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Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově získalo 

ocenění v prestižní soutěži Českých 100 nejlepších.

MEZI ČESKÝMI MEZI ČESKÝMI 

100 NEJ100 NEJ
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V pátek 27. listopadu 
2009 předala pan-evrop-
ská společnost pro kul-
turu, vzdělávání a vědec-
ko-technickou spolupráci 
COMENIUS ve Španělském 
sále na Pražském hradě 
stovce nejlepších českých 
firem ocenění za dosaho-
vání vynikajících výsledků 
v jejich aktivitách.

Záměrem letošního čtr-
náctého ročníku soutěže, 
stejně jako těch předcho-
zích, bylo vybrat, zviditel-
nit a veřejně ocenit ty nej-
lepší v daných oborech. 
Důvodem je skutečnost, 
že vzdělání, kultura, věda 
a technika hrají klíčovou roli 
nejen v české ekonomice, 
ale i v celé naší společnos-
ti. Nezisková organizace 
COMENIUS si tak klade za cíl podporovat a propagovat 
mezinárodní kontakty a spolupráci ve všech zmíněných 
oblastech.

Mezi nejlepšími v oborové kategorii „Zdraví – vzdě-
lání – humanita“ bylo vyhlášeno i Velitelství výcviku 
– Vojenská akademie ve Vyškově. Z rukou ministryně 
zdravotnictví Dany Juráskové si na podium Španělského 
sálu přišel cenu převzít velitel VeV – VA plukovník gšt. 
Jaromír Zůna. Ve stejné kategorii této prestižní soutěže 
byla mezi oceněnými také například Univerzita Karlova 
v Praze nebo Fakultní nemocnice v Motole.

Během čtrnáctileté historie soutěže si tak podruhé 
odnesl ocenění zástupce rezortu obrany. V minulosti se 
poprvé podobného uznání dostalo Ústřední vojenské 
nemocnici Praha.

„Jde o významné ocenění, které je pro nás určitě sig-
nálem, že se naše práce vyvíjí správným směrem a že 
jsme správně odhadli, kudy se nejen potřeby armády, 
ale i širší bezpečnostní komunity, budou ubírat. Je to 
také motivace pro další zlepšování naší práce,“ projevil 
neskrývanou radost plukovník Zůna.

Na otázku, co je podle jeho mínění důvodem toho, 
že byla tímto mimořádným oceněním vyznamenána prá-
vě vyškovská akademie, Jaromír Zůna uvedl: „Vojenská 

akademie je v rámci Aliance akreditovanou institucí pro 
přípravu zaměstnanců NATO. Připravujeme personál 
našich médií pro práci v krizových oblastech, provádí-
me odbornou přípravu pro pracovníky mezinárodních, 
humanitárních a nevládních organizací. Rovněž část stu-
dia Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních 
věcí se odehrává ve Vyškově. Máme velmi široký záběr 
a v letošním roce jsme také realizovali pro Evropskou 
unii pilotní kurz přípravy juniorních diplomatů pro práci 
v krizových oblastech. Máme potenciál dělat tuto pří-
pravu v širším měřítku i do budoucna; obzvláště teď po 
podepsání Lisabonské smlouvy. Je to známka toho, 
že škola jako taková přesáhla rámec rezortu obrany. 
Akademie se dostává do širšího povědomí nejenom 
veřejnosti a bezpečnostní komunity doma, ale i v mezi-
národním měřítku.“

Jako první tři nejlepší české společnosti byly v hlavní 
kategorii vyhlášeny ČEZ, a. s., Škoda Auto, a. s., a Škoda 
Holding, a. s. Slavnostního galavečera na Pražském 
hradě se zúčastnili přední zástupci vlády a další čestní 
hosté. ·

Autor: Věra Černá,

Odbor komunikačních strategií MO

COMENIUS

„Kdyby se člověk přiučil každou hodinu byť jen jediné poučce nějaké vědy, jen 
jedinému pravidlu řemeslné práce, jen jedinému půvabnému příběhu z dějin anebo 
přísloví (a že to lze zcela bez námahy, je zřejmé), jak veliký – ptám se – z toho 
vzejde poklad vzdělání?“

Jan Amos Komenský
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Noví důstojníci jsou absolventi civilních vysokých škol, kteří 
se dobrovolně rozhodli pro službu v ozbrojených silách České 
republiky v hodnostním sboru důstojníků. Jejich vojenská pří-
prava na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově 
(VeV – VA) probíhala v závislosti na specializaci 12 – 14 měsíců. 
Jde o první vyřazení důstojníků v této organizační formě přípra-
vy, která představuje nový a perspektivní způsob doplňování 
důstojnického sboru OS ČR. 

Velitel VeV – VA plukovník gšt. Jaromír Zůna k této slav-
nostní příležitosti řekl: „Vyřazení nových důstojníků je vždy výji-
mečnou událostí a svátkem každé vojenské školy i armády cel-
kově. Právě tento akt symbolizuje vojenské hodnoty a tradice, 
ke kterým se hlásí ozbrojené síly České republiky, a roli důstoj-
nického sboru, který je jejich hlavním nositelem“. Dále zde 
v této souvislosti připomenul Vojenskou akademii v Hranicích, 
prestižní vojenskou školu, na jejichž tradice přípravy důstojníků 
měla tu čest Vojenská akademie ve Vyškově, jako nositelka 
historického názvu „Hranických akademiků“, navázat.

Po složení slibu absolventa kariérového kurzu na graduační 
meč, jenž byl symbolem graduace důstojníků již na Vojenské 
akademii v Hranicích, převzali vyřazení posluchači kromě 
absolventského certifikátu nově také zlatové odznaky absol-
venta důstojnického kurzu. „Jde o tentýž odznak, který si vaši 
předchůdci na Vojenské akademii v Hranicích poprvé připnuli 
na své uniformy při svém vyřazení v roce 1930 a s hrdostí jej 
nesli celou svou vojenskou kariérou. Se stejnou hrdostí jako 
vaši předchůdci jej noste i vy“, zdůraznil  plukovník Zůna.

V pondělí 30. listopadu 2009 proběhlo 

v prostorách Společenského klubu kasá-

ren Dědice za přítomnosti bývalého ministra 

obrany Československé federativní republi-

ky Luboše Dobrovského, poradce náčelníka 

Generálního štábu AČR pro NATO a EU gene-

rálmajora Rostislava Mazurka, poslance PČR 

Michaela Hrbaty, přidělence obrany Francie 

podplukovníka Bruno Bucherie, rektora 

Univerzity Tomáše Bati prof. Ignáce Hozy a dal-

ších významných hostů a rodinných příslušníků 

vyřazení posluchačů Důstojnického kurzu.

PRVNÍ VYŘAZENÍ DŮSTOJNÍKŮ PRVNÍ VYŘAZENÍ DŮSTOJNÍKŮ 

V NOVÉ FORMĚ PŘÍPRAVYV NOVÉ FORMĚ PŘÍPRAVY 

„... blahopřeji si jako občan, ... že mohu být hrdý 

na to, jakou máme vojenskou školu ...“.

Luboš Dobrovský
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V závěru slavnostního vyřazení mimo jiných pozdravil 
vyřazené důstojníky zástupce Konfederace politických vězňů 
plukovník v.v. Jiří Šimek, který patří mezi poválečné absolven-
ty Vojenské akademie v Hranicích, a také přidělenec obrany 
Francie podplukovník Bruno Bucherie, který s hrdostí a velkou 
ctí mimo jiné připomenul podíl Francie na přípravě důstojnické-
ho sboru, která byla na Vojenské akademii v  Hranicích zaklá-
dána za pomoci francouzské vojenské mise. 

PROJEV VELITELE 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie

při příležitosti vyřazení posluchačů 
Důstojnického kurzu

dne 30. listopadu 2009

Dámy a pánové, vzácní hosté, vážení absolventi, 
důstojníci,

dovolte mi, abych vám jménem svým a jménem všech 
příslušníků Vojenské akademie ve Vyškově poblahopřál 
k úspěšnému splnění podmínek vaší přípravy v důstojnic-
kém kurzu na Vojenské akademii ve Vyškově.

V těchto dnech stovky absolventů Vojenské akademie 
mají svá vyřazení. Vyřazení nových důstojníků je však vždy 
výjimečnou událostí a svátkem každé vojenské školy i armá-
dy celkově. Právě tento akt symbolizuje vojenské hodnoty 
a tradice, ke kterým se hlásí ozbrojené síly České republiky 
a roli důstojnického sboru, který je jejich hlavním nositelem. 
Vaše dnešní vyřazení je takto pojato a o jeho významu svědčí 
i přítomnost řady významných osobností z politického, vojen-
ského a společenského života. 

Vážení absolventi, důstojníci, 
dnešní den patří plným právem vám. Invence, nasazení, 

vůle, týmová spolupráce a aktivní participace vás úspěšně 
dovedly k dnešnímu slavnostnímu finále. Mám značné 
zkušenosti s přípravou vojenského i civilního personálu ve 
vojenských školách, ale takto motivovanou skupinu již léta 
nepamatuji. Můžete být plným právem hrdí na výsledky, 
kterých jste v průběhu své přípravy na vojenské akademii 
dosáhli. Je nyní vaší povinností potvrdit je v praxi, a tím 
si vytvářet předpoklady pro váš další kariérní i odborný 
růst a stejně tak posilovat dobré jméno, nyní i vaší školy, 
Vojenské akademie ve Vyškově. Rovněž je třeba mít vždy 
na paměti, že úspěch vojenský je do značné míry založen 
na podpoře, které se nám, vojákům, dostává od našich 
nejbližších. Proto mé poděkování, ale i blahopřání, patří 
dnes i jim.

Předmětem vojenského vyučování a výcviku ve vojen-
ských školách je vojenská výchova. Některé sociálně 
nežádoucí jevy, se kterými je dnes vnitřní prostředí naší 
armády konfrontováno, vznikají v přímém důsledku osla-
bování a podceňování role vojenské výchovy, proti které 
působí řada názorových zjednodušení na rekrutaci, přípra-
vu a výchovu vojáků v podmínkách profesionálních ozbro-
jených sil. Právě z těchto důvodů a s cílem postupného 
dosažení změny byla vaše příprava koncipována v novém 
pojetí. Mimo řady dalších opatření byla také důsledně 

založena na našich nejlepších vojenských tradicích a hod-
notách, které formovaly přípravu nových důstojníků a ke 
kterým se odkazují ozbrojené síly České republiky.

Vážení absolventi, důstojníci,
dnešní graduací se stáváte absolventy Vojenské akade-

mie ve Vyškově, nositelky historického názvu „Hranických 
akademiků“. V období mezi světovými válkami byla 
Vojenská akademie v Hranicích, založená v roce 1920, 
natolik prestižní vojenskou školou, že dnes je obtížné tako-
vé úrovně celospolečenského uznání dosáhnout. Je to 
dáno tím, že společnost se vyvíjí, bezpečnostní prostředí 
rovněž, a tím se mění i podmínky pro činnost vojenských 
škol. Přesto Vojenská akademie ve Vyškově patří mezi ty 
celky Armády České republiky, které se ve své činnosti 
mohou odkazovat k výjimečně dlouhé historické linii a nej-
významnějším vojenským tradicím a hodnotám. Tradice 
přípravy důstojníků v naší armádě byly na Vojenské aka-
demii v Hranicích zakládány za pomoci francouzské vojen-
ské mise a první čtyři velitelé školy byli vysocí důstojníci 
francouzské armády v hodnostech generálů a plukovníků. 
Dnešním vyřazením se stáváte aktivními nositeli těch-
to tradic. Úroveň kvality vaší služby bude i mírou, kterou 
bude posuzována kvalita přípravy na škole, pro občanskou 
veřejnost bude mírou kvality důstojnického sboru a pro 
odbornou veřejnost mírou účelnosti této formy doplňování 
důstojnického sboru, která je tolik perspektivní.  

Symbolem graduace důstojníků na Vojenské akademii 
v Hranicích byl graduační meč a je tomu tak i nyní. Ten váš 
byl Vojenské akademii ve Vyškově věnován Náčelníkem 
štábu obrany Spojeného království Velké Británie a Severní-
ho Irska při příležitosti založení školy v roce 1996. Graduační 
meč má symbolizovat obnovení prvorepublikových tradic 
a historickou kontinuitu s Vojenskou akademií v Hranicích.

V neposlední řadě 
máte dnes poprvé na 
svých uniformách odznak 
absolventa Vojenské 
akademie ve Vyškově ve 
zlatovém provedení pro 
důstojníky. Jde o tentýž, 
který si vaši předchůdci 
na Vojenské akademii 
v Hranicích poprvé při-
pnuli na své uniformy 
při svém vyřazení v roce 
1930 a s hrdostí jej nes-
li celou svou vojenskou 
kariérou. Je to rovněž 
jediný odznak absolven-
ta, který je v Armádě 
České republiky vázán 
na konkrétní vojenskou 
školu. Se stejnou hrdostí jako vaši předchůdci jej noste i 
vy. Jsem přesvědčen, že můžete být plným právem hrdí 
na školu, kterou jste právě absolvovali.

