostředky, vývojové nástroje 
programovacích jazyků, multimediální systémy, IS, gra-
fické, kancelářské a jiné aplikace pro koncového uživa-
tele. Zajišťuje funkčnost a bezpečnost provozování počí-
tačové techniky, její přebírání od dodavatelů, ověřování 
a uvádění výpočetní techniky do provozu, nastavování 
parametrů operačních systémů počítačů pro síťová pro-
středí, diagnostiku operačních systémů, řeší odstraňo-
vání softwarových a hardwarových závad u uživatelů 
a na počítačových speciálních učebnách a trenažérech. 
Realizuje drobné opravy výpočetní techniky, při kterých 
nedochází ke zhodnocení majetku (výměna jednotlivých 
poškozených komponentů). Formou přípravy techniky do 
opravy, předáváním a přebíráním z opravy se podílí reali-
zací mimoútvarových a mimorezortních oprav přesahují-
cích rozsah drobné opravy.

V případě potřeby řešení problémů s výpočetní technikou 
se obraťte na HELPDESK, www.vev-va.ispovy.acr/node/247.

Oddělení knihovnických služeb je odborným praco-
vištěm VeV – VA zabezpečujícím přístup k publikovaným 
informacím a informačním zdrojům zveřejněných tiskem 
nebo v elektronické podobě, které jsou určeny pro vzdě-
lávání, výchovu, vědu, výzkum a uspokojování kulturních 
zájmů stálého stavu posádky Vyškov, posluchačů kurzů 
a příslušníků útvarů a zařízení AČR cvičících v posádce. 
Komplexně zabezpečuje geografické produkty (mapy). 

Oddělení knihovnických služeb se podle okruhu čin-
ností výkonu působnosti dále člení na:

a) Vědeckou knihovnu;
b) Vojensko odbornou knihovnu;
c) klasifikovanou knihovnu a výdejnu geografických 

produktů.

Oddělení multimediální tvorby je odborným praco-
vištěm VeV – VA pro využívání audiovizuální techniky 
v procesu vzdělávání, výcviku, propagace AČR a doku-
mentování činnosti a života vojsk. Ve spolupráci s tisko-
vým a informačním důstojníkem VeV – VA a na základě 
analýzy plánů činnosti VeV – VA a poptávky tématických 
okruhů na audiovizuální tvorbu v oblasti multimediální 

podpory vzdělává-
ní, výcviku, vele-
ní, řízení a propa-
gace VeV – VA, 
zpracovává dlou-
hodobé koncep-
ce tvorby a dra-
maturgický plán 
VeV – VA včetně 
návrhů na časové 
rozložení témat 
a forem zpraco-
vání. V souladu 
s dramaturgickým 
plánem a ve spo-
lupráci s odbor-
nými garanty jed-
notlivých projektů 
realizuje výrobu 
aud iov i zuá ln í ch 
produktů. 
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Oddělení spravuje shromažďovací místnost aulu a na 
základě plánu činnosti VeV –VA a mimořádných požadav-
ků plánuje a následně zabezpečuje její využití.

Vydavatelské oddělení je účelovým polygrafickým 
pracovištěm VeV-VA, které realizuje redakčně vydavatel-
skou činnost a zabezpečuje tištěnou informační základnu 
vzdělávacího, plánovacího, řídícího a vyhodnocovacího 
procesu VeV – VA a útvarů a zařízení AČR dislokovaných 
v posádce Vyškov. 

5. Oddělení vnitřní správy
Je výkonným orgánem náčelníka Institutu rozvoje pro 

všestranné zabezpečení činností. Řídí rozhodující pod-
systémy Institutu a je výkonným orgánem pro organizaci 
velení, řízení a logistického zabezpečení. 

Vážení čtenáři, pokud jste dočetli až sem, děkuji vám 
za pozornost, kterou jste věnovali možnosti seznámit se 
s činností Institutu rozvoje. Každý z vás se téměř den-
ně setkává s naší aktivitou v posádce Vyškov. Děkujeme 
vám za využívání našich služeb a je na vás, jaké hodno-
cení od vás získáme. Věřte však, že všichni příslušníci 
Institutu rozvoje jsou připraveni ke spolupráci s vámi a že 
je naším cílem i v budoucnu poskytovat servis, kam se 
budete rádi vracet.

