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Vítězná trojice příslušníků 4. brigády 
rychlého nasazení (ve složení poru-
čík Pavel Hrubý, rotmistr Josef Babiař 

a svobodník Michal Hrabě) tak udržela prů-
běžnou první příčku po celou dobu soutěže 
před družstvem Vojenské policie Praha.  Třetí 
příčku průběžného pořadí se však nepoda-
řilo udržet družstvu 73. tankového praporu 
Přáslavice, které penalizace z poslední pěší 
noční etapy odsunula až na celkové šesté 
místo. Na bronzový stupínek se tak nako-
nec vyhouplo družstvo Univerzity obrany 1. 
Nejlepší ze zahraničních družstev bylo Ra-
kousko na 10. místě.

Patří k nejnáročnějším
„Tento závod patří mezi nejnáročnější vo-
jensky zaměřené sportovní soutěže v  České 
republice a letos se konal v obzvlášť ná-
ročných klimatických podmínkách,“ zmínil 
při slavnostním ceremoniálu jeho ukonče-
ní za pořadatele zástupce ředitele Sekce 
rozvoje a plánování schopností (SRPS MO) 
brigádní generál Jaromír Alan, který dále 
 dodal, že vítězem je zde tak každý, kdo 
dojde do cíle. Závodníci totiž museli pro-
kázat nejen vysokou úroveň schopností 
a dovedností z oblastí speciální tělesné pří-
pravy, ale také pevnou vůli, logické myšlení 
a smysl pro kolektivní spolupráci. „Každý 
ze závodníků tak zaslouženě obdržel malou 
medaili v podobě vojenské kovové známky 
na krk se svým jménem, jako připomenutí 

startu na takovémto prestižním závodě,“ 
říká za organizátory z vyškovské akademie 
sportovní ředitel závodu kapitán Jiří Pevný.

Ženy na startu
Dvě spojařky a chemická náčelnice. To jsou 
profesionálky družstva reprezentujícího ve-
litelství 7. mechanizované brigády Hranice. 
Mámy od dětí, jedna z nich dokonce patřila 
mezi nejstarší účastnice závodu. Nomina-
ci na tuto soutěž si vybojovaly na „Libav-
ském speciálu“. Četařka Blanka Munsterová, 
 desátnice Kamila Pospíšková a kapitánka 
 Lucie Veselá. V podzimním sychravém po-
časí bojovaly hlavně se zimou a disciplínami 
ve velmi studené vodě. Ale byly silné jako tým.  
„Každá z nás musí umět něco a jedna musí 

být schopná v jakékoliv krizi podpořit 
ty ostatní, není to jen o síle, ale také o tom, 
co se odehrává v hlavě. Jsme v  armádě 
už delší dobu, takže jsme se opíraly již 
o nějaké zkušenosti, ale pro tento typ zá-
vodu to rozhodně nestačí. Jednoznačně 
musíte být sportovně založeni. A jako ženy 
být smířeny s tím, že to nebude procházka 
růžovou zahradou. Žádné úlevy, bez mož-
nosti se umýt a pořádně najíst, nemůžete 
mít sebou moc věcí. Batoh může vážit ma-
ximálně 10 kg, takže se musí pečlivě volit, 
co si sebou vzít. Navíc jej celou dobu nese-
te jako zátěž. Čekaly nás disciplíny v pod-
mínkách, kdy ranní teplota byla kolem 
nuly, pršelo a voda měla kolem 10 stupňů. 
Bylo to těžké, byly disciplíny, kde jsme ne-
měly šanci, jako byl třeba posun klády palicí 
vážící 6 kg, což nás stálo penalizaci, ale jako 
jedno z mála družstev jsme naopak bez pe-
nalizace zvládly třeba noční náročný 20km 
přesun s další zátěží v podobě dvou dva-
náctikilových min.“

Další ročníky 
Je možné, že v příštím roce se zahranič-
ní účastníci rozšíří o družstvo Pákistánu. 
Právě zástupci Ozbrojených sil Pákistánu 
letos dostali možnost sledovat celý prů-
běh závodu přímo v místě dění. Odnesli 
si spoustu poznatků a rádi by je aplikovali 
do svého výcviku. A pokud se jim podaří 
vycvičit družstvo na úroveň zvládnutí disci-
plín, rádi svůj tým přihlásí. Mohla by to být 
zajímavá oboustranná zkušenost, neboť 
v soutěži ve Velké Británii Pákistánci dosa-
hují, při účasti více než třech desítek druž-
stev, na mety nejvyšší. Nasbírali již tři zlaté 
a pět stříbrných medailí.

Text: kpt. Monika Nováková, Michal Voska  
Foto: Vladimír Bezděk, Hana Jurčová, VeV-VA

Summer 
Survival 
2016
Putovní pohár náčelníka Generálního štábu z letošního 
mezinárodního letního přírodního víceboje si odvezlo, 
v konkurenci sedmnácti tříčlenných družstev, družstvo 
44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce. 
Vysoké nasazení v nelehkých klimatických podmínkách 
shlédla i delegace OS Pákistánu.

Vítězství čtyřkařů i historicky první zápis družstva žen

Za přítomnosti prezidenta republiky, mi-
nistra obrany, náčelníka Generálního 
štábu AČR a dalších vysokých státních 

a armádních představitelů se konala v den 
výročí vzniku samostatného Československa 
– 28. října – vojenská přísaha 840 nových vo-
jáků české armády. Z tohoto počtu dorazilo 
do Prahy 326 studentů prvního ročníku Uni-
verzity obrany a 514 nových příslušníků AČR, 
kteří právě dokončují základní výcvik v zaří-
zeních Velitelství výcviku – Vojenské akade-
mie ve Vyškově. Vojenská přísaha k vojákům 
nerozlučně patří. Je počátkem jejich profesi-
onální kariéry. Není to jen právní, ale přede-
vším morální závazek, kterým se naši vojáci 
hlásí k tradici československých legií, česko-
slovenských jednotek bojujících na frontách 
druhé světové války i mírových misí posled-
ních desetiletí.

Ministr Stropnický ocenil rozhodnutí re-
krutů stát se vojáky. „Je to správné, čest-
né, zodpovědné a zavazující rozhodnutí 
a já vám za něj děkuji,“ řekl směrem k vojá-
kům ministr Stropnický.

Rekrutační cíl  
pro letošní rok je splněn
„Měl jsem možnost tady dnes vidět tři stov-
ky studentů Univerzity obrany a přes pět set 
nových rekrutů české armády,“ řekl po slav-
nostní přísaze náčelník Generálního štábu 
AČR armádní generál Josef Bečvář. „Letos 
doplňujeme především logistické a pod-
půrné jednotky, ale i 4. brigádu rychlého 
nasazení, 7. mechanizovanou brigádu i dě-
lostřelce. Těší mě, že o službu v armádě 
je zájem, a pro letošní rok jsme rekrutační cíl 
splnili. Už dnes víme, že po Novém roce na-
stoupí do Vyškova další nováčci, kteří nám 
pomohou naplnit cíl, kterého bychom chtěli 
v budoucnu dosáhnout.

Prezident jmenoval  
nové generály Armády ČR
Na Pražském hradě jmenoval prezident  Miloš 
Zeman čtyři nové generály Armády ČR, tři ge-
nerály povýšil do vyšších hodností. Do hod-
nosti generálmajora byli povýšeni náčelník 
Vojenské kanceláře prezidenta republiky  

Tak přísaháme!
Na Pražském hradě pak byli prezidentem republiky slavnostně 
jmenováni čtyři noví generálové Armády ČR a tři byli povýšeni 
do vyšších generálských hodností. Vyvrcholením oslav vzniku 
samostatného českého státu pak bylo večerní předávání 
státních vyznamenání prezidentem republiky, kde Řád Bílého 
lva obdrželi čtyři hrdinové druhé světové války. Tradiční pietní 
akt se konal u Národního památníku v Praze na Vítkově.

Jan Kaše, velitel Vzdušných sil  Armády České 
republiky Jaromír Šebesta a poradce náčelní-
ka Generálního štábu AČR Jiří Verner.

Do hodnosti brigádního generála byli 
jmenováni zástupce ředitele Sekce rozvoje 
a plánování schopností MO Jaromír Alan, 
velitel Velitelství výcviku – Vojenské aka-
demie Josef Kopecký, zástupce ředitele 
Sekce rozvoje a plánování schopností MO 
 Ladislav Košner a ředitel Ředitelství speciál-
ních sil MO Karel Řehka.

Čtyři řády Bílého lva
Večer ve Vladislavském sále Pražského hra-
du proběhnul slavnostní akt udělení státních 
vyznamenání prezidentem republiky. Nejvyš-
ším státním vyznamenáním České republiky, 
 Řádem Bílého lva, vyznamenal Miloš Zeman 
při příležitosti oslav 28. října mimo jiné ge-
nerálporučíka Jaroslava Klemeše, armádní-
ho generála Karla Janouška in memoriam, 
brigádního generála Karla Kuttelwaschera 
in memoriam a plukovníka Aloise Dubce. 
 Novodobý veterán a předseda ČsOL  Pavel 
Budinský obdržel medaili Za zásluhy I. stupně.

Oslavy začaly na Vítkově
U příležitosti oslav Dne vzniku samostat-
ného československého státu se uskutečnil 
tradiční pietní akt u Národního památníku 
na Vítkově. Vzpomínkový pietní akt se konal 
i u Pomníku čs. legionářů na náměstí Pod 
Emauzy v Praze 2. Všech akcí se účastnili 
představitelé Ministerstva obrany a Armá-
dy ČR, kteří se tak připojili k oslavám 98. vý-
ročí vzniku samostatného Československa.

Text a foto: Jana Deckerová

Na Hradčanském náměstí před Pražským hradem se konala 
v den 98. výročí vzniku samostatného Československa 
vojenská přísaha nových příslušníků Armády České republiky.
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S trochou nadsázky se dá říci, že jste se logistice vě-
noval ještě před nástupem do armády, vystudoval 
jste totiž školu společného stravování. Je logistika 
oblastí, která vás baví, která se stala vaší celoživot-
ní náplní?
Ano máte pravdu, o tom, co bude pro mne 
životním osudem, se rozhodovalo již v mlá-
dí, kdy jsem inklinoval k poskytovaným 

službám, a to zejména v oblasti stravování. 
Pokud bych shrnul moji profesní kariéru, 
tak celou jsem zasvětil logistice, a to jak 
v rámci celoživotního vzdělávání, tak i pů-
sobením na jednotlivých velitelských stup-
ních. Logistika se stala nejen mým celoži-
votním povoláním, ale i koníčkem a „srdeční 
záležitostí“.

Co vás na ní nejvíce přitahovalo?
Především zabezpečení osob.

Znamená to, že logistika naplňuje, když vidí, že vojá-
ci jsou všestranně zabezpečení a spokojení?
Určitě, v první fázi mé profesní karié-
ry jsem měl na starosti stravování vojá-
ků. A to jsme museli zabezpečit za všech 

podmínek. A to nejen ve stálých posád-
kách, ale i na cvičeních.

V armádě jste začínal na Vojenské vysoké škole tý-
lového a technického zabezpečení v Žilině, byl teh-
dy velký rozdíl mezi logistikou v civilu a logistikou 
v armádě?
Svoji profesní kariéru, po ukončení vyso-
koškolského studia, jsem zahájil nástupem 
do funkce náčelníka proviantní služby dě-
lostřelecké brigády v roce 1982 a postup-
ně prošel přes jednotlivé velitelské stupně, 
ať to již byla motostřelecká divize, armád
ní sbor až po Západní vojenský okruh, 
a to vždy v oblasti týlu, v proviantní služ-
bě. Ten rozdíl byl značný, a to jak v náro-
cích na poskytovanou službu, tak i v osobní 
odpovědnosti.

Počet strávníků v armádě byl asi podstatně větší 
než v civilním restauračním zařízení?
Jednoznačně. U dělostřelecké brigády jsme 
měli osm set strávníků, u motostřelecké di-
vize pak patnáct tisíc.

Bylo možné při takovéto kvantitě uhlídat i kvalitu?
Určitě. To bylo jednou z našich zásad. Při-
pravit kvalitní, plnohodnotnou stravu tak, 
jak to stanovaly předpisy. Služba byla pro-
věřována třikrát denně každý den.

Na škole jste měl možnost se asi nejednou postavit 
za plotnu sporáku, jak tomu ale bylo u vás doma, ba-
vilo vás vaření i tam?
Vaření mě bavilo, ale ještě víc jsem si užíval 
ochutnávání. A protože se mi líbilo, zkou-
šel jsem si později většinu těch dobrot 
uvařit sám. Ze všeho nejradši jsem připra-
voval minutky. Obecně ale platilo, že mu-
síte vařit s láskou, s určitou mírou fantazie 
a citem.

Po listopadu 1989 jsme se otevřeli světu i v gast-
ronomii. Nyní se tak trochu zdá, že se opět vracíme 
k české kuchyni. Kdesi jsem slyšel, že je postavená 
na omáčkách, je tomu skutečně tak?
Kdysi jsme byli skutečně mistry v omáč-
kách. Ještě jako student střední školy jsem 
absolvoval praxi v Německu. Jeden den 
v týdnu tam byla česká kuchyně, hotelové 
zařízení bylo plné německých strávníků, 
kteří čekali na tento okamžik. Tradičně jsme 
s velkým úspěchem připravovali svíčkovou 
nebo knedlo, vepřo, zelo.

V posledních letech se žádná z komerčních a ve-
řejnoprávních televizí neobejde bez pořadů o va-
ření. Proč je podle vašeho názoru právě tato oblast 
takovým fenoménem, který dlouhodobě přitahuje 
diváky?
Televizní vaření je bezpochyby fenoménem 
několika posledních let. Přestože jde vlastně 
o návody, jak správně vařit, tak se domní-
vám, že víc diváků baví tyhle pořady prostě 
sledovat, než podle nich vařit. Na druhou 
stranu se z „kuchařské“ hvězdy stává i tele-
vizní, a pak je otázkou, jak ovlivňuje veřejné 
mínění v oblasti gastronomie.

Rozhodně je to otázka změny životního 
stylu a možná i návrat ke starodávným zvyk-
lostem, těžko říct, těch důvodů asi bude více.

Proviantní služba měla kdysi na starosti celoroční 
stravování jak vojáků základní služby, tak i vojá-
ků z povolání. V posledních dvou desetiletích ale 
zajišťují tyto služby soukromé firmy, nemá to vliv 
na schopnosti armády dělat si za krizové situace 
tyto služby vlastními silami?
Abych vaši otázku uvedl na správnou míru, 
tak rozhodně zabezpečení stravování sou-
kromými firmami není v celém resortu MO. 
Jedná se pouze o jednu z možných forem 
zabezpečení stravování příslušníků resortu.

V současné době je v resortu celkem 
u 24 vojenských útvarů a zařízení stravová-
ní zabezpečeno vlastními stravovacími za-
řízeními, a to jak v míru, tak i za krizových 
situací, takže rozhodně nedochází ke ztrá-
tě samostatnosti a schopnosti zabezpečit 
službu vlastními silami.

Stravování civilními firmami, jak se mnoh-
dy uvádí catering, je zabezpečeno u 26 vo-
jenských útvarů a zařízení, z toho jsou 
4 zajištěny p. o. VLRZ. U těchto vojenských 
útvarů a zařízení je tato schopnost omeze-
na, ale pouze částečně. Civilní firmy, které 
za krizových situací ukončí svoji činnost, 
předají stravovací provozy zpět do užívání 
útvarů, a tyto mají za povinnost zabezpe-
čit stravování vlastními silami a prostřed-
ky. Máte pravdu, v této oblasti přetrvávají 
určité nedostatky, zejména v obsazenos-
ti požadovaným odborným personálem 
a zabezpečením odpovídajících technic-
kých prostředků k přípravě stravy v polních 
podmínkách. Získat kvalifikovaný personál 
a postupně obměnit technické prostředky 
představuje jeden z našich hlavních úkolů 
v této oblasti. U útvarů a zařízení resortu 
je ale v každém případě stále udržována 
schopnost zabezpečit stravování, a to jak 
v průběhu jednotlivých cvičení, tak i v pří-
padě operačního nasazení. Takže vojenští 
kuchaři mají možnost praxe.

S čím jsou podle vás lepší zkušenosti, se zabezpe-
čením stravování vlastními silami, anebo formou 
cateringu?
To je individuální, záleží na konkrétní posádce.

Doslova na vlastní kůži jste prožil více než tři dese-
tiletí proměn vojenské logistiky, co všechno se za tu 
dobu změnilo?
Logistika AČR vznikla transformací, slou-
čením tehdejšího týlového a technického 
zabezpečení na základě principů stanove-
ných ve spojeneckých doktrínách NATO. 
Přijetím těchto zásad došlo i ke změně 
postavení logistiky v rámci řízení a velení, 
kdy tyto oblasti již nebyly řízeny z úrovně 
přímých zástupců velitele, ale byly zakot-
veny jako odborné orgány v podřízenosti 
náčelníka štábu. Byly utlumeny logistické 
služby, hlavní pozornost se zaměřila pře-
devším na správu majetku a jeho kata-
logizaci dle standardů NATO. Významná 

samozřejmě byla implementace informač-
ních systémů, na nichž je dnes celý systém 
logistiky postaven. Současně se snižová-
ním početních stavů armády a její profesio-
nalizací došlo také k eliminaci logistických 
zařízení. Zásadním způsobem se změnil 
i systém plánování zdrojů a nabývání ma-
jetku a pořizování služeb, kdy stěžejní role 
již není postavena na orgánech logistiky. 
Obecně lze konstatovat, že změny byly ra-
zantní, a to ze všech hledisek.

Čeho se v posledních letech podařilo v naší logisti-
ce dosáhnout?
Ten výčet by byl velmi dlouhý. Z toho pod-
statného bych uvedl nastavení systému 
katalogizace majetku, vedení jeho eviden-
ce prostřednictvím informačních systémů, 
a to včetně systému sledování výstrojních 
náležitostí prostřednictvím elektronických 
kont. Zavedení procesu řízení a sledování 
provozu, údržby a oprav pozemní a letec-
ké techniky. Zavedení nových typů výzbroje 
a techniky a s tím souvisejících typů munice, 
náhradních dílů a dalšího provozního ma-
teriálu. Zavedení nových výstrojních součás-
tek, nových bojových dávek potravin atd.

Podařilo se také udržet dodávky majet-
ku do armády, zejména materiálu osobní-
ho použití, a tak plnohodnotně zabezpe-
čit nastupující rekruty a příslušníky aktivní 
zálohy. Např. v roce 2015 byl pořízen vý-
strojní materiál v hodnotě cca 383 mil. Kč 
a v roce 2016 v hodnotě cca 575 mil. Kč. 
Především se nám podařilo pořídit stejno-
kroje 95, oděv ECWCS a obuv polní.

V letošním roce byla zahájena první eta-
pa tolik očekávané obměny automobil-
ní přepravní a podpůrné silniční techniky 
v počtu 133 kusů. V následujících letech 
budou pokračovat, až do roku 2021, další 
etapy. Dojde k pořízení zejména autobusů, 
mikrobusů, automobilů osobních silnič-
ních, automobilů užitkových, ale i cister-
nových automobilů, nakladačů kontejnerů 
a přívěsů.

Kde má naopak logistika ještě jisté rezervy?
Především v oblasti odborného řízení jed no
tlivých dílčích oblastí, kterými jsou logistické 
služby. Měli bychom se zaměřit především 
na výkon, nikoliv na pouhou správu majetku. 
To sebou nese pochopitelně nutné vnitřní 
změny, které jsou již připravovány v nové 
koncepci rozvoje logistiky. Velmi by po-
mohla i celková revize procesů v oblasti 
plánování zdrojů, nabývání majetku a poři-
zování služeb, kterou v současné době po-
važuji za jeden z klíčových faktorů, jež velmi 
negativně snižuje celkové vnímání logistiky. 
Ta má však v těchto oblastech pouze ome-
zené možnosti a paradoxně nehraje klíčo-
vou roli.

Na co konkrétně se v současné době zaměřujete?
Jednou z důležitých aktivit, které logistika 
AČR, tedy nejen Agentura logistiky, věnuje 
úsilí, je tvorba Koncepce rozvoje logistiky. 

S ředitelem Agentury logistiky 
brigádním generálem 
Jaroslavem Trakalem  
jsme hovořili nejen o tom, 
jaké úkoly v současné době 
jeho služba řeší

je součástí bojové síly

Již více než rok stojí v čele Agentury logistiky brigádní generál 
Jaroslav Trakal. A právě jeho jsme požádali o následující 
rozhovor.

Logistika
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Ta podobně jako koncepce jiných složek 
rozvíjí loni schválenou Koncepci výstav-
by AČR. Všechny tyto dokumenty reagují 
na změněné bezpečnostní prostředí pře-
nesením důrazu ze schopnosti nasazovat 
omezené kontingenty v zahraničních ope-
racích (převážně nebojových, popřípadě 
bojových nízké intenzity) na připravenost 
k vedení bojových operací vysoké intenzity 
na teritoriu, nebo v bezprostřední blízkos-
ti. To přináší nové potřeby a výzvy směrem 
k logistice. K navýšení schopností a kapa-
cit v logistice 2. úrovně, ale také 3. úrovně 
v operaci probíhá výstavba 143. zásobova-
cího praporu logistiky. Pro zajištění schop-
nosti logistického zabezpečení bojových 
jednotek (v terénu a v prostorech vystave-
ných působení protivníka) je potřeba za-
vádět zásobovací a manipulační techniku 
na terénních podvozcích, poskytující ochra-
nu obsluhám. Zvýšený důraz na kontejneri-
zaci je cestou ke zlepšení efektivity při ma-
nipulaci s materiálem a zajištění služeb 
(proviantní, ubytovací) k podpoře perso-
nálu a dále služeb technického charakteru 
(opravy, PHM, výroba a distribuce elektric-
ké energie). Vedle kontejnerových dílen 
a kuchyní plánujeme pořizování pojízdných 
dílenských prostředků a pojízdných kuchy-
ní, opět ideálně na jednotném podvozku. 
Již několikrát zmiňované zavádění pro-
středků na jednotném podvozku má za cíl 
snížit počet zavedených typů techniky a tím 
i snížení nároků na držení zásob. Důle žité 
je i zavádění nové techniky a vybavení vo-
jenských hasičských jednotek a v neposled-
ní řadě pořízení dostatečného počtu pro-
středků balistické ochrany jednotlivce.

Asi nejcitelněji vnímají vojáci zabezpečení výstrojí. 
V této oblasti v posledních letech nebylo všechno 
úplně v pořádku. Nemrzí vás, že některé výhrady 
v tomto směru padají i na vaši hlavu, přestože jste ty 
problémy nezavinili?
Samozřejmě že mrzí, a to bez ohledu 
na míru zavinění či nezavinění a složitost 
prostředí, v jakém je zabezpečení vojá-
ků AČR výstrojí realizováno. Není mno-
ho služeb v rámci resortu obrany, které 

se dotýkají přímo každého vojáka. Jednou 
z nich je právě výstrojní služba, oblast, která 
je v současné době mnohými nepříliš licho-
tivě hodnocena, byť mnohdy neprávem.

Pořizování výstrojních součástek se od-
víjí od přidělené výše peněžních prostřed-
ků v daném roce. Prioritně se pořizují 
součástky pro vystrojení rekrutů, ve druhé 
řadě pak pro příslušníky zahraničních 
misí, specialisty a aktivní zálohy. Dále pak 
pro výdejní střediska naturálního odívání 
(VSNO) k zabezpečení prodeje vojákům 
z povolání na doplňování a obměnu zá-
kladní výbavy.

Zásadní faktory mající vliv na dostup-
nost výstroje jsou především přetrvávající 
nedostatek peněžních prostředků a pro-
blematický proces nabývání majetku. Výše 
přidělených peněžních prostředků na po-
řízení výstroje je dle současného systému 
cílově orientovaného plánování resortu 
položena na jednotlivých manažerech cílů. 
Náčelník výstrojní služby ji tedy nemůže 
přímo ovlivnit. V roce 2009, kdy ještě nee-
xistovala regulace, bylo na pořízení výstroje 
rozpočtováno 950 mil Kč. V následujících 
letech byla však tato výše každoročně re-
dukována na 450 mil Kč. Navíc se určitá část 
z těchto zdrojů, vzhledem k problematické-
mu akvizičnímu procesu, nepodařila akvi-
zičním pracovištěm MO profinancovat. To 
mělo za následek stav, kdy nebylo možné 
plnohodnotně uspokojit všechny vojáky 
ve všech jejich požadavcích na doplnění 
výstrojí.

K eliminaci uvedených problémů a s cí-
lem lépe reagovat na měnící se potřeby 
resortu bylo přistoupeno pracovníky vý-
strojní služby k uzavírání víceletých rám-
cových smluv s dodavateli. Ty umožňují 
pružněji reagovat na aktuální potřeby AČR 
v návaznosti na výši alokovaných finanč-
ních prostředků v jednotlivých letech. Dále 
je snaha o přehodnocení systému pláno-
vání zdrojů, kdy jako součást plánu za-
bezpečení výstrojním materiálem na jed-
notlivé roky je přesně definovaná celková 
potřeba po jednotlivých správcích výdajo-
vých bloků.

Vývoj outdoorových materiálů zažívá doslova revo-
luční proměny. Je armáda schopna reagovat na no-
vinky v této oblasti a pružně je zavádět?
Nejen vývoj outdoorových materiálů, ale 
všeobecně vývoj materiálů a technologií 
v oblasti vojenských výstrojních součástek 
je doslova překotný. Pracovníci výstrojní 
služby mají o všech nových trendech do-
statečné informace včetně znalostí o vývoji 
a využívání nových materiálů a technologií 
v jednotlivých armádách NATO a nejnověj-
ších poznatků z praxe. Veškeré tyto znalosti 
jsou využívány při modernizaci již zavede-
ných součástek v AČR nebo při zavádění 
nových součástek.

Pružnost zavádění nových materiá-
lů a technologií všeobecně v armádách 
je vždy limitováno řadou faktorů, přede-
vším dostupností peněžních prostředků, 
legislativním prostředím, ale i skutečnos-
tí, že jednotlivé součástky jsou zavádě-
ny na delší období a jejich modernizace 
či přechod na nové součástky není otáz-
kou jednoho či dvou let.

Využívání nových materiálů a technologií 
pro výstroj příslušníků AČR je kontinuální 
proces, řadovým uživatelem mnohdy ne-
postřehnutelný. Membránové tkaniny byly 
použity při zavedení oděvu ECWCS, termo-
prádla, bot ECWCS a desítek dalších sou-
částek pro osádky letadel, vrtulníků a bo-
jové techniky.

Na jaké novinky v této oblasti se vojáci v příštích 
letech mohou těšit?
Každému zavedení nové součástky před-
chází definování požadavků na její užitné 
(taktické) a technické požadavky. V sou-
časnosti tato činnost probíhá v rámci 
stálého integrovaného pracovního týmu, 
kde jsou stanoveny priority modernizace 
či pořízení výstrojních součástek pro AČR. 
Pro definování taktických požadavků uži-
vatelů probíhají za řízení ustanoveného 
týmu a odborníků Agentury logistiky pra-
covní jednání se zástupci uživatelů jed-
notlivých druhů vojsk AČR, kteří detailně 
formulují své požadavky na konkrétní sou-
částku počínaje požadavky na maskování, 
balistickou odolnost, materiálové složení, 
maximální hmotnost, konstrukční detaily 
a další vlastnosti a požadavky na kompa-
tibilitu s ostatní výstrojí a výzbrojí konče. 
Tyto požadavky jsou pro následné zave-
dení doplněny odborníky výstrojní služby 
o technické parametry a příslušné standar-
dy pro měření a ověřování požadovaných 
parametrů.

V příštích letech tak budou ze stěžejních 
součástek zavedeny nové prostředky ba-
listické ochrany jednotlivce (přilby, vesty, 
nosiče panelů), tlumoky, střelecké opasky 
či spací pytle. Do konce roku 2020 bude 
vyvzorován nový polní stejnokroj včetně 
maskovacího potisku zabezpečující vyšší 
stupeň ochrany vojáka při zabezpečení vyš-
šího komfortu snížením hmotnosti a zvýše-
ním termoizolačních vlastností.

Jak vnímáte to, když si vojáci některé součástky na-
kupují na trhu bez ohledu na to, že by byly zavedeny 
do naší armády?
Jakékoliv nákupy jako takové jsou soukro-
mou věcí každého občana tohoto státu, 
nejen vojáků AČR. Pokud však voják takto 
pořízenou součástku používá při výcviku 
či plnění služebních úkolů, nejen že poru-
šuje pravidla stanovená vnitřními předpisy, 
ale vystavuje se mnohdy i řadě rizik ohro-
žujících přinejmenším jeho zdraví. Takto 
pořízené součástky nejsou vojenským ma-
teriálem zavedeným do užívání v resortu, 
zákaz jejich užívání není pouze administra-
tivní byrokratické opatření.