Před třemi dny jsem měl tu čest převzít na Pražském 
hradě významné ocenění pro Vojenskou akademii ve 
Vyškově, která byla v kategorii vzdělání a humanita zařa-
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zena mezi Českých 100 nejlepších firem, institucí a osob-
ností pro rok 2009, za výsledky, kterých na poli přípravy 
vojenského i civilního personálu pro potřeby bezpečnost-
ního sektoru České republiky a našich aliančních partnerů, 
dosahuje. Jde o ocenění takového významu, který dnes 
možná ještě neumíme docenit. Není nic reálnějšího než 
reálný úspěch. Každý dosažený úspěch se stává i závaz-
kem a dnes, kdy se stáváte absolventy školy, je tak i závaz-
kem vaším.

Vážení absolventi, důstojníci, 
úspěšné absolvování Vojenské akademie ve Vyškově 

chápejte jako první krok ve vaší profesní přípravě. Ve svých 
odbornostech jste připraveni k výkonu základních nástup-
ních funkcí. Vaše příprava k výkonu funkcí je, mimo vší 
pochybnost, komplexní. Absolvováním vysokých škol, ve 
vašem případě civilních, máte splněny kvalifikační předpo-
klady. Intenzivní vojenskou přípravou na vojenské akade-
mii v délce jednoho roku jste splnili i požadavky kvalifikač-
ní. Máte výrazný předpoklad k tomu, abyste byli úspěšní 
ve vojenské kariéře i v životě, a úspěch máte nyní jen ve 
vlastních rukou. S tím, jak budete růst ve funkcích a hod-
nostech, se budou postupně zvyšovat i požadavky na váš 
další vojensko – odborný a všestranný růst. Proto neustaň-
te ve vaší přípravě, která je v podmínkách profesionálních 
ozbrojených sil vždy tvořena souběhem institucionálních 

forem přípravy, praxe a individuální přípravy. Jde o krédo, 
které je žádoucí, abyste přijali za vlastní. 

V odborné komunitě se v diskusi o České republice čas-
to hovoří o nedostatku dlouhodobosti a o záporném saldu 
kontinuity v řadě oblastí lidských činností, vojenské oblas-
ti nevyjímaje. V této souvislosti již nyní rozumíte obsahu 
a zaměření vaší přípravy i způsobu vašeho dnešního vyřa-
zení. Vy jste nyní pokračováním kontinuity v duchu hodnot, 
tradic a kvalit, ke kterým se armáda České republiky hlásí. 
Správnou cestou k budoucnosti je budovat silnou zemi 
s úspěšnými lidmi, kde invence a nasazení jsou jedinou 
zárukou úspěchu. Proto je i v podmínkách rezortu MO ČR 
tolik úsilí vkládáno do přípravy personálu.

Vážení absolventi, důstojníci, 
stáváte se absolventy Vojenské akademie ve Vyškově, 

nositelky historického názvu „Hranických akademiků“. 
Buďte hrdí na svou školu, zanícení pro službu v ozbro-
jených silách České republiky a neste dál s hrdostí pra-
por vojenství, který Vojenská akademie ve Vyškově vždy 
nesla velmi vysoko. Těším se na další spolupráci s vámi 
a přeji vám hodně úspěchů v praxi i osobním a rodinném 
životě. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková 

Foto: Olga Karaffová

Slib absolventa 
VeV – VA

 Já, absolvent Důstojnického kurzu 

Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve 

Vyškově, prohlašuji na svou čest, že budu 

vykonávat svou funkci u útvarů Armády 

České republiky svědomitě a odpovědně. 

Svým přístupem k plnění úkolů budu 

důstojně reprezentovat Armádu České 

republiky a Velitelství výcviku – Vojenskou 

akademii ve Vyškově. 

 Tak slibuji! 
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Zástupce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akade-
mie ve Vyškově (VeV – VA) plukovník gšt. Zbyněk Janečka 
čerstvým absolventům nejen popřál k jejich úspěchu, ale 
také mimo jiné zdůraznil: „Jako noví absolventi nastoupíte 
k útvarům a zařízením Armády ČR, kde budete plnit úkoly, 
ve kterých budete uplatňovat poznatky,které jste získali zde 
na VeV – VA. Věřím, že budete přínosem pro jednotky a že 
doba strávená výukou, výcvikem na učebnách a ve výcviko-
vých prostorech bude zhodnocena vaší kvalitní prací jak na 
velitelských, tak odborných funkcích.

Velitelství výcviku – Vojenská akademie má nezastupitel-
né místo ve výchově a výcviku rotmistrovského, praporčic-
kého i důstojnického sboru pro Armádu ČR. Naším úkolem 
a posláním je ve všech směrech vychovávat a cvičit vojá-
ky – profesionály. Naše prestiž je závislá na tom, jak dobře 
připravíme naše absolventy k jejich profesi, k plnění úkolů 
v rámci AČR jak doma, tak i v zahraničních misích. Věřím, že 
i Vy budete na základě aplikací vědomostí tento náš kredit 
zvyšovat v očích jak civilní, tak i vojenské veřejnosti.“ 

Brigádní generál Miroslav Žižka pak ve svém vystoupení 
podtrhl právě význam výchovného prvku celého vzděláva-
cího procesu, když apeloval na absolventy v souvislosti, že 
být příslušníkem profesionální armády znamená především 
profesionálně se chovat a vystupovat. ·

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ 

KARIÉROVÝCH KURZŮKARIÉROVÝCH KURZŮ  

V pátek 27. listopadu 2009 se 
uskutečnilo v prostorách kasáren 

Dědice slavnostní vyřazení letošního 
posledního běhu praporčického kurzu, 
kurzu velitelů družstev a odborného 
rotmistrovského kurzu. Téměř 300 
absolventů těchto kurzů za účasti 
zástupce velitele Společných sil – veli-
tele pozemních sil brigádního generála 
Miroslava Žižky, místostarosty města 
Vyškova Karla Jurky, vrchního prapor-
číka Velitelství Společných sil nadpra-
porčíka  Marcela Fiuryho a dalších 
hostů převzalo osvědčení o absolvová-
ní kurzů. 

v posádce Vyškov

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, kpt. Petr Sláma

Foto: Olga Karaffová
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Za přítomnosti místostarostů města Vyškova Romana 
Celého a Karla Jurky, příslušníků posádkových subjektů, 
vojenských organizací a dalších významných hostů zazněl 
Rozkaz ministra obrany ke Dni veteránů, po kterém zmínil 
velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) 
plukovník gšt. Jaromír Zůna v této souvislosti mimo jiné 
konkrétní podíl VeV – VA na prohlubování vojenských 
tradic.

„Kvalitní a efektivní výcvik a výchova vojenských pro-
fesionálů všech kategorií nás zavazuje nezapomínat na 
historický odkaz a kořeny našich vojenských tradic,“ uvedl 
plukovník Zůna a dále zdůraznil: „K přípravě vojenského 
profesionála patří studium a znalost historie vojenství, his-
torie armády a vojenské specializace. I to je náš závazek 

k uctění památky všech, kteří bojovali a položili životy za 
svobodu a demokracii.“

Součástí programu bylo rovněž uctění památky padlých 
vojáků s přímluvou vojenského kaplana Institutu vzdělává-
ní VeV – VA nadporučíka Pavla Matouška.

Následného setkání velení posádky s válečnými veterá-
ny se zúčastnili mimo vojáků a občanských zaměstnanců 
posádkových subjektů – účastníků zahraničních operací, 
i příslušníci Klubu vojenských důchodců Vyškov v čele 
s předsedou plukovníkem ve výslužbě Karlem Čvančarou. 

Úderem desáté hodiny se v posádkové kapli kona-
la bohoslužba za padlé ve válkách a v ozbrojených kon-
fliktech. Poté se uskutečnil pietní akt u památníku pad-
lých na vyškovském hřbitově, kde uctili jejich památku 

DEN VETERÁNŮ 
VE VYŠKOVĚ

Ve středu 11. listopadu 2009 

se v prostorách areálu kasá-

ren Dědice uskutečnil u příležitosti 

91. výročí ukončení 1. světové války 

a Dne veteránů slavnostní nástup 

soudobých válečných veteránů 

útvarů a zařízení posádky Vyškov.
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správce posádky Vyškov major Karel Polínek a delegace 
Občanského sdružení „Klubu České a slovenské obce 
dělostřelecké“ v posádce Vyškov, vedená jeho předsedou  
podplukovníkem Ivanem Mrázem, a za město Vyškov sta-
rosta a zároveň poslanec Parlamentu ČR Petr Hájek.

Současně s tímto aktem byla uctěna památka i na dal-
ších 11 pietních místech v teritoriu posádky. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Hana Jurčová

Vojáci, občanští zaměstnanci,
na podzim roku 1918 se politická mapa střední Evropy 

začala dramaticky měnit. Válečné události dospěly k vojen-
ské porážce Německa a Rakousko-Uherska a umožnily tak 
naplnění myšlenky československé samostatnosti.

11. listopadu 1918 v jedenáct hodin dopoledne poražené 
císařské Německo jako poslední z tzv. Ústředních moc-
ností podepsalo příměří s mocnostmi Dohody. První svě-
tová válka skončila. Byl to konflikt, který nebyl jen dosud 
největší ozbrojenou srážkou v dějinách, ale stal se také 
střetem sil svobody a nesvobody, střetem, který skončil 
rozpadem čtyř kdysi mocných říší a následným vznikem 
řady nových států.

Krátce po historickém 28. říjnu se v nově vzniklé 
Republice československé podařilo ustavit první prozatím-
ní orgány státní moci a vojensky zajistit historické hranice 
nového státu. O dvacet let později, v očekávaném kon-
fliktu s nacistickým Německem, se Československo stalo 
zemí, za kterou byla většina jejích obyvatel ochotna oběto-
vat i vlastní život. 

Vojáci, občanští zaměstnanci,
země západní Evropy, Kanada a Spojené státy americké 

ctí konec první světové války jako Den válečných veteránů 
se vší pietou a bez přerušení časové kontinuity. K tomu-
to svátku se vždy hlásilo i Masarykovo Československo. 
Takzvaný protektorát tuto tradici přerušil a rok 1948 ji 
odsoudil k rádoby trvalému zapomnění. Za návrat Dne 
válečných veteránů do českého kalendáře vděčíme nejen 
historické porážce komunismu v roce 1989, ale také rych-
lému obnovování historické paměti českého národa.

Vstupem do Severoatlantické aliance byl právě před 
deseti lety splněn jeden z hlavních strategických cílů naší 
zahraniční politiky, kdy se struktura i schopnosti ozbroje-
ných sil České republiky propojily s principy a standarty 
zavedenými v Alianci. Plně se podílíme na zabezpečení 
a využití kolektivní obrany. Armáda České republiky mno-
hokráte doma i na svých zahraničních misích dokázala, že 
cesta důsledných reformních změn je zejména v době 
značných finančních restrikcí, kdy musí být veškeré výdaje

resortu na obranu přizpůsobeny tvrdé realitě, jedině mož-
ná a správná.

Náš dík patří všem, kteří čestně a skromně, bez náro-
ku na slávu a popularitu vykonávali a vykonávají povinnosti 
své vojenské profese, kterou povýšili na hlavní smysl své-
ho života.

Neboť sílu armády tvoří nejen zbraně, ale také hodnoty 
nemateriální povahy. Vlastenectví, svoboda a morálka roz-
hodně nejsou jen pouhou ozvěnou či rekvizitou včerejška. 
Mají co říci i dnešku.

Vojáci, občanští zaměstnanci, 
válečným veteránem není pouze ten, kdo prokázal svo-

ji čest, odvahu a svůj vztah k vlasti v minulosti, ale také ten, 
kdo neváhá ani dnes, s českou trikolorou po boku našich 
spojenců hájit ve světě myšlenku svobody a demokracie.

Chci však nejen veteránům, ale vám všem poděkovat 
za to, co jste v tomto nelehkém roce vykonali ve prospěch 
Armády České republiky.

Také vaší zásluhou zůstává naše armáda fungujícím 
systémem propracovaných manažerských postupů, 
moderních technických prostředků a dokonale připra-
vených vojáků. Udržení plné funkčnosti tohoto systému 
a jeho efektivní spolupráce s obdobnými systémy našich 
spojenců je nejen věcí služební povinnosti, ale také vaší 
osobní prestiže.

Armáda České republiky bude vždy ve své nejlepší 
paměti uchovávat vše, co bylo před lety vloženo do zákla-
dů její nové, demokratické existence. V porovnání s cenou 
odvahy a statečnosti, kterou váleční veteráni prokázali, 
musí být naše trvalá pozornost vůči nim jen základním 
stupněm naší další péče a starostlivosti. Zejména v pří-
padě druhoválečných veteránů je čas přísným arbitrem 
našich představ i činů.

Vojákům – veteránům, lidem, pro něž služba vlasti 
vždy byla a zůstává nejvyšší hodnotou a jejich profesním 
krédem, jsme navždy povinováni svou úctou a uznáním.

MUDr. Martin Barták

místopředseda vlády a ministr obrany

České republiky

ROZKAZ MINISTRA OBRANY Z 11. LISTOPADU 2009
Den veteránů
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Konferenci zahájil velitel VeV – VA plk. 
gšt. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc., který ve 
svém vystoupení zhodnotil význam konfe-
rence pro zvýšení bezpečnosti používání 
vojenských i soukromých vozidel a prohlou-
bení spolupráce mezi jejími účastníky z re-
zortu MO a civilních škol, institucí a odbor-
ných pracovišť. Jeho slova podpořil ve svém 
vystoupení náčelník služby provozu AČR 
plk. Ing. Petr Křížek, který ocenil přínos konference 
pro snížení dopravní nehodovosti v AČR a zdůraznil, že 
její hlavní příčinou není technický stav vozidel, ale lidský 
faktor. 