Zastupující náčelník Institutu rozvoje

pplk. Ing. Jaroslav Medek

Foto: archiv

Současně mi dovolte poděkovat touto for-
mou všem příslušníkům Institutu rozvoje za 
pochopení a toleranci, kterou mi prokazovali 
v době mého zastupování ve funkci náčelníka 
Institutu rozvoje. ·

ZŠ Drnholec je zapojena do projektu EU „My na to 
máme“, který řeší mimo jiné i volbu povolání. K žádosti uči-
telů o seznámení žáků s vojenskou problematikou v rozsa-
hu dvou hodin byla velením Velitelství výcviku – Vojenskou 
akademií doporučena ukázka pozemní a letecké techniky 
s doprovodným komentářem v Hale vzdušných sil. Úkolu 
se velmi dobře zhostili příslušníci Odboru přípravy vzduš-
ných sil Institutu vzdělávání a Čety techniky letectva a pro-
tiletadlového raketového vojska (PLRV) praporu zabezpe-
čení, kteří svou početnou přítomností umožnili žákům pod 
dohledem volnější pohyb po technice. Žáky zaujala zejmé-
na dobře připravená a zajímavá technika v sekci PLRV 
a letecká technika v sekci inženýrské letecké služby (ILS), 
ve které se mohli vžít i do role pilotů s možností ovládání 
prvků v kabině při nasazené pilotní přilbě. Většina žáků si 
odnesla z posádky Vyškov nezapomenutelné zážitky. ·

Text: mjr. Ing. Jaroslav Bill, Oddělení přípravy ILS 

Foto: Hana Jurčová

Jak potěšit žáky na konci školního roku

Výletní cestu do Aquaparku Vyškov si 

dne 18. června 2009 zpříjemnili žáci 

7. a 8. tříd Základní školy v Drnholci (okres 

Břeclav) dopoledním zavítáním do naší 

posádky. 
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Styl jízdy řidiče 
Zahřátí motoru na provozní teplotu trvá při volno-

běhu velice dlouho. Během ohřevu jsou jeho opotře-
bování a tvorba škodlivin obzvláště vysoké. Proto po 
nastartování (i v zimě) je vhodný okamžitý rozjezd a do 
zahřátí motoru se vyhýbat vysokým otáčkám a rychlé 
jízdě. Studený motor zvyšuje spotřebu o 200 %.

Úsporný rozjezd auta předpokládá minimílní dobu 
jízdy na první rychlostní stupeň. Při jízdě na dvojku je 
dvakrát vyšší spotřeba než při jízdě stejnou rychlostí 
na pětku (menší otáčky motoru). Lze použít metodu 
přeskakování rychlostních stupňů tj. řadit stupeň ob 
jeden vyšší (např. 1-3-5). Takže při rychlosti 50 km/h 
(nejnižší ekonomická rychlost) je na rovině vhodné jet 
i na pětku. Pokud to motor nezvládá (drnčí, klepou ven-
tily), přeřadit o stupeň níž. Je vhodné řadit v oblasti 
otáček max. točivého momentu motoru. Ty jsou uve-
deny v návodu k obsluze – technická data. Tyto otáčky 
se snažit udržovat na každý rychlostní stupeň. 

V průběhu jízdy se musíme vyhýbat úplnému sešláp-
nutí pedálu plynu, protože spotřeba vzroste dvojnásob-
ně oproti využití výkonu motoru jen ze tří čtvrtin. Čím 

Cesta na dovolenou – bezpečně a s úsporou

V současné době opět dochází ke 

zdražení benzinu a nafty, což se pří-

mo přenáší do zvýšených výdajů na letní 

dovolenou. Jezdí-li někdo ekonomic-

ky, jezdí i bezpečněji. Plynulou a méně 

agresivní jízdou klesá nejen spotřeba 

paliva, ale i riziko vzniku dopravní neho-

dy. Spotřebu ovlivňuje styl jízdy řidiče 

a jeho péče o vozidlo. Správným způ-

sobem jízdy lze snížit spotřebu a emise 

vypouštěné do ovzduší až o 20 procent 

normované spotřeby automobilu. 
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déle jede auto ustálenou rychlostí na nejvyšší rychlost-
ní stupeň, tím lépe. Přitom je vhodné pedál plynu ne-
ustále povolovat, až pocítíme, že auto zpomaluje. Do té 
doby se totiž snižuje pouze spotřeba a ne rychlost. 

Je potřebné odhadovat situaci před sebou. Pokud 
v dálce vidíme překážku či křižovatku se semaforem, 
nezrychlovat, ale sundat nohu z plynu nebo řadit neu-
trál. Snižovat rychlost je třeba plynule a brzdit jen při 
úplném zastavování. Pokud bude auto stát déle než 
30 sekund, je vhodné vypnout motor. Množství paliva 
po této době, potřebné pro nastartování, je menší než 
množství paliva, které je potřebné pro chod motoru na 
volnoběh.

Při jízdě do stoupání je optimální využít setrvačnosti 
auta, tj. zvyšovat rychlost před kopcem a ne až v jeho 
stoupání. Začátek stoupání se překonává na co nejvyš-
ší rychlostní stupeň. Na pátý rychlostní stupeň jedeme 
např. až do poklesu rychlosti na 60 km/h. Řazení záleží 
na tom, jestli řídíme auto s benzinovým nebo naftovým 
motorem. U benzinového motoru jedeme s pedálem 
plynu stlačeným na polovinu (asi 2500 ot/min). Naftové 
motory dovolují jízdu při plně sešlápnutém plynu. 
Pokud se již motor začíná trápit, včas podřadit na nižší 
rychlostní stupeň.