Je nutné si uvědomit, že vojenská vý-
stroj je určena pro specifické použití a musí 
splňovat řadu kritérií, jako například mas-
kovací vlastnosti v požadovaném rozsahu 
vlnového spektra, stupeň balistické odol-
nosti, pevnost materiálu, paropropustnost, 
tepelně izolační vlastnosti, nepromokavost, 
kompatibilitu s další výstrojí a výzbro-
jí. U hlavních skupin součástek, jako jsou 
prostředky balistické ochrany jednotlivce, 
součástky polního stejnokroje a strůje, sou-
částky výstroje pro specialisty a řada dal-
ších je prováděn i státní dozor nad jakostí 
výroby a konečná kontrola jakosti.

Jak moc rozdílné je logisticky zabezpečovat vojáky 
na našem území a během zahraničních operací?
Hlavním rozdílem logistického zabezpeče-
ní vojáků v zahraničních operacích je délka 
zásobovacího ramena, tj. vzdálenost skladů 
AČR k nasazené jednotce. Takže je obtíž-
nější pružně reagovat na aktuální potřeby 
jednotek. Nicméně systém logistického za-
bezpečení jednotek v zahraničí je nastaven 
tak, aby byla jednotka zajištěna nepřetržitě 
klíčovým materiálem. Z tohoto důvodu jsou 
vytvořeny určité druhy rezerv na několika 
úrovních logistického zabezpečení. Jed-
notka strážní roty má například vytvořeny 
rezervy munice v požadované výši a další 
rezervy jsou vytvořeny jak u velitelství úko-
lového uskupení, tak i u Centra zabezpeče-
ní munice Agentury logistiky.

Dalším opatřením k zajištění plynulé-
ho zásobování jednotek je nákup vybra-
ného materiálu a služeb v místě nasazení 
od místních dodavatelů a rovněž s využitím 
mnohonárodní logistiky.

Během zahraničních misí většinou v oblasti logisti-
ky využíváme některé služby spojeneckých armád. 
Byly bychom v případě nutnosti schopni zajistit 
naše jednotky sami v celé škále služeb?
Mnohonárodní logistika je jeden ze základ-
ních prvků logistického zabezpečení v mno-
honárodních operacích. Nejenom naše 
jednotky využívají z důvodu efektivnosti 
prostředky mnohonárodní logistiky, do kte-
ré přispíváme i my. Nelze si představit, 
že na mezinárodní základně si každý národ 
bude zabezpečovat vlastními silami napří-
klad přípravu stravy, doplňování PHM, praní 
atd. Tím by došlo k neúměrnému zvyšování 

počtů techniky a materiálu v prostoru ope-
race, což by ve svém důsledku vedlo ke sní-
žení operačních schopností nasazovaného 
úkolového uskupení.

Mnohonárodní logistika ovšem nevzniká 
sama o sobě. Je to soubor logistických veli-
telských a výkonných prvků poskytovaných 
jednotlivými spojenci. S každým úkolovým 
uskupením nevysíláme jen národní logisti-
ku 1. a 2. úrovně včetně NSE, hlásíme se tím 
i k vyslání odpovídajícího podílu (tzv. Fair 
Share) do mnohonárodní logistiky. Budovat 
tedy schopnost vlastního plnohodnotné-
ho zabezpečení v rámci mnohonárodního 
nasazení sil by bylo neúčelné. Proto se mu-
síme zaměřit na výstavbu přidělených lo-
gistických cílových schopností a dále 
na ty oblasti, které mnohonárodní logistika 
neposkytuje, a jsou v národní odpovědnos-
ti, jako je například nastavení systému zá-
sobování náhradními díly.

Naše armáda prochází rozsáhlým přezbrojením. 
Jak moc náročné úkoly musí Agentura logistiky 
v této souvislosti plnit?
Resort obrany byl v posledních letech trva-
le podfinancovaný. To se samozřejmě ne-
gativně projevilo i ve výzbroji. Není to tak 
dávno, co náš voják 21. století stále pou-
žíval jako primární zbraň útočnou pušku 
zavedenou od roku 1958. Přezbrojení bylo 
nevyhnutelné. Od roku 2010 se podařilo 
přezbrojit většinu armády na moderní útoč-
né pušky BREN a pistole CZ 75  PHANTOM. 
Nyní je pozornost zaměřena na malopočet-
né ruční zbraně jako jsou pušky pro přes-
nou střelbu, samopaly, kulomety, ruční 
protipancéřové granátomety apod. Díky 
navýšení rozpočtu jsme mohli zahájit i pro-
ces obměny nejen bojové, zabezpečovací, 
ale i speciální techniky. Novou techniku 
a výzbroj se ale také musíme naučit provo-
zovat, udržovat a opravovat. Pro Agenturu 
logistiky je zajištění životního cyklu nového 
majetku mnohem náročnější úlohou než 
samotné fyzické přezbrojení. Zahrnuje to 
totiž celou škálu činností, jako jsou proško-
lení personálu, uzpůsobení skladovacích 
prostorů, pořízení náhradních dílů, munice 
či provozních kapalin. To vše musí být zma-
pováno a pokryto peněžními prostředky již 
v přípravné fázi.

Někteří příslušníci bojových jednotek se na logisti-
ky dívají s určitým despektem. Tvrdí, že jejich bojo-
vé a vojenské návyky jsou přece jen na nižší úrovni. 
Není právě tohle oblast, které byste měli v budouc-
nu věnovat větší pozornost?
Nemyslím, že bychom této oblasti nevě-
novali pozornost. Naopak, během přípravy 
velitelů a příslušníků štábů Agentury logistiky 
je organizována nejen pravidelná odborná 
příprava, ale i cílené štábní nácviky s aktuální 
tématikou, např. povodně, migrace apod. 
Vyvrcholením přípravy všech jednotlivců 
je soustředěný vševojskový výcvik, který 
organizujeme 2x ročně ve VVP Boletice 
pro všechny naše vojáky. Naším záměrem 

do budoucna je rozšířit vševojskový výcvik 
o tématiku rozvoje bojových vlastností jed-
notlivce, a to při použití nově zaváděných 
zbraní. Naši vojáci jsou pravidelně nasazová-
ni do zahraničních operací, kde jsou platnými 
příslušníky jednotlivých úkolových uskupení. 
Jejich kvality byly mimo jiné několikrát pro-
kázány i při Winter Survival. Družstvo Agen-
tury logistiky tuto prestižní soutěž 3x vyhrá-
lo a v posledních šesti ročnících bylo vždy 
do třetího místa. I to o něčem svědčí.

Kdysi se v souvislosti s plány na vybudování mul-
tiskladu hovořilo o tom, že uložení materiálu ve sta-
rých nevyhovujících prostorách se prodražuje. 
Nyní se zdá, že z hlediska objemu resortních finanč-
ních prostředků se blýská na lepší časy. Nenastává 
tedy ta správná doba pro realizaci této myšlenky? 
V současné době, i s ohledem na zdrojové 
možnosti resortu obrany, se více zaměřuje-
me na udržení provozuschopnosti stávají-
cích kapacit a to realizací oprav nemovité-
ho majetku. V letošním roce tak bylo a je 
u Agentury logistiky realizováno 142 sta-
vebních akcí oprav, a to v objemu téměř 
70 mil. Kč.

Nerezignovali jsme ani na rozvoj a v sou-
časnosti probíhají aktualizace zastavovacích 
studií (generelů), zejména pro posádky Ště-
pánov a Jaroměř. V plánu investičního roz-
voje AČR tak dnes již máme ve prospěch 
jednotlivých center Agentury logistiky na-
plánováno do roku 2021 celkem 20 inves-
tičních akcí, v objemu téměř 815 mil. Kč.

Neměli bychom také zapomínat, že k do-
sažení potřebných kapacit infrastruktury 
jsme již zpětně vzali do užívání vojenský 
areál Sklady v Ústí nad Orlicí a plánujeme 
oživení vojenských areálů v Květné a Novém 
Jičíně. V současné době navíc optimalizuje-
me rezervy, dochází k uvolnění potřebných 
kapacit pro nově pořizovaný materiál. Vý-
stavba nového multiskladu je tedy otázkou 
budoucnosti. Předcházet ji ale bude zpra-
cování rozsáhlé a podrobné analýzy, aby-
chom byli schopni přijmout nejefektivnější 
a nejhospodárnější řešení.

 
Text a foto: Vladimír Marek

A fakta
Jaroslav  Trakal  se  narodil  9.  června 
1959 v Turnově. Po maturitě na Střední 
škole  společného  stravování  v  Podě-
bradech absolvoval Vysokou vojenskou 
školu TTZ v Žilině. Jako náčelník provi-
antní služby prošel dělostřeleckou bri-
gádou, motostřeleckou divizí a Vojen-
ským velitelstvím Západ. V letech 2012 
až 2013 působil jako velitel Úkolového 
uskupení  v  misi  ISAF.  Před  třemi  lety 
se  stal  zástupcem  ředitele  Agentury 
logistiky a v  loňském roce pak  ředite-
lem Agentury logistiky. Letos v květnu 
byl  jmenován do hodnosti brigádního 
generála.
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Takovouto podobu měla závěrečná 
epizoda cvičení Slovak Shield 2016, 
kterého se ve slovenském vojenském 

výcvikovém prostoru Lešť účastnily armá-
dy zemí V4 posílené Američany a Němci. 
Celkově se do tohoto největšího cvičení 
na území Slovenska zapojilo sedmnáct set 
vojáků a čtyři sta kusů techniky. Armádu 
České republiky zastupoval 74. lehký moto-
rizovaný prapor z Bučovic, který se do jed-
notlivých epizod začlenil 118 vojáky, pěti 
lehkými obrněnými vozidly Iveco a štábní 
technikou na vozidlech Tatra 810 a 815.

Vyvrcholení série výcviků
Cvičení s tímto názvem se na Slovensku ko-
nalo již v loňském roce. S rozsahem toho 
letošního se ale nedalo srovnat. V tomto 
případě se jednalo o největší cvičení na Slo-
vensku minimálně za posledních deset let. 

Byla to vlastně série na sebe navazujících 
výcviků a příprav armád zemí V4, která od-
startovala již počátkem roku.

V první polovině dubna se na Gene-
rálním štábu OS SR a Centru výcviku Lešť 
konala za účasti zástupců jednotlivých 
 armád plánovací konference. Jejím cílem 
bylo mimo jiné rozpracování plánu cvičení. 
Následoval komplexní štábní nácvik stra-
tegické a operační úrovně. Koncem května 
se uskutečnilo cvičení vzdušných sil Mod-
rá vlna zaměřené na vytvoření bezletové 
zóny na části území. Slovenská brigáda 
letectva a PVO zřídila pro potřeby cvičení 
operační centrum vzdušných sil AOC (Air 
Operation Centre). Již několik týdnů před 
zahájením hlavní etapy začala s přípravou. 
Následně se zapojila do plnění simulač-
ních úkolů odehrávajících se v Akademii 
ozbrojených sil SR v Liptovském Mikuláši. 
Jejím zadáním bylo shromažďovat a řešit 

požadavky na vzdušnou podporu pozem-
ních sil. Za tímto účelem byla pro cvičení 
vyčleněna dvě cvičná letadla L39 Albatros. 
Vrtulník Mi17 zajišťoval optoelektronický 
průzkum. Leteckou přepravu vojáků, vý-
sadky, MEDEVAC a CASEVAC mělo na sta-
rost šest amerických vrtulníků UH60 Black 
Hawk.

Prověřovaly i přesuny
To už ale na bojišti na chvíli utichá palba 
a do předních linií přijíždí zdravotnická ver-
ze obrněného vozidla a nakládá raněné. 
Ty přepravuje do bezprostředního zázemí 
frontové linie, kde právě přistává MEDEVAC. 
Vojáci překládají zraněné do připraveného 
Black Hawku, který s nimi odlétá do polní 
nemocnice. Do odražení leteckého úderu 
se zapojují raketové systémy KUB. Mezitím 
obrněný minový ukladač MU90 buduje 
na předem stanovené linii minové pole.

Vojáci 74. lehkého motorizovaného pra-
poru překonali ještě před zahájením cvičení 
několikasetkilometrovou vzdálenost mezi 
Bučovicemi a Leští i s obrněnou techni-
kou po vlastní ose. Nyní se posílená pěší 
četa této jednotky začlenila do obrany. 
Kromě toho cvičí i štáb praporu a velitel-
ská rota. „Účastnili jsme se zde dvou fází 

přípravy. Štáb se zapojil do simulačního 
cvičení, působil na hlavním místě vele-
ní 74. lehkého motorizovaného praporu. 
Byli jsme zařazení pod velením 2. mecha-
nizované brigády z Prešova. Součástí této 
brigády byl kromě nás maďarský, polský, 
slovenský a americký prapor. Naše zesílená 
pěší četa absolvovala cvičení samostatně, 
byla zařazena pod velení polské roty. Zamě-
řovala se především na plnění úkolů za úto-
ku a za obrany. Také štáb praporu nejdříve 
plánoval obranné operace. V průběhu si-
mulace ale mechanizovaná brigáda přejde 
do útoku. Jeho cílem je obnovení slovenské 
státní hranice,“ zdůraznil velitel 74. lehké-
ho motorizovaného praporu podplukovník 
Přemysl  Štěpánek. „Mám z toho všeho vel-
mi dobrý pocit. Máme zde možnost půso-
bit v mezinárodním prostředí a spolupra-
covat s americkým, slovenským a polským 
praporem. Zároveň jsme byli pod velením 
koaličních partnerů. I když měla každá jed-
notka trochu jiné standardní operační po-
stupy, tak se nám v rámci plánovacího pro-
cesu a nácviku koordinace činností podařilo 
všechny tyto záležitosti doladit.“

Smíšená mezinárodní rota radiační, bio-
logické a chemické ochrany má možnost 
si během cvičení prověřit společnou čin-
nost během speciální očisty raketometné 
techniky. Přestože v tomto případě spolu-
pracují odborníci z několika zemí, vše pro-
bíhá bez problémů. „Naše účast na tom-
to cvičení je přínosná především v tom, 

že máme možnost cvičit s různými zahra-
ničními jednotkami a vyzkoušet si rovněž 
přesuny a bojovou činnost v neznámém 
terénu. Tento prostor vůbec neznáme, 
byli jsme odkázáni výhradně na mapy. 
Jednotlivé  armády zde disponují různou 
technikou, liší se i jejich schopnosti. Každá 
z nich plní i jiné úkoly, ale díky spolupráci 
zde působíme jako jeden celek,“ zdůraz-
ňuje český střelecoperátor četař Ladislav 
Gajdušek.

Mnohonárodní jednotka VP
Do cvičení se zapojilo i sedmnáct přísluš-
níků naší Vojenské policie. Společně se slo-
venskými vojenskými policisty a přísluš-
níky Vojenské policie Národní gardy státu 
 Indiana vytvořili multinárodní jednotku 
NATO. Jejím úkolem bylo policejní zabez-
pečení vojsk při vedení obranné operace. 
Jednotce velel slovenský vojenský policista 
nadporučík Marek Kornaj, jednotlivým če-
tám pak Slovák, Čech a Američan. Příslušní-
ci jednotky plnili stanovené úkoly ve smíše-
ných policejních hlídkách.

Pro naší jednotku vše začalo více než 
šesti set kilometrovým přesunem ze Staré 
Boleslavi na Lešť. Tatra T 810 přepravovala 
veškerý logistický materiály a komponenty 
potřebné k výstavbě místa velení. Do kolo-
ny bylo dále zařazeno speciální nákladní vo-
zidlo Iveco MOPRO (Mobilní pracoviště VP) 
disponující spojovacími prostředky  Harris 

k zabezpečení spojení v jednotce a nově 
zavedená terénní vozidla Isuzu D Max.

V druhé fázi cvičení proběhlo secviče-
ní a stmelení jednotky VP při plnění celé 
škály policejních úkolů (doprovodů tech-
niky, činnost na mobilních kontrolních mís-
tech, prohledávací operace či aeromobilní 
činnost s využitím vrtulníku a vysazením 
na rychlém laně – Fast Rope). Důraz byl 
také kladen na společnou střeleckou pří-
pravu s využitím moderních výcvikových 
zařízení v MTA Lešť, která umožňovala 
procvičení střelby z vozidel přes čelní sklo, 
střelby v rozsahu 360° a v neposlední řadě 
procvičení bojových drilů a taktiky zákro-
ku v budově se střelbou s ostrou municí. 
„Výměna zkušeností v oblasti střeleckého 
výcviku a především možnost posunutí 
výcviku ve střelecké přípravě na úroveň re-
álného použití služební zbraně, jako napří-
klad střelba v zastavěném prostoru s ostrou 
municí, představovaly velký přínos pro nás 
všechny,“ upozornil instruktor výcviku po-
hotovostní jednotky nrtm. Jaroslav Böhm.

Třetí hlavní fáze výcviku Vojenské policie 
byla zaměřena na plnění policejních úkolů 
souvisejících s námětem a scénářem roze-
hry cvičení Slovak Shield 2016. V průběhu 
této hlavní části cvičení jednotka VP fungo-
vala v nepřetržitém režimu výcviku a plnila 
celou řadu úkolů od doprovodu VIP, přes 
působení na mobilních kontrolních místech 
až k prohledávacím operacím a pátrání 
po podezřelých osobách. Během cvičení Začíná nová tradice

Ve výcvikovém prostoru Lešť se za účasti českých vojáků  
uskutečnilo cvičení armád zemí V4 Slovak Shield 2016

Na horizontu zuřivě dotíral protivník. Několik vrtulníků 
Black Hawk vysadilo americké a slovenské týmy hloubkového 
průzkumu, jejichž úkolem bylo rozkrýt protivníkovy 
útočné formace. V té době již česká obrněná vozidla Iveco, 
podporovaná slovenskými bojovými vozidly pěchoty a tanky, 
zachytila útočnou vlnu a odpovídala intenzivní palbou.
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úzce spolupracovali příslušníci výjezdo-
vých (kriminalistických) skupin s přísluš-
níky  ISTAR a zpravodajskými důstojníky, 
a to především při výslechu zadržených 
osob. Jedním z velice atraktivních a zají-
mavých úkolů bylo zasazení jednotlivých 
čet s využitím vrtulníků UH60 Black Hawk 
na páteřní komunikace k plnění úkolů kon-
trolně propouštěcích míst a pátrání po po-
dezřelých osobách.

Při cvičení Slovak Shield 2016 plnila část 
jednotky VP rovněž reálný úkol policej-
ní podpory. Konkrétně se jednalo o za-
bezpečení ochrany amerického senátora 
 státu  Indiana pana Donnellyho a generála 
US Army generál majora Carra.

Zvítězil pocit soudržnosti
Slováci představují samohybné výbušné od-
minovače. S jejich pomocí vytváří průchody 
v nepřátelském minovém poli. Obranná 
linie armád zemí V4 za podpory dělostře-
leckých houfnic a letectva začíná přecházet 
do protiútoku a zatlačovat protivníkovy 
jednotky za státní hranici Slovenska.

„Jsem velice rád, že týmy kombinované 
z různých armád neměly nejmenší pro-
blémy při zvládání taktické situace. Vojáci 
byli schopni naplánovat a uskutečnit ope-
race, přejít z obrany do útoku, ze zálohy  

do prvního sledu a naopak,“ hodnotil zá-
věrečnou fázi řídící cvičení a zároveň 
1. zástupce náčelníka Generálního štábu 
OS SR generálporučík Pavel  Macko. „Nejví-
ce na mne zapůsobila schopnost všech cvi-
čících dát se dohromady a společně plnit 
úkoly. Jejich pocit soudržnosti. Vojáci velice 
dobře spolupracovali. Například slovenský 
a americký chemik se až do této doby nikdy 
nepotkali.  Dokonce náš voják neuměl ani 
pořádně anglicky, přesto byli spolu schopni 
plnit úkoly. Výborně koordinovali a společ-
ně působili i důstojníci a velitelé různých 
národností ve štábech.“

Cíl cvičení Slovak Shield, prověřit všechny 
stupně velení, se během prvních dvou týdnů 
října podařilo splnit. Jednotky musely po-
stupně reagovat na všechny stupně ohrože-
ní. A to od nevojenských až po potřebu nasa-
zení mnohonárodního uskupení na obranu 
územní celistvosti jednoho ze spojenců. 
„Představa je taková, že bychom z tohoto 
cvičení udělali pravidelnou každoroční akci 
s tím, že v roli hlavního organizátora a tím 
i místa konání by se vždy střídaly jednotlivé 
země V4.  Podle všeho by se příští rok toto 
cvičení mělo konat v  Maďarsku,“ uzavírá 
major Štefan Zemanovič.

Text: Vladimír Marek,  
foto: autor a archiv
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„Cvičení výborně prověřuje přede-
vším schopnosti nových velitelů 
palebných čet, kteří k našemu 

útvaru nastoupili letos v létě a také zjiš-
ťujeme možnosti další spolupráce s pěší 
rotou aktivní zálohy, která nám významně 
pomohla při střežení nejen jednotlivých ve-
litelských objektů, ale také palebných po-
stavení našich děl,“ uvedl zástupce velitele 
jineckých dělostřelců a řídící cvičení plu-
kovník Jiří Kývala.

Připomněl tak skutečnost, že spolu 
s dělostřelci – profesionály na Doupově 
cvičí poprvé také jednotka aktivní zálo-
hy Krajského vojenského velitelství Praha. 
Její velitel podplukovník Robert Speychal 
si povzdechl, že letos se pravidelného pod-
zimního cvičení účastní méně vojáků v zá-
loze, ale i tak do Vojenského újezdu Hradiš-
tě přijela necelá stovka příslušníků pěší roty.

O tom, že pražské velitelství disponu-
je rotou, ve které je většina vojenských 
nadšenců, svědčí i skutečnost, že v sobo-
tu a v neděli, kdy byl ve výcviku relativní 
klid, přišli vojáci v záloze na velení cvičení 

se žádostí, aby jim jejich instruktoři pomoh-
li s výcvikem. Ačkoli mohli odpočívat, drilo-
vali až do večera taktiku, topografii a další 
vševojskovou přípravu.

Na cvičišti Březina jsme byli svědky vede-
ní palby samohybných kanónových houfnic 
152 mm Dana. V nejméně vhodnou chví-
li, kdy dělostřelci přebíjeli děla, zaútočili 
na palebná postavení neznámí ozbrojenci. 
Ohlušující výbuch a poté štěkání samopalů 
dávalo tušit, že v údolí pod námi probíhá ne-
lítostný boj. Výpad útočníků ale záhy odrazili 
vojáci aktivní zálohy. Dělostřelci mohli po-
kračovat ve vedení palby. Cíle pro děla byly 
v tom dni vzdáleny přes deset kilometrů.

Další část výcviku byla v režii velitelů 
z minometné baterie 7. mechanizované bri-
gády z Hranic. Velitel 3. palebné čety nad-
poručík Tomáš Koutný na jednom ze sta-
novišť, kde si vybudovali palposty hraničtí 
minometčíci, předvedl hostům, jak lze vést 
výcvik se cvičnou municí ráže 120 mm. Miny 
vylétaly na povel nadporučíka z hlavní zhru-
ba do vzdálenosti třiceti metrů. Bylo jasné, 
že tento výcvik slouží hlavně k tomu, aby 

obsluhy u jednotlivých minometů dostaly, 
jak se říká, do krve povelovou techniku.

Druhé stanoviště minometné baterie 
se mohlo pochlubit vedením palby na cíl 
ostrými minami. V korigování palby jim 
pomáhali dělostřelečtí průzkumníci, kteří 
měli k dispozici dosud nejmodernější prů-
zkumnou a pozorovací techniku v dělostře-
lecké verzi vozidla Iveco, kterou obdivovali 
i Američané. Vše doplňoval modernizovaný 
systém LOSM, či právě LOVPz a radiolo-
kátor Arthur. Po celou dobu cvičení využívali 
dělostřelci vydatného pomocníka do mlha-
vého doupovského počasí – nejmodernější 
meteorologickou sondu Vaisala.

„Snažíme se tady synchronizovat svou čin-
nost s minometnou baterií, kterou disponuje 
7. mechanizovaná brigáda. Přece jenom ve-
deme palbu na cíle ve větší vzdálenosti,“ vy-
světlil nám plukovník Mráz a dodal, že právě 
proto na Jánském vršku působí dělostřelečtí 
průzkumníci. Mohou tak po rádiu s řídícím 
palby korigovat účinkování jednotlivých 
zbraní. Dělostřelci spotřebovali za dobu čtr-
náctidenního cvičení téměř jeden tisíc kusů 
dělostřeleckých střel a min.

„Cíle cvičení jsme splnili. A to nehledě 
na jisté problémy, které přináší padesáti 
osmi procentní naplněnost pluku. Podrob-
né vyhodnocení nás sice čeká až po návratu 
do posádek, ale věřím, že cvičení dokonale 
přispělo k získání dalších zkušeností mla-
dých velitelů,“ konstatoval na závěr velitel 
13. dělostřeleckého pluku.

Text a foto: Miroslav Šindelář

Když se chvěje země
Dělostřelci se ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště zapojili do cvičení Joint Fires 2016

S využitím samohybných kanónových houfnic 152 mm Dana 
a 82mm minometů spolu s průzkumnými a pozorovacími 
systémy LOS-M, LOV-Pz a radiolokátorem Arthur procvičovali 
v říjnu vojáci z Jinců, Hranic, Vyškova a Žatce na Doupově 
zabezpečení palebné podpory pro jednotky 7. brigádního 
úkolového uskupení. Do největšího letošního dělostřeleckého 
cvičení Joint Fires 2016 se zapojilo více než 530 vojáků 
se 120 kusy techniky.

9A report 11/2016 
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Samotnému kontingentu předchá-
zelo vyslání desetičlenné Advance 
Party, jejímž úkolem bylo připravit 

podmínky pro působení hlavní části jed-
notky. Na rozdíl od jiných misí totiž AAT 
působí na základně iráckých Vzdušných sil, 
na které nejsou přítomny žádné další koa-
liční jednotky. Řadu věcí si proto AAT mu-
sel od začátku zajišťovat vlastními silami 

jen za pomoci irácké strany. U nás doma 
bychom řekli, že AAT začínal na zelené 
louce, v Iráku by se spíše hodil termín „vy-
prahlá poušť“. Díky maximálnímu nasazení 
všech členů Advance Party se ale podařilo 
zajistit podmínky nejen k tomu, aby mohl 
po měsíci přiletět zbytek kontingentu, ale 
i k tomu, že bezprostředně po příletu moh-
la jednotka zahájit svoji hlavní činnost.

Desítka mentorů
Jádrem AAT a důvodem, proč byl tým vy-
slán do Iráku, je desítka mentorů, pilo-
tů a techniků z 21. základny taktického 
letectva v Čáslavi. Tito vojáci, kteří mají 
nejvíce zkušeností s provozem letounu 
L159, mají za úkol předat své znalos-
ti iráckým kolegům, aby do konce roku 
2018 byla 115. taktická letka iráckých 
Vzdušných sil, jež letouny provozuje, 
schopná samostatně operovat podle 
českých standardů. Irácké Vzdušné síly 
nakoupily z České republiky 12 letou-
nů, které budou provozovat ze základny 
 Balad a všechen jejich pilotní a technický 
personál plánují vycvičit s pomocí čes-
kých mentorů.

Praxe z České republiky
Pokud je naplánovaná letová akce, může 
začínat mentorům pracovní den již ve čtyři 
hodiny ráno, kdy technici vyrazí na stojánku 
letounů dozorovat na předletovou přípra-
vu, kterou provádí iráčtí technici. Všechen 
irácký personál prošel úvodním školením 
u výrobce letounu v České republice. Úko-
lem mentorů je dohlédnout, aby teoretic-
ké znalosti převedli do praxe a připravili 
letoun stejně, jako kdyby byl vypravován 
na let z čáslavské stojánky. Kontrola vnějš-
ku letounu, odzkoušení funkčnosti přístro-
jů, podvěšení výzbroje či tankování, tyto 
všechny činnosti provádí irácký personál 
pod dohledem českých kolegů. Mentoři 
nikoho nekárají, v případě, že zjistí chybu, 
upozorní na ni a vysvětlí správný postup. 
Složitější postupy projdou s iráckým kole-
gou bod po bodu. To už na stojánku přijíž-
dějí iráčtí piloti, kteří se připravovali na svoji 
misi za dohledu českých kolegů a přebírají 
si svůj stroj. Po návratu letounů si piloti prů-
běh mise projdou a vyhodnotí s českými 
mentory, techniky čeká poletová příprava 
stroje, opět pod dohledem českých kolegů. 
V případě, že se vyskytla v průběhu letové 
akce nestandardní situace, jsou její příčiny 
do detailů rozebrány, aby se zabránilo je-
jímu opakování. Zavedení bezpečnostních 
standardů podle českých měřítek bylo nej-
důležitějším úkolem mentorů v první fázi 
výcviku iráckého personálu.