V jednotlivých vystoupeních byly dále představeny 
pokrokové přístupy k možnému řešení problematiky bez-
pečnosti provozu v oblasti lidského činitele, vybavení 
vozidel a stavu pozemních komunikací. Mezi nejzajíma-
vější patřily příspěvky o vyšetřování dopravních nehod 
autobusů, simulaci překlopení vozidel a jízdních souprav, 
nebezpečnosti železničních přejezdů, asistenčních systé-
mech ve vozidlech, technologickém vybavení komunikací 
a působení na psychomotorické vlastnosti řidičů.

V průběhu konference byla provedena pre-
zentace kluzné plochy pro nácvik zvládání kri-
zových situací na silnici. Ukázky v provádění 
vyhýbavého manévru na rovině a zvládání smy-
ku v zatáčce vedl prap. Petr Pohonič. Účastníci 
konference měli možnost porovnat chování 
vozidla bez systému ABS a vozidla se systé-
mem ABS a ESP. Další praktickou ukázkou 
byla prezentace simulátoru převrácení vozidla, 

kde prap. Zoltán Bíró předvedl význam používání bezpeč-
nostních pásů v automobilu.

V rámci  ukázky simulační techniky k modelování krizo-
vých situací při řízení vozidel byl představen řidičský tre-
nažér AT 99 VRT. Účastníkům konference o. z. Ing. Jan 
Lutonský předvedl možnost měření reakční doby sešláp-
nutí pedálu brzdy při kolizní situaci, která vznikla vběhnu-
tím divočáka, zřícením stromu nebo vyjetím traktoru s pří-
věsem na silnici. Další ukázku řídil kpt. Ing. Jiří Kubín na 
trenažéru motocyklu Honda RT 1, který umožňuje simulo-
vat vstup chodce do vozovky, nenadálé vyjetí jiného vozi-
dla od krajnice nebo v protisměru. U obou trenažérů lze 
simulovat jízdu v noci, na štěrku, náledí, v mlze. 

KONFERENCEKONFERENCE 
k prevenci dopravní nehodovosti 

v rezortu MO

Institut dopravní výchovy AČR pořádal ve dnech 3. až 4. listopadu 2009 odbornou konferenci na téma 
„Prevence dopravní nehodovosti v rezortu MO“. Konference byla zaměřena zejména na prevenci doprav-
ní nehodovosti, efektivnost odborné přípravy vojenských řidičů a využití elektronických systémů pro bez-
pečné používání vozidel. Odborného jednání konference se zúčastnili zástupci útvarů a zařízení AČR, 
zástupci odborných pracovišť zabývající se bezpečností silničního provozu jednotlivých rezortů a civilní 
odborná veřejnost.
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Představení elektronického zařízení pro monitoro-
vání efektivnosti a bezpečnosti používání vojenských 
vozidel provedl o. z. Ing. Bedřich Sedlák. Zařízení, které 
bylo prezentováno ve vozidle Škoda Octavia, umožňuje 
sběr a záznam dat o režimu jízdy vozidla a chování řidiče, 
s využitím záznamové jednotky BlackBox a GPS. 

Z jednání konference vyplynuly pro činnost rezortu MO 
závěry a doporučení k implementaci Národní strategie bez-
pečnosti silničního provozu na podmínky AČR, vytvoření 
koordinačního orgánu pro bezpečnost provozu vozidel, 
zkvalitnění informovanosti o stavu bezpečnosti provozu 
vozidel ozbrojených sil a dopravní kázně vojenských řidičů, 
zefektivnění zdokonalovací odborné přípravy formou spe-
ciálních řidičských kurzů na odpovídající učebně výcvikové 
základně a provádění účelných preventivně osvětových 
akcí s tématikou bezpečnosti provozu motorových vozidel.

Účast na konferenci, příspěvky ve sborníku, jednotlivá 
vystoupení a diskuse ukazují na aktuálnost řešené proble-
matiky v celé její šíři od výchovy účastníků silničního pro-
vozu až po moderní konstrukční prvky vozidel i pozemních 
komunikací, a také na zájem vojenských útvarů a zařízení 
i odborných pracovišť mimo rezort ministerstva obrany 
o otázky bezpečnosti provozu.

Účastníci konference projevili zájem dále spolupraco-
vat při řešení konkrétních úkolů a projektů, které přispějí  
ke zlepšení stavu v oblasti přípravy řidičů a bezpečnosti 
provozu vozidel ozbrojených sil. Vzhledem k závažnosti 
a trvalé aktuálnosti řešené problematiky se vyslovili pro 
potřebu konání obdobné konference i v příštím roce. ·

Text: pplk. Ing. Jaroslav Král

Foto: prap. Petr Hrušecký
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V první teoretické části byly účastníkům kurzu objasněny 
pojmy, zásady struktury a organizace procesu ZPVZ, infor-
mační tok a využívané zdroje informací. V dalším průběhu 
byl hlavní důraz položen na objasnění významu, fungová-
ní a praktické zvládnutí základního kamene celého procesu 
ZPVZ, a to vyhledání, analýzy, záznamu, zpracování a jeho 
předání k uložení do databáze poznatků. 

Na závěr kurzu byli účastníci kurzu prověřeni ze zna-
lostí získaných kurzem praktickým zpracováním poznatku 
a jeho vložení do databáze LL (ke zpracování poznatku jim 
byly poskytnuty závěrečné zprávy od kontingentů KFOR). 
Výsledek testu ukázal, že účastníci kurzu dobře zvládli 
jak teoretickou část, tak i praktické zpracování poznatku 
v požadovaném formuláři.

Všichni účastníci kurzu projevili potřebné znalosti 
a obdrželi osvědčení o absolvování kurzu, které jim na 
závěr předal náčelník Institutu doktrín VeV – VA plukovník 
gšt. Ing. Tomáš Rak. 

Při závěrečném Hot Wash-Up (diskusi o přínosu a pro-
spěšnosti kurzu) účastníci pilotního kurzu vysoce ocenili 
kvalitu přípravy a zabezpečení kurzu a jeho odbornou úro-
veň. Poukázali také na některé cesty k jeho dalšímu zkva-
litnění. Jednalo se především o potřebu prodloužení kur-
zu o jeden den, procvičování zpracování poznatků a jejich 

vkládání do databáze LL 
s použitím nově zavádě-
ného softwaru. Zároveň 
však požadovali odbor-
né informování velitelů 
útvarů o problematice LL 
a možnostech využívání 
databáze poznatků pro 
jejich činnost. ·

Text a foto: 

o. z. Ing. Jozef Buza

ZÁKLADNÍ KURZZÁKLADNÍ KURZ  
organizátorů procesu získávání poznatkůorganizátorů procesu získávání poznatků

a využívání zkušeností na stupni prapor-brigádaa využívání zkušeností na stupni prapor-brigáda

Proces získávání poznatků a vy-
užívání zkušeností je jedním 

z důležitých nástrojů podpory veli-
telů v jejich rozhodování při nápravě 
a odstraňování nedostatků a při zazna-
menávání a sdílení nejvhodnějších 
postupů. Ke zkvalitnění tohoto procesu 
proběhl u Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie ve dnech 3. – 5. 11. 2009 
„Základní kurz organizátorů procesu 
získávání poznatků a využívání zkuše-
ností na stupni prapor–brigáda“. Tento 
„pilotní“ kurz byl připraven Institutem 
doktrín, kterého se celkem zúčastnilo 
15 vybraných příslušníků AČR (13 od 
SpS a 3 od ostatních součástí AČR).
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Dle odborného pokynu náčelníka Generálního štábu 
AČR k organizaci a provádění odborné přípravy řidičů 
vozidel ozbrojených sil se uskutečnila dne 11. 11. 2009 
u Odboru přípravy logistických a zdravotnických odbor-
ností (OpřLogZdOdb) Institutu výcviku zdokonalovací 
příprava řidičů v řízení a údržbě pásových bojových vozi-
del typu BVP–2 a T–72.

Z technických a povětrnostních důvodů řídící 
zaměstnání upřesnil řízení vozidel s ochrannými brýle-
mi v pochodové poloze. I přes to, že výcvik probíhal za 
velmi nepříznivého počasí, všichni řidiči prokázali své 
zkušenosti a zvládli řízení pásových bojových vozidel na 
výtečnou. 

O náročnosti zdokonalovacího výcviku a o faktu, že 
letos Martin opravdu nepřijel na bílém koni, svědčí při-
ložené fotografie. ·

Text a foto: kpt. Ing Radim Zákoutský

ODBORNÁ PŘÍPRAVA ŘIDIČŮ ODBORNÁ PŘÍPRAVA ŘIDIČŮ 
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Dne 16. října 2009 
navštívila Velitelství 
výcvi ku – Vojenskou 
akademii ve Vyškově 
skupina dalších patnác-
ti srbských studentů 
Vojenské akademie 
z Bělehradu.

Stejně tak jako před 
pěti týdny jejich kole-
gové, měli možnost po 
dobu týdenního pobytu 
v České republice nav-
štívit některé útvary 
a zařízení AČR. Během 
několikahodinové náv-
štěvy u VeV – VA ve 

Vyškově měli příležitost zavítat nejen do Haly vzdušných 
sil, která slouží k výcviku příslušníků leteckého pozem-
ního technického personálu a protiletadlového raketové-
ho vojska AČR, ale také do prostor Odboru simulačních 
a trenažérových technologií. Po seznámení s možnostmi 
využití tohoto simulačního střediska si prohlédli místnost 
řídícího cvičení, osádkové simulátory a laserový soubojový 
simulátor MILES 2000. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, zastupující TID VeV – VA

Foto: Olga Karaffová

Srbští studenti opět ve Vyškově
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Cílem této zahraniční návštěvy bylo pra-
covní jednání o možnosti spolupráce mezi 
Velitelstvím výcviku – Vojenskou aka-
demií ve Vyškově (VeV – VA), Britským 
vojenským poradním týmem (BMATT/CZ) 

a U.S.Army. 
V doprovodu zástupce veli-

tele VeV – VA plukovníka gšt. 
Zbyňka Janečky delegace 
zahájila oficiální jednání nejprve 
u BMATT/CZ za účasti velitele 
BMATT/CZ plukovníka Roberta 
Rusella. Součástí programu 
byla i návštěva výcvikového 
zařízení pro boj v zastavěné 
oblasti „Jeseník“. 

Závěrečná část programu 
pak byla věnována briefingům, 
při kterých  informoval brigád-
ního generála Joe E. Ramireze 
nejprve zástupce velitele 
VeV – VA plukovník gšt. Zbyněk 
Janečka o činnosti a poslání 
VeV – VA a poté ředitel Ústavu 
jazykové přípravy (ÚJP) plukov-
ník Ladislav Chaloupský o čin-
nosti a poslání ÚJP. ·

BRIGÁDNÍ GENERÁL BRIGÁDNÍ GENERÁL 
JOE E. RAMIREZ JOE E. RAMIREZ 
jednal ve Vyškovějednal ve Vyškově  

V úterý dne  24. listopadu 2009 navštívi-

la posádku Vyškov zahraniční delega-

ce, vedená zástupcem ředitele J5, United 

States European Command. 

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Olga Karaffová
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V těchto dnech vrcholí na tankové střelnici 
Mětikalov a protiletadlové střelnici Březina ve vojen-
ském újezdu Hradiště kurz deseti instruktorů. Ti se 
specializují na zvládnutí dálkově ovládaného zbrojního 
stanoviště (RCWS), aby mohli své zkušenosti předá-
vat dál.

Systém RCWS-30 je nejmodernější věží se zbraní 
ráže 30 mm, která výrazně zvyšuje možnosti a život-
nost moderního bojového vozidla o vysoké pohybli-
vosti. Výzbroj věže RCWS-30 zahrnuje jak nosič dvou 
protitankových či víceúčelových střel naváděných 
šestinásobnými výmetnicemi zadýmovacích granátů, 
tak i souosý víceúčelový kulomet ráže 7,62 mm.

Jedním z vedoucích kurzu je velitel roty nadporučík 
Jiří Kovalčík, příslušník 4. brigády rychlého nasazení, 
který na adresu Panduru II uvedl: „Je to bojové vozidlo 

se skvělými vlastnostmi. Jeho testováním jsem strávil 
celé tři měsíce. Dokáže překonávat překážky s lehkos-
tí a osádka se v něm cítí velmi bezpečně. Vozidlo má 
dvojité dno, které zlepšuje bezpečnost osádky proti 
účinkům pozemních min. Proto jsou i sedačky zavěše-
ny na střeše korby. Vozidlo dokáže i plavat. Do dneš-
ního dne máme vyškoleny čtyři kompletní osádky. 
Instruktoři, kteří zvládnou tento kurz, se budou podí-
let na školení dalších příslušníků mechanizovaných 
jednotek ve vojenských posádkách Tábor a Žatec.“
Jedná se o nástupce vozidla Pandur I, obrněného vozi-
dla, které je dlouhodobě prověřené mnoha armádami 
světa. ·

PANDURY NA HRADIŠTI 
ovládlo deset 

instruktorů

Koncem letošního září převzala 

Armáda České republiky pro 

potřeby mechanizovaných jednotek 

od rakouské firmy Steyr prvních 

sedmnáct obrněných transportérů 

druhé generace Pandur II 8x8 CZ.
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• Celkem se pro české vojáky počítá se 107 
kusy těchto kolových bojových vozidel 
pěchoty, a to jak v základní bojové verzi 
s věžovou nástavbou, tak i ve velitelské, 
průzkumné, ženijní a v neposlední řadě ve 
zdravotnické úpravě. 