Při jízdě v klesání lze u starších aut řadit neutrál, 
spotřeba je pak pouze 0,5 l/100 km. Vyřazováním na 
neutrál se také prodlužuje životnost motoru. Při zařa-
zeném rychlostním stupni (brzdění motorem) je u elek-
tronicky řízeného motoru nulová spotřeba do 1500 otá-
ček/min. Při dalším poklesu otáček se obnovuje přívod 
paliva, aby se nezastavil motor. Úplné vypnutí motoru 
je nebezpečné, protože přestává fungovat posilovač 
řízení a brzd, hrozí uzamčení volantu. Při opětovném 
startování zařazením rychlostního stupně hrozí poško-
zení katalyzátoru.

Při jízdě po dálnici je nejlepší rychlost s ohledem na 
spotřebu 90 km/h. Při zrychlení na 130 km/h se zvýší 
spotřeba o 3 l/100 km. Každých 10 km/h nad dovolenou 
rychlost 130 km/h se zvyšuje spotřeba paliva o 8 %. 
Použití tempomatu umožňuje udržení stabilní rychlosti 
a zmenšení spotřeby paliva.

Jízda v závětří autobusu či kamionu má význam 
pouze při vzdálenosti půl metru od nich, ale to je sebe-
vražda. Při vzdálenosti 10 m a více toto šetření ztrácí 
smysl.

Stav vozidla a jeho systémy
Pneumatiky také ovlivňují spotřebu paliva. Zimní 

pneu při použití v létě zvyšují spotřebu o 0,3 l/100 km. 
Jízda s menším tlakem o 10 % než je stanoveno zna-
mená nárůst spotřeby o 0,5 l/100 km. Tlak se měří 
u studených pneu, tj. před jízdou nebo minimálně hodi-
nu po jízdě. 

Převážet náklad na střeše znamená o 25 % spálené-
ho paliva více ( střešní box o 1 litr, kola na nosiči dokon-
ce o 5 l na 100 km). Ale i prázdný střešní nosič zvyšuje 
spotřebu o 8 % a střešní box o 16 %.V zavazadlovém 
prostoru není dobré převážet zbytečné věci. Každých 
100 kg navíc zvyšuje spotřebu o 1 litr na 100 km.

Čím více spotřebičů je zapnuto, tím více je zatížený 
alternátor a tím více spotřebuje motor na jeho pohon. 
Zvýšený odběr proudu má vyhřívání zadního skla 
(o 1 litr na 10 h jízdy), sedadel a zrcátek, el. otevírání 
oken, naplno zapnutý ventilátor topení (0,3 l/100 km). 
Klimatizace zvyšuje spotřebu o 0,5 litru na 100 km. 
Proto by se měla používat pouze, je-li to nutné. Na krát-
ké cesty se vyplatí nezapínat žádné spotřebiče.

Při jízdě po městě je lepší větrat okny než použít 
klimatizaci. Při rychlosti nad 60 km/h je už ale spotřeba 
při otevřených oknech o 10 % vyšší než při zapnuté 
klimatizaci.

Osvětlení auta zvyšuje spotřebu nepatrně (o 1 %) 
– vnější osvětlení 0,1 litru za hodinu, současně rozsví-
cená přední a zadní mlhová světla o 0,15 l/h.

Zjednodušeně se dá říci, že každý elektrický 
přístroj s příkonem 100 W zvýší spotřebu paliva 
o 0,1 l/100 km.

Při jízdách za dovolenou – a nejen tam – není důleži-
tá jenom úsporná jízda. Nezapomeňte na správnou 
polohu za volantem, bezpečnou vzdálenost a pásy.

Správná poloha za volantem je nutná pro rychlou 
reakci v kritické situaci a snížení únavy. Posunutí seda-
dla je správné, když řidič sešlápne spojkový pedál až na 
podlahu a noha zůstane ohnutá v koleni. Výška seda-
dla má být taková, aby mezi stropem a hlavou zůsta-
la mezera pro sevřenou pěst. Opěradlo sedadla má 
být ve vzpřímené poloze. Řidič sedí správně, když se 
jeho natažené ruce dotýkají vrcholu volantu v zápěstí. 
Horní hrana opěrky hlavy musí být 5 cm nad temenem 
hlavy.

Bezpečná vzdálenost mezi vozidly se dodržuje 
pomocí „metody 21-22“. Spočívá v tom, že si zvolí-
me nějaký pevný bod na okraji silnice (patník, strom). 
Od okamžiku, kdy vozidlo jedoucí před námi tento bod 
míjí, začínáme počítat sekundy. Je-li interval, než při-
jede k bodu naše vozidlo, za sucha menší než 2 s (za 
mokra 3 s), vzdálenost bezpečná není. Při popojíždění 
v koloně je bezpečná vzdálenost tehdy, když je vidět 
zadní pneumatiky auta před námi a kousek silnice za 
ním. Nebezpečí hrozí, když je vidět pouze nárazník auta 
před námi.