Po teorii praxe
Po skončení letové akce obvykle ještě ná-
sleduje teoretická část výcviku, kde si Irá-
čané rozšiřují své znalosti. Piloti probírají 
složitější taktické prvky, technici zvládání 
pokročilejších částí údržby. Cílem pilot-
ního i technického výcviku je vycvičit od-
borníky, kteří budou moci stroje nejen 
obsluhovat, ale budou se moci podílet 

i na výcviku svých kolegů. Ti se v současné 
době cvičí v  České republice a brzy rozší-
ří řady 115. letky. Jak hodnotí mentoři své 
studenty? Ačkoliv mezi Čechy a Iráčany 
panují značné kulturní rozdíly, pro mento-
ry je podstatné především to, jestli jejich 
studenti ke své práci přistupují zodpověd-
ně. A na to si rozhodně nemohou stěžovat. 
„Iráčané jsou otevření, ochotně se učí no-
vým věcem a vítají spolupráci s námi,“ uve-
dl jeden z mentorů. „ Narážíme na překážky 
jako je jazyková bariéra, anebo odlišnosti 
v dosavadním způsobu výcviku, ale pro Irá-
čany je projekt L159 důležitý nejen kvůli 
bojové hodnotě letounu jako takové, ale 
i z prestižních důvodů, proto pro program 
L159 vybrali ty nejperspektivnější ucha-
zeče,“ doplnil jej velitel AAT podplukovník 
Zdeněk P. a spolupráci si pochvaluje i irácká 
strana. „Po pouhých dvou měsících půso-
bení mentorů v Iráku jsou výsledky  jejich 
práce vidět na každém aspektu práce irác-
kých pilotů a techniků,“ napsal v dopise ve-
litel Vzdušných sil Iráku generál Anwar.

Tým tvoří i kuchaři
Avšak Letecký poradní tým netvoří jen men-
toři. Aby mohli nerušeně vykonávat svoji 
činnost, je součástí týmu zhruba dvacítka 
dalších vojáků, kteří jim poskytují zázemí 
a ochranu. V jednotce proto působí skupi-
na Vojenské policie, logisté, spojaři a další 
specialisté. Oproti jiným misím je zvlášt-
ností AAT trojčlenné družstvo kuchařů, 
které pečuje o stravování celého týmu. 
 Ačkoliv se jedná o zkušené armádní kucha-
ře z 25. protiletadlového raketového pluku 
ve Strakonicích, podmínky v Iráku pro ně 
představují skutečnou výzvu. „Máme k dis-
pozici jen malou část vybavení, na  které 
jsme zvyklí, a nabídka surovin je omeze-
ná. Podmínky v Iráku jsou daleko složitější, 
než když doprovázíme jednotku na cvičení,“ 
prozradil velitel družstva rtn. Karel F.

Náročné prostředí
Situace v Iráku představuje zátěž pro všech-
ny členy jednotky. Extrémní klimatické pod-
mínky jako teploty nad 50°C, občasné pra-
chové bouře a přítomnost hmyzu jsou jen 
jeden ze zátěžových faktorů, které na jed-
notku působí. Dalším faktorem v operaci 
je vždy i psychická zátěž jako důsledek bez-
pečnostní situace. „Zátěž se snažíme zvlá-
dat, jak nám podmínky umožňují, máme 
velmi omezené možnosti odreagování, 
a to pouze na několika prověřených místech 
zde v perimetru základny jako je například 
posilovna. Také v návaznosti na týdenní re-
žim našich iráckých kolegů máme volnější 
dny, které mají vojáci především pro sebe. 
Hlavně ale jde o dobře motivované jedin-
ce, kteří vědí, že jejich práce má značný 
význam, tím spíše, že jde o první rotaci, 
což jim dává ojedinělou možnost podepsat 
se na podobě celé mise,“ uvedl ještě velitel 
kontingentu. Příslušníci první rotace budou 
na základně Balad působit do letošního 
prosince, kdy předají plnění úkolu svým 
nástupcům z druhé rotace, kteří se již nyní 
doma připravují na převzetí úkolu. 

Text: Michal Voska, npor. Rostislav Lukáš,  
foto: archiv AAT

Letecký poradní tým
Čeští mentoři předávají své zkušenosti iráckým pilotům a technikům

Již druhým měsícem na Letecké základně Balad v Iráku působí 
zhruba třicítka příslušníků Leteckého poradního týmu Irák 
(Air Advisory Team). Vyslání týmu v počtu do 35 osob schválila 
v letošním roce vláda i Parlament. Cílem jednotky je pomoc 
při výcviku pilotů a techniků letounů L-159, které Irák koupil 
v České republice v loňském roce.

A fakta
Letecká  základna  Balad  se  nachází 
cca  70 km  severně  od  Bagdádu.  Byla 
otevřena  v  osmdesátých  letech  jako 
 Al- Bakr Air Base, po invazi v roce 2003 
se  z  ní  stala  jedna  z  největších  zákla-
den amerického letectva v Iráku a jako 
taková byla  schopna pojmout více  jak 
30 000 osob. V roce 2011 byla předána 
nazpět  Iráku a  stala  se  jednou z hlav-
ních  základen  iráckých  Vzdušných  sil. 
V  současné  době  je  základna  domo-
vem iráckých letek provozujících letou-
ny F-16, An-32, C-208 a L-159.
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Je po páté hodině ráno, venku je ještě 
tma, ale ve vyškovských kasárnách už 
nastupují vojáci. Budoucí příslušníci 

aktivní zálohy a účastníci historicky první-
ho dobrovolného cvičení jsou připraveni 
zahájit další den výcviku. Jsou tu už měsíc 
a mají za sebou dvě třetiny výcviku. V den 
nástupu jich bylo dohromady 70, dnes tu 
stojí 59 osob odhodlaných dokončit kurz 
základní přípravy, který pořádá Velitelství 
výcviku – Vojenská akademie Vyškov. Každý 
den jsou díky svému přesvědčení a skvělé 
práci instruktorů a velitelů o krok blíže cíli. 

Záložníci a dobrovolníci cvičí společně, je-
likož náplň výcviku a kladené požadavky 
jsou stejné. První na pořadu každého dne 
výcviku je rozcvička. Svižným tempem běží 
na hřiště, kde se po protažení věnují aktivi-
tám, které jim pomohou v rozvoji síly a vytr-
valosti. Všichni cvičící se shodují, že ačkoliv 
se snažili před zahájením kurzu trénovat 
fyzičku, nestačilo to. „V posilovně a během 
v pohodlných odpružených teniskách pře-
sun v kanadách, mnohdy v blátě a s těžkou 
nepohodlnou velkou polní na zádech, prostě 
nenatrénujete,“ vysvětluje jeden z účastníků 

a s úsměvem dodává, „ale je pravda, že to, 
co mi první den při rozcvičce přišlo zcela 
nemožné, jsem dnes už zvládl téměř bez 
problémů.“

Po teorii drsný  
venkovní dril
Po dvou týdnech strávených převáž-
ně v učebnách, kdy se věnovali především 
základním řádům, vojenským hodnostem, 
pořadové přípravě, teoretickým základům 
střelecké, taktické, ženijní, zdravotní a spo-
jovací přípravy, se dostávají do terénu. Kdo 
by čekal obavu nebo zděšení ve tvářích 
cvičících, ten by se spletl. Všichni do jedno-
ho se nemohou dočkat, až konečně vyrazí. 
Počasí opravdu přeje. Jak řekl jeden z in-
struktorů, je vševojskové. Co to znamená, 
všichni pochopili velmi brzy. Zatímco ráno 
to vypadalo velmi slibně, ihned po přesunu 

do výcvikového prostoru se vše mění. Padá 
drobný déšť a díky studenému větru je 
opravdu chladno. Nikomu to ale očividně 
nevadí a všichni se s vervou vrhají do prv-
ního úkolu taktické přípravy. Maskují si 
obličeje, kontrolují zbraně, zásoby a pro-
věřují spojení. Prvním tématem je výcvik 
jednotlivce – pojmy jako pátrač, kruhová 
obrana, loupání nebo opona dostávají re-
álnou podobu. Pátrač patří k těm nejzku-
šenějším ze skupiny, vede tým, vybírá trasu 
a musí mít neustále přehled o celé jednot-
ce. Cvičící v roli pátračů prozkoumávají dů-
ležité body, jako jsou křižovatky cest nebo 
mosty.  Během přesunu se postupně střídají 
v jednotlivých rolích a zkouší různé typy 
bojových sestav. Tuto dovednost je tře-
ba si osvojit, protože druhý výcvikový den 
budou muset sami reagovat na napadení 
nepřítelem.

První noc venku
Výcvik pokračuje zdravotní přípravou. 
Na zemi leží voják s poraněním hrudníku 
a krvácí, vojáci okamžitě zasahují. Poskytují 
první pomoc a připravují raněného k trans-
portu – i to patří do osnov kurzu základ-
ní přípravy. Následuje spojovací příprava 
a na řadu přichází také orientace v terénu. 
Topografická příprava je další ze základních 
dovedností, které musí každý voják ovládat. 
S napěchovanými batohy na zádech se pro-
to vydávají na cestu „do neznáma.“ Vše sa-
mozřejmě probíhá pod pečlivě připraveným 
taktickým námětem, takže kdo by čekal jen 
tak nějakou procházku, je na omylu. Po ho-
dině a půl s dalšími šesti kilometry v no-
hách přicházejí k místu, kde mají strávit 
svoji první noc venku. Pro některé i vůbec 
poprvé v životě. Počasí se průběžně mění, 
jemné mrholení se střídá s deštěm a rychle 
se smráká. Začíná přežití v tísni. Instruktoři 
vydávají pokyn k budování přístřešků a pří-
pravě ohniště. Všichni se okamžitě pouští 
do práce, protože tma se blíží a času není 
nazbyt.

Zlomový bod
Vše, co čety předchozí den pečlivě trénova-
ly, teď uvedou do praxe. Pátrači vyráží ku-
předu a skupina se pohybuje ve stanovené 
předbojové sestavě. Najednou se ozývají 
výstřely a jednotka je napadena. Okamžitě 
zaujímá bojovou formaci a opětuje palbu. 
Nepřítel je zneškodněn. Výcvik ve vojen-
ském prostoru se chýlí ke konci. Po vyhod-
nocení následuje přesun zpět do posádky. 
Od horké sprchy a teplé večeře dělí cvičící 
už jen čištění zbraní. Práce jim jde od ruky 
a na první pohled je zřejmé, že to neděla-
jí poprvé. Po zhruba dvou hodinách mají 
všichni hotovo a mohou se konečně rozejít 
do svých pokojů. Přežití v tísni je většinou 
zlomový bod, zde si cvičící opravdu ově-
ří své možnosti a schopnosti. Kombinace 
faktorů jako je nepřízeň počasí a vysoká 

fyzická i psychická zátěž si u méně odol-
ných jedinců obvykle vybere svoji daň.

Motivace
Jedna z účastnic prvního dobrovolné-
ho cvičení, třiatřicetiletá Dana Kasalová 
z Pardu bic, původně uvažovala o dráze 
profesionálního vojáka. Po úvahách ovšem 
od svého záměru ustoupila a právě dobro-
volné cvičení jí přišlo jako vhodný způsob, 
jak si vyzkoušet vojenskou profesi. „Jedno-
ho dne ráno jsem vstávala do práce a řekla 
jsem si, že přihlášku vyplním. Podporuje mě 
celá rodina, hlavně můj otec a můj přítel. 
Jen babička nadšená nebyla, protože je vě-
řící a má strach. Nejvíce mne motivovalo 
vyzkoušení si toho, že na to mám, disciplína 
a vyzkoušení si něčeho úplně jiného. V prá-
ci si tykáme, prostředí je jiné a chtěla jsem 

si zkusit, jaké to je v armádě. Říkala jsem si, 
že si sáhnu na dno. Dokonce jsem to jednou 
chtěla vzdát, ale ráda překonávám překáž-
ky a chci to dotáhnout do konce. Udělám 
pro to maximum,“ uvedla Dana Kasalová.

Text: mjr. Denisa Vernerová, Michal Voska,  
foto: Michal Voska

Dobrovolné cvičení

První dobrovolníci cvičí ve Vyškově po boku příslušníků AZ

O dobrovolné armádní cvičení, které zavedla od července 
nová legislativa, mají zájem stovky lidí. Registrační 
dotazník na internetu vyplnilo přes pět set zájemců z celé 
České republiky. Armáda však může podle branného 
zákona využít jen ty, kterým je mezi 18 a 60 lety a splní 
náročné fyzické a psychické testy.

Inzerce
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Major Roman Hippík, již téměř le-
gendární instruktor boje zblízka, 
specialista na boj s nožem, ale 

i autor návrhů bojových nožů byl zárukou 
vysoké úrovně kurzu, který v AČR probíhá 
již dvaadvacet let. Jeho motivací pro vede-
ní kurzů je více. „Důvodů je hned několik. 

Především pocit sounáležitosti s ostatními 
vedoucími instruktory boje zblízka AČR, 
protože na kurzu nejsou jen mnou škole-
ní instruktoři, ale i instruktoři mých kolegů 
a už jen tohle vědomí mě zavazuje po-
kračovat v naší společné práci. Silnou roli 
hraje také pocit hrdosti, že již 22 let patřím 

do týmu vedoucích instruktorů. Jsme totiž 
tým, který spojuje nejen dlouholeté přátel-
ství, ale především společný cíl, naučit vojá-
ky obstát v boji muže proti muži. Když pak 
vidíte zpětnou vazbu v podobě cvičících 
jednotek pod vedením námi vycvičených 
instruktorů, je to další podnět, proč pokra-
čovat a posouvat výcvik dál a dál,“ uvedl 
major Hippík, jenž nám objasnil i mnohé 
aspekty spojené s výcvikem, přípravou, ale 
i sebeobětováním a nasazením.

Bojové sporty  
a bojová umění
Pro lepší pochopení je třeba znát souvislos-
ti mezi bojovými uměními, bojovými sporty 
a bojovými systémy. Bojová umění předsta-
vují dlouhodobou cestu, doslova životní styl. 

Jejich snahou je výchova sebeobrany na zá-
kladě předávaných zkušeností. Náplní těchto 
zkušeností je učit umění ubránit se nejrůz-
nějším způsobům napadení za pomocí ho-
lých rukou či zbraní. Velkou roli však zastává 
i složka duchovní. Spojením těchto složek 
se člověk učí porážet soupeře, ale především 
překonávat sám sebe. Bojové sporty či úpoly 
učí člověka na základě znalosti sebeobrany 
vítězit nad druhými, ovšem v rámci fair play. 
Duchovní složka je částečně potlačena. Ně-
kdy zde sehrává roli i řeč peněz, ale hlavní 
podstatou je snaha o vyniknutí, která z psy-
chologického hlediska dává podobný pocit 
jako překonání sama sebe. Idea přínosu to-
hoto výcviku pro společnost je však správná, 
o čemž svědčí skutečnost, že mnohé z úpolů 
jsou již dlouhá léta zařazeny mezi olympij-
ské disciplíny. Bojové systémy nabízí těm, 
co se potřebují bránit, to nejúčinnější z obou 
předchozích. Jsou směřovány na cílové sku-
piny. Pro někoho jsou startem do proble-
matiky boje zblízka, pro jiné zase zname-
nají naplnění potřeby efektivní sebeobrany. 
Co je ale pro ně charakteristické, je schop-
nost zkrátit dobu přípravy a bojovat tak, 
jak to člověku – vojákovi vyhovuje a to včet-
ně použití zákeřných technik v boji o  život. 
 Proto zde nezáleží na síle, ale na uvědomění 
si, co vše k boji můžu použít a kdy.

Od roku 1994  
je základem MUSADO
Naše armáda od roku 1994 cvičí boj zblíz-
ka na základě Military Combat Systému 
MUSADO. Důvod je jednoduchý, splňuje 
to, co vyžaduje systém pro vojáky. Jeho za-
kladatel, Herbert Grudzenský z  Německa, 
vytvořil v 70. letech dvacátého století z vý-
chodoasijských bojových umění systém 
pro armádu Bundeswehru. Ten respektoval 
potřeby vojáka, opíral se o bojové válečné 
zkušenosti a byl blíž evropské mentalitě 
chápání boje muže proti muži. Ve stejném 
duchu pak v letech 1992–1993 proběhly 
první kurzy MCS MUSADO pod vedením 
pana Oldřicha Šelenberka z Prahy, který 
byl žákem Herberta Grudzenského. Ma-
jor  Roman Hippík, jakožto přímý účastník 
těchto kurzů, měl možnost porovnávat 
na základě předchozích znalostí boje zblíz-
ka a tento systém u něj vyhrál. Systém vy-
plnil do té doby chybějící část boje zblízka, 
neboť byl dokonale propojen s taktikou, 
střelbou, přežitím a první pomocí. Na stra-
ně jedné poskytl tento systém výcvik, 
který je takzvaně ušitý vojákovi na míru. 
Na straně druhé však zažehl kritiku od ji-
ných systémů, které měly a stále mají v AČR 
své ekonomické zájmy. Je zbytečné tento 
stav jakkoliv komentovat, neboť soudobé 
 tržní prostředí mění v mnoha směrech i to, 
co bylo hlavní podstatou bojových umění 
a staví je do zcela nového světla. Tento stav 
by se ale neměl vůbec dotýkat AČR a už vů-
bec ne osobnosti instruktora boje zblízka.

Co má instruktor splňovat
Podstatou výcviku boje zblízka v AČR je 
připravovat vojáka na bojové situace, kdy 
nebude moci použít svou zbraň. Správný 
instruktor má znát poslání své jednotky 
a skloubit výcvik tak, aby boj zblízka vhod-
ně doplňoval systém přípravy. Instruktor by 
si měl uvědomit svoji roli ve výcviku a při-
stupovat k ní co nejzodpovědněji. Ne  každý 
však hned od prvních instruktorských krůč-
ků správně chápe, jak s vojáky pracovat 
a i když úspěšně složí zkoušky, mnohdy 
se až po určité době u některých objeví 
metodické chyby, které jsou na škodu a vo-
jáky od výcviku odrazují. Tyto chyby nejsou 
známé jen ve vojenském prostředí, ale dají 
se vysledovat v mnoha odvětvích lidské čin-
nosti. Opomenemeli prohřešky vyplývající 
z povahových vlastností osobnosti, které 
málokdy odhalí příprava instruktora a pře-
zkoušení, můžeme je shrnout do tří sku-
pin, k nimž patří přílišný důraz na fyzickou 
průpravu, nevhodná příprava pro ty, kteří 
nemají pro boj zblízka stejné předpoklady 
a nakonec pak prosazování vlastního ega 
instruktora. Při výcviku je třeba nepřipra-
vovat instruktora, ale vojáka. Pokud bude-
me instruktora učit jen to, co je obsaženo 
ve zkouškových technikách, bude zase při-
pravovat jen instruktory. Pokud však tyto 
techniky rozvíjíte, instruktor roste a vše 
předává dál.

Náplň kurzu
Kurzy, které instruktoři organizují, jsou 
od roku 2010 koncipovány jako zdokona-
lovací. Mimo náš systém jsou využívány 
zkušenosti trenérů boxu rtn. Pavla Dudy 
a čet. Lukáše Grmely ze 102. průzkumné-
ho praporu z Prostějova. Zástupce školy 
ninjutsu rtm. Ondřej Adámek ze 71. me-
chanizovaného praporu z Hranic prezento-
val bojové umění školy Bujinkan a Ing. Jiří 
Žižka se s účastníky podělil jako dvojná-
sobný mistr Evropy v hodu nožem o své 
zkušenosti v této disciplíně. Když pak přidal 
hod sekerkou a lopatkou, až ze vzdálenos-
ti 15 metrů, nevycházeli přítomní z údivu. 
Kurzu se celkem zúčastnilo 57 osob, pře-
vážně z moravských útvarů, ale zastoupe-
ní zde měli téměř všechny brigády a pluky 

AČR. Na základě meziresortní smlouvy se 
kurzu i tentokrát zúčastnili policisté. Poli-
cejní složky již v minulosti projevili zájem, 
což je dalším obohacením výcviku, neboť 
lze konfrontovat použití boje zblízka při 
služebních zákrocích. Výcvik začínal každý 
den v 7:00 kompenzačním cvičením. Pak 
následoval dopolední a odpolední blok, 
kde byli instruktoři rozdělení do čtyř skupin 
tak, aby si prošli všechna připravená praco-
viště. Po večeři vždy následoval blok před-
nášek z oblastí metodiky vedení výcviku 
boje zblízka, psychologické přípravy, první 
pomoci a jako bonus byl jeden večer vě-
nován chladným zbraním s ukázkou a dopl-
něn o historii vojenství. Praktického výcviku 
v blocích nevyužila v plném rozsahu jen 
skupina absolventů, která se připravovala 
na zkoušky 1. stupně instruktora boje zblíz-
ka. Zkoušky proběhly za účasti jedenácti 
uchazečů, přičemž si licenci odneslo šest 
nových instruktorů.

Součást přípravy 
jednotek v budoucnu
Současné technologie a digitální bojiš-
tě částečně potlačují tuto schopnost (boj 
zblízka, pozn.) a staví nad ní využití moder-
ních zbraní. Pokud někdo ovlivněný touto 
ideou hovoří o zbytečnosti umění se bránit, 
je na omylu. Právě komplexně připravený 
voják je schopen správně jednat v krizo-
vých situacích a má morální převahu. Stej-
ného názoru jsou i školitelé kurzů S. E. R. E. 
(Survival, Evasion, Resistance, Escape), kde 
boj zblízka dává větší šanci na udržení si 
naděje přežít v zajetí. Vedoucí instruktoři 
usilují o to, dostat vojákům pod kůži vědo-
mí, že i když bude situace na bojišti složi-
tá, tak umí něco, co dává sílu bojovat dál. 
I když to může být třeba jen skutečnost, 
že vojáka v boji tak snadno nedostanou. 
„Já však budu vědět, že svou povinnost 
vůči zemi, jednotce a kamarádům splním 
čestně. Popírat tuto skutečnost by bylo 
stejné jako tvrdit, že ti co padli v boji 
za svobodu, padli zbytečně,“ dodal na závěr 
major  Roman Hippík.

Text: Michal Voska, mjr. Roman Hippík,  
foto: archiv mjr. Hippíka

Unikátní kurz pro instruktory prvního a druhého stupně

Školící zařízení 72. mpr Magdalenský mlýn se stalo dějištěm 
kurzu boje zblízka pro příslušníky AČR v podřízenosti Velitele 
pozemních sil. Patronaci nad tímto kurzem měl 53. pluk 
průzkumu a elektronického boje, zastoupený vedoucím 
instruktorem boje zblízka AČR mjr. Romanem Hippíkem 
a jeho kolegy z řad vedoucích instruktorů prap. Radovanem 
Gálským a rtn. Petrem Knotem. Kurz byl určen pro instruktory 
1. a 2. stupně boje zblízka AČR a jejich svěřence, kteří usilovali 
o získání licence instruktora 1. stupně.

Boj zblízka v AČR
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„Změna to určitě bude, už jenom 
to, že navždy sundáte ten zelený 
dres týmu, za který kopete,“ usmí-

vá se Michal Mareček. „Bylo mi umožněno 
pokračovat dál a rád bych zůstal u dálko-
vého létání při převozech nebo při huma-
nitárních programech. Ale z vrtulníku už asi 
k zásahu slaňovat nebudu.“

Po promoci k záchrance
Začínal na záchranné službě v nemoc-
nici v Plané u Mariánských Lázní. Byla to 
jedna z mála pozemních záchranných 
služeb a díky tehdejšímu primáři se ne-
mocnice hned po revoluci v roce 1989 
zapojila i do letecké záchranky. Michal 

Mareček byl mezi prvními nadšenci, kteří 
začali  létat záchranku na vrtulnících Mi2 
SlovAiru. V roce 1991 převzali leteckou 
záchranku vojáci. V Plzni měla armáda 
velký vrtulníkový pluk, proto převzala 
všechny civilní zaměstnance, a ti začali 
sloužit pod armádou.

„Na první vojenský ostrý zásah si vzpo-
mínám jako dneska,“ zamyslí se Mareček. 
„Bylo to 1. května 1991 v jedenáct hodin, 
letěli jsme na jižní Plzeňsko mezi Zdemy-
slice a Žákavu. Opilý cyklista tam cestou 
z májové veselice boural na kole. Sedali 
jsme na louce po právě straně, uprostřed 
byly dráty vysokého napětí. Na palubě pilot 
Nožina, sestra Benediktová a já. S otřesem 
mozku nám ho předával lékař Kulda z po-
zemní záchranky.“

Jeden tým – jeden dres
To byl ještě civilista. Kvůli záchranářské 
práci vstoupil Michal Mareček do armády 
v roce 1993. „Přišlo mi naprosto samozřej-
mé, že bych měl nosit dres týmu, za který 
kopu,“ vzpomíná Mareček na dobu, kdy 
se rozhodl stát se vojákem z povolání a do-
dává, že nebyl sám. Do uniformy šlo hned 
několik záchranářských civilů.

V Plzni u vojáků začínali na vrtulnících 
 Mi2, kterých bylo asi padesát nebo šedesát. 
„Byla to pěkná mašina, ale měla své mouchy,“ 
pokračuje Mareček. „Někdy se jí nechtělo lí-
tat, dokonce jsme si stroje přestavovali více-
méně svépomocí a sami jsme pomocí vrtačky 
dělali díry a připevňovali police na vybavení, 
to si dnes vůbec nedovedu představit, že by 
něco takového bylo možné.“

Začátky byly krušné
Mapa na koleni, lékař navigoval, pilot pilo-
toval. Záchranářské vybavení téměř nulové. 
Ale vše šlo během těch let dopředu jak tech-
nikou, tak i specializací lékařů. „O dnešní 
výbavě současného záchranného vrtulníku, 
tak o tom by se tehdy nezdálo ani lékařům 
v IKEMu,“ vzpomíná na začátky záchranky 
lékař. „Dnešní výbava ve vrtulníku odpovídá 
úrovni jednotky intenzivní péče, od venti-
látorů po všechny možné hlídací přístroje, 
a zároveň i technické parametry vrtulníku, 
ty jsou nesrovnatelné.“

Od roku 2008 létá vojenská záchranná 
služba na vrtulnících W3A Sokol, a ty potře-
bám záchranky naprosto vyhovují. „Když po-
minu špičkové přístrojové a další vybavení, 
zvětšil se prostor pro raněné i pro posádku,“ 
konstatuje Michal  Mareček. „Tu nyní tvoří pět 
lidí místo předchozích tří a v mimořádných 
případech lze vzít na palubu i dva raněné.“

Zachraňují – neléčí
Úkol letecké záchranky je zcela jasný. 
Musí se na místo dostat včas. Na místě 
stabilizovat pacienta tak, aby byl schopen 
převozu. Nikdy nesmí dojít k tomu, aby 
transport raněnému ještě více ublížil.

„Záchranná služba neléčí, ve vrtulníku 
neoperujeme, ale snažíme se ho ošetřit, 
zastavit krvácení a stabilizovat ho tak, aby 
byl schopen co nejrychlejšího transportu 
do nejbližšího traumacentra příslušné ne-
mocnice,“ popisuje svou práci bývalý šéf 
letecké záchranky. „Na základě zkušeností 
víceméně platí, že pokud se pacient dosta-
ne do hodiny na příslušné oddělení nemoc-
nice, tak má nesmírnou šanci, že přežije. 
Po této době ta šance rapidně klesá. Předat 
pacienta včas, to je náš úkol, kvůli kterému 
vždy startujeme.“

Nikdy nevím,  
co den přinese
„Práce na záchrance je krásná v tom, že ni-
kdy nevím, co mě ten den čeká,“ říká o své 
práci záchranářská legenda. „Já nejsem člo-
věk, který by dokázal sedět u stolu a vypi-
sovat papíry. To mě štvalo už tenkrát ve špi-
tále, kdy jsem začínal na chirurgii a na ARO. 
Kouzlo záchranky je v tom, že každý zásah 
je jiný, letí se k něčemu jinému. Je to adre-
nalin, protože to musíte vymyslet rychle, za-
sahujete třeba i za deště, prší vám na záda, 
jste v nepřístupném terénu nebo třeba 
i v domácnosti, kde nemají ani žárovku. Ale 
má to jednu výhodu – hned vidím výsledek, 
který si následně zkontroluji. S odstupem 
pak třeba volám do nemocnice, jak to s pa-
cientem vypadá, a dávám si to do souvis-
lostí, zda jsem postupoval správně. Je to sa-
mostatná práce, pokaždé jiná, ale psychicky 
a někdy i fyzicky náročná.“

Nejhorší jsou zásahy u dětí
Lidé si mohou způsobit mnohá zranění. 
Někdy vlastní neopatrností, jindy jsou obě-
tí chyb nebo hazardu druhých. „Za ta léta 
praxe mě hned tak nějaká absurdita nepře-
kvapí,“ pokračuje ve vzpomínkách Michal 
Mareček. „Vlastně neexistuje historka, která 
by nebyla pravdivá. Lidé jsou schopni spad-
nout odevšad, nabourat autem do čehoko-
liv. Zkrátka jsem už zvyklý na to, že lidi do-
kážou opravdu naprosto neuvěřitelné věci.