• Obrněný transportér Pandur II je určen 
k zabezpečení schopností vedení bojové čin-
nosti proti živé síle, pozemním i vzdušným 
cílům, zabezpečení rychlé a spolehlivé pře-
pravy mechanizovaných jednotek do míst 
nasazení a schopnosti vedení boje v denních 
i nočních podmínkách a za snížené viditel-
nosti včetně zabezpečení automatizovaného 
přenosu zpráv na nadřízený stupeň, v rámci 
operací prováděných pozemními silami. 

• Plánuje se nasazení v zahraničních misích, 
především v Afghánistánu. Jeho další 
využití je možné například při živelních 
pohromách. 

• Od května do července 2009 probíhaly vojs-
kové zkoušky u dvou kusů tohoto kolového 
bojového vozidla pěchoty. Jízdní, speciál-
ní a střelecké zkoušky se konaly ve vojen-
ských újezdech Hradiště a Libavá, plavby 
na vodním cvičišti ve vojenském újezdu 
Březina. Bylo testováno na desítky různých 
parametrů. 

 

Souhrnné údaje: 

Autor: Stanislav Stebila, 
tiskový a informační pracovník SOVZ Hradiště
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Cisco Networking Academy Program (NetAcad) je glo-
bální celosvětový vzdělávací program zaměřený na infra-
strukturu počítačových sítí a komunikačních technologií, 
který je uznáván v řadě zahraničních armád stejně jako 
komerčních firmách. Cílem programu je přispět k profes-
ní přípravě specialistů pro potřeby budování informační 
společnosti. 

Historie programu se začala v roce 1993, kdy se začal 
projevovat nedostatek kvalitních síťových odborníků. Vznikl 
tak distanční systém vzdělávání, který vzbudil ve světě 

obrovský zájem. Postupně tedy došlo ke standardizaci 
učebních osnov a v roce 1997 byl spuštěn a uvolněn portál 
Cisco academy. V České republice se program začal rozvíjet 
v roce 1999 a následující rok byla slavnostně otevřena první 
regionální akademie jako společný projekt sdružení Cesnet 
a Katedry telekomunikační techniky ČVUT. Postupem času 
se síť regionálních akademií rozrostla. Cisco akademie, 
registrovaná pod VeV – VA Vyškov, vznikla v polovině toho-
to roku a organizačně, myšleno v systému Cisco studijního 
programu, spadá pod regionální akademii Brno. 

Dne 20. listopadu 2009 proběhlo v prostoru Odboru informačních techno-

logií slavnostní otevření učebny technologií CISCO. Akce se zúčastnili 

představitelé sekce KIS, velení Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov, 

zástupci regionální CISCO akademie Univerzity obrany, zástupci jednotlivých 

institutů VeV – VA a zástupci posádkových subjektů. Učebna bude sloužit pro 

výuku v kurzech CCNA (Cisco Certified Network Associate), pořádaných v rámci 

lokální akademie CISCO u VeV – VA.

Slavnostní otevření

CISCO AKADEMIE
ve Vyškově
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Součástí programu je systém podporující e-learningově 
orientované vzdělávání, což umožňuje vysoce efektivně 
získávat znalosti o síťových technologiích v současné době 
stále více potřebných pro chod naší společnosti. Program 
Cisco academy tak částečně nahrazuje klasickou formu 
vzdělávání. Studenti programu mají k dispozici:
· přednášky v českém jazyce pod vedením zkušeného 

lektora Cisco akademie; 
· online studium a přístup k bohatému multimediálnímu 

studijnímu materiálu (kurikulu) přes internetový portál 
cisco.netacad.net, který je v anglickém jazyce;

· systém průběžného testování znalostí, kdy studenti 
vykonávají během kurzu průběžné testy na počítačích  
(řádově 40 testů v anglickém jazyce);

· praktické cvičení v Cisco učebně na reálných zařízeních 
opět pod dozorem lektora;

· obrovskou spoustu virtuálních laboratorních cvičení, ke 
kterým mohou využívat program PacketTracer. Tento 
umí na počítači simulovat prostředí malých i rozsáhlých 
počítačových sítí a je studentům k dispozici v plné verzi 
a zdarma;

· individuální nebo skupinové konzultace v průběhu stu-
dia s jejich lektorem Cisco akademie;

· z každého semestru (celkem 
u nás 4) plní závěrečný test v anglickém 
jazyce, který představuje souhrnné ově-
ření znalostí problematiky.

Uvedené vlastnosti dokazují, že lze 
v dnešní době úspěšně aplikovat sys-
tém e-learningové výuky ve vzdělávání 
a kurz poskytuje studentům opravdu 
kvalitní a vysoce atraktivní obsah boha-
tě využitelný v praxi u AČR. Technologie 
Cisco jsou momentálně nasazeny na 
stacionární celoarmádní datové síti 
(CADS), tak nově i v polních komunikač-
ních systémech (TAKOM), které jsou 
provozovány jak u nás, tak v zahranič-
ních misích, kterých se AČR účastní. 
Z těchto faktů také plyne, že je o ten-
to studijní program ze strany armády 
poměrně velký zájem a účastníci kurzu 
mohou své získané znalosti dokonale 

využívat. Navíc vzhledem ke skutečnosti, že multimediál-
ní studijní materiály a testy probíhají v anglickém jazyce, 
si studenti prohlubují a zlepšují zejména pasivní část své 
angličtiny. 

Na VeV – VA Vyškov budou prováděny kurzy podle 
studijního programu CCNA Exploration. Tento je tvořen 
celkem čtyřmi semestry (slovo semestr je pouze názvo-
sloví Cisco akademií a neodpovídá klasickému školskému 
semestru). První semestr se zaobírá základní architektu-
rou počítačových sítí. Druhý semestr je zaměřen zejména 
na statické a dynamické směrování v sítích založených na 
protokolu TCP/IP. Třetí podrobně rozebírá síťovou tech-
nologii ethernet a problematiku přepínání v těchto sítích. 
Poslední část kurzu je věnována rozsáhlým datovým sítím 
a technologiím WAN. 

Momentálně probíhá ve Vyškově první běh, jehož se 
účastní devět studentů z různých útvarů. Na rok 2010 
je naplánováno vyškolení dalších 27 posluchačů a kapa-
cita kurzu je již zcela naplněna. Vzhledem k rozsáhlosti 
a zejména časové náročnosti tohoto učebního programu 
jak pro lektory, tak zejména pro studenty, není možné pro-
vést více jak tři běhy během roku. ·

Text: npor. Ing. Robert Drmola, foto: Olga Karaffová
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U Institutu výcviku Oddělení přípravy 
požárních odborností (OdPřPoOdb) pro-
běhl ve dnech 12. až 21. října 2009 kurz 
„Hasič strojník – ověření“.

Cílem výcviku je prověřit úroveň 
odborných znalostí a praktických doved-

ností hasičů-strojníků vojenských hasičských 
jednotek (VHJ) AČR, potřebných pro výkon jejich náročné 
služby. Ověření odborné způsobilosti strojníků probíhá 
každých pět let. Formou se jedná o zkrácený základní kurz 
„Hasič strojník“, ovšem s úrovní opírající se o dovednosti 
získané v průběhu pětileté praxe u jednotek VHJ. 

Kurz začíná teoretickou přípravou zaměřenou na tech-
nické minimum nutné k obsluze nástaveb požárních 
automobilových stříkaček (CAS) a s nimi spojenými pod-
vozkovými prvky. Nemalá pozornost je věnována možnos-
tem nouzového ovládání podvozků a nástaveb. Příprava 
dále probíhá na samotné technice a vrcholí praktickými 
zaměstnáními na VMC Myslejovice, kde probíhá odborně 
náročná součinnost cisteren při nácviku dálkové dopravy 
vody. Ojedinělou záležitostí je (na stanicích problematicky 
proveditelný) výcvik s použitím pěny, kterou s úspěchem 
simulujeme rozpuštěným barvivem. 

Kurz je zaměřen na nejpoužívanější požární automobi-
ly v AČR (T-815, T-148, LIAZ), požární přívěsy vybavené 
spalovacími motory, plovoucí čerpadla a další technické 
prostředky požární ochrany spadající do působnosti Strojní 
služby. ·

Text a foto: prap. Zdeněk Šavelka

Ukončení kurzu Ukončení kurzu 
„Hasič strojník – ověření“„Hasič strojník – ověření“
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Obsahem odborné části výuky a výcviku bylo zvlád-
nout technické minimum vozidel UAZ 469 a LR 90S a zís-
kat základy v řízení vozidel určených zejména k jízdě po 
nezpevněných komunikacích. Teoretická část výuky probí-
hala na specializované učebně, kde byli posluchači sezná-
meni s konstrukčními a ovládacími prvky vozidel. Neméně 
důležitou součástí výuky byla i témata z vojenské a civilní 
legislativy, která se zabývá přípravou řidičů (např. novelizo-
vaný předpis Všeob-P-37, Zákon č. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích aj.). 

Jedna z nejzajímavějších částí praktického výcviku se 
odehrála na cvičišti řízení automobilů. S řízením vozidla ve 
zvláštním režimu za použití přístroje pro noční vidění Klára 
se totiž setkali poprvé v životě. Toto zařízení slouží řidičům 
k řízení vozidel bez použití potkávacích světel. Noktovizor  
Klára zesiluje zbytkové světlo (stačí odraz světla od hvězd 
na obloze), a tím umožňuje sledovat okolí nejméně do 
vzdálenosti 200 metrů. V rámci výcviku se posluchači nau-
čili, jak přístroj správně nasadit, popřípadě seřídit optiku, 
a zásady správného používání tak, aby nedošlo k poškoze-
ní zraku řidiče. Dalším zajímavým zaměstnáním byl výcvik 
na simulátoru převrácení vozidla, který je jediným svého 
druhu v AČR. Na něm všichni posluchači zažili pocity řidi-
če při vážné dopravní nehodě, při které se vozidlo otočilo 

několikrát kolem podélné osy a zůstalo ležet na střeše. 
Každý si pak mohl vyzkoušet, jak je složité odepnout bez-
pečností pás a vozidlo opustit.

Podíl na zdárném průběhu odborné části kurzu měli 
učitelé pracoviště přípravy řidičů osobních vozidel pod 
vedením nprap. Jana Soldána a na vševojskové části veli-
tel 5. školní roty kpt. Ing. Jaroslav Janúšek. 

Vyvrcholením kurzu bylo složení závěrečných zkou-
šek z odborné a vševojskové části výcviku. Při slavnost-
ním vyřazení dne 30. října 2009 obdrželi všichni úspěšní 
absolventi z rukou velitele Vojenské autoškoly majora Ing. 
Rudolfa Černého osvědčení o absolvování kariérového 
kurzu a zároveň Osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil 
skupiny V-B. ·

Text a foto: nprap. Jan Soldán, 

Institut dopravní výchovy

Odborný kurz řidičů Odborný kurz řidičů 
profesionálůprofesionálů

U Institutu dopravní výchovy byl 

počátkem měsíce října zahá-

jen základní rotmistrovský kurz 

řidičů osobních terénních vozidel. 

Naplánován byl v délce čtyř týdnů 

a jeho cílem bylo splnit kvalifikač-

ní předpoklady pro výkon základní 

funkce vojenského řidiče a získat 

OŘVOS skupiny V-B. Do tohoto kur-

zu nastoupila po splnění základního 

výcviku skupina třinácti posluchačů.
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Velitelem tohoto kurzu byl určen prap. Martin Beneš, 
který se o začínající spolupráci s touto školou zmiňuje tak-
to: „Kurz byl upravován podle požadavků školy, kdy v polo-
vině měsíce června byl představitelům školy představen 
návrh kurzu. Podle vznesených připomínek jsme kurz upra-
vili a na začátku měsíce října, při druhém jednání, jsme jen 
upřesnili organizační náležitosti. Z důvodu požadavků na 
účel kurzu a délku kurzu jsme museli vytvořit, respektive 
kombinovat dva již zaběhnuté druhy kurzů, které u našeho 
odboru pořádáme, a to kurz pro Diplomatickou akademii 
Ministerstva zahraničních věcí a kurz pro civilní zaměstnan-
ce NATO. Škola má zaměření nejen humanitárního směru, 
ale také sociálního, to znamená, že její studenti mimo jiné 
jezdí pomáhat i do uprchlických táborů a rómských osad. 
Součástí jejich studia je také tříměsíční stáž v různých kri-
zových a rozvojových zemích, např. Rwanda, Arménie, 
Gruzie apod., během které uplatňují své dosavadní znalosti 
a také sbírají cenné zkušenosti pro své budoucí poslání.“  

A právě tento kurz měl připravit studenty k plnění toho-
to nelehkého poslání nejen po fyzické a psychické stránce, 
ale také konfrontovat jejich znalosti a dovednosti získané 
při dosavadním studiu s praxí. 