Nepřipoutaná osoba umírá na předním sedadle 6x 
(v obci 8x) častěji, na zadním sedadle 3x (v obci 5x) 
častěji než osoba připoutaná. Jenom airbag k ochraně 
osob nestačí. Nepřipoutaného řidiče může airbag váž-
ně ohrozit nebo dokonce zabít (bezpečná vzdálenost 
hrudníku je 25 cm). Náraz v rychlosti 50 km/h má na 
jakoukoli nepřipoutanou osobu stejný účinek jako pád 
ze třetího patra.

I když klimatizace zvyšuje spotřebu, je důležitá. Po 
1,5 hod. jízdy v autě s 35 stupni tepla, jsou reakce řidi-
če podobné jako by měl 0,5 promile alkoholu v krvi. 
Teplotu uvnitř auta se doporučuje nastavovat max. 
o 5 stupňů nižší oproti vnější teplotě.

Závěrem všem přeji o prázdninách nízkou spotřebu, 
malou únavu a žádnou nehodu. ·

Text: pplk. Ing. Jaroslav Král

Foto: o. z. Pavel Plotěný
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Toto je poslání TyfloCentra Brno, o. p. s., které posky-
tuje sociální služby, jako jsou sociálně aktivizační služby, 
průvodcovské a předčitatelské služby nebo vzdělávací 
kurzy pro zrakově postižené.

Velitelství výcviku – Vojenská akademie se připoji-
lo k tomuto ušlechtilému cíli a uspořádalo pro klienty 
regionálního pracoviště Vyškov dne 26. 5. 2009 zcela 
netradiční exkurzi v Hale vzdušných sil. Byla určena 
pro nevidomé či velmi špatně vidící klienty, jejichž vel-
kým přáním bylo prohlédnout si vše hmatem za velmi 
podrobného slovního komentáře, který tak vyplní nedo-
statečné zrakové vjemy. Akce byla v tomto duchu velmi 
dobře připravena Institutem vzdělávání – Odbor přípra-
vy vzdušných sil, jmenovitě mjr. Ing. Jozefem Zajacem. 
Velký dík patří praporu zabezpečení. Ten vyčlenil nejen 
potřebné prostory a techniku, ale zejména dostatečný 
počet osob, kteří se nevidomým a jejich asistentům 
v doprovodu sociální pracovnice Mgr. Zdeňky Plškové 
celé dopoledne velmi trpělivě věnovali. Odměnou jim 
pak byli šťastné tváře klientů, pro které bylo z hlediska 

jejich postižení takto strávené dopoledne nepředstavi-
telným zážitkem. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, důstojník humanitní služby VeV – VA

Foto: Hana Jurčová 

Klienti TyfloCentra v Hale vzdušných sil

Slepotou život nekončí… Nejsme vaše oči, ale nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.
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Exkurze do haly výcviku přísluš-
níků vzdušných sil očima účast-
níka

V úterý 26. května jsem se se skupinou zrakově 
postižených lidí zúčastnil exkurze do haly výcvi-
ku příslušníků vzdušných sil v Dědicích u Vyškova, 
kterou pořádalo vyškovské pracoviště brněnského 
TyfloCentra.
Během exkurze jsme si mohli prohlédnout spoustu 
zajímavé vojenské techniky, která souvisí s obranou 
vzdušného prostoru naší republiky.
Dostali jsme tak možnost osahat si rozmontova-
nou raketu (země–vzduch), podívat se do kokpitu 
vrtulníku, prohlédnout si čtyřhlavňový letecký kulo-
met, jakož i přenosný raketomet. Viděli jsme stroje, 
které slouží k úpravě letišť (sekačku na trávu, vůz 
s kartáčem na čištění letištní plochy anebo soupra-
vu pro zásobování letadel kapalinou pro hydraulický 
systém).
Během celé exkurze nás provázeli velice příjemní 
příslušníci zdejšího útvaru a ke všemu nám poskytli 
vyčerpávající a velice detailní výklad, za což bych jim 
chtěl touto cestou také poděkovat.
Celé dopoledne jsme pak zakončili v nedaleké 
restauraci, kde jsme svlažili svá hrdla jedním pěkně 
vychlazeným pivem.