Po devětatřiceti letech na záchrance ho 
opravdu nic nepřekvapí. Tedy téměř. „ Cenný 
je pro mě každý zásah, kdy to pacient 
rozchodí, kdy se to povede, na ty ostatní 

nemyslím,“ konstatuje Mareček. „Nejhorší 
pro mě jsou vždy zásahy u malých dětí, to 
rozdýchávám čím dál hůř. Když si následně 
potvrdím, že moje prvotní diagnóza byla 
správná, a postup přispěl k tomu, že dítě 
je v pořádku, je to nade vše. Ale to platí 
vlastně u každého pacienta, jen u těch dětí 
se přece jen neubráním emocím.“

Na zelený dres  
budu vždy hrdý
Poslední zářijový den naposledy svlékl, jak 
on říká, „fotbalový dres“ – plukovnickou 
uniformu. „Já říkám, že jsem se stal čertem 
v hodnosti vraníka,“ směje se záchranář. 
„Změna to je, sundal jsem uniformu, vrá-
til průkaz, stal jsem se civilním pracujícím 
důchodcem a svou funkci předal svému 
nástupci. Poslední den, byl to pátek, jsem 
strávil ještě v Praze na poradě. Mimocho-
dem se tam řešilo i nové středisko, které má 
armáda přechodně otevřít v Bechyni a za-
jišťovat leteckou záchrannou službu pro 
Jihočeský kraj. I na to budu teď mít trochu 
více času.“

Od záchranky však neodchází. O jeho 
letité zkušenosti česká armáda určitě stojí. 
„Armádu z hlavy určitě nikdy nevypustím, 
to ani nejde, a jestli jsem měl na sobě ten 
zelený dres, jsem na to docela hrdý, že jsem 
ho mohl nosit,“ říká  Michal  Mareček. „Povo
lání a životní styl si  člověk vybírá sám, 
a když se otočím zpátky, tak nelituji ani jed-
noho jediného dne.“

Text: Jana Deckerová,  
foto: autorka a Jan Kouba

ani jednoho dne

Pro nestora letecké záchranky plukovníka Michala Marečka 
se uzavřela jedna životní kapitola – ta vojenská

Stál u zrodu Letecké záchranné služby v české armádě, 
posledních deset let byl náčelníkem Centra letecké 
záchranné služby v Líních u Plzně a ředitelem Letecké 
záchranné služby Armády ČR. Poslední zářijový den 
oblékl uniformu naposled. Legenda letecké záchranky 
plukovník Michal Mareček po 26 letech služby opouští řady 
armády. Spolupracovat však bude dál, ale už jako civilista.
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„Lidé si nás mnohdy pletou s Hradní 
stráží, ale tyto dvě jednotky plní 
rozdílné úkoly,“ vysvětluje hned 

na začátku poručík Miroslav Adámek a do-
dává, že vojáci Hradní stráže zabezpeču-
jí akce spojené s prezidentem republiky 
a jednotky Čestné stráže kromě akcí stát-
ního významu zabezpečují i úkoly spojené 
s resortem obrany a armádou. „Přítomnost 
vojáků Čestné stráže dodává akcím ne-
jen slavnostní ráz, ale zároveň je to projev 
úcty k historii a tradicím naší republiky,“ říká 
Adámek.

Po maturitě  
základní vojenská služba
„Byl jsem jeden z posledních, kteří nastou-
pili základní vojenskou službu, to se psal 
rok 2003,“ vzpomíná na svůj první kon-
takt s armá dou poručík Miroslav  Adámek. 
„Byl jsem přidělen k 6. zabezpečovací zá-
kladně MO (částečně reorganizované na Po-
sádkové velitelství Praha – pozn. redakce) 
a abych byl upřímný, v životě by mě nena-
padlo, že ze mne bude voják z povolání.“

Vystudoval střední školu zaměřenou 
na elektrotechniku a strojírenství, jeho 
životem byl sport, byl aktivním fotba-
listou a služba v armádě mu v době zá-
kladní vojenské služby neumožňovala se 
těmto aktivitám a zájmům moc věnovat. 
Naopak, byla to doba tvrdého drilu a ná-
ročných služeb. Bylo to ale také období, 
kdy probíhala příprava na profesionali-
zaci armády. S postupem času se činnost 
jednotek Čestné stráže specializovala 
více na protokolární aktivity a útvarová 
služba ustupovala do pozadí. „Změna 
služební náplně, velmi dobrý kolektiv, 
rozmanitost úkolů, ale hlavně prostor 
pro sebezdokonalování a v neposlední 
řadě i platové podmínky mě přesvědči-
ly, že služba v armádě stojí za zkoušku,“ 
vysvětluje své rozhodnutí stát se vojá-
kem z povolání Miroslav Adámek. „Slou-
žím tu dvanáctým rokem, dokončil jsem 
Fakultu tělesné výchovy a sportu, mám 
čas na sport a svého rozhodnutí určitě 
nelituji.“

Čestná stráž  
je prestižní jednotkou
Pokud je služba u Čestné stráže prestižní 
záležitostí, souvisí s ní i pečlivý výběr ucha-
zečů. Kromě zdravotní způsobilosti a dal-
ších standardních kritérií nutných pro vstup 
do Armády České republiky musí zájem-
ci o službu u České stráže splňovat i další 
podmínky. Posuzuje se osobní vzhled, zdra-
vá pleť bez kosmetických vad, výška pohy-
bující se mezi 175 až 188 centimetry a BMI 
maximálně 29, samozřejmě s přihlédnutím 
na tělesnou konstrukci. Důraz je kladen 
na motorické schopnosti, výbornou po-
hyblivost kloubů, vyžaduje se nadání pro 
rytmus.

„Každý uchazeč projde při vstupním po-
hovoru několika testy, které orientačně 
naznačí úroveň jeho schopností,“ konsta-
tuje současný velitel 1. čety 1. roty Čestné 
stráže AČR, který prošel všemi základními 
funkcemi a na velitele se postupně vypra-
coval. „Mezi nezbytné dovednosti bych za-
řadil i schopnost vydržet stát delší dobu bez 
pohybu, a to bez ohledu na povětrnostní 
podmínky.“

To, že začínal na základních pozicích, bere 
jako svou přednost. Zakusil je na vlastní 
kůži a zná je opravdu dokonale. „Z dneš-
ního pohledu teprve teď třeba chápu ně-
která rozhodnutí velitele, která jsem před-
tím považoval za iracionální,“ usmívá se 
poručík Adámek. „Ale právě proto se do-
kážu vcítit do pocitů kluků, kterým dnes 
velím, a s těmi zkušenostmi také ke svým 
rozkazům přistupuji. Vše je jen o lidech 
a o komunikaci.“

Na začátku se s žádnými vážnějšími pro-
blémy nesetkával. Na základní funkci nemu-
sel řešit zásadní problémy. Důležité pro něj 
bylo mít kolem sebe schopné kolegy a veli-
tele, kteří mu pomohli se začlenit. „Za velmi 
náročný krok považuji postup na velitel-
skou funkci,“ svěřuje se poručík Adámek. 
„Na funkci velitele čety jsem postrádal při-
rozený respekt mých přímých podřízených, 
mé odborné znalosti a zkušenosti s veli-
telskou funkcí. Byl to takový skok do vody, 
kdy neumíte plavat, ale máte dobré před-
poklady to zvládnout. Naštěstí jsem měl 
kolem sebe kolegy a nadřízené, kteří mi po-
mohli novou funkci zvládnout. Dnes mohu 
říct, že se mi podařilo vytvořit harmonický 
a efektivní tým, za kterým plně stojím.“

Slavnostní akce  
střídá výcvik
Jednotka Čestné stráže se vyznačuje 
modrou lodičkou či červeným baretem 
a reprezentačním stejnokrojem v modré 
a zelené barvě. Ten se přizpůsobuje vždy 
podle charakteru daného aktu, a to jak podle 
události tak typu vojska. Vojáci používají 
pušku vz. 52/57 a šavle vz. 2006, dále mají 
samopal vz. 58, který je ve stříbrnočerném 

provedení určen pro potřeby čestných salv 
při smutečních aktech.

„Důležitou součástí téměř každodenního 
výcviku je manipulace s různými typy vlajek 
a praporů, musíme cvičit i přenos a uložení 
rakve, nacvičují se pietní akty s pokládáním 
věnců, které při nácviku nahrazují korpusy,“ 
popisuje výcvik poručík Adámek. „Klíčový 
je i návyk získání správného citu pro rytmus 
a k tomu používáme přenosné reprosousta-
vy. Ty jsou potřebné při nácviku a provedení 
našich exhibičních vystoupení.“

Exhibiční vystoupení jsou vždy velkou 
podívanou a při vystoupení vojáků Čestné 
stráže se opravdu tají dech. „Tyto exhibice 
si vojáci připravují nad rámec svých služeb-
ních povinností a v době svého volna,“ po-
dotýká Adámek. „Vymyslet a připravit cho-
reografii, sladit pohyby s muzikou, sehrát se 
a vystupovat například před tisícovkou lidí 
za extrémně teplého počasí, kdy z vás leje 
pot, pamatovat si osm minut cvičebních 
prvků a nesplést se, to vyžaduje měsíce 
opravdového každodenního drilu,“ popisuje 
Adámek nácvik vystoupení, ve kterých patří 
česká jednotka mezi evropskou elitu.

Úcta k tradici i historii
Jedna z nejtěžších věcí na profesi vojáků 
Čestné stráže je dlouhodobé stání, a to 
téměř bez hnutí. Příprava začíná několik 
hodin před samotnou akcí, včetně uniformy. 
„ Žehličku musíme ovládat perfektně, před 
akcí to tu opravdu kmitá a žehlicí prkno 
je permanentně v akci,“ usmívá se Miroslav 
Adámek. „Vyčištěné boty, dokonalá uni-
forma, všechno musí být tak, jak má být. 
 Zrcadlo je náš každodenní parťák, ale hlídá-
me se i navzájem. Samozřejmě se může stát, 
že se během akce utrhne knoflík, přetrhne 
se tkanička u bot. Zkrátka s tím počítáte, 
takže ve výbavě s sebou máte jehlu s nití, 
nůžky, náhradní věci, a pokud to jde, tak se 
to vyladí ještě před akcí. Pokud se to stane 
při ostré akci, nedá se nic dělat, důležité je 
si toho nevšímat a nevypadnout z role, pro-
tože tím můžete ohrozit celou jednotku.“

Náročná, ale krásná práce
„Práce u naší jednotky není tak fyzicky ná-
ročná jako u bojové jednotky, zato psychika 
dostává zabrat o to víc,“ konstatuje poru-
čík Miroslav Adámek. „Psychická odolnost 
a dobrá motorika, to je u nás základ, a pro-
to případní zájemci musí počítat s opravdu 
náročným výcvikovým drilem. Na druhou 
stranu se účastníme velmi zajímavých akcí, 
kdy se člověk dozví hodně věcí z historie, 
setkáváme se se spoustou obdivuhodných 
lidí a dostaneme se do míst u nás doma 
i v zahraničí, která jsou pro mnoho lidí ne-
dostupná, někdy až exotická. Je to práce 
náročná, ale krásná zároveň, a určitě stojí 
za to si ji vyzkoušet,“ zdůrazňuje na závěr 
poručík Adámek.

Text: Jana Deckerová, foto: Jan Kouba a autorka

Voják Čestné stráže AČR
Reprezentační zelený a modrý stejnokroj, k tomu červený 
baret nebo modrá lodička, pušky, šavle, samopal. To je hlavní 
výstroj a výzbroj vojáků Čestné stráže Armády České republiky, 
kteří zajišťují protokolární, slavnostní i pietní akty v České 
republice i v zahraničí. Jedním z nich je i čtyřiatřicetiletý 
poručík Miroslav Adámek, velitel 1. čety, 1. roty Čestné stráže 
Armády České republiky, který slouží již dvanáctým rokem 
na Posádkovém velitelství Praha.
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Mám za sebou první týden kurzu 
základní přípravy aktivní zálohy.   
Nevím, jestli se můj pohled tak moc 

liší od pohledu mužů. Myslím, že bude hod-
ně podobný. V každé z nás, co jsme ve Vyš-
kově, je kus chlapa, jinak bychom se do toho 
nepustily. Dojmů a získaných informa-
cí je tolik, že nevím, kde začít.  Říkali nám, 
že až přijedeme na víkend domů, budeme 
si připadat velice zvláštně. Měli pravdu.

Už na první benzínce jsem si připada-
la jak mimozemšťan, když jsem viděla, 
jak tatínek dostal málem infarkt, protože 

si jeho syn zašpinil triko zmrzlinou. Řekla 
jsem si: „Pojeď příští týden se mnou a roz-
hlídni se kolem sebe, co se všude děje, 
co je podstatný.“ A po příjezdu domů úpl-
ně. Lidé kolem mě nechápou moje nadše-
ní, euforii atd. Ani nemůžou. Kdo nezažil, 
nepochopí. A to je za námi teprve týden.

Jako většina, dorazila jsem do Vyškova 
v neděli vpodvečer. Ať jsem dobře vyspaná 
a připravená na ranní nástup. Měla jsem tak 
možnost seznámení se s dalšími budoucí-
mi bratry a sestrami ve zbrani. Doporučuji. 
Je nervozita, ale sranda, už v ten moment 

cítíte, že v tom nejste a nebudete sami. 
Pivo nebo víno a spát. Zítra je velký den.

Den D – seznámení se s veliteli, instruk-
tory výcviku, areálem, jídelnou, kde nás 
uctili klobáskou v mastné lázni, vegetarián 
zde nepochodí. Ale vaří tu dobře, velké por-
ce, osobně mám kilo a půl navrch i při tom 
zápřahu. Nejzajímavější pro mě byl výstro-
ják. To je to místo, kam jezdí vojáci fasovat 
a sem tam mají štěstí a dostanou to, co po-
třebují. My dostali téměř vše (kromě kraťa-
sů na tělák v těch vedrech). Ale můžeme 
používat vlastní. Tepláky šetříme na zimu.

Dámy! Doporučuji nechat doma stud, 
tanga a krajkové podprsenky! Ideální 
je sportovní prádlo hned první den. Převlé-
kali jsme se do výstroje hromadně na chod-
níku. Naše dívčí tlupa to neřešila, pánové už 
takových jistě viděli, a pokud jdete k vojsku 
– na dámičky se tu nehraje. A tak to má být. 
Velení – zatím vždy dobře naladěné, in-
struktoři taktéž, přestože jsou přísní, místy 

až drsní, ale féroví a hlavně zkušení. Musí 
se umět hodně ovládat, protože sem tam 
je pohled na nás na padnutí smíchy, nebo 
naopak, na zabití. Mají můj obdiv.

Říkali nám, že nám za šest týdnů to ne-
uvěřitelné množství informací nalejou 
do hlavy. A já jim to ve čtvrtek začala vě-
řit. Těšila jsem se na setkání s duchovním. 
Hodně jsem o něm slyšela od kluků, kteří 
kroutili Afghánistán. Super chlap, člověk 
na správném místě a jsem ráda, že jsem 
ho mohla chvíli poslouchat.

Pořadová příprava. Teorie lehce zavá-
ní nudou... Ale jen lehce. Protože, jakmile 
stojíte v zástupu a kazíte krok nebo povely 
– přichází adrenalin. A další hodinu pořa-
dovky už si dáváte setsakramentský pozor. 
Adrenalin cítím zvláště při pochodu, kdy 
se nemůžu řídit krokem „spolubojovníků“ 
přede mnou a jsem ráda za široká rame-
na chlapů vepředu, dle jejich pohybu řídím 
svůj krok. Holky a kluci, co budete vzadu, 
to je malej tip. Většinou funguje. Ten dril, 
který se pro další fungování v  armádě 
zdá zbytečný, mi zbytečný nepřipadá. 
Mini málně vám to v tom shonu pomůže 
se zkoncentrovat a dokázat se soustře-
dit na jednu věc. Ale hlavně, má to mít 
úroveň. Zatím to ale už chvilkami vypadá 
jako návrat z fronty. K tomu přibyla teorie 
strážní služby.  Těším se na praxi, nebude 

to jednoduché. Velká zodpovědnost, správ-
né vyhodnocení situace, atd.

Zdravotní příprava by možná neměla 
hned zpočátku takový ohlas, ale i ve večer-
ních hodinách nás instruktor nadchl hla-
sitým, dynamickým a logickým výkladem 
– bojový zdravotník – hned jak přišel a vi-
děla jsem na rukávu CLS, byla jsem v kli-
du.  Izraelák, škrtidla, taková ta „ hadička“, 
co se strká do nosu a uvolňuje dýchací 
cesty, až slzí oči, lékárnička a úžasné vy-
chytávky, které dokážou zachránit život.  
Teď už „jen“ se to dobře naučit, ať to – 
 nedej bože – dokážu rychle a správně apli
kovat.  Nemám strach, že nás to nenaučí 
– další chlap na správném místě. Tady asi 
mnohým teprve došlo, jak blízko smrti 
nebo zranění se můžeme ocitnout.

Střelecká a taktická příprava. Tak toto 
miluju!!! Můžu být unavená, ale očiska na-
vrch hlavy, nahodím vyšší tepovku a hltám 
info. Těším se do terénu, přestože to bude 
hodně náročné, snad mi to půjde. Kruhov-
ka, maskování, přesuny, příprava vojáka 
v boji, zbraně, munice... Rozborka, sborka 
samopalu vz. 58. Holky, připadá mi to teda 
víc sexy, než kabelka s kamínkama za de-
set táců. A tak ho budu nosit na rameni 
celý další týden, myslím, že nejen ten. Při-
bude k němu i CZ 805 BREN A1. Ochrana 
proti zbraním hromadného ničení – velice 

náročné na učení, alespoň pro mě. Člověk 
věří, že to snad nebude třeba, obávám se, 
že toto by měli dobře znát i všichni civilisté. 
Jaderné zbraně, chemické zbraně, ochranné 
masky, pláštěnky. Až teď mi docvaklo, že ne-
vím, jak která látka páchne. Nepoznám ji, jak 
bych se ochránila? A vidím to jako reálnou 
hrozbu, třeba v nějakém obchodním cent-
ru. Nebaví mě se to učit, ale obava, možná 
strach, mi nedovolí hodit to za hlavu.

To jsou nejsilnější dojmy a poznatky 
z prvního týdne výcviku. Úplně jsem za-
pomněla na přezkoušení fyzické zdatnosti. 
Rada zní: Netrénujte na poslední chvíli, bě-
hejte, běhejte, rychle, dlouho i krátce, sprin-
ty a posilujte ruce. I holky. Kliky sice na pře-
zkoušení nemáme, ale pak se jim nevyhnete. 
A síla je potřeba. O sedech lezích nemluvě. 
Měla jsem obavy, po nemoci jsem nestačila 
naběhat to, co před ní. Ale adrenalin a mo-
tivace mi pomohly a dala jsem to. Nicmé-
ně, rezervy tu jsou. Makat, makat, makat. 
Je fajn, že v tom člověk není sám, jsme dob-
rá parta a budeme ještě lepší. A kdo z nás 
si doteď nebyl jistý, teď už jistě je.

Děláme správnou věc. Držte nám pěsti, 
děkujeme.

Zdraví vás jedna ženská.

Z deníku záložačky

„Říkali nám, že bude hůř a nelhali.“

V rámci šestitýdenního kurzu základní přípravy AZ, 
který právě probíhá ve Vyškově, vám přinášíme osobní 
zkušenosti jedné z účastnic kurzu. Pohled záložačky 
je unikátní tím, jak je náročné absolvovat kurz pro ženu 
a s čím se musí vypořádat. Jednotlivé části deníku 
vám přineseme i v dalších číslech A reportu.
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Maminka profesora Michala Holuba 
byla hematologickou laborantkou 
u známého pediatra profesora 

Švejcara a právě tady se zřejmě zrodil určitý 
vztah k oboru, ve kterém je dnes tento lékař 
uznávanou kapacitou.

Cesta k současné metě však byla klika-
tá. „Medicínu jsem chtěl studovat snad už 
jako kluk,“ přiznal se profesor Holub. Právě 
vzor maminky byl jedním z důvodů jeho 
rozhodnutí. Tím druhým byl fakt, že se jeho 
staršímu bratrovi – dnes dětskému lékaři, 
nepodařilo dostat díky komunistickému 
režimu na medicínu pět let.

„Potom se k němu velmi velkoryse za-
choval akademik Houštek, což byl teh-
dejší děkan fakulty dětského lékařství a já 
jsem poznal, že studium tady bude pro 
mne tou jednodušší cestou,“ vysvětlil to, 
že v roce 1989 úspěšně ukončil studium 

na Fakultě dětského lékařství Univerzity 
Karlovy v Praze.

Oboru infekčního lékařství se cíleně vě-
nuje od roku 1992, kdy na 1. lékařské fakultě 
UK pracoval jako odborný asistent. Před tím 
si vyzkoušel své schopnosti na ARO 
kladenské nemocnice a sbíral zkušenosti 
jako sekundární lékař na klinice anestézie 
a resuscitace dnešní Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze.

„K infekčnímu lékařství jsem našel ces-
tu úplnou náhodou. V roce 1992 jsem 
dostal nabídku nastoupit na Bulovku, kde 
tehdy vznikla nová jednotka intenzivní 
péče. Právě tady jsem míval většinou noční 
služby, pracoval několik měsíců v roce 
a po pravdě řečeno, ani jsem moc dobře 
netušil, na jaké místo to nastupuji. Byla to 
spíše touha po změně, než hluboký zá-
jem o obor infekčního lékařství,“ podtrhl 

současný přednosta Kliniky infekčních ne-
mocí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

„Infekční lékařství je nesmírně komplex-
ní a pěkný obor. Je v něm velmi zajímavé 
hledání správné diagnózy. Velmi důle-
žitá je antibiotická terapie. Mě osobně 
se na mém oboru líbí jeho šíře a řešení slo-
žité diagnostiky,“ uvede profesor.

Ve chvíli, kdy se zamýšlí nad významem 
oboru, nezapomene zdůraznit, že infekce 
jsou jednou z nejčastějších příčin lidských 
onemocnění. Mají příznaky, které se někdy 
docela složitě interpretují nebo jsou hodně 
obecné, jako třeba horečka. Ani ona ale prý 
nemusí vždy znamenat infekci. Připomene, 
že už v záznamech starých Egypťanů se lze 
dočíst, že pokud došlo k poranění a neob-
jevila se horečka, tak to bylo dobré a léčba 
mohla být úspěšnější, než tam, kde se ho-
rečka objevila.

„Ostatním oborům pomáháme najít pří-
činu obecných příznaků. To je z pohledu 
kolegů docela významná pomoc, která 
má samozřejmě pozitivní dopad na paci-
enty,“ zdůrazňuje profesor Holub. „ Správná 
léčba se totiž vždy odvíjí od důkladné 
a správné diagnózy.“

Na svůj obor má možnost nahlížet nejen 
jako lékař, ale také jako vysokoškolský pe-
dagog a výzkumník. Právě výzkum jej nej-
více inspiruje. Směřování kliniky, kterou 
vede, vysvětlil tím, že se ve Střešovicích vě-
nují hlavně studiu imunitní odpovědi u vý-
znamných infekcí.

Zde se zaměřují především na oblast 
studia patogeneze sepse, tj. mechanizmů 
vedoucích k jejímu rozvoji. Profesorovým 
šálkem kávy je zvláště bakteriální sepse. 
Ostatně sepse, tedy otrava krve, jej doslova 
a do písmene fascinovala od počátku, kdy 
vstoupil do oboru infekčního lékařství. 
Zajímalo jej, jak organismus reaguje na otra
vu krve, ta odpověď totiž velmi často 
rozhoduje o tom, jak ono konkrétní onemoc-
nění proběhne. Věří, že v budoucnu budou 
odborníci znát mechanismy, které pomohou 
účinně a včas tuto odpověď ovlivňovat.

Infekční lékařství se sice také zabývá cizo-
krajnými nemocemi, které si sebou z exotic-
kých destinací přivezou tu a tam turisté, ale 
ty jsou spíše okrajovou záležitostí.

„Dokážeme poskytnout špičkovou kom-
plexní péči. Bulovka má jednotku intenzivní 
péče, takže v rámci kliniky se řeší i ty těž-
ké stavy. My když máme pacienta ve stavu, 
že vyžaduje podporu životních funkcí, tak 
ho překládáme na kliniku anesteziologie 
a resuscitace a intenzivní péče. V rámci naší 
nemocnice se ale pacientům dostává stejné 
péče jako na Bulovce, neli lepší,“ podotkne 
přednosta.

Když se dotkneme spolupráce s Centrem 
biologické ochrany v Těchoníně, kde si umí 
poradit s pacienty nakaženými nejhoršími 
přenosnými chorobami, řekne, že s tímto 
pracovištěm velmi intenzivně spolupracují 
ve dvou oblastech.

„S Centrem biologické ochrany v Těchoní-
ně spolupracujeme ve dvou oblastech. Jed-
nak je to v problematice vysoce nebezpeč-
ných nákaz. Což může být například tehdy, 
kdy se do republiky dostane pacient s ho-
rečkou ebola. V případě potřeby do Těcho
nína vysíláme dva erudované lékaře z kliniky. 
Druhá rovina je, že bychom byli velice rádi, 
kdybychom byli vybaveni pro péči až o dva 
pacienty s těmito vysoce nebezpečnými ná-
kazami. Bylo by jistě pří nos né, kdybychom 
byli jakýmsi před stupněm Těchonína. Do-
mnívám se, že když už má voják vracející 
se z krizové oblasti světa k dispozici špič-
kovou nemocnici, tak by mu mohla sloužit 
i v této situaci. Samozřejmě, že až do doby, 
než se rozvine  Těcho nín,“ vysvětluje profe-
sor. „Druhou oblastí, ve které s Těchonínem 
spolupracujeme, je oblast vědy a výzkumu. 
V Těcho níně jsou velmi dobře vybavené la-
boratoře pro infekční model. Navíc kolego-
vé z Vojen ského zdravotního ústavu mají 
některé špičkové schopnosti i technologie, 
jako je třeba detekce řady bakterií v jednom 
biologickém vzorku, což je pro zdejší praco-
viště velmi zajímavé.“

Vysokoškolský pedagog
Profesor Michal Holub je rovněž znám jako 
vysokoškolský pedagog. Výuka asi čtyř 
stovek studentů medicíny, včetně anglicky 
hovořících, probíhá tak, že její dvě třetiny 
se odehrávají v Ústřední vojenské nemocnici 
a třetina na Bulovce. Klinikou kromě toho 
ročně projde přes 200 dalších studentů obo-
rů Zubní lékařství a Magistra intenzivní péče.

Ve své pedagogické praxi se setkává 
se třemi kategoriemi studentů. Těmi první-
mi jsou medici, budoucí lékaři. Druhou sku-
pinu představují mladí lékaři, s nimiž je od-
borný kontakt už přece jenom intenzivnější. 
Jsou to lidé, kteří se již vydali na svou pro-
fesní dráhu s určitým cílem a jsou více 
ovlivnitelní a lze je do oboru nasměrovat.

Nejvíce ze všech investuje do postgra-
duálních studentů, kteří tvoří třetí kategorii 
v jeho pedagogické práci.

Jeho práce jej zcela pohlcuje a času 
na sebe, na koníčky, rodinu, moc nezbývá. 
Zajímá jej literatura faktu a tak nepřekvapí, 
že se rád začte do historie vojenství. Kdysi 
se rád věnoval plastikovému modelářství. 
Bohužel právě to si vyžaduje příliš času 
a tak už je minulostí. Když to náhodou vy-
jde, jde si rád zaběhat.

Účastní se akcí Amnesty International 
a tak jí aktivně podporuje, právě takto za
ujímá svůj občanský postoj k dodržová-
ní lidských práv. Dokonce jednotlivé akce 
podporuje i finančně. Pomáhá s dopisy 

politickým vězňům. K této organizaci se při-
dal proto, že zná osobně mnohé lidské 
příběhy, které ho k této činnosti vyprovo-
kovaly. Navíc Amnesty International byla 
v mnoha případech úspěšná a uvede pří-
klad úspěšného angažování této organiza-
ce v kauze arcibiskupa Berana.

Do Ústřední vojenské nemocnice šel vel-
mi rád a výzvu vést zdejší infekční kliniku 
bere velmi vážně. Na Klinice infekčních ne-
mocí 1. LF UK a ÚVN se pod jeho vedením 
zavádějí infektologické konzultační služby 
a ve spolupráci s mikrobiology se snaží po-
skytovat antibiotická konzilia. To je systém, 
který se v našich nemocnicích sice pozvol-
na rozvíjí, ale zatím není zcela běžný. Infek-
tologická pracoviště tak zpravidla poskytují 
jen lůžkovou a ambulantní péči.

Podle profesora Holuba by bylo op-
timální zkombinovat anglosaský model 
konzultační infektologie s medicínskou 
praxí ve Francii či Švédsku, kde je zajištěno 
propojení konzultační služby a antibiotic-
kých konzilií s lůžkovou péčí. Pokud se tato 
cesta otevře i v Česku, bude to znamenat 
významný přínos pro mezioborovou spo-
lupráci, která povede k lepšímu používání 
antibiotik.

Toto pojetí je podle něj zajímavé už i z po-
hledu pedagoga. Znamená to, že by se již 
v dané oblasti mohla začít vzdělávat příští 
generace infektologů.