Jeho samotný průběh přibližuje prap. Beneš slovy: 
„Kurz se skládal z dvoudenní teoretické části, kdy byla 
studentům vysvětlena problematika minového nebezpe-
čí a nebezpečí nástražných výbušných zařízení, orientace 
v terénu s mapou a s GPS navigací, zásady první pomo-
ci, použití prostředků ochrany proti zbraním hromadného 
ničení, problematika kulturních rozdílů v zemích budoucího 
působení, používání spojovacích prostředků, problemati-
ka přežití v neznámém prostředí a mnoho jiných témat. 
Nedílnou součástí byla také psychologická příprava, která 
zahrnovala psychologii jednotlivce, skupiny, chování v zaje-
tí, způsob vyjednávání apod. Přímo na teoretickou část, 
která končila v úterý 3. 11. 2009 okolo půlnoci, navazovala 
hned od středečních ranních hodin praktická část. Ta byla 

STUDENTI STUDENTI   VYŠŠÍ VYŠŠÍ   ŠKOLY ŠKOLY   SOCIÁLNÍSOCIÁLNÍ  
poprvé prověřili své schopnosti u VeV – VApoprvé prověřili své schopnosti u VeV – VA  

Ve dnech 2. – 6. listopadu 2009 proběhl u VeV – VA další z Kurzů speciální pří-

pravy pro krizové situace. Jako obvykle byl organizován Odborem přípravy 

do mírových operací, ale tentokrát premiérově pro 29 studentů druhého ročníku 

Vyšší odborné školy sociální – CARITAS, mezi kterými byla převážná většina žen. 
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směřována k tomu, aby si studenti mohli vše, co se nauči-
li, prakticky vyzkoušet, a to ve spojení s extrémní fyzickou 
i psychickou zátěží. Nedostatek spánku, jídla, dlouhé pěší 
přesuny, občasné týmové neshody a také velmi špatné 
počasí studentům kurz značně ztěžovaly. Z důvodu nároč-
nosti kurzu byl po celou dobu přítomen lékař a psycholog. 
K zabezpečení co nejreálnějších situací se na kurzu již tra-
dičně podílely i další instituty VeV – VA a složky AČR, stej-
ně jako příslušníci Policie České republiky, s kterými spolu-
pracujeme s velmi dobrými zkušenostmi již delší dobu.“

Není se čemu divit, že z 29 studentů jej v pátek ráno 
úspěšně ukončilo pouze 15, a to 
za doprovodu neskrývaných emo-
cí. Následně pak obdrželi z rukou 
náčelníka Institutu rozvoje plk. 
gšt. Ing. Karla Klínovského, ředi-
tele Vyšší odborné školy sociální 
– CARITAS Mgr. Martina Bednáře, 
Ph.D., a náčelníka Odboru přípra-
vy do mírových operací pplk. Ing. 
Petra Dušátka pro ně velmi cenné 
osvědčení o úspěšném absolvová-
ní této přípravy. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, 

prap. Martin Beneš, OdPřMO

Foto: Hana Jurčová

Kurz CIVPOL

V souladu s Rámcovou dohodou 
o spolupráci mezi Ministerstvem vni-
tra a Ministerstvem obrany proběhl 
u VeV – VA ve dnech 2. – 6. 11. 2009 
příprava PČR před vysláním do zahra-
ničních operací – kurz CIVPOL (Civilian 
Police Course).

Cílem kurzu bylo připravit pří-
slušníky Policie České republiky na 
splnění úkolů v mírových operacích 
EU a OSN, a to zejména na úze-
mí Bosny a Hercegoviny, Kosova, 
Moldavska, Gruzie, Afghánistánu, 
Iráku, Palestiny a Libérie.

Kurz byl zakončen slavnostním 
předáním osvědčení o absolvování 
deseti příslušníkům PČR zástupcem 
náčelníka Institutu rozvoje pplk. Ing. 
Jaroslavem Medkem a policejním 
radou plk. Ing. Martinem Šebestou 
z Policejního prezídia České republi-
ky. ·

Text a foto: o. z. Ing. Josef Pešek
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Cvičiště řízení bojových vozidel (CŘBV) 
Tureč je určeno k provádění výcviku jednotlivců 
a jednotek v řízení pásových a kolových vozidel 
v terénu. Cvičiště je využíváno jak příslušníky 
Armády ČR, tak zahraničními armádami.

Dne 18. listopadu se na CŘBV Tureč konal 
praktický výcvik příslušníků SOVZ Hradiště 
– řidičů vojáků z povolání a občanských zaměst-
nanců pod vedením zástupce náčelníka mjr. 
Martina Bubely.

Na trase 3-6 km čekaly na řidiče přirozené 
i umělé překážky. Řidiči překonávali vymeze-
ný tunel, železniční přejezd, okop pro tank, průchod se 
zatáčkami, omezený průjezd, maketu mostovky mostní-
ho tanku, průchod v minovém výbušném zátarasu a také 
zastavení a rozjezd z prudkého kopce.

Cílem výcviku bylo zdokonalit a prověřit návyky řidi-
čů v řízení vozidel za složitých podmínek charakteristic-

kých pro prostor rozmístění vojsk i pro pravděpodobné 
bojiště. 

Výcvik byl prováděn vozidly LR 110, PV3S HR,T 810 
6x6, UAZ 469 BI. ·

Tiskový mluvčí SOVZ Hradiště

Stanislav Stebila

ZDOKONALOVACÍ PŘÍPRAVAZDOKONALOVACÍ PŘÍPRAVA  

řidičů profesionálůřidičů profesionálů
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Záštitu nad seminářem převzal velitel VeV – VA plk. gšt. 
Ing. Jaromír Zůna, MSc. Ve svém úvodním slovu objasnil 
význam kariérového a odborného vzdělávání všech nižších 
důstojníků AČR a poukázal na absenci tohoto typu vzdělává-
ní v celém systému přípravy rezortního personálu. Zejména 
zdůraznil, že významnou součástí systému přípravy je 
výchova k vlastenectví a k morálním hodnotám, které by 
měl ctít každý důstojník. „Především láska k vlasti a úcta 
k historickým tradicím země je nezbytným předpokladem 
k úspěšnému splnění všech úkolů, včetně úkolů v misích“, 
řekl velitel VeV – VA.  

V dalším průběhu semináře náčelník Institutu vzdělá-
vání, v zastoupení pplk. Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., ve své 
přednášce informoval přítomné o přístupu IVz k přípravám 
kurzu nižších důstojníků v kontextu celého systému přípra-
vy personálu AČR. Zdůraznil především postupný přechod 
od všeobecného k jedinečnému v rámci jednotlivých témat. 
Nutnost intenzivně se zabývat nejen přípravou velitelů rot, 
baterií a rojů, nýbrž i řídících pracovníků štábů útvarů pra-
porního a brigádního typu, zejména pak přípravou řídících 
pracovníků logistiky, KIS a odborníků operačních oddělení 
a skupin.

Gestoři připravovaných modulů informovali o chystané 
tématické náplni jednotlivých modulů. 

Valná většina návrhů se setkala s příznivým ohlasem. 
Na konečné hodnocení je jistě příliš brzy, neboť všem 
byla poskytnuta možnost vyjádřit se k problematice kurzu 
i písemně a očekávané ohlasy ze strany odborné veřejnosti 
čekají na zpracování. Lze však říci, že se VeV – VA ukázala 
jako vstřícná instituce, která neváhá využít i zpětné vazby ke 
zkvalitnění přípravy personálu.

Seminář byl organizován s cílem naplnění potřeb per-
sonálního systému. Organizací podobných zaměstnání se 
Vyškov otevírá názorům odborníků z praxe a dává najevo, že 
si váží aktivního přístupu všech příslušníků AČR s cílem ješ-
tě více zkvalitnit a zefektivnit všechny vzdělávací a výchov-
né procesy v rámci VeV – VA.

Vážení příslušníci posádky Vyškov, dovolte mi, abych na 
závěr také poděkoval všem organizátorům za vynikající pří-
stup k realizaci semináře, jmenovitě pak mjr. Ing. Ľubomíru 
Sedlákovi, kolegům z OIT za odbornou pomoc při přípravě 
zaměstnání a v neposlední řadě zabezpečovacímu praporu 
za vzornou přípravu prostor konání semináře.

Text: pplk. Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., foto: Olga Karaffová

Seminář ke „KURZU NIŽŠÍCH DŮSTOJNÍKŮ“

Dne 10. 11. 2009 se v naší posád-

ce sešel reprezentativní vzorek 

velitelů rot, baterií a příslušníků AČR 

v hodnostním sboru nižších důstojní-

ků na semináři, který byl zaměřen na 

systém vzdělávání budoucích velitelů 

jednotek a řídících pracovníků na štá-

bech útvarů praporního nebo brigádní-

ho typu.
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Oslavy měly dvě části. První byla pod vedením 
velitele roty dělostřelectva, techniky letectva, PLV 
a PLRV kpt. Pavla Šlimara. Byla zahájena dopo-
ledne sportovním dnem velitele roty. 

Ve 13 hodin kpt. Pavel Šlimar přivedl do 
restaurace U krále Jana Lucemburského na 
Společenském klubu, kde oslava pokračova-
la, svatou Barboru s doprovodem, a násled-
ně vyhlásil výsledky sportovního dne. 
Následoval ceremoniál pasování a přijetí tří 
příslušníků jednotky do „Cechu kanonýr-
ského“. Ve „Zvláštním rozkaze“ kpt. Šlimar 
uvedl: “Při příležitosti oslav tohoto svátku, 
tudíž nařizuji tři učedníky cechu kanonýr-
ského do stavu kanonýrského povýšiti a po 
jejich přísaze věrnosti tradicím kanonýrský 
jim památný glejt uděliti“. Vlastní akt paso-
vání provedl pplk. Ivan Mráz jako „Oberst 
kanonýrský“.

Součástí tohoto aktu bylo i udělení 
„Čestného členství příslušníka jednotky“, kte-
ré bylo uděleno plk. Ing. Miroslavu Hrebíčkovi, 
CSc., za jeho zásluhy o dlouhodobé udržování 
a rozvoj dělostřeleckých tradic v posádce Vyškov.

Následoval slavnostní oběd.
Druhá část slavnostního aktu byla zahájena ve 14.30 

h příchodem svaté Barbory na nástupiště Velitelství 
výcviku – Vojenské akademie, kterou opět doprovodil na 
nástupiště kpt. Pavel Šlimar. Tato část byla v režii pplk. 
Ivana Mráze, předsedy Klubu České a Slovenské obce 
dělostřelecké při posádce Vyškov.

„Svatá Barbora je patronkou všech, kdo pracova-
li s výbušninami, a zvláště dělostřelců. Její obraz věšeli 
i dávní mořeplavci na dveře komor s uskladněným střel-
ným prachem a jejich portrét zdobil i hlavně děl“, uvedl 
pplk. Ivan Mráz, který zahájil oslavy na nástupišti kasáren 
Dědice. Při úvodním vystoupení pplk. Ivan Mráz zdůraz-
nil význam oslavy svátku svaté Barbory a tradic v životě 
vojáků.

O svaté Barboře a jejím odkazu pro současnost poho-
vořil kaplan vyškovské farnosti, pan Mgr. Streit. Pan kaplan 
velmi výstižně a srozumitelně objasnil život a bytí svaté 
Barbory v době, ve které žila, a vhodně jej přirovnal k sou-
časnému životu lidí s následným odkazem pro současnou 
dobu. Velmi neformálně objasnil pohled na otázky víry 

– moci – hmotných statků – udavačství a další otáz-
ky, a vhodným způsobem přenesl tyto atributy na 

současnou dobu. Jeho vystoupení bylo oceněno 
mohutným a spontánním potleskem.

Následovaly slavnostní výstřely z historické-
ho děla, které předvedli příslušníci kurzu dělo-
střeleckých odborností roty dělostřelectva, 
pod velením kpt. Petra Reichla. Ukázka střel-
by byla skvělá a obsluha děla sklidila opět 
mohutný potlesk. 

Další část slavnostního aktu se odehráva-
la na Společenském klubu kasáren Dědice, 
v restauraci U krále Jana Lucemburského.

Tuto část slavnostního dne moderoval 
plk. v zál. Ing. Miroslav Hrebíček, CSc., 
zakladatel tradice oslav svaté Barbory ve 
Vyškově, bývalý vedoucí katedry dělostře-
lectva VVŠ PV ve Vyškově a prorektor pro 

studijní a pedagogickou činnost VVŠ PV 
ve Vyškově. Vyzval Obersta kanonýrského, 

pplk. Ivana Mráze, aby pozval mezi přítom-
né dělostřelce patronku dělostřelectva, svatou 

Barboru.
Poté následovalo vystoupení předsedy Klubu 

České a Slovenské obce dělostřelecké, kterým byl dne 
1. 10. 2009 zvolen pplk. Ivan Mráz, který v úvodu svého 
vystoupení přivítal vzácné hosty:  Dr. Vladislava Rašku, 
ředitele Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově; PhDr. 
Františka Korvase, ředitele Muzea Vyškovska; PaedDr. 
Karla Čvančaru, předsedu Klubu vojenských důchodců 
ve Vyškově a terénního pracovníka druhoválečných vete-
ránů, ředitelku pro výzkum a vývoj VOP Šternberk Mgr. 
Šárku Fajkošovou, ředitele firmy MIA STUDIO ing. Milana 
Crhonka, a Ing. Dušana Krpce, ředitele VOLAREZY ve 
Vyškově. Druhé části oslavy se zúčastnil i velitel VeV – VA  
plk. gšt. Ing. Jaromír Zůna, MSc a jeho zástupce pro peda-
gogickou činnost RNDr. František Herodek.