Pavel Ondra

Dovolte nám, milí čtenáři, abychom se přidali k Pav-
lu Ondrovi a ještě jednou poděkovali Armádě České 
republiky, především pracovníkům Haly vzdušných sil 
H007 – příslušníkům praporu zabezpečení VÚ 8660, 
a Institutu Vzdělávání – příslušníkům VÚ 1970, kteří 
nás velice vřele přijali, věnovali nám celé dopoledne 
a umožnili nám na chvíli nahlédnout do své práce. 
Velké díky patří také panu majoru Jozefu Zajacovi 
z Institutu vzdělávání, který nás celou exkurzí pro-
vázel. ·

Klienti TyfloCentra
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Původní zámysl, zveřejněný ve VMO, bylo proškolení 
celkem 40 osob ve dvou bězích kurzu. Vzhledem k obrov-
skému zájmu ze strany pracovníků EÚP a výsledkům jednání 
mezi příslušnými složkami VeV – VA a zástupci S KIS MO byl 
počet kurzantů navýšen až na 31 osob v kurzu a již zmíněné 
čtyřnásobné opakování kurzu. Celkem tedy bylo vyškoleno 
121 osob z podřízenosti všech složek rezortu MO.

Obsahem přednášek bylo především rozšíření teore-
tických znalostí v oblasti právních dokumentů a interních 
normativních aktů a jejich výkladu v kontextu realizovaných 
změn v systému vedení účetnictví a evidence majetku v rez-
ortu MO. Semináře byly vyplněny řešením konkrétních pro-
blémů, které přináší aplikace teoretických východisek do 
praktického života.

Z diskuzí účastníků kurzu však také vyplynulo, že jejich 
snaha či alespoň ochota realizovat systém změn v eviden-
ci a účetnictví majetku často naráží na neochotu nebo pří-

mo zatvrzelost některých jejich nadřízených. Mezi častý 
požadavek patřilo proškolit ve stejném rozsahu řídící orgá-
ny majetkových uskupení a náčelníky logistiky vlastních 
nákladových středisek a upřesnění některých postupů 
a vyžadovaných dokumentů mezi NS a některými zabez-
pečujícími RFO. Dalším požadavkem bylo organizovat 
jedno- až dvoudenní společná odborná shromáždění pracov-
níků EÚP, ŘO MU, NL a RFO alespoň jedenkrát v roce, a to 
za přítomnosti vrcholných zástupců OFÚ SE MO, ISL, OKM 
a správců a manažerů položek tak, aby přede všemi zaintere-
sovanými byly odprezentovány tytéž informace s pouze jedi-
ným výkladem, případně aby výše uvedení vrcholní zástupci 
rezortu získali zpětnou vazbu a další tvůrčí podněty pro svou 
práci.

 Dne 16. 6. 2009 navštívil VeV – VA manažer 
subprojektu ISL pplk. Ing. Jiří Stuchlík, který udělil 
Velitelství výcviku – Vojenské akademii a příslušní-
kům OdLogPř kpt. Ing. Liboru Stoličkovi a kpt. Ing. 
Zdeňku Bahenskému děkovné listy „za zabezpe-
čení přípravy a provedení kurzů pracovníků evi-
denčních a účetních pracovišť“. ·

aZ, StL

Kurz pracovníků EÚP

V průběhu 1. poloviny roku 2009 byly 

organizovány u OdLogPř (IVz) čtyři běhy 

týdenního Kurzu pracovníků EÚP. Kromě 

vlastních lektorů OdLogPř významnou měrou 

provedli výuku externisté: pplk. Ing. Jaroslav 

Tahovský (S KIS MO), pplk. Ing. Richard Vítek 

(OFÚ SE MO), o. z. Ing. Josef Dvořák (OKM) 

a o. z. Rostislav Geryk (VÚ 3255 Štěpánov), 

kteří ve svých přednáškách přinesli účastní-

kům nejnovější informace z oblasti účtování, 

evidence a katalogizace majetku. 
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DOPISY OD VÁS
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Pro každý kariérový 
kurz je připraven jeden 
Etický seminář v rozsahu 
čtyř vyučovacích hodin. 
Uvedení do etických 
témat začíná už v základní 
přípravě, kde mají vojenští 
nováčci možnost zjistit, že 
armáda se zajímá nejen 
o jejich fyzické schopnos-
ti a dovednosti, ale také 
o jejich etický a duchov-
ní rozměr. Semináře jsou 
zaměřeny na jejich cítě-
ní a vnímání vojenského 
života, jejich radosti i sta-
rosti a také na seznáme-
ní s lidmi, kteří je budou 
v této oblasti během jejich 
vojenské kariéry dopro-
vázet, totiž s vojenskými 
kaplany, vrchními prapor-
číky a psychology. 

Na etický seminář pro kurz základní přípravy navazují 
semináře v pokračovacích kariérových kurzech. Ty jsou 
věnovány tématům spojených s funkčním zařazením, na 
které se účastníci kurzů připravují, a také samozřejmě 
nejčastějším problémům v této oblasti. Důraz je položen 
na etické aspekty práce s lidmi, velení, autoritu a mravní 
integritu člověka a příslušníka ozbrojených sil. Témata 
všech seminářů vycházejí z kodexu profesionálního 
vojáka, který je nosným prvkem výchovy k vojenským 
hodnotám.