Text a foto: Miroslav Šindelář

Upsal se 
„Fascinuje mne šíře oboru, kterému se věnuji,“ říká profesor Michal Holub

infekčnímu 
lékařství

A fakta
Profesor Michal  Holub  absolvoval  Fa-
kultu  dětského  lékařství  UK  v  roce 
1989.  Pracoval  na  Klinice  aneste-
ziologie  a  resuscitace  tehdejší  FN  1 
jako  sekundární  lékař.  Od  roku  1992, 
kdy  se  stal  odborným  asistentem 
na 1.  LF UK,  se  věnuje oboru  Infekční 
lékařství.  V  letech  1995  a  2000–2003 
absolvoval  studijní  pobyty  v  USA 
a ve Francii. Po návratu byl v roce 2005 
jmenován docentem a v roce 2010 řád-
ným  profesorem.  V  letech  2004–2015 
vedl Infekční kliniku 1. LF UK a Nemoc-
nice  Na  Bulovce.  V  současné  době 
je přednostou Kliniky infekčních nemo-
cí 1. LF UK a ÚVN Praha.



domino

Na začátku 
října se náčelník 
Generálního štábu 
AČR armádní 
generál Josef 
Bečvář zúčastnil 
v polských 
Sopotech zasedání 
náčelníků 
generálních štábů 
členských zemí 
Visegrádu.

Problematika migrace byla 
hlavním tématem jednání 
ministra obrany Martina 
 Stropnického s makedonským 
kolegou  Zoranem Jolevskim 
ve Skopje. Téma migrace 
rezonovalo také během 
přijetí ministra  Stropnického 
u makedonského prezidenta 
Gjorge Ivanova.

V rámci projektu Vysočina děkuje,  jehož 
cílem je ocenit práci příslušníků bezpeč-
nostních  složek  integrovaného  záchran-
ného  systému  České  republiky,  byl  pře-
dán Armádě ČR šek ve výši 15 000 korun. 
Peníze  jsou  určeny  Vojenskému  fondu 
solidarity.

 Liberecká protichemická jednotka převza-
la od zástupců ozbrojených sil Spojených 
států amerických, kterou zastupovala bri-
gádní  generálka Dawne Deskins, mobilní 
laboratoř  s  nejmodernějšími  technologi-
emi.  Laboratoř  byla  financována  americ-
kou  stranou  v  rámci  projektu  pro  rozvoj 
schopností  zahraničních   armád  a  vyšla 
na 160 milionů korun.

Ministr  obrany  Martin  Stropnický  na-
vštívil  142.  prapor  oprav  v  Klatovech. 
Doprovázeli  ho  nový  velitel  Pozemních 
sil  Armády  ČR  generálmajor  Štefan  Ka-
leta a velitel 14. pluku logistické podpo-
ry  plukovník  Stanislav  Hudeček.  Během 
programu se ministr Stropnický seznámil 
s  mobilní  kolovou  a  pásovou  technikou 
praporu  včetně  dílen,  přepravní  a  vy-
prošťovací techniky a dílenskými provozy 
a stáními v hale oprav za plného provozu.

U  příležitosti  10.  výročí  založení  mezi-
národního  Centra  ochrany  proti  zbra-
ním  hromadného  ničení  se  uskutečnila 
ve  vyškovské  posádce  velkolepá  oslava. 
Kromě velení české armády se jí zúčastnil 
i  zástupce  náměstka  generálního  tajem-
níka NATO pro nové bezpečnostní výzvy 
Jamie Shea.
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Ve  státním  zámku  Komorní  Hádek  pro-
běhlo 18. setkání Asociace křesťanů v ar-
mádě. Na setkání vystoupil se svou před-
náškou  Mgr.  Martin  Flosman  (pracuje 
jako archivář ve VHÚ). Autor knihy Padre 
a Rebe hovořil na téma: V zákopech velké 
války – feldkuráti Rakouska-Uherska a je-
jich  poválečné  osudy.  Přednášku  dopro-
vázel historickými fotografiemi.

Na  Brádlerových  Boudách  nedaleko 
Špindlerova  Mlýna  se  první  říjnový  tý-
den v  rámci výběrové  tělovýchovy konal 
letos  již  druhý  Runners  Camp.  Navázal 
tak na pilotní projekt uskutečněný v roce 
předešlém. Jedná se o sportovní program 
zaměřený  na  běžecké  aktivity,  metody 
a formy běžeckých tréninků, ale i životo-
správu a výživu sportovce.

Vojáci 14. pluku logistické podpory již tře-
tím rokem prezentují POKOS neboli „Pří-
pravu  občanů  k  obraně  státu“  v  Pardu-
bickém kraji. Tentokrát společně s kolegy 
z odboru komunikace Ministerstva obra-
ny vyrazili do Lázní Bohdaneč a do Chru-
dimi. Tam dětem zpestřili výuku a rozšířili 
jejich znalosti o práci vojáků.

Příslušníci 18. polního chirurgického týmu, 
kteří  působí  na  základně  HKIA  v  Kábulu 
při  americké  vojenské  nemocnici,  zahájili 
činnost.  Slavnostního  nástupu  k  předá-
ní operačního úkolu mezi 17. a 18. rotací 
českého  polního  chirurgického  týmu  se 
zúčastnil  velitel  13.  úkolového  uskupení 
plukovník gšt. Miroslav   Svoboda a velitel 
slovenského  kontingentu  podplukovník 
Lubomír Rapco.

Náčelník Generálního štábu AČR armádní 
generál Josef Bečvář převzal z rukou od-
cházejícího  generálmajora  Jána   Gurníka 
zástavu  Pozemních  sil  Armády  České 
republiky.  Tu  na  Národním  památníku 
na  Vítkově  v  Praze  předal  novému  veli-
teli,  kterým  se  stal  generálmajor  Štefan 
Kaleta.

Zaujalo nás 
v poslední době

Po ministerském zařízení 
v pražském Veleslavíně, 
letecké základně v Čáslavi 
a Ústřední vojenské ne-
mocnici Praha zřídil resort 
obrany v pořadí již čtvrtou 
dětskou skupinu, která 
byla otevřena v posád-
ce  Bechyně. Je určena 
až pro 12 dětí ve věkovém 
rozmezí od 1 do 5 let, 
než nastoupí k předškolnímu 
vzdělávání v mateřské škole.

Ve  věku  92  let  zemřel  veterán  z  vý-
chodní fronty plukovník v. v. Bedřich 
Opočenský. Jako velitel tanku bojoval 
v  karpatsko-dukelské,  jaselské  a  ost-
ravsko-opavské operaci.

Ministr  obrany  Martin  Stropnický  na-
vštívil Vojenský rehabilitační ústav  Slapy, 
aby  se  zde  seznámil  se  zdravotním  sta-
vem  desátníka  Jiřího  Fojtíka,  který  byl 
těžce  zraněn  během  květnového  cviče-
ní  ve   Vojenském  výcvikovém  prostoru 
 Libavá.   Ministr  vzal  s  sebou  i  paralym-
pijského vítěze a mistra světa v cyklistice 
 Jiřího Ježka z ASC Dukla.

Na  začátku  října  navštívil  náčelník 
 Generálního  štábu   Armády   České 
republiky  armádní  generál  Josef 
Bečvář  v  doprovodu  ředitele  od-
boru  vojenského  zdravotnictví 
plukovníka  Petra  Krále  výcvikově 
expertizní  část  Ústavu  leteckého 
zdravotnictví Praha.

Předseda vlády České republiky  Bohuslav 
Sobotka  přijal  zástupce  Posádkového 
velitelství  Praha  v  čele  s  jeho  velitelem 
plukovníkem  gšt.  Milanem  Virtem.  Pří-
tomni  byli  také  velitel  a  hlavní  dirigent 
Ústřední  hudby  Armády  České  republi-
ky  podplukovník  Jaroslav  Šíp,  protoko-
lární  pracovník  Posádkového  velitelství 
Praha   praporčík  Igor  Šustr  a  autoři  kni-
hy   Historie  a  současnost  Čestné   stráže 
 Armády  České republiky Lubomír  Adamus 
a Jiří Bílek.



Čeští vojenští hasiči i důstojníci z Agen-
tury logistiky si  prohlédli tech niku 
a vybavení amerických vojen ských ha-

sičů sloužících v Německu. Zároveň se se-
známili s výcvikovým trenažérem pro nácvik 
hašení hořícího letadla a evakuace osob 
a s obdobným trenažérem pro výcvik hořící 
budovy. Obě zařízení jsou plynofikována 
a řízena dálkově z kontrolní věže. Hasiči tak 
s technikou nacvičují zásah proti reálnému 
ohni stejně, jako to předvedli českým kole-
gům. Po ukázce i čeští hasiči dostali mož-
nost vyzkoušet si trenažér na vlastní kůži. 
 Takto důmyslným zařízením pro „živý“ 
výcvik naše armáda ani HZS ČR nedispo-
nuje. Leteč tí hasiči v Pardu bicích se snaží 
vlastními silami a z dostupných prostřed-
ků budovat trenažér pro nácvik záchran-
ných prací při letecké nehodě, ale není 
možné touto cestou a bez velkých inves-
tic vybudovat plnohodnotné zařízení, jaké 
jsme viděli u kolegů v Ramsteinu. I tak jim 
tato návštěva přinesla bohatou inspiraci, 
jak svůj trenažér vylepšit. Pro odpovědné 

funkcionáře je pak inspirací, jakou cestou 
se při výcviku ubírat.

Dlouhodobá spolupráce 
s americkými kolegy
Kromě výměny zkušeností, některých důle-
žitých taktických postupů, představení le-
tecké základny a hlavních funkcionářů tam-
ní hasičské jednotky probíhalo též jednání 
o další možné budoucí spolupráci. Ta má mít 
především dlouhodobý charakter a mohla 
by pokračovat například účastí amerických 
vojenských hasičů na mezinárodní soutě-
ži „Ukaž, co umíš,“ každoročně pořádané 
v České republice, popřípadě by se mohlo 
jednat o společná cvičení. Neboť jak uka-
zují první seznamovací akce, obě strany se 
navzájem mají od sebe co učit. Podplukov-
ník Lubomír Skalička z Agentury logistiky 
k tomu dodal: „Jsme součástí NATO a jako 
hasičská a záchranná služba musíme být 
schopni poskytnout zahraničním složkám 

stejnou pomoc při mimořádné události, 
jaké se jim dostává prostřednictvím vlast-
ních záchranářských jednotek. Proto je ne-
zbytné tyto zahraniční spolupráce nadále 
rozvíjet a učit nejen sebe od zahraničních 
partnerů, ale i zahraniční partnery k tomu, 
aby byli schopni poskytnout minimálně ta-
kovou péči našim složkám, na kterou jsou 
zvyklé u nás doma.“

Zahraniční spolupráce
Nejde zdaleka o jediného zahraničního 
partnera, s nímž čeští vojenští hasiči spolu-
pracují. Zmínit můžeme například americké 
vojenské hasiče z Nebrasky, kteří Českou 
republiku navštívili letos v červnu, nebo 
jarní setkání se slovenskými kolegy. Kapitán 
Jan Smetana z Agentury logistiky, která ná-
vštěvu ve spolupráci s americkými partnery 
zorganizovala, dodal: „Tato návštěva je sou-
částí našeho dlouhodobého úsilí o multila-
terální mezinárodní spolupráci mezi našimi 
vojenskými hasičskými jednotkami a jed-
notkami zahraničních ozbrojených sil. Naše 
nebe je otevřené a stejně tak bychom byli 
rádi otevření i my, abychom si mohli spo-
lečně nejen vyměňovat zkušenosti a postu-
py, ale také společně cvičit nebo se vzdělá-
vat, což nás všechny posune vpřed!“

Text: Michal Voska, 
 foto: kpt. Jan Smetana

Inspirace 
při budování 
trenažérů

Čeští vojenští letečtí hasiči získávali zkušenosti na americké základně

Na začátku října navštívili vojenští letečtí hasiči AČR 
americkou základnu v německém Ramsteinu, aby se zde 
seznámili s výcvikem a vybavením místní vojenské 
hasičské jednotky. Inspirací se jim stala zejména část 
věnovaná trenažérům, ze kterých si mohou vzít inspiraci 
při budování vlastních výcvikových prostředků.

Pondělí 17. října bylo pro výsadkáře 
4. brigády rychlého nasazení ve zna-
mení nočních seskoků nad městem 

Chrudim. V odpoledních hodinách výsad-
káři provedli předseskokovou přípravu, 
slanění z vrtulníku a denní seskok s úlohou 
cvičného otevření záložního padáku poma-
lým způsobem. Následovalo zabalení hlav-
ních i záložních padáků k nočnímu seskoku, 
který je jedním z nejnáročnějších.

Pak již všichni očekávali přílet Mi17. 
V devatenáct hodin tma zahalila celé 
chrudimské letiště a bylo slyšet jen hlasi-
té „ Jdeme nahoru!“ Tento povel vydal vý-
sadkářům řídící seskoků praporčík Antonín 
Koudelka. „Výsadku na můj povel na prvé-
ho a druhého rozpočítat! První strojí dru-
hého. Strojit,“ následují hlasité povely z úst 
instruktora výsadkové přípravy praporčí-
ka Tomáše Hejdy. To je signál pro „para-
gány“, aby se ustrojili do padáků. Jakmile 
je poslední voják ustrojen a poučen, jde se 
do letounu.

Všichni se ještě jednou rozhlížejí po leti-
šti, všude je ale tma jako v pytli. Osvětlený 
je jen prostor určený k přistání vrtulníku 
a střed plochy, kde je umístěn směrový py-
tel, který udává směr a sílu větru. Ten je ve-
lice důležitý, podle něho výsadkáři určují, 
jakým směrem mají řídit padák, aby dopadli 
do správného prostoru.

Jak se zaklapnou dveře vrtulníku, sil-
ný rotor zvedá všechny do pětisetmetro-
vé výšky. Zde je snad ještě větší tma než 
dole na zemi. Instruktor výsadkové přípra-
vy 43. výsadkového praporu nadrotmistr 
 Pavel Kopecký vydává pokyn k ukotvení se 
výsadkářů k lanu letounu a rozsvícení ba-
terek. Instruktor s vysokou profesionalitou 
odhaduje správný čas a místo a velí vpřed. 
Celý průlet výsadkářů vyskáče do temného 
vzduchoprázdna.

Následuje kontrola vrchlíku za pomo-
cí baterky, kterou má výsadkář připevně-
nou na záložním padáku. Kontrola zámků, 
orientace v průletu, orientace vůči zemi 
a vlastní řízení padáku. Nastává nejnároč-
nější fáze nočního seskoku a tou je orien-
tace v prostoru. Výsadkář se musí zorien-
tovat i za úplné tmy ve vzduchu a následně 
si najít prostor svého přistání. Po splnění 
této úlohy se již zaměří na dopad a přistání, 
které je za tmy náročnější než ve dne.

„Po výskoku je pro výsadkáře nejtěžší 
se zorientovat v prostoru, kde se nachází 
a kam by měl přistát,“ vysvětluje instruktor 
výsadkové přípravy 43. výsadkového pra-
poru nadporučík Tomáš Starý.

S dopadem na zem přichází i jistá úleva 
z dobře splněného úkolu. Následuje sbalení 
padáku a přesun na místo shromáždění vý-
sadku. Ani to ale za tmy není nic jednodu-
chého. Pro výsadkáře brigády však splnění 
tohoto úkolu není žádnou překážkou.

„Všichni naši vojáci splnili noční sesko-
ky bez jediného zaváhání. Každý se mohl 
v průběhu celého dne přesvědčit, že patří 
k nejlepším,“ dodává na závěr instruktor vý-
sadkové přípravy 4. brigády kapitán Pavel 
Dufek.

Text a foto: kapitán Milan Němec

do tmy
Skoky
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Armáda České republiky připravila pro 
návštěvníky celkem 18 kusů speciální 
vojenské techniky, které představují 

moderní schopnosti české armády. Vévo-
dilo zde komplexní představení schopností 
české armády v oblasti systémů velení, říze-
ní a koordinace bojové podpory integrova-
ného průzkumu sledování a elektronického 
boje. Letošní architektonická podoba čes-
kého stánku měla nezaměnitelný rukopis 
designéra Jiřího Krále z Vojenského histo-
rického ústavu Praha.

Zpravodajství,  
průzkum, sledování
„Vystavená technika představuje nově za-
vedené prostředky do české armády v ob-
lasti malých a velkých kompletů přenosných 
souprav ISR, tzn. zpravodajství, sledování, 
průzkumu, které jsou implementovány 
na úrovni četa, rota,“ vysvětluje podplu-
kovník Petr Šnajdárek z odboru vojskového 

průzkumu a elektronického boje MO. „Tyto 
prostředky jsou zavedené u 43. výsadkové-
ho praporu, kde jsou nezbytnou součástí 
jednotky ISR, dále se tu charakterizují prů-
zkumné týmy ze 102. průzkumného prapo-
ru a jednotky elektronického boje, které jsou 
také u 53.  pluku průzkumu a elektronické-
ho boje. Je to ukázka dílčích schopností 
a představení architektury,  která je nově za-
vedená do podmínek AČR, jež přesně cha-
rakterizuje budoucnost z hlediska použití 
nových technologií v armá dách, konkrétně 
v AČR,“ dodal podplukovník Šnajdárek.

Mobilní  
hospitalizační jednotka
Na výstavním fóru se prezentovalo i vo-
jenské zdravotnictví svou mobilní hos-
pitalizační jednotkou MHJ, která slouží 
k izolaci a léčbě pacientů s vysoce nebez-
pečnou nákazou a doplňuje tak schopnosti 
polní nemocnice o izolační infekční část.  

„ Jednotka je složená ze dvou klimatizova-
ných hal, vybavených filtroventilací s izo-
lačními jednotkami ISOArc se systémem 
řízeného podtlaku, ve kterých jsou paci-
enti izolováni. Zároveň je neustále pod 
kontrolou kamerového systému a systé-
mu MAR,“ infor muje podplukovník Michal 
Kroča, ředitel odboru biologické ochrany 
z Těchonína. „Jednotka má celkovou plo-
chu 1 600 metrů čtverečních s kapacitou 
až 26 lůžek, z toho pak dvě ve standardu 
JIP. Doba rozvinutí je pět dnů a personál 
je složený ze dvou lékařů, šesti zdravotních 
sester a dvou technikůspecialistů.“

AČR prezentovala 
i techniku
V dalších expozicích pak Armáda ČR 
představila například vozidlo biologic-
kého průzkumu BIOSCAM, polní labora-
toř  PHEL2M nebo zdravotnický kolový 
obrněný transportér Pandur II. Chemická 
a radiační ochrana tu byla prezentová-
na lehkým obrněným vozidlem pro che-
mický, biologický a radiač ní průzkum 
  SLOV CBRN a polní převoznou chemickou 
laboratoří  PPCHLAL2/CH. Dále tu vojáci 
představili i mobilní soupravu hydrome-
teorologického zabezpečení BLESK „A2“ 
nebo taktický automatizovaný robotický 
pozemní systém UGV TAROS pro bojovou 
a logistickou podporu mechanizovaných 
jednotek. K vidění byla také technika, vý-
stroj i výzbroj průzkumných a speciálních 
jednotek, bezpilotní prostředek vzdušné-
ho průzkumu RAVEN nebo speciální tech-
nika pro předsunuté letecké návodčí.

Realizace  
koncepce výstavby AČR
„Armáda České republiky se tohoto fóra 
zúčastnila již poněkolikáté a nutno podotk-
nout, že o naší expozici je vždy velký zá-
jem,“ hodnotí účast české armády náčelník 
Generálního štábu AČR armádní generál 
Josef Bečvář. „Prezentujeme zde techniku, 
výstroj i výzbroj, kterou používáme nejen 
u nás doma, ale i tu, kterou máme v součas-
né době nasazenou v zahraničních misích. 
To, co naše armáda potřebuje, jsou stabilní 
finanční prostředky, aby došlo k postup-
né realizaci koncepce výstavby Armády 
ČR, kterou v minulém roce schválila Vláda 
 České republiky,“ doplnil armádní generál 
Josef Bečvář.

Obrana a bezpečnost
Armáda České republiky se prezentovala na letošním ročníku Future Forces Forum 2016

Obrana a bezpečnost představovala hlavní témata letošního 
ročníku Future Forces Forum 2016, který se uskutečnil v říjnu 
letošního roku na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech. 
Armáda České republiky tu v rámci své expozice prezentovala 
především systémy velení, řízení a koordinaci bojové podpory, 
integrovaného průzkumu sledování a elektronického boje.

Tatra T-Kat
Tatra poprvé v ČR představila speciál-
ní operační vozidlo (SOV) TKat. Jedná se 
unikátní speciální vozidlo s vysokou mírou 
úrovně balistické ochrany osádky při zacho-
vání značné průchodnosti těžkým terénem 
i výborných jízdních vlastností na zpev-
něných komunikacích. Konstrukce vozidla 
je do značné míry modulární, což jednak 
umožňuje jeho individuální přizpůsobová-
ní potřebám koncového uživatele a jednak 
toto řešení významně usnadňuje případ-
né opravy či výměny poškozených nebo 
zničených dílů. Vozidla TKat jsou vyvíjena 
a vyráběna ve spolupráci s významnými 
zahraničními i domácími partnery a v sou-
časné době je v několika zemích ve službě 
zařazeno několik set těchto vozidel v něko-
lika modifikacích a úpravách. V podmínkách 
ČR mohou vozidla TKat nalézt uplatnění 
jako tzv. intervenční a zásahová, případ-
ně extrakční vozidla pro speciální policejní 
útvary (URN, ZJ), případně mohou rozšířit 
paletu vozidel českých vojenských speciál-
ních sil. Rovněž jsou tato vozidla dodávána 
i ve speciální VVIP úpravě a jsou užívána 
pro přepravu důležitých osob v rizikových 
oblastech.

Eccotarp
Metal Arsenal vyvíjí a vyrábí skládací a mo-
bilní výrobky pro ochranu životního prostře-
dí pod obchodní značkou Eccotarp. Produk-
ty jsou určeny především k použití u složek 
integrovaného záchranného systému, jako 
jsou hasiči a záchranáři, vojsko a policie, 
v případě ekologických havárií, při kterých 
dochází k únikům nebezpečných látek, ale 
také jako prevence před úniky při skladová-
ní či přepravě látek v průmyslu či dopravě. 
Řada výrobků Eccotarp obsahuje: záchytné 
vany, nádrže, trychtýře, posypové vozíky, 
kanalizační ucpávky, velkokapacitní nádrže, 
velkoplošné dekontaminační vany. Všech-
ny výrobky mají společného jmenovatele, 
jsou skládací, multifunkční, lehce přenosné, 
odolné vůči ropným produktům a chemi-
káliím. Kombinováním těchto unikátních 
vlastností značka Eccotarp dosáhla velkého 
ohlasu a za pouhých 6 let existence se její 
výrobky prodávají nejen po celé Evropě, 
ale i v USA a v Kanadě.

Modernizační kity
V rámci projektu „Rozvoje schopností po-
zemních a speciálních sil AČR“ společnost 
CB Servis, zástupce zbrojovky FN Herstal, 
představila modernizační kity pro kulomety 
FN zavedené v AČR:

 � pro těžké kulomety M2HBQCB, dosud 
v AČR pouze lafetované na technice 

(LOV Iveco LMV, KOT Pandur, SOV Kaj-
man) nabídne doplnění o standardní 
trojnožku umožňující sejmutí zbraně 
z techniky a její instalaci do „pěchot-
ního“ postavení; toto řešení významně 
usnadní údržbu, čištění nebo opravy 
zbraně zejména v polních podmínkách 
a zároveň rozšíří bojové schopnosti za-
sazených jednotek, zejména v případě 
zneschopnění techniky

 � pro těžké i univerzální lafetované ku-
lomety FN (M2HBQCB, Minimi) před-
staví v ČR poprvé optické zaměřovače 
D. I. Optical; tyto špičkové produkty 
jsou vyvíjeny ve spolupráci USA a Již-
ní Koreje a jsou zavedeny do užívání 
ve vzdušných, námořních, pozemních 
i speciálních silách USA

 � pro kulomety FN Minimi 7,62 bude 
představen upgrade kit z verze Mk. I pro 

zavedené v AČR na verzi Mk. III sestá-
vající se zejména z odlišné teleskopické 
pažby, předpažbí, napínacího táhla zá-
věru a tepelného štítu hlavně; tento kit 
významně zvyšuje uživatelský komfort 
a umožňuje zbraň efektivněji využívat 
při mobilních operacích

 � pro kulomety FN MAG Coax lafetované 
ve věžích KOT Pandur bude představen 
tzv. Emergency Infantry Kit, umožňující 
tento koaxiální kulomet nouzově z vo-
zidla vyjmout a používat jako pěchotní 
zbraň; tato možnost je významným pří-
nosem pro zachování bojeschopnosti 
osádky vozidla při jeho poruše nebo 
poškození.

 
Text: Michal Voska, Jana Deckerová,  

foto: autoři 
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Modernizace T-14 Armata
„Začali jsme s modernizací uzlů a kompo-
nentů T-14 Armata, protože vylepšení zvýší 
bojovou efektivitu. UVZ plánuje vylepšit sko-
ro všechny systémy a subsystémy,“ uvedl pro 
ruskou tiskovou agenturu TASS Sienko.

„Stejně jako ruská armáda jsme s T-14 
plně spokojeni. Firma UVZ již začala se stře-
leckými testy tanku Armata a vozidlo již pro-
kázalo své vysoké bojové schopnosti,“ dodal 
Sienko s tím, že testy potvrdily správnost 
zvoleného konstrukčního uspořádání T14.

Podle Sienka UVZ testuje například no-
vou „více efektivní“ pohonnou jednotku. 
„Společnost začne s testy nové pohonné jed-
notky v plném rozsahu, včetně testů v růz-
ných klimatických podmínkách. Domníváme 
se, že nový motor se v budoucnu stane orga-
nickou pohonnou jednotkou ruských obrně-
ných vozidel,“ uvedl Sienko.

V současné době, podle kanceláře OE 
Watch americké armády, která sbírá in-
formace o zahraniční technice z otevře-
ných zdrojů, T14 pohání dieselový mo-
tor  Čelja binsk  A853A o maximálním 

teoretickém výkonu 1 120 kW (1 500 koní). 
V současné době je ale výkon motoru T14 
trvale snížen na 1 006 kW (1 350 koní).

Již v květnu letošního roku Sienko v roz-
hovoru pro ruskou televizi Russia Today 
mluvil o možném zvýšení výkonu motoru 
na zmiňovaných 1 120 kW, případně do-
konce o zástavbě nové pohonné jednotky 
o výkonu 1 324 kW (1 800 koní).

Dodávky do ruské armády 
a otázka výcviku
V roce 2013 vedení firmy UVZ předpovědě-
lo zahájení sériové výroby T14 na rok 2015. 
Do roku 2020 pak měla ruská armáda podle 
vedení firmy obdržet 2 300 tanků. Naopak 
ve stejném roce ruské ministerstvo obrany 
předpovědělo zahájení státních zkoušek 
T14 v roce 2014.

Jaké jsou nejnovější plány? V dubnu le-
tošního roku náměstek generálního ředite-
le UVZ Vjačeslav Chalitov oznámil, že první 
várku 100 tanků T14 ruská armáda obdrží 
mezi roky 2017 a 2018.

Podle agentury RIA Novosti, která cito-
vala náčelníka Hlavní správy obrněné tech-
niky ruského ministerstva obrany generál-
poručíka Alexandra Ševčenka, budou státní 
zkoušky tanku T14 ukončeny v roce 2017.

„Byla zakoupena pilotní várka T-14 
 Armata, kterou jsme viděli v průvodu (na Ru-
dém náměstí v roce 2015 – pozn. red.).  Tanky 
procházejí zkušebním provozem u tanko-
vých jednotek ruské armády. Vojenští odbor-
níci tank studují u vojenských jednotek, kte-
ré tanky testují v polních podmínkách a vše, 
co není v souladu, je okamžitě oznámeno 
konstrukční kanceláři nebo továrně. Státní 
zkoušky budou dokončeny příští rok a ná-
sledně budou tanky zavedeny do provozu,“ 
uvedl Ševčenko.

Podle Sienka ruská armáda získá více 
než 2 000 tanků T14 do konce roku 2025. 
 Dříve se sice mluvilo o potřebě 2 300 tanků 
Armata, není ale jasné, zda se mluvilo jen 
o tancích T14, nebo i o dalších vozidlech 
na pásové platformě Armata.

„Dohodnutý vyzbrojovací program (do-
dávky T-14 do ruské armády – pozn. red.) 
potrvá do roku 2020, ale požaduje se pro-
dloužení programu do roku 2025. Bylo přija-
to rozhodnutí, podle kterého musíme dodat 
více než 2 000 tanků. Z toho důvodů je sto 
tanků (70 + 30 – pozn. red.) pouze první 
várka, než zahájíme dodávky ruskému mini-
sterstvu obrany,“ uvedl Sienko.

UVZ musí do roku 2020 zprovoznit vý-
robní linku, která umožní vyrábět 400 tanků 
T14 ročně. Je otázkou, zda 70 objednaných 
tanků odráží možnosti současné výrobní 
linky UVZ (tedy cca 20 T14 ročně) nebo 
neschopnost ruské armády zařadit do vý-
zbroje najednou tak velký počet tanků.

