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Po příjezdu na místo zjišťuje velitel EOD skupiny, 
že na sebevražedné vestě je umístěna časomíra, odpo-
čítávající čas do výbuchu nálože na těle vojáka. „Už jen 
18 minut, pojďte si pro mě, já tu nechci umřít, prosím,“ 
zoufale křičí voják s  vestou na  těle. – „Hned jdeme 
k tobě, klid, máme dost času, bude to v pohodě,“ uklid-
ňuje zasahující pyrotechnik vojáka.

Závod s časem
Pro pyrotechniky začal závod s  časem. Oblék-

nout ochranný oblek a s sebou si vzít všechny prostřed-
ky a nástroje, které bude zasahující pyrotechnik potře-
bovat při bezpečném odstranění vesty z  těla vojáka. 
Venkovní teplota je přes 30 stupňů ve  stínu. Uvnitř 

mezi životem 
a smrtí

Na polygonu C-IED 15. ženijního pluku v Bechyni 
procvičovali pyrotechnici řešení reálných situací, 
kterým mohou čelit v místech nasazení

„Pomóc! – Tady jsem! – Prosím!“, křičí osamělý voják na lesní cestě. 
Po zdlouhavém vyjednávání byl jako jeden ze tří unesených koaličních vojáků 
propuštěn teroristy ze zajetí. Na těle má nastraženou sebevražednou vestu 
s výbušninou. Do výbuchu zbývá několik minut. Na pomoc k němu míří skupina 
EOD. Jejich úkolem je vyhodnotit situaci, identifikovat vojáka a bezpečně 
zlikvidovat hrozbu, kterou nastražená sebevražedná vesta představuje.

Minuty

obleku je o mnoho víc. Velitel EOD skupiny se vydává 
směrem k vojákovi s výbušninou. Ten mezitím zmizel 
pozorovateli z dohledu.

„Mám ho, je v bezvědomí, na displeji je 12 mi-
nut, jdu na  to,“ informuje velitel vysílačkou zbytek 
EOD skupiny, který je s ním trvale ve spojení. Zjišťuje 
způsob upevnění sebevražedné vesty na  těle vojáka, 
prověřuje, zda má nebo nemá další jištění proti snad-
nému odstrojení a rozhoduje se, jak bude postupovat. 
Voják přichází k vědomí.
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„Jsem u tebe, bude to v pohodě, jak se jmenu-
ješ,“ říká klidným hlasem pyrotechnik vojákovi, který 
leží na zemi. – „Tereza,“ odpovídá voják. „Nenecháš mě 
tady, viď, pomůžeš mi, že jo, já tu nechci umřít, mám 
rodinu!“ – „Jasně, to jsme dva, jsem tu, abych ti pomo-
hl,“ ujišťuje pyrotechnik.

Vteřina před výbuchem
Pyrotechnik provede několik bezpečných řezů 

a pokouší se systematicky dostat vestu z těla. Další řez 
– píp, píp, píp – došlo k výbuchu nálože i s vojákem, 
který ji  měl na  těle. Ten je rozmetán po  okolí. Pyro-
technik je velmi vážně zraněn. Krušné chvíle teď zažívá 
zbytek skupiny. Vyhodnocují situaci a vyráží na pomoc 
jejich zraněnému kolegovi, kterého odnášejí do  bez-
pečí. Vyžádají si leteckou podporu a MEDEVAC. Scénář 
modelové situace se přerušuje. Tým analyzuje postup 
a zjišťuje poslední chybný krok. S výsledky analýzy jde 
do akce další člen EOD skupiny a scénář se vrací do vte-
řiny před výbuchem.

„Pyrotechnik se tu dostal do  nejtěžší  situace, 
která ho může potkat,“ konstatuje nadrotmistr P.  G., 
instruktor výcviku CTIP EOD 15. ženijního pluku 
v  Bechyni. „Je pod velkým psychickým tlakem, protože 
se nesnaží jen zlikvidovat nálož, ale snaží se zachránit 
i vojáka, kterého teroristé použili jako živý štít.“

Primárním úkolem jednotky je dostat vojáka 
z problému a zajistit mu bezpečí. Stresová situace byla 
simulována časomírou, která byla připojena na  vestu 
s náložemi. „V tomto případě došlo k výbuchu, ale tato 
situace je pro pyrotechnika velmi cennou zkušeností, 
protože při tomto ‚suchém‘ výcviku se scénář přeruší, 
zasahující EOD skupina provedený postup vyhodnotí 
a  pak  se scénář dojede až do  konce,“ vysvětluje in-
struktor další postup.

Realita z míst nasazení
Při sestavování scénáře s nastraženou sebevra-

žednou vestou se vycházelo z  informací shromáždě-
ných na  současných bojištích, na  kterých působí ko-
aliční jednotky. Nelze tedy vyloučit, že použití tohoto 
nebo podobného nástražného systému mohou čelit 
i další pyrotechnici, nasazení k plnění úkolů v zahra-
ničních operacích.

„V tomto případě došlo k selhání, i to se stává, 
ale oproti ostré akci mají pyrotechnici možnost si situ-
aci nacvičit a  po  zjištění chybného kroku pokračovat 
a  dojet scénář až do  vyřešení problému,“ podotýká 
nadrotmistr P.  G. „Situace, kterou tady zažili, se jim 
co nejhlouběji vryje do  paměti a  mohu se zaručit, 
že na tento scénář tato skupina nikdy nezapomene.“

Zkušenosti a instinkt
„Naše skupina má čtyři osoby a tvoří ho velitel, 

jeho zástupce, další člen, který se stará o  vybavení 
a  řidič,“ vysvětluje velitel EOD skupiny, který zdárně 
dokončil akci a  zachránil vojáka s  trhavinou na  těle. 
„Před  samotným zásahem velitel říká, jak se bude 
postupovat, ostatní ho doplňují, a  tím vzniká plán, 
na   jehož základě se pak postupuje. Na  místě samot-
ném pak ale nastupují zkušenosti, znalosti a samozřej-
mě instinkt každého jednotlivce.“

V tomto případě se tedy nejednalo o sebevražed-
ného útočníka, ale o koaličního vojáka, který se zasahu-
jící EOD skupinou spolupracoval, nicméně byl značně 
vystresovaný.