U základního rotmistrovského kurzu je tématem 
„věrnost“ z pohledu loajality a korektnosti. U vyššího 
rotmistrovského kurzu je to „obětavost“ a hovoří se 
zde především o zázemí a prioritách vojáka s vědomím 

důsledků pro jeho rodinu. V praporčických kurzech se 
pak semináře zaměřují na odvahu v pohledu zodpověd-
nosti za zásady, které armáda nesmí překročit, a také 
za schopnost prosazovat správné postupy i proti lenos-
ti a nedůslednosti. Štábní praporčíci jsou pak vedeni 
k diskusi o odpovědnosti velitele, smyslu pro povin-
nost a autoritě. V důstojnickém kurzu je tématem „čest 
– morální integrita důstojníka“.

Jako stěžejní forma výuky je používána „zážitková 
pedagogika“. Ta umožňuje vtažení posluchačů do pro-
blému, který je dále diskutován a uzavřen zobecněním. 
Důraz je položen na otevřenost diskuse bez oficiálních 
proklamací a na propojení hodnot s praxí života na útva-
rech a v zahraničních misích. Velká pozornost je věno-

ETICKÉ SEMINÁŘE 

v Pastoračním centru Duchovní služby AČR v Lulči

Dostat se během své vojenské kariéry na kurz do Vyškova, to se povedlo už asi 

většině příslušníků AČR. Účastí na Etickém semináři se ale každý pochlubit 

nemůže. Tato zaměstnání byla v minulosti připravena pouze pro kurz základní přípra-

vy. Od ledna letošního roku se však etické semináře, které probíhají v Pastoračním 

centru Duchovní služby AČR v Lulči u Vyškova, staly součástí všech kariérových kur-

zů. Nekasárenské prostory v rekonstruované budově fary usnadňují otevřenou diskusi 

a využití nefrontálního vyučování. Efektivita takto získaných poznatků a závěrů bývá 

mnohem vyšší než u forem standardní přednášky nebo prezentace, na které jsou vojá-

ci z Vyškova zvyklí.



Posádka Vyškov – PROFESIONÁLčíslo 6/2009

37

vána začlenění etiky do funkč-
ního systému, který vyžaduje 
specifické nastavení hod-
notového rámce. Stejně tak 
se pozornost zaměřuje i na 
ryze osobní postoje, které se 
mohou s těmi systémovými 
dostávat do konfliktu. 

Etické semináře vedou lektorské týmy složené 
z vojáků, kteří slouží ve Vyškově, tak i u různých útvarů 
AČR, jedná se, jak už bylo zmíněno, zejména o kapla-
ny a vrchní praporčíky, popřípadě vojskové psycholo-
gy. Garantem etických seminářů je Duchovní služba 
AČR. ·

Text: kpt. Mgr. Josef Konečný, kpt. Martin Vařeka

Dne 29. května 2009 náhle odešel z našeho kolektivu 
dlouholetý spolupracovník, kolega a kamarád 

JOSEF ROŠTEJNSKÝ,
příslušník SOVZ Hradiště.

Zemřel ve věku 62 let. 

Životní osudy a práce kolegy Josefa Roštejnského jsou 
v naší živé paměti. Narodil se dne 20. 4. 1947 v Teplicích. 

K SOVZ Hradiště nastoupil před 13. lety do funkce 
náčelníka Posádkového domu armády se sídlem 

v Albeřicích. Pořádal zde nejrůznější společenské a 
kulturní akce pro vojáky z povolání, vojáky základní služby 

a občanské zaměstnance. Svým lidským přístupem 
si našel mnoho kamarádů jak v řadách funkcionářů 

Armády ČR, tak i u stovek obyčejných lidí.
Jeho život nebyl dlouhý, byl to však život krásný a bohatý. 

S manželkou Hanou vychovali dva syny. Měl velkou 
radost ze svých čtyř vnoučat. 

Obětavě se staral o svou maminku Olgu. 
Protože měl časově náročné zaměstnání, těšil se na 

společné chvíle se svou rodinou. Spoustu času trávil péčí 
o zahradu, rybařením a věnoval se své mimořádně vášni-

vé sběratelské činnosti.
Poslední rozloučení s panem Josef Roštejnským proběh-

lo dne 5. června 2009 v zaplněném krematoriu 
v Karlových Varech. 

Děkujeme mu za vše, co v životě vykonal dobrého, 
a vzdáváme čest jeho čisté a ušlechtilé památce.

S úctou vzpomínají příslušníci SOVZ Hradiště

Tiskový mluvčí SOVZ Hradiště

Bc. Stanislav Stebila

VZPOMÍNKA NA KOLEGU
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Time is money, as the saying goes. Organizing your 
time well is essential for your success. Time manage-
ment consists of planning your own time efficiently, but 
also of communicating effectively with your colleagues 
about schedules and deadlines.