Problémem je například náročnost výcvi-
ku. Pro výcvik je nutné vybudovat robust-
ní výcvikové a školící zázemí pro posádky 
i technický personál, včetně vyčlenění po-
stupně až několika desítek T14 jen pro vý-
cvikové úkoly.

Například podle plukovníka v záloze 
Viktora Murakhovského, bývalého velitele 
ruských tankových vojsk, je nutné na výcvik 
posádek T14 vyčlenit dva roky.

„Je jasné, že se jedná o stroj pro profesio-
nální armádu. Ministerstvo obrany zajistilo 
výcvikové kurzy pro armádu, takže doufá-
me, že bude více lidí vyškoleno a dodávka 
tanků poroste,“ komentoval výcviková úskalí 
v  ruské armádě Sienko.

Co je hromadná výroba?
UVZ neustále mluví o připravenosti zahá-
jení sériové výroby. Není na škodu si při-
pomenout, co vlastně sériová, nebo také 
hromadná či masová výroba ve skutečnosti 
znamená.

Wikipedie nám říká: „Sériová výroba 
nebo také masová výroba je výroba velkého 
množství stejných produktů s použitím za-
měnitelných standardizovaných součástek 
a dílů (též zvaných modulů). Významným 
způsobem se zapojují moderní technolo-
gie, automaty, roboty, montážní linky. Vyža-
duje velmi přesné řízení a plánování výro-
by včetně navazující logistiky, toto je dnes 
velmi často zajišťováno pomocí počítačů 
a specializovaného softwaru.“

Tank T14 Armata, jako každý jiný mo-
derní tank, je nesmírně komplexní zbraňo-
vý systém s velkým počtem složitých dílů. 
Připravit vhodnou technologii sériové výro-
by je nesmírně složité, a především drahé 
– je třeba propojit velký počet výrobních 
zařízení, vybudovat montážní linky, vyvi-
nout přípravky a obslužné mechanismy, vy-
školit pracovníky, zajistit dodávky součás-
tek a polotovarů od subdodavatelů, zajistit 
kontrolu kvality výroby, atd.

Otázkou je, jak má firma UVZ zvládnutou 
výrobu a kolik tanků T14 je schopna ročně 
vyrábět a podporovat v provozu (dodávka-
mi náhradních dílů) a zda výrobu několika 
desítek tanků ročně lze označit jako „hro-
madnou výrobu“. Připomeňme, že mezi 
roky 1974 až 1990 UVZ vyrobil 20 544 tan-
ků T72, tj. průměrně 1 284 tanků  ročně. 
Samo zřejmě lze vyrábět moderní tanky 
T14 tzv. „na koleně”, ale v takovém přípa-
dě je jednotková cena velmi drahá a výroba 
velmi pomalá.

Příkladem nezvládnuté hromadné výroby 
je ukrajinský tank T84 OplotM. V roce 2011 
Thajsko podepsalo smlouvu na dodávku 49 
tanků OplotM. Až v roce 2014 Ukrajina po-
slala do Thajska prvních pět T84 a na začát-
ku roku 2015 dalších pět tanků.

Rychlost výroby a dodávek T84 Oplot 
je tristní a navíc není jisté, kdy Thajsko do-
stane další tanky. Je však pravdou, že podle 
ukrajinské strany se dodávka zdržela kvůli 
konfliktu na východě Ukrajiny.

Dříve vedení ukrajinského státního kon-
sorcia Ukroboronprom, pod kterou patří 
firma Malyšev, mluvilo o rychlosti výroby 
až 40 tanků OplotM ročně, s cílem zved-
nout výrobu na 100 až 120 tanků ročně. 
Nyní ale vedení připouští výrobní tempo 
pouze 20 tanků OplotM ročně.

Kdy ruská armáda  
získá tanky T-14?
Jak je to tedy s výrobou tanků T14  Armata? 
Podle ruské tiskové agentury TASS ruské 
ministerstvo obrany podepsalo s firmou 
UVZ smlouvu na dodávku 70 tanků T14 
Armata do konce roku 2019.

„Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu 
v hodnotě několik miliard rublů pro výrobu 
první výrobní šarže tanků, v počtu 70 jedno-
tek do konce roku 2019,“ citovala agentura 
TASS nejmenovaný zdroj z ruského vojen-
ského průmyslu.

Podle téhož zdroje sériová výroba pro-
bíhá od letošního roku. První tanky zamíří 
k 1. gardové tankové armádě na západě 
země. Rozpor mezi 100 tanky, o kterých 
mluvil Chalitov, je zřejmě dán tím, že ruská 
armáda má k dispozici cca 30 testovacích 
prototypů T14.

Vtírá se otázka, zda počet 70 tanků od-
ráží možnosti hromadné výroby firmy UVZ, 
nebo ekonomickou situaci Ruska.

Je také jednoduše možné, že jde prostě 
o přirozený vývoj zavádění nového slo-
žitého zbraňového systému do výzbroje. 
Podle anglosaské terminologie je nákup 
prvních 70 tanků jednoduše počáteční ma-
losériovou výrobou LRIP (LowRate Initial 
Production).

Zákazník (v našem případě ruská armá-
da) na malém vzorku počáteční produkce 
LRIP v reálu otestuje, zda zboží (T14) od-
povídá dohodnutým technickým paramet-
rům (např. životnost, poruchovost, atd).

 Naopak výrobce v rámci LRIP zdokona-
luje technologii a připravuje se na masovou 
produkci. LRIP je jednoduše přechodnou 
fází, od většinou ručně vyráběných proto-
typů k masové výrobě.

 V současné době je firma UVZ pravdě-
podobně schopná vyrábět maximálně ně-
kolik desítek tanků T14 ročně. Pro potřeby 
přezbrojení ruské armády požadovaným 
počtem 2 300 tanků T14 (plus další stov-
ky vozidel využívající pásovou platformu 
Armata) je třeba ale vyrábět stovky tanků 
ročně.

Čert je ukryt v detailech
Nejde však jen o zvládnutí náročného 

výcviku. Otázkou jsou například vhodná 
odtahová/vyprošťovací a opravárenská 
vozidla (s příslušným vybavením) schopná 
provádět polní opravy poškozených nebo 
nefunkčních T14.

Například současné standardní odtaho-
vé vozidlo BREM1M ruské armády dokáže 
odtáhnout vozidlo až do hmotnosti 50 t. 
Podle ruského magazínu VPK.name může 
být ale maximální hmotnost T14 až 52 t.

Pravda ale je, že podle UVZ je hmotnost 
tanku T14 „pouze“ 48 t, se speciálním pří-
davným pancířem pro městské bojiště pak 
49 t. V každém případě UVZ plánuje vyvi-
nout výkonnější odtahová/vyprošťovací vo-
zidla na základě platformy Armata.

Z propagandistického hlediska je vývoj 
T14 nepochybně úspěchem. Samotný stroj 
je také důkazem vyspělosti ruské tankové 
konstrukční školy. Při posuzování bojové 
efektivity zbraňového systému T14 se ale 
není možné zaměřit pouze na technické 
parametry samotného tanku.

Připravil: Jan Grohmann,  
foto: Vitaly V. Kuzmin, CCBY-SA 4.0

Aktuální stav programu 
ruského tanku T-14 Armata

Do konce roku 2019 ruská armáda získá 70 sériových tanků 
T-14 Armata. Tanky se připojí ke zhruba 30 prototypům T-14 
testovaných ruskou armádou. Podle Olega Sienka, generálního 
ředitele firmy UralVagonZavod (UVZ), firma na základě 
armádních testů postupně provádí vylepšování konstrukce T-14.
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Vývojové práce na NLAW byly zahá-
jeny už v roce 1999, avšak v květnu 
2002 došlo ke konkretizaci některých 

specifikací britskou armádou, která tento 
systém vyhlásila vítězem programu MBT 
LAW (Main Battle Tank and Light  Armour 
Weapon). Smlouva podepsaná mezi taměj
ším ministerstvem obrany a joint ventu-
re firem Saab Bofors Dynamics a Thales 
Air Defence Ltd. stanovila objem dodávek 
až na 20 000 kusů, přičemž sériová pro-
dukce měla začít v roce 2008 a zavádění 
do služby v roce následujícím. Ve výzbro-
ji britských pozemních a vzdušných sil 
i  Královské námořní pěchoty NLAW postup-
ně nahradil zastaralou pancéřovku LAW 80. 
 Kromě  Velké Británie projevilo o tento typ 
v prosinci 2005 zájem také Švédsko, když 
parafovalo obdobný kontrakt, následova-
né v roce 2007 ještě sousedním Finskem. 
 Stejně tak se dostal do arzenálu Lucembur-
ska, jež jej využívá při zahraničním angažmá 
svých jednotek.

Oproti svému předchůdci LAW 80, vyrá-
běnému od konce 80. let minulého století 
podnikem Hunting Engineering Ltd. (poz-
ději INSYS Ltd.) sídlícím ve městě Ampthill 
v hrabství Bedfordshire, se NLAW vyzna-
čuje vyššími výkony a celkově moderněj-
ším pojetím. Do vývoje nového systému 
se totiž výrazně promítly zkušenosti získané 

inženýry Saabu při konstrukci protitanko-
vých zbraní řady Carl Gustaf, AT4 (přede-
vším variant CS – Confined Space) a BILL 
(Bofors Infantry Light and Lethal). Navíc 
se na jeho vzniku podílelo i několik brit-
ských subdodavatelů zastřešených v kon-
sorciu společností  Thales. Konkrétně šlo 
o BAE Systems (inerciální výpočtová jed-
notka), FRHiTEMP (řídicí plochy a servo-
motory), Raytheon Systems Ltd. a Thales 
 Missile Electronics (řídicí elektronika a bez-
kontaktní zapalovač), National Plastics 
 Aerospace (plastové a kompozitové části), 
Skeldings (součásti vnitřního mechanismu) 
a dále Express Engineering, Portsmouth 

Aviation, EPS Logistics Technology, Leafield 
 Engineering a Metalweb. Konečná montáž 
se odehrávala v továrně Thales Air Defence 
v severoirském Belfastu.

Komplet NLAW (Next generation Light 
Antitank Weapon) je, jak již samotný název 
napovídá, lehkou univerzální reaktivní zbra-
ní krátkého dosahu, schopnou ničit širokou 
škálu cílů – od nepancéřovaných, přes zo-
dolněné budovy a různé bunkry až po nej-
těžší moderní tanky.

Transport a obsluhu systému zabezpe-
čuje jediná osoba, odpal se provádí z ra-
mene operátora (pokud to okolnosti vy-
žadují, s použitím výklopné opěry, která 
se dá zapřít o terén). Přechod z dopravní 
do bojové polohy zabere vycvičené obsluze 
méně než pět sekund. Raketnice o průměru 
115/150 mm a délce 1 016 mm je vyrobena 
z kompozitních materiálů, díky čemuž do-
sahuje hmotnost NLAW pouhých 12,5 kg 
(z toho 6,5 kg představuje samotná střela).

Zapalovač střely lze před výstřelem na-
stavit buď na bezkontaktní mód OTA (Over 
the Top Attack; je určen zejména k pů-
sobení proti tenčímu stropnímu pancíři 
tanků), nebo nárazovou funkci DA (Direct 
Attack; k likvidaci méně odolných objektů). 
V prvním případě je raketa navedena asi 
1 m nad cíl. Během jeho přeletu jej optic-
ký a magnetický senzor detekuje, aktivuje 

zapalovač a ten následně i 1,8kg bojovou 
hlavici ráže 102 mm. Vzniklý kumulativní 
efekt výbuchu probíjí více než 500 mm vál-
covaného homogenního pancíře. 

NLAW používá velmi netradiční princip 
navádění PLOS (Predicted LineOfSight) 
– obsluha sleduje cíl v denním zaměřova-
či s 2,5násobným zvětšením, kde po dvou 
až třech sekundách dojde k jeho „uzam-
čení“. V té době balistický počítač získává 
potřebná data a kalkuluje předpokláda-
nou dráhu letu střely. Poté už lze bez dal-
šího prodlení zahájit palbu na vzdálenost 
od 20 do 600 m (účinný dostřel proti po-
hyblivým cílům je limitován na 400 m). 
Střela je z přepravního obalu vymetena 
počáteční rychlostí 40 m/s, zažehnutím ra-
ketového motoru se tato hodnota zvyšuje 
na 275 m/s. Raketa NLAW má zabudova-
nou i autodestrukci, uváděnou v činnost 
za 5,6 s, čili po zhruba 1 000 m letu. 

Po výstřelu se prázdný obal odhazuje, 
snímá se z něj pouze optické přístrojové 
vybavení (kromě denního zaměřovače lze 
na montážní lištu osadit i libovolný kompa-
tibilní model pro noční vidění). Velkou vý-
hodou je absence zášlehu za zbraní, a tudíž 
možnost vést palbu z uzavřených prostorů, 
jakými jsou např. interiéry budov, sklepy, 
pevnůstky, vozidla apod.

V loňském roce došlo ke dvěma důleži-
tým událostem v životním cyklu NLAW – 
v  červnu oznámilo Finsko nákup další 
série těchto zbraní v úhrnné hodnotě 
32 mil. EUR. Později – v srpnu – divize Saab 
Dynamics (původně Saab Bofors Dynamics) 
zveřejnila, že s pomocí úprav naváděcího 
softwaru raket prodloužila jejich účinný 
dostřel o třetinu, tedy až na 800 m proti 
statickým cílům. Je tudíž jasné, že evoluce 
zmíněného typu není ještě zdaleka u konce 
a bude zřejmě pokračovat takovým způso-
bem, aby NLAW zůstal relevantním hráčem 
na bojišti i v následujících letech.

Dušan ROVENSKÝ 
Foto: Saab, UK MoD/Crown Copyright, 

MO Finska, MO Švédska

NLAW – „louskáček“ moderních tanků
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Současné přenosné 
protitankové zbraně 
lze rozdělit do dvou hlavních 
kategorií. První jsou lehké, 
jednorázové či vícenásobně 
použitelné pancéřovky. 
Další v pořadí jsou mnohem 
sofistikovanější a tím 
pádem i dražší protitankové 
řízené střely, dnes mnohdy 
vybavené tandemovou 
kumulativní hlavicí, 
popřípadě schopné útočit 
na vrchní, slaběji chráněné 
partie obrněných vozidel. 
Nedávno ovšem vznikly 
také jiné protitankové 
systémy, nacházející se 
de facto v průniku obou 
výše uvedených množin. 
Jedním z takových je NLAW 
vyráběný společností Saab.

Příslušník švédských ozbrojených sil při střelbě z NLAW, v „zemi tří korunek“ 
známého jako Rb 57. Dobře patrná je opožděná iniciace hlavního raketového 

motoru, ke které dochází až v určité vzdálenosti od operátora.

NLAW je ideální zbraň pro boj s obrněnou technikou v zastavěném prstoru

Komplet NLAW těsně po odpalu. Zatím nedošlo k zážehu hlavního 
raketového motoru střely, což umožňuje střelbu z uzavřených prostorů.

Příslušník 45. komanda britské Královské námořní pěchoty vyzbrojený systémem NLAW

Vnitřní uspořádání jednotlivých komponentů 
rakety: 1 – bojová hlavice s kumulativním 
účinkem; 2 – inerciální výpočtová jednotka 
a balistický počítač; 3 – hlavní raketový motor; 
4 – řídící plochy.
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Od M1A2 Abrams SEPv3 
k M1A3 Abrams
Americký tank nové konstrukce uvidíme 
podle amerického modernizačního  plánu 
CVMS (Combat Vehicle Modernization 
Strategy) až po roce 2031. Do té doby 
se počítá s postupným vylepšováním tanků 
Abrams.

V současné době je M1A2 SEPv3 ( System 
Enhancement Package version 3) nejnověj-
ší verze Abramsů. První tanky M1A2 SEPv3 
získá americká armáda v roce 2017. M1A2 
Abrams SEPv3 získal nové elektronické sys-
témy, výkonnější počítače, nové obrazovky, 
vylepšené rozhraní člověkstroj, uprave-
ný komunikační balíček nebo vylepšený 
systém elektronického boje. Moderniza-
ce SEPv3 je v podstatě skok v elektronice 
z roku 2005 (M1A2 Abrams SEPv2) do roku 
2015 (M1A2 Abrams SEPv3).

Zajímavou novinkou je použití muniční-
ho datalinku ADL (Ammunition  DataLink) 
pro digitální nastavení ve vzduchu explo-
dující tankové munice. Velitel tanku tak 
může vést palbu na ukrytou živou sílu (v zá-
kopech, v budovách) i na ukrytá lehce pan-
céřovaná vozidla.

V současné době se začínají vést disku-
ze o podobě tanku třetí generace M1A3 
Abrams. Podle původních plánů z roku 
2009 se měl prototyp M1A3 objevit již 
v roce 2014 a být nasazen v roce 2017. 
V současné době se počítá se zahájením 
vývoje v roce 2020.

O podobě M1A3 Abrams nejsou žád-
né oficiální informace. Nicméně strategie 
CVMS popisuje vývoj konkrétních tanko-
vých technologií v blízké (do roku 2021) 
i střední budoucnosti (do roku 2031). 
Dá se tak získat věrná představa o tom, 
kudy se bude ubírat vývoj tanku Abrams. 
Klíčovým požadavkem se stane pokles 

hmotnosti M1A3, při zachování stejné 
úrovně ničivosti i ochrany. Pokles hmot-
nosti nebude jen záležitostí lehčího pan-
cíře, ale také nových odlehčených kon-
strukčních celků (kanón, pásy, pojezdové 
ústrojí, atd.).

Dodejme ale, že jedním z hlavních pro-
blémů tanků Abrams je 30 let stará kon-
strukce a omezený prostor, který společně 
s málo výkonným zdrojem elektrické ener-
gie ztěžuje instalaci nových systémů.

Podle článku The M1 Abrams Today and 
Tomorrow Aleca Wahlmana a penzionova-
ného plukovníka Briana M. Drinkwina nová 
generace tanků Abrams využije především 
pokroku ve vývoji nových pohonných jed-
notek a přesně naváděné munice pro palbu 
na cíle ležící mimo přímou viditelnost.

Motor
Hlavní novinkou M1A3 Abrams se jistě sta-
ne nová pohonná jednotka (s integrova-
ným startérem a elektrickým generátorem) 
s vyšší výkonovou hustotou (lepší poměr 
výkon/velikost nebo výkon/hmotnost). Zá-
roveň motor bude přes generátor vyrábět 
minimálně desetkrát více elektrické energie 

než současné pohonné jednotky tanků 
Abrams. Počítá se také s novou převodov-
kou a odlehčenou transmisí.

Jsou zde dvě možnosti – nahradit součas-
nou plynovou turbínu Honeywell AGT1500 
(1 120 kW) tanků Abrams za moderní die-
selový motor nebo moderní plynovou tur-
bínu. Nevýhodou AGT1500 je velká spotře-
ba paliva. Například během Operace Irácká 
svoboda v roce 2003 jedna obrněná brigá-
da s tanky Abrams vyčerpala své palivo již 
během jediné hodiny intenzivního manév-
rového boje. Americké tanky se navíc ně-
kolikrát dostaly do vážných problémů, když 
irácká armáda zničila zásobovací palivové 
cisterny.

Například německé tanky Leopard s die-
selovým motorem nesou o 37 % méně pa-
liva, ale dojezd mají o 5 % větší než tanky 
Abrams – to znamená větší čas na vedení 
boje a menší počet zásobovacích vozů. 
Americký průmysl již úspěšně integro-
val a otestoval dieselové motory v tan-
cích Abrams. General Dynamics nabízí pro 
tanky Abrams americký motor Tognum 
 America/12V883 nebo německý Diehl 
570P3.

Lze ale také použít nejnovější plyno-
vé turbíny. Experimentální plynová turbí-
na Honeywell LV10055 je lehčí a menší 
(má o 43 % méně části než AGT1500), větší 
výkon a je méně hlučná. Spotřeba je za jíz-
dy o 33 % menší a při volnoběhu o 50 % 
menší než u AGT1500.

Nízké spotřebě obecně pomáhají i po-
mocná energetická jednotka APU (Auxiliary 
Power Unit). M1A2 SEPv3 má APU (malý 
motor s generátorem) ukrytý pod pancí-
řem, který poskytuje elektrický výkon 6 kW. 
Šetří tak palivo plynové turbíny, především 
pokud tank stojí na místě a je možné vy-
pnout turbínu.

Po roce 2021 se pak počítá s vývojem 
hybridních pohonných jednotek. Ty umožní 
dále zvýšit energetickou hustotu a dovolí 
radikálně zjednodušit mechanismus trans
mise. Přímý pohon pásu zajistí elektrické 
motory, které poskytují maximální kroutící 
moment od nulových otáček. Odpadá tak 
nutnost přenášet výkon motoru přes pře-
vodovku – elektromotor může být přímo 
„napojen na kola“. Energii elektromoto-
rům bude dodávat u hybridního pohonu 
kompaktní dieselový motor. Technologie 
je již velmi dobře zavedená u osobních au-
tomobilů, ale je otázkou, zda bude dostup-
ná již pro tank M1A3 Abrams.

Podvozek
Tank M1A3 jistě získá nová odlehčená 
pojezdová kola a pásy. Například nové 
pojezdové ústrojí na vozidlech Bradley 
má životnost 3 500 km a je oproti dřívěj-
šímu řešení o 450 kg lehčí. V CVMS se 
otevřeně píše, že mezi roky 2016 až 2021 
dojde k vývoji nového pojezdového ústrojí 
pro tanky Abrams. Jde o jednu z klíčových 

modernizací, protože náklady na údržbu 
pojezdového ústrojí tanku Abrams jsou 
druhé největší, po nákladech na údržbu 
plynové turbíny. Údržba nového pojezdo-
vého ústrojí přijde americké daňové po-
platníky o 50 % levněji.

Po roce 2021 pak dojde k vývoji zcela 
nových pásů a pojezdového ústrojí pro – 
vysloveně se píše – vozidla do 50 t. Dá se 
 proto očekávat, že nástupce tanků Abrams 
po roce 2031 bude mít hmotnost maxi-
málně 50 t (M1A2 SEP 63 t).

Mluví se také o vývoji „prediktivního 
a adaptivního“ zavěšení kol. Budoucí vozi-
dla pomocí různých senzorů na mapování 
blízkého terénu (LIDAR) dokáží plynule 
měnit vlastnosti podvozku ještě před tím, 
než narazí na překážku nebo terénní nerov-
nost. Výrazně tak vzroste rychlost pohybu 
tanku a stabilita (nutná pro ovládání zbraní) 
v těžkém terénu. Tuto technologii ale prav-
děpodobně u M1A3 neuvidíme.

Zbraně a munice
Ve strategii CMVS se vysloveně píše o za-
vedení nového experimentálního kanónu 
XM360 ráže 120 mm pro tanky Abrams 
po roce 2021. Standardní kanón M256 
(44 kal.) tanků M1A2 Abrams má hmotnost 
3 780 kg, kanón XM360 váží ale jen 1 865 kg 
(včetně nabíjecího a vratného ústrojí).

S konvenční municí je dostřel XM360 
údajně až 8 km – maximální dostřel kanónu 
M256 je 5 km. Předností je také mnohem 
nižší energie zpětného rázu (38 555 kg), 
oproti kanónu M256 (63 500 kg). XM360 
dokáže rovněž používat programovatelnou, 
ve vzduchu explodující munici.

Stejně tak se uvažuje o instalaci auto-
matického nabíjecího systému. Americká 
firma Meggitt Defense Systems již vyvinu-
la a otestoval automat pro současné tanky 
Abrams. Automat pojme 34 nábojů ráže 
120 mm. Díky kompaktním rozměrům au-
tomatiky lze nechat v tanku čtyřčlennou 
posádku.

M1A3 získá přesně naváděnou municí 
pro palbu na cíle ležící mimo přímou vi-
ditelnost. Například s experimentální la-
serem naváděnou municí XM1111 MRM 
je dostřel XM360 (palba pod úhlem 30°) 
téměř 12 km. Velký dostřel XM1111 za-
jišťuje pomocný raketový motor. Tank 
s municí XM1111 dokáže postřelovat cíle 
na 6× větší ploše než s konvenční mu-
nicí. XM1111 byl určen pro ambiciózní 
program americké  armády FCS (Future 
Combat  Systems). I přes úspěšné testy byl 
vývoj munice, společně s programem FCS, 
v roce 2009 ukončen.

Podle magazínu Scout Warriors se uvažu-
je o vývoji malých dronů pro tanky Abrams. 
Ty mohou automaticky startovat (nebo být 
dokonce „vystřelovány“ kanónem) z tanku 
a provádět průzkum a dokonce ozařovat 
cíl laserem pro přesně naváděnou munici, 
jako je XM1111 MRM. Podle Scout Warriors 

mohou „tankové drony“ dokonce získat 
malou, přesně naváděnou munici.

Elektronika
Vývoj elektroniky postupuje mílovými 
kroky kupředu a není jisté, jaké konkrétní 
senzory M1A3 Abrams získá. V podstatě 
jen záleží na výši rozpočtu. M1A3 Abrams 
nepochybně dostane nejnovější termoviz-
ní senzory, které posádce umožní vidět cíle 
s větším rozlišením a na větší vzdálenost. 
Vzroste tak schopnost detekce, rozpoznání 
a zaměření cílů.

Nové menší celokruhové termovizní sen-
zory automaticky zjistí pozice útočníků – 
střelců, případně protitankových týmů od-
palující RPG nebo protitankové řízené střely 
(PTŘS). Termovizní senzory zaznamenají 
nejen tepelnou stopu útočníků, ale i zbraní. 
Systém řízení boje M1A3 Abrams pak smě-
rem k útočníkům automaticky natočí robo-
tickou stanici s kulometem.

Stejně tak dynamický rozvoj probíhá 
u systémů velení, řízení, spojení, počíta-
čových systémů, zpravodajství, sledování, 
zaměřování cílů a průzkum C4ISTAR (Co-
mmand, Control, Communications, Com-
puters, Intelligence, Surveillance, Target 
Acquisition and Reconnaissance) nebo 
prostředků řízení boje BMS (Battlefield 
Management System). Všechny tyto pro-
středky budou zlepšovat situační povědomí 
posádky – tedy poskytovat kvalitnější infor-
mace typu: „Kde jsem? Kde mířím? Kde jsou 
spřátelené jednotky? Kde je nepřítel? Jaký 
je můj úkol?“ 

Nejnovější systémy řízení palby zvýší 
pravděpodobnost zásahu cíle na první zá-
sah a na větší vzdálenost. Veškerá elektro-
nika se stane menší, lehčí a méně hladová 
po elektrické energii. Počítá se také s výmě-
nou klasických „drátů“ za optické kabely.

Pancíř
V letech 2016 až 2021 se počítá s vývo-
jem nového kompozitního pancíře. Ten má 
při stejné odolnosti být až o 10 %  lehčí. Po-
čítá se také se zavedením aktivního obran-
ného systému APS (Active  Protection 
 System). Americká armáda již testuje 
bojem osvědčený izraelský APS Trophy. 
APS dokáže tank efektivně ochránit před 
RPG a PTŘS.

Díky aplikaci odlehčených konstrukčních 
celků hmotnost tanku M1A3 Abrams vý-
razně poklesne. Jen díky použití nového 
kanónu a pojezdového ústrojí poklesne 
hmotnost o cca 2 500 až 3 000 kg. Cel-
kově se tak hmotnost tanku M1A3 může 
dostat pod 60 t, což se pozitivně projeví 
na spotřebě, životnosti a nižších nákladech 
na údržbu.

Připravil: Jan Grohmann,  
foto: US Army, Public Domain

Jak bude vypadat nová generace 
amerických tanků?

M1A3 Abrams: 

Po roce 2020 americká armáda (U. S. Army) začne s vývojem 
tanku M1A3 Abrams – třetí generace rodiny tanků Abrams. 
Podle současných plánů tanky Abrams zůstanou ve výzbroji 
americké armády až do roku 2050.

34 Připraveno ve spolupráci s redakcí Armádních novin A report 11/2016
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Unikátní zařízení chemické mobilní la-
boratoře získali vojáci 31. pluku radi-
ační, chemické a biologické ochrany 

od Spojených států amerických a jeho hod-
nota je kolem sto šedesáti miliónů korun. 
Na společném projektu v rámci programu 
Foreign Military Financing, který financo-
vala vláda USA, pracovali liberečtí chemici 
téměř tři roky.

Dva kontejnery –  
jedna laboratoř
Za tímto chemickým unikátem v rámci ali-
ančních jednotek stojí jednoznačně libe-
rečtí chemici. Oni si určili, jakými přístroji 

a zařízeními budou obě laboratoře vybave-
ny, a dobře věděli, že těmito technologiemi 
posunou své schopnosti o velký kus dál. 
Že jsou ve svém oboru špičkou, to prokázali 
už v první válce v Perském zálivu, kdy jako 
jediní naměřili v ovzduší nízké koncentra-
ce chemických otravných látek. Svá měření 
museli prokazovat, protože spojenci je ne-
zaznamenali. Už tehdy získali profesionální 
respekt a uznání spojenců.