Ve svém vystoupení informoval pplk. Mráz o vzniku 
Klubu České a Slovenské obce dělostřelecké v posádce 
Vyškov.

Zdůraznil, že v posádce Vyškov je dislokován jeden 
z významných školících a výcvikových prvků, určených pro 
přípravu vojenských profesionálů AČR, a posádka Vyškov 
je tedy i nadále tradičním vzdělávacím centrem vojenských 
profesionálů. 

DĚLOSTŘELCI VE VYŠKOVĚ 

OSLAVILI SVATOU BARBORU

Dne 3. 12. 2009 se uskutečnily na Velitelství výcviku – Vojenské akademii v posádce 

Vyškov oslavy svátku svaté Barbory – patronky dělostřelectva. Den svaté Barbory 

si dělostřelci připomínají již od 17. století, kdy si každý druh vybíral svoji patronku. 
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Pplk. Mráz uvedl: „Proto jsme se rozhodli navázat na 
tyto tradice a dále je neformálně rozvíjet v podobě založení 
a činnosti Klubu České a Slovenské obce dělostřelecké 
v posádce Vyškov“. A dále: „Jak jsem již uvedl, lze chá-
pat dnešní setkání také do jisté míry jako symbolické. 
Spojuje bývalé příslušníky velitelsko-pedagogického sboru 
Raketového vojska a dělostřelectva s jejich bývalými žáky 
a studenty, minulými a současnými podřízenými, ale i nad-
řízenými, se současnými příslušníky dělostřelectva AČR. 
Naše setkání spojují také různé profese a odbornosti dělo-
střelectva, ale i generace lidí, kteří v minulosti, ale i sou-
časnosti plnili a plní povinnosti na různých postech, a růz-
nou měrou se zasloužili o rozvoj tohoto druhu vojska. Dnes 
se setkáváme také všichni ti, kteří jsou právem hrdi na svůj 
„cech kanonýrský“, protože dělostřelectvo představuje po 
staletí elitu každé armády a lze říct, že i v současnosti stále 
patří k významnému druhu vojska, i když jeho počet byl 
v posledních letech značně a zásadním způsobem redu-
kován. To však nebrání tomu, abychom se i v rámci klubu 
pravidelně setkávali, vyměňovali si názory a diskutovali, 
ale i navazovali nová přátelství“.

Ve svém vystoupení pplk. Mráz zmínil rovněž tradice 
dělostřelectva vojáků první republiky a ve druhé světové 
válce.

Po vystoupení byl vyhlášen „Zvláštní rozkaz Obersta 
kanonýrského“, kde Oberst kanonýrský, kromě jiného 
nařídil „den naší patronky – SVATÉ BARBORY jako svátek 
všech kanonýrů touto bohatou merendou oslaviti“.

Poté následovala volná zábava a promítání videozá-
znamů, např. z výcviku a ostrých střeleb dělostřeleckých 
odborností, udělování rytířských křížů v Martině (SR) a dal-
ších snímků ze současného života příslušníků dělostřelec-
tva AČR a roty dělostřelectva ve Vyškově.

Celý den se tedy nesl ve skvělé a přátelské atmosféře 
za podpory řady významných osobností posádky a města 
Vyškova. Lze jen s potěšením konstatovat, že naši mladší 
kolegové, příslušníci dělostřelectva tuto akci hodnotí velmi 
pozitivně a jsou na ni patřičně hrdi.

Rovněž hodnocení velitele Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie plk. gšt. Ing. Jaromíra Zůny, MSc. je pozitivní 
a lze předpokládat, že obdobná akce se uskuteční i v dal-
ších letech.

V závěru je možné shrnout přání pplk. Ivana Mráze 
všem účastníkům této skvělé akce: „Přeji vám všem do 
dalšího života pevné zdraví, dostatek munice, tabulkovou 
teplotu náplně, dostatečnou psychickou odolnost, šťast-
nou ruku při výběru životního partnera a palebných posta-
vení, spokojený rodinný život kdekoliv, malý pozorovací 
úhel, optimální meteorologické podmínky, spolehlivé spo-
jení s pozorovatelnou i s partnerkou či partnerem a hlavně, 
aby Vaše koule dělové vždy dopadly na ten správný cíl“. 

Těšíme se společně na oslavu svátku svaté Barbory 
v roce 2010. 

Text: Ing. Miroslav Hrebíček, CSc.,

pplk. Ing. Ivan Mráz,Ph.D.

Foto: Olga Karaffová
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Firma MTS Group, s.r.o., z Pardu-
bic se zhostila svého úkolu 30. září 

letošního roku se ctí, a tak si renovo-
vané prostory objektu, kterému tady 

nikdo jinak neřekne než rota, mohli 
účastníci řízení s uspokojením prohlédnout 

už za poměrně krátkou dobu. „Dělali jsme vnitřní opravy, 
nejednalo se o investiční záležitost. Bylo nutné opravit 
sociální zařízení, vodoinstalaci, podlahy a mnoho dalších 
drobností,“ vypočítával odvedenou práci technický ředi-
tel firmy Miroslav Brázda.

„Že je objekt roty opraven, je určitě dobrou zprávou 
pro cvičící, kterým jsme tak zvýšili komfort pro ubytová-
ní,“ uvedl náčelník štábu Střediska obsluh výcvikových 
zařízení z Polné na Šumavě major Ján Kmeť. S uspokoje-
ním konstatoval, že se také zvýšila nadstandardní ubyto-
vací kapacita.

Zrenovované prostory roty podle slov správce zařízení 
na Podvoří Josefa Truhláře jako první využijí zanedlouho 
příslušníci zřejmě posledního kontingentu připravujícího 
se na misi KFOR. Povzdechl si, že jej teď čeká nastěho-
vání více než sedmdesáti válend do staronových ložnic 
a doplnění interiéru dalším nábytkem.

Zkrátka práce do příjezdu prvních obyvatel je tady ješ-
tě dost. ·

Autor: Miroslav Šindelář

DOBRÁ ZPRÁVA DOBRÁ ZPRÁVA 
pro cvičícípro cvičící

Ve středu 25. listopadu 2009 se 

ve vojenském výcvikovém pro-

storu Boletice – na Podvoří uskuteč-

nilo přejímací řízení.  V jeho průbě-

hu si zástupci Vojenské ubytovací 

a stavební správy České Budějovice, 

zdejšího útvaru obsluh výcvikových 

zařízení a další zainteresované stra-

ny, prohlédli opravený objekt roty.
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Vybudování prostor pro uložení zbraní jednotek bylo podrob-
ně popsáno v časopise Profesionál č. 7/2009. Dne 30. října 
2009 byla stavba ukončena a zároveň byl vydán Kolaudační 
souhlas s užíváním stavby. V měsíci listopad pak probíhalo 
vybavení Centrálního skladiště zbraní nábytkem, skříněmi na 
zbraně a nezbytnou dokumentací, potřebnou pro zahájení 
provozu. Jako další úkol bylo provedení zaškolení jednotlivých 
uživatelů s prostředky EZS tak, aby každé jednotlivé skladiště 
jednotky bylo jako samostatná zabezpečená oblast. 

Po slavnostním otevření CSZ přišlo na řadu fyzické pře-
stěhování zbraní jednotek, které proběhlo podle harmonogra-
mu, a drobné nejasnosti se vyřešily přímo na místě. 

Dnem 1. 12. 2009 je 1. pomocník stálého operačního 
dozorčího (1. PSOD) VeV – VA zároveň dozorčím CSZ (D CSZ) 
a služby dozorčího praporu (D ŠkPr) a dozorčího Institutu 
výcviku (D IVý) byly zrušeny. To bylo také hlavním cílem, aby 
došlo ke snížení počtu osob v celodenních směnách a k lepší-
mu technickému zabezpečení uložení zbraní pro zabezpečení 
výcviku. Zbraně tzv. depozitní jsou nadále uloženy ve skladu 
Úpalí a zbraně pro potřeby VÚ 8660 jsou u dozorčího praporu 
zabezpečení (D przab) na budově číslo 45.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na reali-
zaci výstavby CSZ jak přípravou podkladů pro zadání, tak 
na vlastní realizaci, konečném nastěhování a organizačním 
zabezpečení.

Závěrem by se dalo snad jenom říct: „Ať nám všem 
slouží co nejlépe pro zabezpečení našeho života.“

Zahájení provozu Zahájení provozu 

CENTRÁLNÍHO SKLADIŠTĚ ZBRANÍCENTRÁLNÍHO SKLADIŠTĚ ZBRANÍ

Text: kpt. Ing. Milan Vodička, Oddělení logistiky VeV – VA

Foto: Hana Jurčová

Dne 1. prosince 2009 v 7.30 

hodin proběhlo slavnostní ote-

vření „Centrálního skladiště zbra-

ní“ (CZS) v suterénu budovy č. 256 

(pod knihovnou) za účasti zástupce 

velitele Velitelství výcviku Vojenské 

akademie plukovníka gšt. Zbyňka 

Janečky a zástupce náčelníka štábu 

velitelství Společných sil plukov-

níka gšt. Karola Šmehila a dalších 

přizvaných hostů z obou velitelství.
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První sobota v listopadu je již několik let u Oddělení 
přípravy potápěčů (OdPřPo) zasvěcena setkání se zdra-
votně postiženými dětmi z klubu Paprsek na akci s poe-
tickým názvem „Mrštná rybka“. 

Jako každý rok, tak i letos se toto dopolední setkání 
konalo ve vyškovském aquaparku, který se skvěle hodí pro 
pořádání zábavných her ve vodním prostředí. Vrcholem 
celé akce byla ukázka potápění pro všechny zúčastněné. 
Instruktoři a potápěči z OdPřPo takřka v plném složení 
se více než dvě hodiny věnovali zájemcům, kteří alespoň 
na chvíli zatoužili nakouknout pod vodní hladinu s přístro-
jem. První se do vody podívala sedmiletá slečna a strh-
la tím lavinu všech ostatních – nejen dětí, ale i rodičů. 
Zejména zdravotně postižené děti byly nesmírně vděčné 
a z jejich tváří bylo snadné vyčíst spokojenost a nadšení. 
Bylo až neuvěřitelné, jak se některé děti naprosto přiro-
zeně chovají ve vodě, resp. pod vodou. Jeden kluk mi 
dokonce zmizel pod hladinou ještě dřív, než jsem mu 
stačil vysvětlit, co a jak. Celá akce gradovala okolo 11. 
hodiny, kdy proběhlo předání sladkých odměn dětem. I 
my, kteří jsme akci zabezpečovali, jsme dostali od před-
sedkyně klubu Paprsek Jaroslavy Bednářové keramickou 
mrštnou rybku na památku. Rozloučili jsme se s přísli-
bem, že příští rok se v listopadu opět sejdeme a budeme 

moci dětem, nejen těm zdravotně postiženým, zpříjemnit 
jedno sobotní dopoledne. 

Celé akce se zúčastnilo asi 70 lidí. Mezi pozvanými byl 
i senátor Ivo Bárek, který si toto setkání rovněž pochva-
loval. ·

Za Oddělení přípravy potápěčů

npor. Ing. Zdeněk Palacký

„Mrštnou rybku“ ovládla ukázka potápění

„MRŠTNÁ RYBKA“„MRŠTNÁ RYBKA“
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Institut dopravní výchovy Velitelství výcviku – Vojenské 
akademie (VeV – VA) připravil ve spolupráci s Minister-
stvem dopravy – BESIP dne 24. listopadu 2009 v prosto-
rách Společenského klubu kasáren Dědice další velmi zají-
mavou akci v oblasti dopravní výchovy. Byla určena nejen  
posluchačům VeV – VA, zaměstnancům útvarů a zařízení 
posádky Vyškov, ale byli také pozváni studenti středních 
škol města Vyškova. 

The Action je specifický emotivní projekt pro všechny 
účastníky silničního provozu. Cílem projektu je prevence 
užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením 

motorových vozidel a během něj, 
rychlé nebo nezodpovědné jízdě 
a důraz na používání pásů. Pomocí 
moderních uměleckých prostředků 
a dějových zvratů byli diváci zaplně-
ného kinosálu vtaženi do příběhu 
a emocí, které se odehrávají nejen 
v průběhu dopravní nehody, ale i po 
ní. Byli také seznámeni s možnými 
dopady v podobě trvalého zdravotní-
ho postižení, které mohou provázet 
účastníky dopravní nehody po zbytek 
jejich života.