Being on schedule
In the following dialogue, you will find some common 

expressions to talk about finishing a job “on schedule”, 
that is, on time:
• Did you manage to meet the deadline?
• Yes. In fact we finished ahead of time. I never thought 

we’d make it by the end of the month. There was 
a big delay when the computer crashed and we lost 
a lot of data.

• How terrible!
• Yes – so my whole team has been working against 

the clock for the past four weeks.
• Well, it’s a good thing you’re all used to working to 

a tight schedule.
• Yes. We would have lost the client if we hadn’t finis-

hed on time.

Don’t confuse “on time” and “in time”. “On time” 
means “at the right time” – before or on a given dead-
line. “In time” means “early enough for sometime 
else”:
• Please don’t be late, so we can start the meeting on 

time.
• Let’s try to finish in time for the 12 o’clock news.

The preposition “by” with a time or date means “no 
later than”:
• It won’t take long. We should be done by three 

o’clock.
• I need your report by Friday (at the latest).

The sooner the better
Here are some expressions you can use to say that 

something should happen or will happen very soon:
• Audrey, please ask Janice to come and see me the 

minute she gets in. And tell Frank I need an answer 
asap. Has Tom come in yet?

Plenty of time
The speakers in the final dialogue have too much, 

rather than too little, time:
• How long did the meeting last?
• Oh, it went on for hours. I had trouble staying awake. 

But that’s so typical of John. He’s never too busy to 
make time for a meeting, is he? Anyway, let’s go and 
have lunch.

• What – now? It’s only half past 11.
• Is it? Well, let’s go outside for a smoke to kill some 

time until the canteen opens.

When you have read so far, try some interactive 
games at: http//www.vocabulary.co.il/. · 

Text: Mgr. Eva Kachyňová

TIME AND DEADLINES

ahead of time s předstihem

asap (as soon as possible) co nejdříve

deadline termín (dokončení)

make it stihnout to, zvládnout to

make up for (lost time) dohnat (ztracený čas)

meet a deadline dodržet termín

saying: as the saying goes jak se tak říká

schedule časový plán, rozvrh

tight schedule: work to a tight schedule pracovat s nepatrnou časovou rezervou, těsně stíhat práci
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Tato akce byla v letošním roce organizována ve spo-
lupráci s Policií České republiky a Ministerstvem dopravy 
– BESIP teamem. Kromě tradičních vojenských ukázek 
a soutěží tak byl program obohacen o ukázky výcviku poli-
cejních psů, zásahové a pořádkové jednotky, daktylosko-
pie a další, jejichž cílem bylo mimo jiné formou školy hrou 
rozšířit vzdělávací proces dětí v oblasti prevence, osvěty 
a znalostí některých sociálně nežádoucích jevů. Akce byla 
určena pro děti včetně postižených ve věkové kategorii 
4-15 let. 

Autoškola Navrátil zde navíc postavila dětské dopravní 
hřiště, kde si děti měly možnost zasoutěžit v jízdě zručnos-
ti a prokázat i své znalosti a dovednosti v oblasti silničního 
provozu. V této oblasti si pak děti měly možnost vyzkoušet 
i simulátor nárazu, který mimo jiné prezentovala společ-
nost Euronet, a také simulátor převrácení vozidla, který 
pro tuto akci poskytl Institut dopravní výchovy VeV – VA. 

Z vojenských dovedností nechyběl ani seskok a ukázka 
výcviku výsadkářů, ukázka výcviku na horolezeckém tre-
nažéru JAKUB, činnost příslušníků vojenské policie, ukáz-
ka sebeobrany, ukázka první pomoci, soutěž v odsunu 
raněného, soutěž ve střelbě ze vzduchovky, ale i střelba 
ze samopalu a kulometu cvičným střelivem, odminování 
a ukázka spojovací techniky. Děti si také mohly prohléd-

nout tank T-72 M1, bojové vozidlo pěchoty BVP 2, obr-
něný transportér OT-64, samohybnou houfnici 152 ShKH 
„Dana“ a další, zasoutěžily si ve skoku v pytlích, v hodu na 
cíl, v běhu přes překážky nebo v hodu šipek. 

Dne dětí se zúčastnily i děti příslušníků Krajského ředi-
telství Policie ČR v Brně, která se velkou měrou na akci 
spolupodílela, a rovněž žáci některých brněnských mateř-
ských a základních škol včetně SOS vesničky. Všem těmto 
dětem, kterých se letos sešlo více než 1500, jsme společ-
ně s PČR zároveň přiblížili jak práci vojáka, tak práci policis-
ty. Všem, kteří se na náročné přípravě a organizaci letoš-
ního Dne dětí v kasárnách Dědice podíleli, patří rozhodně 
velké poděkování, protože není nic krásnějšího než pohled 
na rozzářené a spokojené tváře našich dětí. ·