Samotná laboratoř se skládá ze dvou 
kontejnerů – chemické a radiologické la-
boratoře. Ty je možné přepravit letecky, 
po moři nebo po souši. Jeden kontejner 
má vybavení pro zjišťování chemických 
 látek, ten druhý umí měřit a vyhodnocovat 
radioaktivitu.

V bezpečí i v boji
„Laboratoř by se neměla v rámci nasaze-

ní ocitnout přímo uprostřed bojové vřavy, 
ale měla by vyhodnocovat a analyzovat 
vzorky v týlu, tedy v relativně bezpečné 
zóně,“ informuje nadporučík Dušan Trefilík, 
náčelník chemické laboratoře. „Ale samo-
zřejmě, i na fungování v bojových podmín-
kách je laboratoř připravena. Funguje totiž 
na principu přetlaku, takže vzduch odtud 
uniká ven, ale případné zamoření z venku 
nemá šanci se dostat dovnitř. Vojáci uvnitř 
jsou tak v bezpečí.“

Mobilní chemická laboratoř je ovšem 
využitelná nejen v bojových nasazeních 
v zahraničí, ale i v případě, kdy je podezře-
ní na únik průmyslových látek do ovzduší, 
nebo pokud je potřeba analyzovat nebez-
pečné ampule s podezřelou, blíže neiden-
tifikovatelnou látkou, případně je potřeba 
potvrdit radioaktivní vzorky.

Chemickou laboratoř obsluhují čtyři lidé: 
náčelník, dva laboranti a řidič. „Příprava 
na transport laboratoře se odehrává během 

několika minut, stačí ji naložit na náklaďák, 
případně může být přepravena letounem,“ 
upřesňuje lehkou manipulaci s kontejnery 
plukovník Radek Černý, velitel 31. pluku 
radiační, chemické a biologické ochrany. 
„V okamžiku, kdy je potřeba se rychle pře-
sunout nebo se přiblížit do ohrožené ob-
lasti, tak každá minuta hraje roli.“

Jistota v nanogramech 
na mililitr
„Vzorek se vkládá do tohoto hazard boxu,“ 
ukazuje náčelník laboratoře místo, kudy 
se dostává nebezpečný vzorek k rukám 
chemikům. „Tady v tomto zařízení připo-
mínající inkubátor chemik přebírá zkouma-
nou látku a připravuje ji k analýze. Zvnějšku 
ji dekontaminuje, pak látku vytáhne ven 
a začíná klasický proces analýzy.“

Odebrané vzorky vzduchu, vody nebo 
zeminy se tak ocitnou v zmíněném hazard 
boxu, laborant látku uchopí pomocí speci-
álních izolačních rukavic a startuje proces 
zjišťování škodlivin. Laboratoř dokáže s jis-
totou určit látku i při koncentraci v nano-
gramech na mililitr.

Celý proces vypadá velmi snadně, a také 
z pohledu laika lze usoudit, že většinu prá-
ce odvedou za chemické specialisty tech-
nologie a technologická zařízení.

„Určitě nám analýzu látky nejen usnad-
ní, ale i urychlí, to bezesporu,“ konstatuje 
nadporučík Trefilík. „Ale konečný verdikt 
a identifikace nebezpečné látky je přece jen 
na člověku.“

Laboratoř však zatím není vybavená 
na zkoumání biologických látek.

Důkaz pro mezinárodní 
tribunál
U takzvaných forenzních technik jsou vel-
ké požadavky na přesné pracovní postupy. 
„Musíme zdokumentovat, jak jsme vzorky 
získali, jak se s nimi dále pracovalo, a jak 
celý proces probíhal,“ upozorňuje veli-
tel chemiků plukovník Černý. „Je to velmi 
důležité zejména proto, aby získané úda-
je mohly být případně uznány jako důkaz, 
kdy následně probíhají trestní řízení.

Ve chvíli, kdy se prokáže, že v místech 
bojů byly použity zbraně hromadného ni-
čení, pak zjištěné a identifikované vzorky 
slouží jako důkaz v následných mezinárod-
ních trestních tribunálech.“

Špičkou v NATO
„Díky této mobilní chemické laboratoři 
se dostáváme do úplně jiných koncent-
rací, než jsme byli schopni u té předchozí 
analyzovat,“ informuje nadporučík Trefilík. 
„Na poli analytické chemie jsme nyní na-
prostou špičkou, protože druhá taková la-
boratoř v rámci aliančních jednotek NATO 

„Operabilita této laboratoře je navýše-
na o chlazení detektorů na nízké hodnoty 
pomocí elektřiny, nemusí se tedy oproti 
předchozí praxi používat dusík,“ vysvětlu-
je výhody druhé laboratoře nadporučice 
 Markéta Němcová, náčelnice radiometrické 
laboratoře. „Další velkou výhodou je i ne-
závislost na elektrické síti, energii dodává 
generátor, a proto může nezávisle pracovat 
až 24 hodin.“

Vybavení laboratoře obsahuje přístroje 
jak na rychlou detekci, tak identifikaci ra-
dionuklidů. Přístroje jsou až o tři generace 
vyšší než měla předchozí radiační laboratoř. 
Další velkou výhodou je rychlejší průchod 
vzorku, a proto je možné nasazení labora-
toře při haváriích většího rozsahu.

Využití v rámci IZS
„Nová laboratoř posílí schopnosti našich 
chemiků při plnění úkolů bojové podpory 
nejen v zahraničních misích, ale i na území 
České republiky,“ říká závěrem velitel libe-
reckých chemiků plukovník Radek  Černý. 
„Její schopnosti mohou být využity při ná-
lezu munice nebo nástražného výbušného 
zařízení, u kterého může hrozit únik ne-
bezpečné látky, jako například v případě 
, špinavé bomby‘. Počítá se ale také s jejím 
využitím v rámci integrovaného záchranné-
ho systému v rozsahu celé země. Laboratoř 
tak významně rozšiřuje a posiluje schop-
nosti našeho pluku v oblasti detekce a la-
boratorních analýz širokého spektra nebez-
pečných látek,“ zdůraznil plukovník Černý.

Text: Jana Deckerová, foto: Jan Kouba

Vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce 
získali nejmodernější mobilní chemickou laboratoř – jedinou v NATO

Špičkový unikát NATO
Chemické nebo radioaktivní látky, výbušniny, ale i drogy 
z vody, plynu nebo z pevných látek. To vše umí nyní určovat 
chemici 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany 
mnohem citlivěji než doposud a v rámci NATO posunuli opět 
své schopnosti mnohem dál.

neexistuje. Díky těmto dalším získaným 
schopnostem nás to posouvá zase o něko-
lik kroků dopředu.“

Rychlost  
diagnostiky radiace
Druhý kontejner, ve kterém se nachází ra-
diometrická laboratoř, slouží k identifikaci 
a potvrzení radioaktivních látek. V rámci 
české armády se jedná o jediné zařízení to-
hoto druhu.



38  A report 11/2016 39A report 11/2016 

Historie:
Historie VTÚ, s. p., sahá až do roku 1922, 
kdy byl založen Vojenský vzduchoplavecký 
ústav (o dva roky později přejmenovaný 
na Vojenský letecký studijní ústav), přímý 
předchůdce VTÚLaPVO. Od té doby téměř 
nepřetržitě předchůdci VTÚ, s. p., zabezpe-
čovali úlohy obranného výzkumu, vývoje 
a zkušebnictví ve prospěch českosloven-
ských a českých ozbrojených sil i dalších 
subjektů. Vojenský technický ústav, s. p., byl 
založen k 1. 9. 2012 na základě Usnesení 
vlády České republiky ze dne 19. června 
2012 č. 456 k záměru Ministerstva obrany 
transformovat vojenské opravárenské 
podniky. Na základě uskutečněné 
transformace integruje Vojenský technický 

ústav, s. p., od 1. 1. 2013 tři odštěpné zá-
vody, VTÚLaPVO, VTÚPV a VTÚVM, které 
se zabývají výzkumem, vývojem, zkušeb-
nictvím a dalšími činnostmi ve specifických 
oborech.

VTÚLaPVO
Historie VTÚLaPVO se začíná psát už 
1. 5. 1922 založením „Vzduchoplavecké-
ho studijního ústavu“. Od padesátých let 
do konce osmdesátých let 20. století se-
hrával ústav klíčovou roli např. v projektech 
přípravy licenční výroby letounů řady MiG 
v Československu, ve vývoji a zkouškách 
letounu Aero L29 Delfín, nebo ve vývoji 
výcvikového systému L39. Dále probíha-
la intenzivní výzkumněvývojová činnost 

například v oblasti bezpilotních prostředků, 
mobilních pozemních stanic pro spojení 
vzduchzemě a pozemních energetických 
jednotek. V období po roce 1989 sehrává 
 VTÚLaPVO významnou roli při vývoji, zku-
šebnictví a provozním výzkumu v celém 
spektru oborů spojených s vojenským le-
tectvem. Významně se podílí na zavádě-
ní systému IFF do letadel i techniky PVO 
v rámci AČR, vývoji bezpilotního systému 
Sojka III TV/TVM, či např. mobilního sta-
noviště leteckého návodčího Alena. Z roz-
počtové organizace VÚ 030 se  VTÚLaPVO 
stává příspěvkovou organizací zřízenou 
MO. V roce 2002 pak probíhá transforma-
ce ústavu na státní podnik. V roce 2012 
je založen Vojenský technický ústav, s. p., 
a VTÚLaPVO se k 1. září  2012 stává jeho 
odštěpným závodem.

VTÚPV
Historie VTÚPV se začala psát roku 1978 
založením VÚ 010 Vyškov jako rozpočto-
vé organizace. Hlavními obory působnos-
ti nového subjektu se staly např. pozemní 
technika, její podvozky a vybrané speciální 
nástavby; dílenské, evakuační a vyprošťo-
vací prostředky; ženijní technika a materiál; 
polní zdroje elektrické energie, rozvodné 
a osvětlovací soupravy a další.

V roce 1994 z rozpočtové organizace VÚ 
010 vznikl VTÚPV, p. o., Vyškov ve formě 
příspěvkové organizace. V roce 2003 se 
dále z VTÚPV stala součást VOP026 Štern-
berk. Od roku 2013 je VTÚPV odštěpným 
závodem nově vzniklého Vojenského tech-
nického ústavu, s. p. Za svou existenci vy-
vinul VTÚPV mnoho významných produk-
tů, např. mobilní skříňové dílny pro opravy 
techniky, mobilní zdravotní pracoviště 
(zdravotnické kontejnery a stany, mobilní 
hospitalizační jednotka, pojízdná převa-
zovna POP2, pojízdná hygienickoepide-
miologická laboratoř PHEL2 aj.), mobilní 
pracoviště pro speciální druhy sil (mobilní 
hydrometeorologická stanice OBLAK, polní 
převozní kontejnerová radiometrická labo-
ratoř AL2/R, mobilní opravárenské praco-
viště MOP – souprava pro údržbu a opravy 
vrtulníků mimo základnu aj.) a další.

VTÚVM
Vojenský technický ústav výzbroje a muni-
ce vznikl v roce 1961, kdy byl ve Slavičíně 
zřízen Výzkumný a zkušební ústav 011. 
Jeho oborem působnosti byly dělostřelecké 
a pěchotní zbraně včetně munice a zamě-
řovacích a naváděcích zařízení. V 80. letech 
byl ústav integrován do Výzkumného a zku-
šebního ústavu 010 se sídlem v  Praze. Setr-
val však nadále ve Slavičíně jako odloučené 
pracoviště a následně v letech 1994–2003 
fungoval samostatně pod novým jménem 
(Vojenský technický ústav výzbroje a mu-
nice, p. o.) jako první příspěvková organi-
zace v oblasti vědeckovýzkumně vývojové 

základny AČR. Na základě rozhodnutí zřizo-
vatele došlo k 1. 10. 2003 k převedení čin-
ností této příspěvkové organizace do stát-
ního podniku VOP026 Šternberk, s. p., kde 
byla organizačně začleněna jako samostat-
ná divize VTÚVM Slavičín. V roce 2010 do-
šlo ke sloučení státních podniků VOP026 
Šternberk, s. p., a  VOP025 Nový Jičín, s. p., 
a následně v roce 2011 bylo zavedeno pro-
cesní řízení v rámci tohoto „ nového“ pod-
niku. Tím poprvé v padesátileté historii 
neexistovala samostatná organizační jed-
notka ve Slavičíně. Ovšem již hned v roce 
2012 vzhledem k problémům při zavádění 
procesního řízení vznikl odštěpný závod 
Slavičín, který byl následně k 1. 1. 2013 zři-
zovatelem převeden jako odštěpný závod 
VTÚVM do nově založeného státního pod-
niku Vojenský technický ústav, s. p.

Hlavní předmět činnosti:
 z Uspokojování strategických a dalších 
podstatných zájmů státu v oblasti obra-
ny a bezpečnosti a rozvoje schopností 
Armády České republiky a dalších ozbro-
jených bezpečnostních sborů a integro-
vaného záchranného systému výkonem 
činnosti průmyslové a obchodní povahy 
při zajišťování dodávek a služeb potřeb-
ných pro zabezpečení obrany a bezpeč-
nosti České republiky a plnění závazků 
vyplývajících z členství České republiky 
v NATO a EU

 z Realizace aplikovaného výzkumu a vývo-
je, výroby prototypů a modernizace vý-
zbroje a techniky Armády České republi-
ky a dalších ozbrojených bezpečnostních 
sborů a integrovaného záchranného 
systému s přednostní realizací dodávek 
a služeb podstatných pro zabezpečení 
obrany a bezpečnosti České republiky

 z Poskytování technických, vojenskotech-
nických, technickoorganizačních a tech-
nickoekonomických služeb, řešení, čin-
ností, technologií a procesů, spojených 
nebo souvisejících s rozvojem schopností 
Armády České republiky a dalších ozbro-
jených bezpečnostních sborů a integro-
vaného záchranného systému ve vybra-
ných oborech

 z Provádění zahraničního obchodu s vo-
jenským materiálem

Produktové portfolio:
Odštěpný závod VTÚLaPVO (Kbely)

 z  Systémy velení a řízení a komunikačního 
zabezpečení digitalizovaného bojiště

 z  Informační a komunikační systémy a je-
jich integrace

 z  Dosahování nových schopností dle kon-
cepce Network Enabled Capability

 z  Letecké a radiotechnické zabezpečení
 z  Systémy pro zabezpečení expedičních 
operací, speciální zástavby

 z  Systémy pro rozbor letových dat
 z  Optoelektronické průzkumné prostředky

 z  Bojové simulátory pro taktické, dopravní 
a vrtulníkové letectvo

 z Kybernetická ochrana

Odštěpný závod VTÚPV (Vyškov)
 z  Úkoly v oblasti speciální techniky, zku-
šebnictví a malosériové výroby pro AČR 
i civilní sektor

 z  Mobilní geografické pracoviště
 z Senzor použití neletálních zbraní
 z  Diagnostické pracoviště motor převodo-
vého agregátu

 z Mobilní pracoviště technické kontroly
 z  Průzkumné čidlo, anténní nosiče AN25
 z  Skříňové karoserie pro zkoušky elektro-
magnetické kompatibility

Odštěpný závod VTÚVM (Slavičín)
 z  Úkoly v oblasti zbraní, zbraňových systé-
mů, munice a výbušnin, optiky, logistic-
kého zabezpečení a zkušebnictví

 z  Modernizace průzkumných a pozorova-
cích systémů Sněžka a LOS

 z  Vývoj lehkého obrněného vozidla LOV Pz
 z Výroba a prodej minometů a min, ekolo-
gická likvidace raket a munice

Hospodaření:
 z Vojenský technický ústav, s. p., hospoda-
ří s majetkem v celkové hodnotě více jak 
850 mil. Kč

 z Hospodaření podniku zaznamenává 
pozitivní vývoj po kritickém roku 2014, 
který byl ovlivněn mimořádnou udá-
lostí ve Vrbě ticích, a dosahuje kladných 
hodnot

 z Státní podnik vykazuje výkony (včetně 
vědy) na úrovni 500 mil. Kč

 z Zaměstnanost státního podniku dosahu-
je 285 zaměstnanců

Text: Viktor Meca, Michal Voska,  
foto: archiv VTÚ

Vojenský technický ústav

Experti v oblasti speciální techniky, integrace 
komunikačních systémů, či vývoji bezpilotních prostředků

V následujícím seriálu vám 
představíme státní podniky 
a příspěvkové organizace, 
které řídí resort Ministerstva 
obrany. K nim patří i Vojenský 
technický ústav, s. p., jehož 
odborníci v oblasti speciální 
techniky, zkušebnictví 
a malosériové výroby 
pro AČR i civilní sektor 
významnou měrou přispívají 
k obranyschopnosti státu 
a zdokonalování důležitých 
prostředků armády.
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Historie vzniku letecké základny v Ná-
měšti nad Oslavou je úzce spojena 
s existencí 20. stíhacího leteckého plu-

ku, který byl založen 1. října 1956 a působil 
na letišti Čáslav. Po výstavbě nového letiště 
na Vysočině byl 14. ledna 1960 přesunut 
do Náměště nad Oslavou. V průběhu let 
prošel pluk řadou změn a reorganizací. 
Současná 22. základna vrtulníkového 
letectva vznikla na zdejším letišti na konci 
roku 2013. Útvar je však i pokračovatelem 
tradic, které vycházejí z práce předchůdců 
navazující na tradice 311. čs. bombardova-
cí perutě RAF. V roce 1990 byl tehdejšímu 
20. stíhacímu bombardovacímu leteckému 
pluku udělen prezidentem republiky histo-
rický název „Biskajská“.  Výzbroj tvořily le-
touny S102 (MiG15), S103 (MiG15 bis), 
CS102, C105, Su7, Su22, Su25, L29 
Delfín a L159 Alca.

Den otevřených dveří  
pro dvacet tisíc diváků
Pro veřejnost z širokého okolí, ale i celé 
České republiky byl v rámci oslav připraven 
Den otevřených dveří. Ten zahájil na zá-
kladně průlet stíhacích letounů JAS39 Gri-
pen. Ve vzduchu pak lidé viděli kupříkladu 
i MiG15; tyto stíhací letouny působily jako 

první na náměšťském letišti po jeho do-
končení v roce 1960, než je po pěti letech 
na dlouho nahradily sovětské bombardéry 
Su7. V letovém programu byly ukázky bo-
jových zásahů, ale také hašení pole pomocí 
policejního vrtulníku či průlet historických 
dvouplošníků. Ukázky bojových přeletů 
na 22. vrtulníkové základně u Náměště 
nad Oslavou sledovalo 1. října bezmá-
la 20 tisíc diváků. Další řadu si mohli lidé 
prohlédnout zblízka. Mezi nimi byl kromě 
vrtulníků Mi24 a Mi171Š i bitevní letoun 
Su22, či cvičný akrobatický letoun Z42. 
Návštěvníci mohli vidět i dálkově ovládaný 
komplet Božena 5 určený k odminování 
terénu a protiletadlový raketový komplet. 
Nechyběla ani prezentace Vojenské policie, 
kynologů či biologické ochrany letiště.

Současná  
podoba základny
V roce 2003 byla zahájena modernizace 
a přestavba letecké základny, 30. listopadu 
téhož roku však došlo i k ukončení činnosti 
32. základny taktického letectva a 1. pro-
since 2003 došlo k založení 22. základny 
letectva. Koncem tohoto roku také došlo 
k ukončení provozu letounů typu L159 
a přesunu těchto letounů na čáslavské 

letiště. Na náměšťské letiště byly přesunuty 
letouny typu L39 ZA; ty byly kvůli mo-
dernizaci v roce 2004 dočasně odsunuty 
na pardubické letiště, k jejich návratu na le-
tiště v Náměšti došlo 12. července 2005. 
V roce 2008 došlo k přesunu letky vojen-
ských vrtulníků z letiště v  Přerově, byly to vr-
tulníky typu Mi24. Později, v září 2013, do-
šlo ještě k přesunu vrtulníků typu  Mi171Š. 
Tyto vrtulníky jsou spravovány personálem 
také přesunutým z přerovského letiště. V říj-
nu 2013 byly přesunuty letouny typu L39 
na čáslavské letiště a také byla k 23. říjnu 
tohoto roku ukončena činnost 222. výcvi-
kové letky „Šiškova“ a k 1. prosinci téhož 
roku došlo k zahájení činnosti 22. základ-
ny vrtulníkového letectva. K 1. únoru 2014 
byla zahájena činnost jednotek Search and 
Rescue (tzv. SAR). Obdob né jednotky půso-
bily na náměšťském letišti již od roku 1997. 
V současné době se dá očekávat brzké pře-
zbrojení na nové typy vrtulníků dle postup-
ně realizovaných tendrů a také pokračování 
v úspěšném zapojení v zahraničních misích. 
Příslušníci základny patří k naprostým špič-
kám, což dokazují na řadě mezinárodních 
cvičení, mj. Ample Strike, Flying Rhino, 
Ramstein Rover aj.

Text: Michal Voska, foto: autor

Náměšťské 
jubileum

Uplynulo 60 let od vzniku stíhacího leteckého pluku

Průletem letecké techniky z 22. základny vrtulníkového letectva 
a 21. základny taktického letectva začaly oslavy šesti desetiletí 
posádky v Náměšti nad Oslavou. Během slavnostního 
vojenského nástupu zde byl dekorován bojový prapor letecké 
základny slavnostní stuhou města a veřejnosti byla představena 
základna na následujícím Dni otevřených dveří.
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Přebor v nohejbale tříčlenných družstev 
o pohár šéfredaktora A reportu, jehož 
hlavními organizátory jsou zejména 

pracovníci skupiny tělovýchovy Agentury 
služeb. Letošní jubilejní ročník zahájil tech-
nický ředitel turnaje Jiří Krása spolu s jedním 
z hlavních sponzorů Jiřím Protivou, ředitelem 
Vojenského technického ústavu, s. p. „Před 
dvaceti lety vznikla tato sportovní tradice, 
která má v armádě zvuk,“ řekl Jiří Protiva 
a dodal, že je rád, že VTÚ je jedním z part-
nerů, kteří tento turnaj podporují. „Jsem rád, 
že jste se tu dnes sešli, a doufám, že i to le-
tošní sportovní klání bude stát za to.“

Finálová  
skupina profesionálů
„Letošní jubilejní ročník byl opět výborný, 
ostatně jako již několik posledních ročníků, 
a musím podotknout, že sportovní výko-
ny stály za to a finálová skupina je téměř 
na profesionální úrovni,“ konstatoval Jiří 
 Krása a dodal, že fyzická připravenost našich 
vojenských profesionálů je důležitá a každá 
příležitost, jak ji zlepšit, je mezi vojáky vítána.

Velkou zásluhu na hladkém průběhu měl 
opět tandem rozhodčích, kteří nepřipustili 
žádnou diskusi a jejich verdikt všichni re-
spektovali. Smeče, falšované střely, vykrytí 
střel, zkrátka bylo se na co koukat. Na síti 
se uplatnili tvrdí smečaři a někdy se i téměř 
prohraný zápas podařilo zvrátit ve vítězství. 
Se skalními týmy, které se účastní turnaje 
téměř vždy, si to letos poprvé přijely rozdat 
dva týmy vojáků z Univerzity obrany Brno. 
Nechaly se slyšet, že letošní zkušenosti ur-
čitě za rok zúročí.

Zlato si vybojoval  
tým Mladkov
Prvenství opět obhájil zřejmě neprůstřelný 
tým ve složení major Tomáš Drápal (z praž-
ského Velitelství pozemních sil), nadrotmis-
tr Martin Petr (z Centra zabezpečení muni-
ce z Mladkova) a praporčík Milan Menzel 
(z  Centra zabezpečení munice z Týniště nad 
Orlicí). Na nejvyšším stupni stáli s novou 
posilou praporčíka Milana Menzla již po-
šesté. „Sem do Ruzyně jsme si přijeli pře-
devším zahrát, ale i vyhrát,“ říká s úsměvem 
major  Tomáš Drápal po vítězném zápase 
a dodává, že tentokrát přijeli s novou po-
silou. „Musíme ale přiznat, že to čím dál 
víc bolí a letošní vítězství nebylo zadarmo. 
V příštím ročníku se budeme určitě sna-
žit, ale ta konkurence je rok od roku těžší 
a hlavně mladší. Ale je vidět, že ty naše zku-
šenosti pořád hrají prim, takže šesté vítěz-
ství za sebou je opět doma.“

Letos si prohodili  
místa na bedně
Oproti loňskému roku si dva pohárové týmy 
prohodily pořadí. Druhé místo si skvělým 
výkonem vybojovalo družstvo 24. základny 
dopravního letectva Praha Kbely ve složení 
nadrotmistr  Vlastimil  Cimický, nadrot-
mistr Kamil Vladyka a Bohu mil Cigánek. 
Bronzová příčka patří osvědčenému týmu 
ze 151. ženijní stavební roty z Bechyně 
ve složení rotmistr Pavel Starý, četař David 
Neškodný a četař Michal Buzek. Všech-
ny týmy byly oceněny řadou hodnotných 
cen, které věnovaly O2 Czech  Republic, 
LOM Praha s.p., VTÚ, s.p. a VHÚ Praha.

Text a foto: Jana Deckerová

O pohár šéfredaktora A reportu bojovalo v nohejbalovém turnaji devět armádních týmů

na bedně
Ve sportovním areálu 
v pražských kasárnách 
17. listopadu v Ruzyni 
se uskutečnil jubilejní 
20. ročník armádního 
nohejbalového turnaje 
o pohár šéfredaktora 
časopisu A report. Bojovalo 
o něj devět týmů.

Šest let
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Celková účast potěšila organizátory 
a dosáhla počtu 50 psovodů a 55 slu-
žebních psů speciálně vycvičených 

jak pro hlídkovou a pořádkovou činnost, 
tak k vyhledávání výbušnin, drog a zbraní. 
Kynologové Vojenské policie se snažili na-
plánovat výcvik v různém prostředí a situ-
acích, se kterými se mohou psovodi setkat 
při vlastním praktickém nasazení při výkonu 
služby. Speciální psi tak vyhledávali výbušni-
ny, drogy a zbraně v ubytovacích prostorech, 
kancelářích, speciálních dílnách, na různé 
technice a vozidlech a také ve venkovních 
prostorech. Hlídkoví psi se setkali i s mno-
ha náročnými situacemi, kdy museli nalézt 

a označit ukryté osoby nebo zadržet nebez-
pečného pachatele v různém prostředí.

Psi na palubě
Jednou z nejzajímavějších částí výcviku byl 
nácvik přepravy psovodů se psy na palu-
bě vojenského vrtulníku a následný zákrok 
proti pachateli. Tento výcvik byl pro psy vel-
mi náročný, protože zasahovali pod točícím 
se rotorem vrtulníku, který způsobuje ob-
rovský hluk a nápory větru. Všichni psi ten-
to úkol splnili a mohli být druhý den pro-
věřeni během podobné akce při přepravě 
na motorovém člunu na Dalešické přehradě.

V ČR nemá obdobu
Všichni účastníci této unikátní kynologické 
akce hodnotili výcvik připravený kynology 
Vojenské policie velmi pozitivně. Jde nejen 
o praktický výcvik psů, ale zejména o se-
tkání kynologů všech složek a porovnání 
metodik a postupů výcviku, vzájemnou 
výměnu zkušeností z praktického nasazení 
psů a navázání další vzájemné spolupráce. 
Je to jedinečná akce, která probíhá pod ve-
dením kynologů Vojenské policie již sedm 
let a nemá v České republice obdobu.

Text: Michal Voska, Kynologové VP,  
foto: Kynologové VP

Výcvik psovodů
Vojenská policie uspořádala výcvik pro všechny ozbrojené složky

Na začátku října se uskutečnila v Náměšti nad Oslavou  
a okolí každoroční „Kondiční příprava psovodů a služebních psů 
Vojenské policie“. Letošního ročníku se kromě zástupců všech 
ozbrojených složek České republiky zúčastnili také psovodi 
Vojenské policie a Policejního sboru ze Slovenska.

Počátkem října se na okraji Prahy v okolí 
Přední Kopaniny uskutečnil již devátý 
ročník otevřeného přeboru resortu MO 

v jízdě na horských kolech. Závod odstarto-
val příslušník Dukly Praha a bronzový me-
dailista z olympijských her v Riu Lukáš Tre-
fil. Více než padesát soutěžících porovnalo 
své síly ve třech kategoriích. Ženy a muži 

Otevřený přebor MO horských kol

do třiceti let, do čtyřiceti let a nad čtyřicet 
let. Muži přitom museli zdolat čtyři okru-
hy o celkové délce 22 kilometrů a ženy tři 
okruhy představující 16 kilometrů.

Celkového nejrychlejšího času 42:01 
dosáhl desátník Pavel Linet (kat. muži 
30–40 let) z VZ 8595 Praha (Hradní stráž). 
V kategorii muži do třiceti let zvítězil 

npor. Robin Hyspler VZ 4312 Strakonice. 
V kategorii muži nad čtyřicet let zvítězil 
praporčík  Martin Zilka.