S tímto jedinečným a velmi půso-
bivým projektem se snaží BESIP MD 
preventivně působit již 5 let po celé 
Evropě a Vyškov tak měl příležitost 
díky Institutu dopravní výchovy (IDV) 
stát se jedním z míst Tourné 2009. 
Reakce účastníků po skončení před-
stavení: „Odcházím s rozporuplný-
mi pocity, jsem docela rozhozený 
a přemýšlím, zda má cenu při jízdě 
riskovat….“, „Tekly mi i trochu slzy, 
když jsem slyšela jednotlivé příbě-
hy a nezávidím těm, kteří musí být 
u dopravních nehod…“. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

Foto: Hana Jurčová

v posádce Vyškov

Skutečný příběh o skutečných lidech se skutečnými zážitky…

THE ACTION
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Pod režií a scénářem plk. v.v. Mgr. Františka Bartoníka 
a Ing. Stanislava Klusala za výbor ÚZO VSR Vyškov a ve 
spolupráci KVD Vyškov I., proběhl III. ročník vyškovské 
veteránské vzduchovky. Ke zdárnému průběhu významně 
a nezanedbatelně přispěli paní Bartoníková, paní Klusáková 
a Dr. Josef Hlaváč. 

Soutěž proběhla jako každoročně v DDM ve Vyškově. 
Soutěže se zúčastnila dvě družstva z Bučovic, dvě družstva 
z Blanska, družstvo rehabilitovaných z Vyškova a družstvo 
KVD Vyškov I. Družstvo KVD Vyškov I. bylo reprezentová-
no těmito závodníky: Ing. Václav Šulc, Ing. Oldřich Plch, 
Jaroslav Nechvíla, Vladimír Jurda a vedoucí družstva 
Dr. Karel Čvančara.

K zabezpečení celé akce a bezproblémovému průbě-
hu významně přispěli velitel posádky plk. gšt. Ing. Jaromír 
Zůna, MSc., a jeho podřízení mjr. Ing. Karel Polínek, nprap. 
Karel Brožek a paní Olga Karaffová. Soutěž se konala dne 
10. listopadu 2009 k výročí Dne veteránů pod mottem 
„Bystré oko, přesnou ránu pro přátelství veteránů“.

Systém soutěže: Přihlášená čtyřčlenná družstva muži 
i ženy ve společné kategorii. Střílelo se dle pravidel spor-
tovní střelby ze vzduchovky v poloze vstoje bez opory na 
vzdálenost 10 m. 3 nástřelné, 5 ran soutěžních, dvouko-
lově – celkem 10 ran. Družstvo střílelo celé v pořadí dle 
vylosování. Byl povolen dopink – bohužel pouze v oblasti 
morální – ve formě dobré pohody a přátelské nálady.

Účastníci velmi kladně hodnotili úvodní vystoupení plk. 
gšt. Ing. Jaromíra Zůny, MSc., i jeho neformální zájem 
o tuto soutěž.

Na závěr vlastní soutěže proběhla doplňková soutěž 
„Diabolo duelo“ (Ďábelský souboj). Byla to soutěž dvojic-
vyřazovací o velmi pěkné ceny.

Celá soutěž byla velmi úspěšná pro naše reprezentan-
ty. V soutěži družstev jsme zvítězili a v soutěži jednotlivců 
zvítězil Ing. Oldřich Plch a náš úspěch dovršili v soutěži 
„Diabolo duelo“. Zvítězil opět Ing. Oldřich Plch, druhý 
skončil Jaroslav Nechvíla a  na třetím místě se umístil Ing. 
Václav Šulc. ·

III. ročník III. ročník 
Vyškovské veteránské Vyškovské veteránské 

vzduchovkyvzduchovky

Motto soutěže: „Bystré oko, přesnou ránu pro přátelství veteránů.“

RAŠNER – pekařství Vyškov
KOTÍK, s.r.o. Lovecké a rybářské potřeby 

Vyškov 
VRBÁTSKÝ MILAN, ARMY-shop Vyškov
GREGOR Břetislav – fy. Lesna – výroba sví-
ček Vyškov

I jim patří naše poděkování!

K obohacení celé akce přispěli následující 
sponzoři:
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V letošním roce se zde sešlo na 140 vojenských 
důchodců, mezi které zavítali významní hosté jako 
místostrarosta Vyškova pan Roman Celý, nový velitel 
Krajského vojenského velitelství (KVV) Brno plukovník 
Miroslav Zelinka včetně jeho zástupce podplukovní-
ka Františka Heidekera, velitel posádky Vyškov a veli-
tel Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník 
Jaromír Zůna, předsedkyně Českého svazu bojovníků 
za svobodu paní Jana Slaninová a předseda Klubu reha-
bilitovaných pan Stanislav Klusal, přednosta Újezdního 
úřadu vojenského újezdu Březina (ÚÚřVÚ Březina) pplk. 
Ing. Karel Schimitzek. 

Nejen přivítání všech přítomných, ale i představe-
ní nových funkcionářů KVV Brno se zhostil předseda 
KVD Vyškov, které v krátkosti seznámil s plánovaným 
programem. 

Hlavním bodem programu byla Výroční zpráva o čin-
nosti KVD za uplynulý rok, ve kterém místopředseda 
KVD pan Jaroslav Nechvíla zhodnotil celkovou činnost 
za uplynulé období, mezi kterou patřila například oblast 
činnosti kroužků, návštěva kulturních akcí a bohužel 
nechyběla ani smutná vzpomínka na zemřelé. Ta byla 
posléze vyvážena veselejším okamžikem, a to předá-
ním dárků jubilantům KVD. Mimo to při této příležitos-
ti předal ředitel KVV Brno plukovník Miroslav Zelinka 
pamětní medaili ministra obrany plk. ve výslužbě Karlu 
Slaninovi.

Velmi dojemnou součástí aktivu pak byla rozlučka 
s aktivní činností ve výboru KVD plk. ve výslužbě Mgr. 
Stanislava Lexy, CSc., který byl z vážných zdravotních 
důvodů nucen se tohoto postu vzdát. Je na místě pře-
deslat fakt, že právě Stanislav Lexa byl zakládajícím čle-
nem KVD a jeho prvním předsedou. Byla mu udělena 
funkce čestného člena výboru.

Závěr programu se pak nesl jako již tradičně v duchu 
jednotlivých vystoupení a příspěvků pozvaných hostů 
spadající v předmětné oblasti do jejich kompetence. ·

Text: kpt. Mgr. Monika Nováková

důstojnice humanitní služby VeV – VA

Celookresní aktiv Celookresní aktiv 
Klubu vojenských důchodcůKlubu vojenských důchodců

Dne 21. října 2009 hostil Posádkový 

dům armády ve Vyškově, jako již tra-

dičně touto dobou, celookresní aktiv Klubu 

vojenských důchodců Vyškov 1.

Soutěž družstev:

1.  KVD Vyškov 1 175 bodů 
  Jurda, Plch, Šulc, Nechvíla

2.  KVD Bučovice 1 155 bodů 
  Ševčík, Straka, Urban, Zachovalová

3.  KVD Vyškov 2 143 bodů 
  Bartoník, Klusal, Fábera

4.  KVD Blansko 1 68 bodů 
  Kopecký, Švec, Sedlák, Nejedlá

5.  KVD Blansko 2 67 bodů 
  Jurčík, Jurčíková, Korabečný

6.  KVD Bučovice 2 47 bodů 
  Straková, Medřická, Fenyková

Výsledky jednotlivců:

 1. Plch KVD Vyškov 1 67 bodů
 2. Bartoník KVD Vyškov 2 66 bodů
 3. Straka KVD Bučovice 1 61 bodů
 4. Jurda KVD Vyškov 1 60 bodů
 5. Urban KVD Bučovice 57 bodů
 6. Nechvíla  KVD Vyškov 1 48 bodů
 7. Jurčík KVD Blansko 2 42 bodů
 8. Klusal KVD Vyškov 2 41 bodů
 9. Zachovalová KVD Bučovice 1  37 bodů
 10. Straková  KVD Bučovice 2 36 bodů
        Fábera KVD Vyškov 2 36 bodů
 12. Ševčík KVD Blansko 2 32 bodů
 13. Nejedlá KVD Blansko 1 30 bodů
 14. Šulc KVD Vyškov1  29 bodů
 15. Korabečný  KVD Blansko 2 25 bodů
 16. Kopecký KVD Blansko 1 19 bodů
        Sedlák  KVD Blansko 1 19 bodů
 18. Švec KVD Blansko 1 5 bodů
 19. Jurčíková  KVD Blansko 2 0 bodů
        Medřická KVD Bučovice 2 0 bodů
        Fenyklová KVD Bučovice 2 0 bodů

V soutěži DIABOLO DUELO – vyřazovací souboj na 
dvě rány – zvítězil Plch Oldřich – KVD Vyškov 1.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Vyškovské veteránské vzduchovky 

dne 10. 11. 2009

Text: Předseda KVD Vyškov 1

Dr. Karel Čvančara

Foto: Olga Karaffová
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Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově 
si dovoluje pozvat příslušníky VeV – VA a jejich rodinné příslušníky na

 
ADVENTNÍ KONCERT 

za účasti smíšeného pěveckého sboru „RASTISLAV“ z Blanska, 

který se uskuteční dne 17. prosince 2009 v 15 hodin 

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově.

POZVÁNKA POZVÁNKA   NA NA   ADVENTNÍ ADVENTNÍ   KONCERTKONCERT

Smíšený pěvecký sbor RASTISLAV Blansko, 
člen Unie českých pěveckých sborů, laureát evropské ceny Rudolfa II., 

vystoupí s tímto programem:

Stanislav Mach:  ROSU DEJTE / sbor
Johann Sebastian Bach:  JESUS BLEIBET MEINE FREUDE / sbor, orchestr
Pavel Josef Vejvanovský:  SONÁTA pro trumpety a smyčce
Robert Fűhrer:  MISSA PASTORALIS / sbor, varhany, orchestr – výběr, ukázka
Bedřich Smetana:  PERUTÍ MOCNOU BUDE TEBE CHRÁNIT HOSPODIN / sbor, orchestr
Bedřich Smetana:  VE TVŮJ ZÁKON MYSL SVOU JSEM VHROUŽIL / sbor, orchestr
Gabriel Fauré:  CANTIQUE DE JEAN RACINE / sbor, varhany
Johann Pachelbel:  KÁNON/ orchestr

plukovník gšt. Ing. Jaromír  Zůna, MSc.
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Christmas Quiz
Choose the best answer to the following questions:

1) Children in England and America get presents 
on _________. 

Christmas Day in the evening 
Christmas Day in the morning 
Christmas Eve in the evening 
Christmas Eve in the morning 

2) Santa’s sleigh is pulled by _________. 
caribou 
elk 
moose 
reindeer 

3) Which of the following doesn’t bring Christmas 
presents? 

Father Christmas 
Jack Frost 
Kris Kringle 
St. Nick 

4) Where do children in America hang their 
stockings? 

Above the door 
In the chimney 
On the Christmas tree 
On the mantelpiece 

5) What is the 26th December called in Britain? 
Boxing Day 
Judo Day 
Karate Day 
Wrestling Day 

6) English Christmas crackers _________. 
are dangerous 
are eaten after dinner at Christmas 
are made of paper 
are usually given as Christmas presents 

CHRISTMAS CHRISTMAS 
COMPETITION!COMPETITION!

7) The traditional English Christmas pudding is 
usually made mostly from _________. 

beef and spices 
milk and sugar 
raisins and other dried fruit 
vegetables and flour 

8) Who is said to have been the man who started the 
tradition of a Christmas tree? 

Martin Luther King 
Martin Luther 
St. Stephen 
Stephen King 

9) A man and a woman are supposed to kiss when 
they meet under the _________. 

Christmas tree 
holly 
ivy 
mistletoe 

10) Baby Jesus was born in Bethlehem to Mary and 
her husband _________. 

John 
Joseph 
Moses 
Stephen 

11) When was Christmas first celebrated?
The year after Jesus’ birth
Not for a couple of years after Jesus was crucified
In the 4th century
In 1925
After the American Revolution

12) Where did the Christmas tree tradition originate?
Germany
England
Israel
Holland
Kentucky

We were on the right track

Answer the 12 following questions 
correctly; be 3rd in sending your email 
at skjazykovepripravy@seznam.cz by 
29th Dec 2009 and win an English 
Picnic Blanket!
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Cílem kurzu bylo další rozšíření znalostí z oblasti mezi-
národního humanitárního práva (dále jen MHP), získání 
nových praktických dovedností při řešení konkrétních 
možných situací v rámci služby v zahraničí a zejména pak 
pochopení důležitosti ochrany lidských práv v době ozbro-
jených konfliktů a základních hodnot civilizace. 

Právě MHP z tohoto důvodu tvoří významnou část 
mezinárodního práva veřejného, které sestává především 
z ustanovení, která mají za úkol chránit v dobách ozbroje-
ných konfliktů osoby, které se přímo nebo již neúčastní 
nepřátelských akcí, a dále i omezovat způsoby a prostředky 
používané k vedení 
války.

Termín humani-
tární právo apliko-
vatelné při ozbro-
jených konfliktech 
označuje ta meziná-
rodní pravidla smluv-
ního a obyčejového 
původu, která jsou 
zvláště zaměřena 
na řešení záležitostí 
humanitární povahy 
přímo vyplývajících 
z ozbrojených kon-
fliktů mezinárodní 
nebo vnitrostátní 
povahy. Tato pravidla omezují z humanitárních důvodů 
právo stran v konfliktu používat libovolné způsoby a pro-
středky vedení války a chrání osoby a majetek, které jsou 
nebo by mohly být zasaženy konfliktem.  