Text: 

kpt. Mgr. Monika Nováková, 

důstojník humanitní služby 

VeV – VA 

Foto: Olga Karaffová

DEN DĚTÍ 
SPOLEČNĚ S VOJÁKY 

I POLICISTY 

V pondělí 1. června 2009 proběhly v are-

álu kasáren Dědice ve Vyškově v době 

od 8 do 12 hodin ukázky techniky, zbraní 

a výcviku v rámci Mezinárodního dne dětí 

pro děti z Vyškova a nejbližšího okolí. 
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Sedíme v jídelně a s úsměvem pozoruji, jak si má 
kolegyně z Oddělení specialistů výcviku nadpraporčice 
Bc. Jitka Raclavská dopřává čokoládový zákusek a slast-
ně při tom přivírá oči. Před dvěma týdny to ovšem bylo 
jiné. Já byl ten, kdo si spolu s dalšími spolubojovníky 
z jednotky u stolu cpal dortík do pusy a ona nás probo-
dávala nenávistným pohledem. Před sebou měla misku 
vařené zeleniny s přesně napočítanými 
kilojouly a za sebou téměř čtyři měsíce 
intenzivní dřiny v posilovně a tělocvič-
ně. Ta dřina a disciplína se ale vyplatila. 
Usměvavá holka s pusou od čokolády, 
se kterou dnes obědvám, je od května 
mistryní České republiky ve fitness žen 
a také úspěšnou finalistkou Mistrovství 
Evropy. Jen tak mezi řečí vznikl následu-
jící rozhovor.

Kdy opět začneš s tréninkem?
Příští týden. Trenér mi naordinoval 

odpočinek a doplnění sil. Tím, že jsem 
vyhrála v půlce května Mistrovství ČR 
konaném v Jihlavě, kvalifikovala jsem se 
na Mistrovství Evropy, letos pořádané 
v Bratislavě. Jenomže to bylo už za dva 
týdny, poslední víkend v květnu. Takže 
jsem v tréninku pokračovala dál a to pak 
tělo dostane – zejména těsně před závody 
– pořádně zabrat. Musím dodržet cvičební plán a jídelníček 
je sestavený rovněž přísně. Teď už ale začínám nanovo.

Co je tedy tvou další metou?
Mistrovství světa v říjnu v Itálii. Evropa mě trochu mrzí, 

bylo to jen čtvrté místo. Účast ve finále mi ale zajistila 
postup.

Intenzivní příprava zabere tolik času?
Je to proces, který se zintenzivňuje termínem závodů. 

Všechno je třeba načasovat. Loni v září jsem se zúčast-
nila Grand Prix Fitness Vyškov a taky Grand Prix Šuravy 
na Slovensku. Třetí, resp. druhé místo mě kvalifikovalo 
na letošní květnová mistrovství, na která jsem se oprav-
du intenzivně připravovala od února. V říjnu je pak ten 
svěťák.

To chce určitě plán. Pomáhá ti někdo?
Trénuje mě pan Miroslav Gottvald z Fitness Club Zdena 

ve Vyškově. Sparing partnera mi dělá přítel, který je pro 
mě obrovským hnacím motorem. Volnou sestavu si vytvá-
řím sama a v gymnastice mě zdokonaluje mistryně světa 
ve fitness Lenka Bořitová – Červená z Fitness AVE Přerov. 
Velice si taky cením i podpory spolupracovníků a nadří-

zených, kteří mi při přípravě na závody 
vycházejí se vším vstříc.

Slova chvály si zejména tvůj 
velitel jistě rád přečte. Trenér 
v posilovně, trenérka v gymnasti-
ce, partner v životě... Fitness tedy 
asi nebude soutěž ve statických 
ukázkách. Můžeš mi popsat prů-
běh takového mistrovství?

Soutěž má dvě části ve dvou dnech 
– semifinále a finále, do kterého postu-
puje šest soutěžících. Semifinále probí-
há ve dvou kolech. První je volná sesta-
va, což je vlastní choreografie s hudbou 
v délce 90 vteřin. Druhé kolo je porov-
návání ve dvoudílných plavkách. Finále 
pak probíhá druhý den a programem je 
pouze porovnání ve dvoudílných plav-
kách. Soutěže fitness jsou zpravidla 
o víkendu.

Jsou i nějaké předepsané kate-
gorie? V jaké soutěžíš ty?

Základní rozdělení je pochopitelně na muže a ženy. 
Kategorie jsou víceméně klasické, podle váhy nebo výšky 
soutěžících. Na letošním ME jsem soutěžila v kategorii do 
163 cm.

Tak já už svůj dortík taky dojedl. Děkuji za 
zajímavé informace a gratuluji ještě jednou. 
Budeme ti všichni držet palec na podzim v Itálii, 
ať se ti daří.

Díky. ·
Text: nprap. Ondřej Zeman

Foto: archiv nprap. Bc. Jitky Raclavské

Rozhovor s mistryní