„Letošní ročník byl trochu jiný i tím, že 
kromě příslušníků resortu se do něho 
zapojili rovněž vrcholoví sportovci, kte-
ří se v Dukle Praha věnují vodním spor-
tům.  Myslím si, že je dobře, když se při 
takovýchto akcích setkávají lidé různé 
výkonosti,“ řekl nám sportovní ředitel zá-
vodu  Miloslav  Severa. „Tento závod není 
o nějakých cenách či vítězích. Většina sou-
těžících se ho účastní pro vlastní potěšení 
a rovněž kvůli atmosféře, která zde je. Sou-
peří tady mezi sebou řada kamarádů.

Smyslem této akce mimo jiné je, aby se 
lidé, kteří se zabývají tímto sportem, mohli 
potkat se svými resortními kolegy a změřit 
s nimi síly.“

Diplomy a medaile ve sportovní hale 
v Ruzyni předával další bronzový olym-
pijský medailista Jiří Prskavec a ředitel 
závodu plk. Miroslav Jebavý. Pořadatelem 
akce bylo oddělení záchranné a výsadkové 
služby a tělesné výchovy sekce plánování 
schopností MO. Organizátorem pak Stře-
disko tělovýchovy a sportu v Praze Ruzyni.

Text a foto: Vladimír Marek

Vyzkoušej svůj postřeh
Rozdíly: Chybí dopisovaný text, autom

obil, voják, stín vojáka

V těchto dnech uplynulo devadesát osm let od skončení velké války, které se poz-
ději začalo říkat první světová, a podepsání kapitulace. Především v druhé polovi-
ně roku 1918 se situace na frontě pro Centrální mocnosti nevyvíjela právě příznivě. 

V první polovině srpna 1918 prolomila dohodová vojska německou obranu mezi  Albertem 
a  Montdidierem. Po bitvě u Arden v září 1918 se francouzské a britské jednotky vali-
ly na  Sedan. V této době byla zahájena ofenzíva i na Soluňské frontě. Bulharská armáda 
se zhroutila. Balkánská fronta byla prolomena, dohodová vojska osvobodila Srbsko.

Jednotlivé země Ústředních mocností zahájily neúspěšná separátní jednání o mír. Ztros-
kotala i rakouskouherská ofenzíva na Piavě. Italové zde 24. října zahájili rozhodující útok 
a rakouskouherští vojáci se dali na útěk. RakouskoUhersko se rozpadlo. Třetího listopadu 
podepsala jeho vláda ve Villa Giusti u Padovy s Dohodou příměří. O pět dnů později začali 
s Dohodou vyjednávat i Němci. Krátce nato abdikoval německý císař Vilém II. a sociální 
demokraté vyhlásili v Berlíně republiku.

Jako konec této války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918. Přesně v jedenáct 
hodin zavládlo na všech frontách příměří podepsané téhož dne krátce po páté hodině ráno 
německou generalitou ve štábním vagoně vrchního velitele dohodových vojsk, francouz-
ského maršála Foche v lesíku nedaleko Compiègne. Právě tento den se stal svátkem všech 
válečných veteránů. Jeho symbolem se staly květy vlčích máků. Vlčí mák nebyl zvolen ná-
hodně, svou barvou připomíná prolitou krev vojáků. Navíc nikde se vlčímu máku nedařilo 
tak dobře, jako na válkou zničené zemi.

Připravil: Michal Voska a Vladimír Marek, foto: VHÚ

Naleznete na historické fotografii z první světové války 
z italské fronty v Jižním Tyrolsku čtyři rozdíly?

recenze

Na téma porážky a konce nacistické-
ho Německa byl napsán již bezpočet 
knih. Dosud žádná se však do hloubky 
nezabývala zásadními otázkami, které 
se v souvislosti s jeho koncem nutně 
nabízejí.

Co pohánělo Německo k tomu, aby 
dál bojovalo, ačkoli bylo jasné, že válka 
je prohraná? Jak rozkládající se hitlerov-
ský stát v rozbité zemi dokázal vůbec dý-
chat až do momentu, než Rudá  armáda 
stanula u budovy Říšského kancléřství? 
Proč se německý národ nezachoval jako 
v roce 1918 a nevzepřel se režimu, jenž 
jej v posledních měsících vystavil brutál-
nímu teroru a který celou zemi očividně 
vedl do záhuby? Proč armáda stále po-
slušně plnila Hitlerovy nesmyslné rozka-
zy? Do jaké míry se na sebezničujícím 
kurzu podílel strach a fanatismus Něm-
ců? A jakou roli v agonickém a zarpu-
tilém vzdoru třetí říše měl spojenecký 
požadavek bezpodmínečné kapitulace?

Na to se pokouší odpovědět ve své 
nové knize Konec. Německo 1944–45 Ian 
Kershaw, uznávaný britský historik a ex-
pert na éru nacistického Německa. Kom-
plexní, poutavé a zároveň velmi dras-
tické líčení finálních měsíců existence 
hitlerovského státu, protkané citacemi 
z dobových úředních dokumentů, sou-
kromých dopisů a deníkových zápisů, 
začíná nezdařeným atentátem na  Hitlera 
v červenci 1944 a končí diktátorovou 
smrtí a kapitulací v květnu 1945.

Text je opatřen hutným poznámko-
vým aparátem a doplňuje jej jedinečná 
fotografická příloha spolu s mapkami.

Počet stran: 616,   
vydalo Nakladatelství JOTA

Text: Michal Voska, foto: Nakladatelství JOTA

Konec 
Německo 1944–45
Ian Kershaw
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Vojenské a civilní letectví mají mnoho 
společného, v mnohém se ale také liší. 
„Jedním z těch méně nápadných roz-

dílů je určitě rozdílný přístup z hlediska vý-
konu státní správy neboli celkové odpověd-
nosti za provoz dané kategorie letadel,“ říká 
plukovník Lubomír Sitta a dodává, že zatím-
co pravidla pro civilní letectví svými předpi-
sy jednoznačně a závazně definuje meziná-
rodní organizace pro civilní letectví (ICAO), 
a dále je pak rozvíjí Evropská agentura pro 
bezpečnost letectví (EASA), tak odpověd-
nost za provoz vojenských letadel zůstává 
v přímé odpovědnosti každého státu.

Letecké úřady  
z deseti států
„O zkušenosti, které během své patnác-
tileté historie odbor vojenského letectví 
shromáždil, je mimořádný zájem a uka-
zuje se, že se Česká republika vydala tou 
správnou cestou,“ zdůraznil náměstek pro 
řízení  Sekce dozoru a kontroly Antonín 
Rada. „Mnohé země dokonce přehod-
nocují své dosavadní působení v proble-
matice odpovědnosti vojenských letadel 
a vidí, že se soustředění této odpovědnos-
ti do jednoho organizačního celku velmi 
osvědčilo. Proto si myslím, že uspořádání 
mezinárodní konference letos v říjnu bylo 
i skvělým připomenutím 15. výročí založe-
ní odboru.“

Mezinárodní konference v Ostravě, na kte 
rou navazovala akce Dny NATO a Dny vzduš-
ných sil AČR, měla velmi žádané téma: Výkon 
státní správy v oblasti vojenského letectví. 
Konference se zúčastnilo pětadvacet zá-
stupců vojenských leteckých úřadů z de-
seti zemí. Kromě České republiky to bylo 

 Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, Maďar-
sko, Polsko, Švýcarsko, Rakousko, Francie 
a Španělsko.

Respekt a autorita
„Jedním z hlavních bodů programu bylo 
vyhodnocení zkušeností získaných za dobu 
existence našeho odboru,“ pokračuje plu-
kovník Sitta. „Účastníci se seznámili jak 
s důvody, které před patnácti lety vedly 
k rozhodnutí zřídit tento odbor, tak i s hlav-
ními úkoly, jež odbor v průběhu své his-
torie řešil. Jedním z nejvýznamnějších byla 
implementace civilních předpisů (ICAO) 
do vojenského prostředí, integrace leto-
vých provozních služeb nebo zavedení 
systému schvalování způsobilosti vojenské 
letecké techniky. Při zavádění těchto změn 
se náš odbor nesetkával vždy s plným po-
chopením a podporou, svým působením si 
však v průběhu let získal respekt a autori-
tu jak v rámci resortu Ministerstva obrany, 
tak mimo něj.“

Jednotlivé státy –  
odlišné přístupy
V dalších bodech programu konference 
byli účastníci seznámeni s výsledky prů-
zkumu, provedeného odborem vojenského 
letectví, shrnujícího aktuální přehled o exis-
tujících vojenských leteckých úřadech, ze-
jména z hlediska rozsahu jejich působnosti 
a personálního obsazení. Průzkum potvrdil, 

jak odlišný je přístup uplatňovaný jednot-
livými státy a rozproudil zajímavou diskuzi 
na dané téma. „Jen pro ilustraci – perso-
nální obsazení vojenských leteckých úřa-
dů začíná na šesti leteckých specialistech 
belgického úřadu a končí na čísle čtyři sta 
příslušníků v případě vojenského leteckého 
úřadu Spolkové republiky Německo,“ upo-
zorňuje plukovník Sitta. „Obě tato čísla jsou 
však svým způsobem extrémní a náš od-
bor se svým počtem pětatřiceti příslušníků 
je považován za rozumný kompromis mezi 
požadavky a reálnými možnostmi, které 
stávající podmínky nabízí.“

Konference se věnovala i aktuálním pro-
jektům a výzvám, které současná doba 
před vojenské letectví staví. „Za zmínku 
určitě stojí vojenské aspekty programu 
 Single  European Sky, provoz dálkově říze-
ných (bezpilotních) prostředků (RPAS) nebo 
národní zkušenosti se zaváděním harmoni-
zovaných postupů (EMAR), které byly zpra-
covány v rámci projektu MAWA Forum pod 
vedením Evropské agentury pro obranu 
(EDA),“ dodává závěrem ředitel odboru vo-
jenského letectví plukovník Lubomír Sitta.

Přestože byl oficiální program konferen-
ce omezen na pouhý jeden den, svůj účel 
bezesporu splnila. Na návrh švýcarského 
zástupce budou závěry z jednání prezento-
vány na některém z příštích setkání zástup-
ců evropských vojenských leteckých úřadů 
(EUMAAC).

Text: Jana Deckerová ve spolupráci s OVL,  
foto: Jan Kouba

Patnáct let 
zkušenostíŠiroké spektrum činností 

a nezastupitelná úloha 
z pohledu bezpečnosti 
vojenského leteckého 
provozu, nezávislé 
postavení v rámci 
struktury resortu MO 
pro výkon státní správy 
v oblasti vojenského 
letectví. I tak můžeme dnes 
charakterizovat odbor 
vojenského letectví, který 
letos v říjnu oslavil patnáct 
let od svého vzniku.

A fakta
Odbor vojenského  letectví byl založen 
1.  října  2001.  V  rámci  tehdejší  orga-
nizační  struktury  tvořil  jednu  ze  sa-
mostatných  složek  Generálního  štábu 
v přímé podřízenosti náčelníka GŠ AČR 
s  působností  zastupovat  Ministerstvo 
obrany pro výkon státní správy ve vě-
cech  vojenského  letectví.  Významným 
krokem  v  historii  odboru  vojenského 
letectví bylo přesunutí odboru z podří-
zenosti Generálního štábu do struktury 
civilně správní části Ministerstva obra-
ny ČR, čímž byla posílena role odboru 
z hlediska jeho postavení jako nezávis-
lého orgánu státní správy.
V mezinárodních pracovních skupinách 
a  výborech  NATO,  EUROCONTROL 
a EDA se aktivně podílí na harmonizaci 
postupů  v  rámci  programu  jednotné-
ho evropského nebe  (Single European 
Sky)  a  přípravě  evropských  předpisů 
pro certifikaci a údržbu vojenské letec-
ké  techniky.  Provádí  kontrolní  činnost 
a dohled na vojenských  letištích,  kon-
troluje poskytovatele leteckých služeb, 
dozoruje  rozdělení  vzdušného prosto-
ru,  vedení  Vojenského  leteckého  rejs-
tříku  ČR  a  nelze  opomenout  ani  udě-
lování  licencí  vojenskému  leteckému 
personálu včetně snahy o zrovnopráv-
nění  vojenských  a  civilních  průkazů 
způsobilosti.
Od 1. ledna 2015 je odbor vojenského 
letectví  součástí Sekce dozoru a kont-
roly Ministerstva obrany ČR.
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Odpovědnost za provoz 
vojenských letadel
Způsob, jakým jednotlivé státy přistupují 
k řešení problému obecné odpovědnosti 
za provoz vojenských letadel, se tak vý-
znamným způsobem liší.

„V některých zemích není vytvořen cen-
trální orgán odpovídající za výkon státní 
správy a tato odpovědnost je tak zpravidla 
rozdělena mezi více součástí v rámci dané 
organizační struktury,“ konstatuje plukovník 
Sitta. „Jiné státy se vydaly cestou soustře-
dění odpovědnosti za provoz vojenských 
letadel do jednoho organizačního celku. 
A právě touto cestou se před patnácti lety 
rozhodla vydat i Česká republika právě vy-
tvořením odboru vojenského letectví.“

Patnáctiletá historie je v rámci vojenské-
ho letectví výjimečná a český odbor vo-
jenského letectví jednoznačně patří k těm 
s nejdelší tradicí v Evropě. Problematika 
přístupu k odpovědnosti za provoz vojen-
ských letadel je stále aktuální a zřízení ob-
dobného úřadu zvažují další země.
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Aby mohla redakce proplatit honorář za zveřejněný 
příspěvek, musí jí autor zaslat tyto údaje:
  jméno a příjmení,
  datum narození (NE rodné číslo!),
  údaj, zda jde o VZP, o. z., AZ, anebo osobu mimo 

resort,
  adresu bydliště.
V případě VZP, o. z. i přísl. AZ dále:
  číslo VÚ či VZ a město posádky,
  číslo RFO, který je vyplácí.
V případě osoby mimo resort:
  číslo účtu, na který má být poslán honorář,
  název a číslo banky,
  na faxové č. 973 215 933 poslat kopii průkazního 

lístku k tomuto účtu.
Tyto údaje je účelné uvádět současně se zasílaným 
článkem. Není v silách redakce je zpětně zjišťovat.
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Jan Pejšek, plk. Jan Šulc, 
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K tomu, abyste mohli na svém mobilním telefonu či tabletu číst 
QR kódy, musí mít vaše zařízení fotoaparát a nainstalovanou 
čtečku čárových kódů. Pro prohlížení QR kódů s webovou ad-
resou je nutné mít aktivované datové připojení k internetu (buď 
jako mobilní data, nebo připojení přes Wi-Fi).
Načtení QR kódu je opravdu velmi snadné...
�  Spustit aplikaci čtečka QR kódů ve vašem smartphonu.
�  Zaměřit na obrázek QR kódu a počkat, než jej čtečka zaostří 
a naskenuje.

�  Zvolit akci, kterou vám čtečka nabídne. Např. když se jedná o webovou adresu, 
nabídne vám otevření webu v internetovém prohlížeči vašeho mobilu.

Aktuální číslo A reportu ve formátu PDF naleznete po načtení QR kódu na obálce.
Multimediální obsah článku naleznete po načtení QR kódu u článku.

Většina dotazů na portále se týká problematiky služebního poměru vojáků z povolání. 
 Proto i většina předpisů a dokumentů, které jsou na portále zveřejněny, se rovněž dotýká 
této oblasti.

Dotazy uživatelů portálu často směřují na rozvržení základní týdenní doby služby a její 
změny, na přestávky ve službě, nepřetržitý odpočinek mezi službami a nepřetržitý odpo-
činek v týdnu. Často frekventovanými jsou rovněž dotazy na službu konanou nad základní 
týdenní dobu služby (tzv. „přesčasy“) a služební pohotovost, poskytování náhradního volna 
a volna za nepřetržitý vojenský výcvik nebo nepřetržité vojenské nasazení na území České 
republiky.

Vítaným pomocníkem pro orientaci v této problematice, kterého můžete nyní na portále 
najít, je nová pomůcka VÝKON A DOBA SLUŽBY VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ, jež byla schvále-
na dne 30. září 2016 státním tajemníkem v Ministerstvu obrany. Pomůcka byla vydána 
v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 3 písm. g) RMO č. 92/2015 Věstníku Organizační řád 
Ministerstva obrany.

Účelem pomůcky je napomoci k jednotnému výkladu a realizaci některých ustanovení části 
druhé, hlavy čtvrté zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších před-
pisů, která upravuje oblast výkonu a doby služby vojáků z povolání.

V pomůcce se vysvětlují užité pojmy, uvádějí se příklady rozvržení doby služby a je zde 
uveden i příklad výpočtu nároku na řádnou dovolenou v případě nerovnoměrně rozvržené 
doby služby vojáka z povolání.

Pomůcka je určena především služebním orgánům a nadřízeným vojáků z povolání v okru-
hu působnosti resortu Ministerstva obrany. Na portále ji naleznete v části: „Předpisy a do-
kumenty – Voják z povolání – Jiný dokument – Pomůcka VÝKON A DOBA SLUŽBY VOJÁKŮ 
Z POVOLÁNÍ“. Dále ji můžete nalézt na ISSP (Integrovaný subsystém o službě a personá-
lu) a ŠIS (Štábní informační systém) na stránkách sekce státního tajemníka v Ministerstvu 
obrany v části „Pokyny“.

Redakce IKP

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je ostrovní stát přiléhající k severozápadu kon-
tinentální Evropy. Zahrnuje ostrov Velkou Británii a severovýchodní část Irska, kde hraničí s Irskou 
republikou. Spojené království je ohraničeno Atlantským oceánem, respektive jeho lokálními část-

mi, tedy Severním mořem, Lamanšským průlivem, Keltským mořem, Průlivem svatého Jiří s Irským mořem (délka pobřežní linie 
12 249 km). S kontinentální Evropou je spojeno Eurotunelem. Celková rozloha činí 244 820 kilometrů čtverečních. Ve Spojeném 
království Velké Británie a Severního Irska žije celkem 60 095 000 obyvatel a jeho hlavním městem je Londýn.

Spojené království je konstituční monarchií složenou ze čtyř zemí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Současnou hlavou 
státu je královna Alžběta II., jež je zároveň hlavou dalších třinácti států Commonwealthu, například Kanady, Austrálie, Nového 
Zélandu a Jamajky. Pod suverenitu Spojeného království spadá též čtrnáct takzvaných zámořských území, která jsou zbytky bývalé 
Britské říše. Výkonnou moc představuje „první ministr“ („The Prime Minister“) a jeho vládní kabinet zastupující panovníka.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, jadernou velmocí i členem skupiny 
G8. Je také jedním ze zakládajících členů NATO, členem Evropské unie i Rady Evropy a vůdčí zemí Britského společenství národů.

Britské ozbrojené síly zahrnují královské letectvo, námořnictvo a Britskou armádu. V roce 2006 měly 430 000 vojáků. Z tohoto 
počtu bylo 196 000 v pravidelné službě, 191 000 vojáků měly pravidelné rezervy a 42 000 vojáků dobrovolné rezervy. Vrchním 
velitelem je britská královna Alžběta II. Od roku 1964 jsou ozbrojené složky řízeny Ministerstvem obrany. Britská armáda se dělí 
na pravidelnou armádu (Regular Army) a Teritoriální armádu (Territorial Army). V jejím čele stojí Generální štáb a velí jí náčelník 
Generálního štábu. Součástí Britské armády je i téměř čtyři tisíce Gurků, kteří tvoří Gurskou brigádu (Brigade of Gurkhas).

Velká Británie
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Na začátku ocelová monstra

Vypadá to, že tanková technika zažívá  
po sto letech své existence opět návrat na výsluní

Konec studené války počátkem deva-
desátých let minulého století zasa-
dil tankové technice doslova direkt 

přímo na čelist. I ty nejvyspělejší armády 
světa začaly prudce snižovat počty tanků. 
Některé z ozbrojených sil menších zemí 
se dokonce rozhodly, že se obejdou úplně 
bez této obrněné techniky. Úvahy o jejím 
překonání ještě posílily zahraniční mise 
v  Iráku a  Afghánistánu, které byly jedno-
značně ve znamení asymetrického způso-
bu vedení boje. Těmto koncepčním úva-
hám se nemohla vyhnout ani naše  armáda. 
Nějakou dobu se dokonce zvažovalo  úplné 
zrušení takového vojska. Jakýmsi kompro-
misem bylo nakonec ponechání jednoho 
tankového praporu. V poslední době se ale 
opět začíná blýskat takové technice na lep-
ší časy. Armády NATO, které v minulosti 
přistoupily k výrazné redukci tanků, začí-
nají posilovat jejich počty. Také koncepce 
výstavby AČR počítá do budoucna s tan-
kovou technikou. K nahrazení stávajících 

modernizovaných tanků T72 M4CZ nový-
mi stroji by mělo dojít po roce 2025. Tohle 
všechno je jedním z důvodů podívat se 
trochu do historie a připomenout si sto let 
existence tanků.

Tak trochu  
exotičtí předchůdci
První prototyp tanku navrhl údajně již 
 Leonardo Da Vinci. Měl být vyroben z ma-
sivního dřeva, jehož odolnost umocňovalo 
železné kování. Skutečný technický pokrok 
v tomto směru ale přineslo až devatenácté 
století. Postupně se objevily první proto-
typy obrněných, většinou parních vozidel 
vyzbrojených kanony malých ráží či kulo-
mety. Připomínaly ale všechno možné, jen 
ne tanky v té podobě, jak je známe dnes. 
Měly například tvar parních válců či vago-
nů. V té době ale pásové podvozky, které 
by umožňovaly jízdu náročným terénem, 

ještě nikdo neznal, a tak se přesunovaly 
prakticky výhradně po silnicích. První pro-
jekt tanku na pásech a s otočnou věží se ob-
jevil ještě před první světovou válkou kupo-
divu právě v RakouskuUhersku. Strategické 
myšlení zdejší generality však nedokázalo 
dohlédnout za koňské sedlo, a tak byl sme-
ten ze stolu.

Velení na obou stranách fronty od samé-
ho počátku války zaskočil způsob jejího ve-
dení. Se zákopovou válkou neměl do té doby 
nikdo příliš velké zkušenosti. A tak všichni 
přemýšleli nad tím, jak právě své jednotky 
uvést do pohybu a umožnit jim překonání 
nejen protivníkových zákopů, ale především 
drátěných zátarasů. Francouzi nakonec při-
šli s prototypem tanku Boirault. Osm metrů 
dlouhý stroj měl místo pásů posuvné rámy, 
které mu umožňovaly překračovat zákopy 
a drtit překážky z ostnatých drátů. Byl vy-
zbrojen kulomety. Jako problematická se ale 
ukázala jeho mobilita. Pohyboval se pouhý 
jeden kilometr za hodinu.

Ještě větší kuriozitu představoval ruský 
tank Tsar. Ten svým tvarem spíš než coko-
liv jiného připomínal obrovské Ruské kolo. 
Na délku měřil osmnáct metrů, na šířku 
dvanáct a na výšku devět metrů. Úctyhodná 
byla i jeho výzbroj, kterou tvořilo především 
dělo ráže 150 mm. Tento šedesátitunový ko-
los poháněly dva letecké motory. I tak ale 
nedosáhl větší rychlosti než sedmnáct kilo-
metrů za hodinu. Car Mikuláš II. se přesto 
touto ideou nechal nadchnout a na vývoj 
tanku uvolnil sumu 210 000 rublů. Tento 
prototyp tanku ale nebyl nikdy na frontě 
nasazen. Postupně zapadl do zapomnění 
a v roce 1923 byl rozebrán a jeho součásti 
skončily ve starém železe.

Objevili  
velký potenciál
A tak jakýmsi průkopníkem ve vývoji skuteč-
ných tanků se nakonec stala Velká Británie. 
Prvním skutečným tankem se stal britský 
Mark I. Na první tankovou ofenzívu usku-
tečněnou 15. září 1916 se Britové připravo-
vali dlouho a důkladně. Nechtěli ponechat 
nic náhodě. Slibovali si od ní rozhýbání již 
dva roky nehybně stojící zákopové fronty. 
Výrobní závody v Lincolnu a Birmingha-
mu opustily tanky Mark I již v červnu 1916. 
V první polovině srpna byla zahájena jejich 
přeprava do Francie.

Vše probíhalo v přísném utajení. Britské 
velení si totiž nemálo slibovalo od momen-
tu překvapení. Okamžitě po zahájení výroby 
začalo z důvodu utajení přemýšlet nad tím, 
jaký by nová technika měla dostat krycí ná-
zev. Navržena byla celá řada variant. Tanky 
se vyráběly z kotlového plechu a svým tva-
rem připomínaly mobilní cisterny na vodu. 
A tak nakonec dostaly název tank, který jim 
vydržel až do současnosti.

Jak jsme již uvedli, v polovině září vyrazily 
do útoku směrem do prostoru francouz-
ských obcí Flers a Courcelete. I přes důklad-
né přípravy je ale postihly nemalé problémy. 
Ze čtyřiceti strojů se osm vůbec nepohnulo 
z místa. Další tanky postihly technické pro-
blémy během útoku. Jiné nezvládly náročný 
terén a uvízly v kráterech po dělostřelec-
kých granátech. Vpřed nakonec postupo-
valo jen devět tanků. I ty ale dokázaly roz-
vrátit obranné postavení protivníka, který, 
když se mu je nepodařilo zastavit palbou, 
propadal panice. „Z mlžného ranního oparu 
se na naše překvapené vojáky valily racho-
tící obludy, zdánlivě naprosto netečné vůči 
palbě z pušek a kulometů. Tupě se sunuly 
kupředu a nepřetržitě stříleli z děl a kulo-
metů. Drátěné překážky, které vždy spo-
lehlivě zpomalily útoky pěchoty, drtily pod 
pásy jako by to byly pavučiny. Nezastavily 
je ani příkopy. Když dosáhli zákopů, vyběhli 
za nimi ukrytí angličtí pěšáci k zuřivé zteči 
na bodák a naší pěchotu prakticky vyhladili,“ 
těmito slovy popsal první takový útok jeden 
z německých důstojníků. Britové okamžitě 

pochopili obrovský potenciál, který jim tato 
nová zbraň nabízí. Snažili se odstranit tech-
nické potíže tanku Mark I. A tak na něj po-
stupně navázali dalšími vývojovými řadami 
tohoto typu.

Nakonec  
vyhráli Francouzi
Za této situace nemohli ani Němci, kteří 
se doposud o vývoj tanku příliš nezajímali, 
zůstat stranou. Tak trochu problém spočíval 
ale v tom, že namísto, aby již tak dost obrov-
ský britský tank zmenšili, rozhodli se svého 
protivníka trumfnout právě velikostí. Posta-
vili tedy něco, co spíš než tank připomínalo 
poměrně velkou pevnost. Posádku tanku 
A7V tvořilo šestnáct, ale i osmnáct mužů. 
Byl vyzbrojen 57mm dělem  Norfeld a šes-
ti kulomety. Němci nasadili dvacet těchto 
tanků. Frontovým debutem se pro ně stala 
21. března 1918 operace Michael. Přestože 
v té době vojáci znali tanky již více než půl 
roku, i v tomto případě vyšel moment pře-
kvapení prakticky dokonale. I britská pěcho-
ta byla zděšena a dala se na panický ústup.

Ani to ale nemohlo změnit nic na sku-
tečnosti, že Němci ve vývoji tanků na roz-
díl od zemí Dohody výrazně zaspali. Proti 
několika tisícovkám spojeneckých obrněnců 

tak mohli v závěru války nasadit jen pár 
desítek kusů. Naštěstí pro ně byly tanky 
v té době ještě natolik technicky nedoko-
nalé, že nedokázaly zásadním způsobem 
zvrátit průběh války.

Nejen německé koncepci pojetí tanků, ale 
ani té britské však neměla patřit budouc-
nost. Možná trochu překvapivě posunuli 
v závěru války nejvýrazněji vývoj tohoto 
obrněného prostředku dopředu  Francouzi. 
Tank  Renault FT17 měl samonosnou 
 korbu, poháněl ho motor Renault o výko-
nu 35 koňských sil. Na střeše byla instalo-
vána pozorovací kopule. Již během první 
světové války bylo těchto tanků vyrobeno 
několik tisíc. Jejich produkce, a to i licenč-
ně, pokračovala také po válce. Tanky byly 
exportovány do mnoha zemí světa včetně 
Československa.

Z toho jednoznačně vyplývá, že ani nově 
vzniklá československá armáda nemohla 
zůstat stranou. Krátce po skončení první 
světové války bylo v Milovicích zřízeno ve-
litelství zvláštních bojových útvarů. Právě 
Milovice se tak na dlouhá léta staly Mekkou 
našeho tankového vojska. Prvními našimi 
tanky, jak jsme již zmínili, byly francouzské 
stroje Renault FT (7 kusů).

Text: Vladimír Marek,  
foto: archiv redakce a archiv VHÚ

historie

Francouzský tank Boirault měl poměrně kuriózní podobu

Britský tank Mark IV nasazený v první světové válce

Náš prvorepublikový lehký tank LT-35 dokázal překonat i velké terénní nerovnosti