Z tohoto důvodu si MHP klade za prvořadý cíl omezit 
utrpení způsobené válkou prostřednictvím poskytování co 
největší možné ochrany a pomoci jejím obětem. Vztahuje 
se na realitu konfliktu bez ohledu na jeho konkrétní příčiny 
a na oprávněnost použití síly a upravuje pouze ty aspekty 
konfliktu, které mají humanitární povahu. MHP se proto 
označuje jako právo ve válce (ius in bello) a strany v kon-
fliktu mají povinnost dodržovat jeho ustanovení za všech 
okolností. Zde je nutné uvést, ře v případě mezinárodních 
ozbrojených konfliktů je často těžké určit, který stát je 
vinen porušením Charty OSN. Aplikace práva proto není 

podmíněna odhalením viníků, neboť to by mohlo způsobit 
rozpory, kdy každá strana by se označovala za oběť agrese 
a uplatnění MHP by tak bylo znemožněno – právo z tohoto 
důvodu vždy musí být nezávislé.  

Realizací tohoto dalšího kurzu se přispělo nejen k naplně-
ní mezinárodněprávního závazku ČR zahrnout do výukových 
programů základy MHP, jak vyplývá z Ženevských úmluv 
o ochraně obětí ozbrojených konfliktů a jejich Dodatkových 
protokolů, ale také u příslušníků AČR – posluchačů druhé-
ho novodobého běhu důstojnického kurzu došlo k jejich 
dalšímu významnému osobnímu posunu v profesionální 

přípravě vojáka AČR, v průběhu 
jejich kariérové přípravy, schop-
ného skloubit požadavky vojenské 
nutnosti s požadavky lidskosti kla-
dených Českou republikou a mezi-
národním společenstvím na vede-
ní ozbrojených konfliktů. Samotný 
rozsah a samotná volba jednotli-

vých témat jistě umožní novým profesionálům jejich lep-
ší orientaci v dané problematice a posílí jejich schopnost 
vlastní aplikace jednotlivých pravidel MHP při řešení kon-
krétních situací, ve kterých se mohou ocitnout v případě 
ozbrojeného konfliktu a nebo plnění úkolů v rámci míro-
vých operací. 

Text a foto : Mgr. Jaroslav Sztefek, IVz

Český červený kříž a kurz mezinárodního humanitárního práva
 opět ve Vyškově

Jak již se stává pravidlem, ve dnech 23. – 25. října 2009, tentokrát  v prostorách 

PDA ve Vyškově, proběhl další kurz „Základy mezinárodního humanitárního 

práva“, který pořádal Český červený kříž (ČČK) ve spolupráci s VeV – VA Vyškov, 

a to na základě Rámcové dohody o spolupráci, uzavřené mezi Ministerstvem obra-

ny ČR a Českým červeným křížem. 
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Chtěl bych vyjádřit s připojením celého kolektivu štábu útvaru, velitelů jednotek a i ostatních 
příslušníků Praporu zabezpečení své poděkování za vše, co pro VÚ 8660 naši spolupracovníci svou 
obětavostí a prací vytvořili po celou dobu jejich působení u našeho útvaru. Vážíme si jejich práce, 
jsou to lidé hodni naší úcty.

Velitel VÚ 8660 v zastoupení

zástupce velitele major Ing. Andrej MEDVIĎ

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ  
velitele Praporu zabezpečenívelitele Praporu zabezpečení

Dnem 15. 12. 2009 a 31. 12. 2009, po letech záslužné a činorodé práce, odchází po uplynutí sjed-
nané doby čtyři příslušníci VÚ 8660: 

Pan Ladislav LOZRT, vyučený truhlář, který od počátku působí ve výcviko-
vém zařízení VVP Březina jako občanský zaměstnanec. Jeho pracovní místo bylo na 
ženijně metodickém cvičišti. Poctivou a potřebnou prací pomáhal udržovat výcviko-
vá zařízení nejen ve svém rajonu, ale v celém systému VZ VVP Březina.

Svědomitým a zodpovědným přístupem, s jistotou a rozvahou vykonával svou 
práci, která je pro něj vším. 

Pan Ing. Jan STRYK, člověk, který vždy přistupoval ke své práci i k lidem 
kladně, vstřícně a profesionálně. Od října roku 1969 nastoupil vojenskou základní 
službu, poté od roku 1971 sloužil jako voják v další službě. Vojákem z povolání byl do 
září roku 2000. Armádě zůstal věrný jako občanský zaměstnanec až dosud.

Po celou dobu působení u VÚ 8660 byl spjat s výcvikovým zařízením VVP Březina, 
kde pracoval jako referent majetkové správy.

Pan Ing. Drahomír MIKA, dlouholetý pracovník oddělení logistiky, majetko-
vý manažer a referent majetkové správy. 

V letech 1969 až 1971 absolvoval vojenskou základní službu, jako voják z povolá-
ní sloužil v různých funkcích v letech 1973 až 2001. Po odchodu do zálohy pracoval 
u útvaru jako občanský zaměstnanec.

Ve své práci vždy dosahoval velmi dobrých výsledků, k plnění úkolů přistupoval 
poctivě a důkladně.

Pan Ing. Milan ŠŤASTNÝ, člověk se smyslem pro zodpovědný a vstřícný 
přístup k práci i k lidem. Působil v armádě již od roku 1970, kdy nastoupil vojenskou 
základní službu. Vojákem z povolání byl od roku 1971 do roku 2000. Stále zůstal 
armádě věrný jako občanský zaměstnanec až do dnešní doby.

Jeho neocenitelné zkušenosti se promítly nejvíce ve výcvikovém zařízení VVP 
Březina, kterému zasvětil takřka celý život a svou práci zakončil na funkci vedoucí 
učebně výcvikových zařízení.
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DOPISY OD VÁS

NOHEJBAL
V této disciplíně proběhlo všech pět plánovaných turnajů. 

Protože se družstva pokaždé neskládala ze stejných závodní-
ků, udělovali jednotlivým závodníkům za vítězství body. 

Celkové výsledky:
1.– 2. místo: o. z. Ing. Jozef Buza (IDo)  28 bodů
1.– 2. místo: o. z. Ing. Luděk Hodboď (IDo) 28 bodů
3. místo: mjr. Ing. Rudolf Kuběnka (IDV) 26 bodů.

BADMINTON 
Soutěž v badmintonu se konala pouze ve dvou termínech. 

Ostatní termíny nebyly realizovány pro nezájem. Celkový 
počet účastníků v uvedených termínech byl 12 osob.
mjr. Ing. Drahomír Přikryl (OdLog)  nejčastější účast
npor. Ing. Jan Pěnička (IVz)  nejlepší hráč.

BOWLING
Dne 4. listopadu proběhlo poslední kolo dlouhodobé spor-

tovní soutěže v bowlingu. Ve čtyřech kolech odházelo cel-
kem 50 soutěžících (42 mužů a 8 žen). Na svědomí měli ve 
100 kolech celkem 11 770 kuželek. Největší bitva se odehrá-
vala v kategorii muži. Vítězství nakonec získal mjr. Ing. Josef 
Korotvička z IRo výkonem 338 kuželek. 

Celkové výsledky kategorie muži:
1. místo: mjr. Ing. Josef Korotvička
2. místo: o. z. Ing. Jan Lutonský
3. místo: kpt. Ing. Milan Pazdera.

Celkové výsledky kategorie ženy:
1. místo: o. z. Mgr. Helena Němcová
2. místo: kpt. Mgr. Monika Nováková
3. místo: prap. Andrea Brhelová.

KUŽELKY
Dlouhodobá soutěž v kuželkách byla organizována v pro-

storu VTÚ PV, probíhala celkem 6×, a to jako druhá nejčas-
těji organizovaná soutěž po stolním tenise. Účast v soutěži 
v kuželkách byla spíše průměrná, kde řada soutěžících se 
zúčastnila pouze jednou. Kategorie žen nebyla pro minimální 
účast hodnocena.

Nejlepších výsledků dosáhli:
1. místo: pplk. Ing. Jiří Víteček (IDo) 
2. místo: mjr. Ing. Jindřich Balaryn (IDo) 
3. místo: mjr. Ing. Jaroslav Bil (IVz). 

SPORT

Dlouhodobá sportovní soutěž 
– celkové výsledky
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Velmi dobrý výkon 
podal ve 3. roční-
ku běžecké soutěže 
„LETIŠTĚ 2009“ rotný 
Jiří Soukup v disciplíně 
„půlmaratón“.

Letošní ročník se 
běžel dne 22. 9. 2009 
v Pardubicích a záštitu 
nad touto soutěží měl 
velitel 141. zásobovací-

ho praporu Pardubice.
Rotný Jiří Soukup se umístil ve své kategorii na 11. mís-

tě, celkově na 31. místě. V této disciplíně dosáhl času 
1:37:54 h. 

Náš reprezentant útvaru podal obdivuhodný sportov-
ní výkon, neboť se tohoto sportovního klání zúčastnilo 
81 běžců útvarů AČR. 

Zástupce velitele útvaru a všichni příslušníci Praporu 
zabezpečení jmenovanému sportovci gratulují a drží pal-
ce k úspěchům v dalších soutěžích.

Text: npor. Ing. Radim Brloh 

Reprezentace útvaru VÚ 8660 VYŠKOV

MALÁ KOPANÁ
Soutěž proběhla pouze dvakrát.

1. místo: IVz
2. místo: IDo
3. místo: Prapor zabezpečení.

TENIS
Soutěž proběhla pouze jednou.

1.  místo: o. z. Zbyněk Válek, o. z. Ing. Ladislav Jůn (OdLog)
2.  místo: nrtm. Petr Skřejpek, nrtm. Tomáš Sommer (VÚ 

8660)
3.  místo: nrtm. Petr Novotný (VÚ 8660), prap. Jakub Grohar 

(OSTT)

VOLEJBAL
Soutěž proběhla pouze  22. 5. 2009

1.  místo: Hoplíček, Holub, Ďuriš, Němec, Štulo, Chrástek, 
Peša

2.  místo: Jaitner, Staněk, Horáková, Říhová, Veselý, 
Řihánek.

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Soutěž proběhla pouze dvakrát.

1. místo: VÚ 6421
2. místo: Štáb VeV – VA
3. místo: Institut rozvoje

Nejlepší hráč:
kpt. Ing. Jan Hoplíček – VÚ 6421 (COP ZHN)

Složení družstev:
VÚ 6421 (COP ZHN): kpt. Ing. Jan Hoplíček, pplk. Ing. Martin 
Peša
Štáb VeV-VA (Štáb): kpt. Mgr. Petr Jaitner, mjr. Ing. Ladislav 
Kubalik
Institut rozvoje (IRo): o. z. Mgr. David Růžička, o. z. Bc. Tomáš 
Daněk.

SQUASH
Soutěž proběhla ve všech plánovaných termínech, účast 

od 3 do 6 hráčů.
Celkové výsledky soutěže:

1. místo: rtn. Miroslav Frydrych, VÚ 8660
2. místo: nprap. Viktor Vítek, IVz
3. místo: o. z. Mgr. David Růžička, IRo.

BĚH NA 3 000 METRŮ
Kategorie I – muži do 35 let:

1. místo: o. z. Bc. Tomáš Daněk, IRo
2. místo: kpt. Ing. Ladislav Šolc, FOd
3. místo: mjr. Ing. Martin Buček, IRo

Kategorie II – ženy nad 30 let:
1. místo: o. z. Mgr. Eva Kachyňová, IRo

Kategorie II – muži nad 35 let:
1. místo: kpt. Ing. Vladimír Haumer, IVz
2. místo: o. z. Bc. Michal Marek, IDo
3. místo: mjr. Ing. Petr Matuška, IDo.

PLAVÁNÍ
Soutěž proběhla ve všech plánovaných termínech, účast  

2  až 4 plavci.
Celkové výsledky soutěže:
50 m volný způsob – muži:

1. místo: kpt. Ing. Eduard Kramer, IVz
2. místo: kpt. Ing. Martin Bursa, PrZab
3. místo: npor. Mgr. Tomáš Čepera, PrZab.

PETANQUE
Soutěž proběhla pouze 22. 5. 2009

1. místo: o. z. Ing. Ludvík Sokola, IDo
2. místo: o. z. Marie Eisová, IDo
3. místo: o. z. Ivo Chomoucký, IDo.

FLOORBALL
Vždy zrušeno pro neúčast.

STOLNÍ TENIS
Při první soutěži 6 hráčů, pak už jen po dvou.
Nejčastější účast: kpt. Bc. Pavel Stehlík. ·

Zpracoval: kpt. Mgr. Roman Blahuta, IVz
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PF 2010PF 2010

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych nejenom jménem svým, 
ale i jménem ostatních velitelů a řídících pracovníků 

útvarů a zařízení posádky Vyškov 
popřál do nového roku všem jejím příslušníkům 

mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti nejenom v pracovním, 
ale i soukromém životě.

Velitel 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie 

plk. gšt. Ing. Jaromír Zůna, MSc.

K tomuto přání se připojuje i redakce časopisu. 
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