„Při komunikaci s tím člověkem se snažíte najít 
něco, co toho člověka opravdu zaujme, začíná se s jed-
noduchými věcmi jako například jak se jmenuje, lehké 
numerické příklady, nakonec otázky směřují k okolnos-
tem kolem trhaviny,“ pokračuje pyrotechnik. „Zásadou 
je odvést myšlenky vystresovaného člověka od  toho 
jediného, co řeší, a to je trhavina na jeho těle.“

Pyrotechnik musí zvládnout i  roli psychologa. 
Musí zklidnit vystresovaného vojáka, v  tomto přípa-
dě vojákyni, která měla na  sobě nálože s  trhavinou. 
„Říkal jsem jí, že to není tak velká trhavina, netiká 
to, že to zvládnu, pomáhej mi – musel jsem ji zapojit 
do  toho řešení problému,“ popisuje akci velitel pyro-
technického týmu.

Pokud by osoba nekomunikovala, nebo by 
nechtěla spolupracovat, potom se přistupuje třeba 
i k tvrdším donucovacím prostředkům, kterými je zpa-
cifikován, aby mohli pyrotechnici dokončit akci.

„Pro mě je největším stresem samotný pří-
chod k  místu problému, když jsem pak na  místě, 
zapnu, funguji a  jedu,“ usmívá se specialista EOD. 
„Nejcennější zkušeností pro  nás je vyzkoušet si mo-
delové scénáře, a i když to ve výsledku pouze zapípá, 
což znamená, že došlo k odpálení nálože pod rukama, 
tak je to pro každého pyrotechnika hodně motivující 
a nadlouho si to zapamatuje.“

Ochrana ano či ne?
Pyrotechnický oblek EOD-9 váží okolo 40  ki-

logramů. Pracovat v  takové zátěži si  člověk zvykne, 
ale  mnohem horší je teplota, která je uvnitř obleku. 
„Ta  neustále stoupá, a  s  tou pak člověk bojuje, za-
mlžuje se mu ochranné hledí a rozhoduje se, zda si ten 
ochranný oblek s sebou do akce vůbec vezme, protože 
bez něj pracuje samozřejmě s větší přesností,“ popisuje 
pocity pyrotechnik, účastník několika misí v  Afghá-
nistánu. „Zásada je taková, že v  případě menšího 
množství trhaviny pracujeme v obleku a pokud se ob-
jem výbušniny zvětšuje, pak je lepší pracovat na přes-
nost a bez ochrany. Tady došlo k situaci, kdy voják měl 
omotané dráty okolo krku a pracoval jsem v nebezpeč-
né vzdálenosti od jeho těla, kdy stačil jeden nepřesný 
pohyb, a mohlo by dojít ke zranění nebo i k odpálení 
nálože, proto pro mě osobně bylo jistější pracovat 
bez použití pyrotechnického obleku.“

Text a foto: Jana Deckerová
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Tím světélkem je označen jeden z  desítky ori-
entačních bodů první etapy VII.  ročníku Soutěže prů-
zkumných hlídek, která odstartovala ve městě  Libavá 
a ve Vojenském újezdu Libavá v noci z 22. na 23. srpna. 
„Prologem k  první z  celkem šesti etap je právě 
orientační závod. Úkolem hlídek je posbírat co nejvíce 
kontrolních bodů s  cílem ověřit znalost práce 
s mapou, orientaci v terénu a vyčítání bodů v různých 
souřadnicových systémech. Stejně jako všechny další 
části a  jejich jednotlivé disciplíny prověří skutečné 
teoretické a hlavně praktické dovednosti jednotlivých 
„průzkumáků“ z  celé Armády České republiky, kteří 
opět přijeli změřit síly v  tomto závodě,“ doplňuje 
dlouholetý organizátor akce nadrotmistr Tomáš 
Jandera z  pořádajícího 102. průzkumného praporu 
z Prostějova.

Do  sedmého ročníku soutěže vyběhlo celkem 
18 soutěžních týmů. Vedle vojáků 102. průzkumného 
praporu a  jeho týmu aktivní zálohy jsou zastoupeny 
týmy 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované 
brigády, 13. dělostřeleckého pluku, 15. ženijního pluku 
a Univerzity obrany.

Soutěžící plní celkem 16 disciplín, například čin-
nost na pozorovacím stanovišti, překonání vodní plo-
chy, přepad budovy, střelby z  pistole a  útočné pušky, 

ženijní přípravu, vyzvedávání „mrtvé schránky“ či niče-
ní objektů. „Na rozdíl od předchozích ročníků jsme se 
opět více přiblížili reálnému nasazení průzkumných 
jednotek a  plnění úkolů více disciplín jsme zařadili 
v  noci. To samozřejmě klade na  hlídky vyšší nároky,“ 
přibližuje některá specifika letošního ročníku ředitel 
soutěže podplukovník Pavel Hriník.

Čtyřčlenné hlídky překonají v  průběhu čtyř 
dnů 100 km v zalesněném terénu s nesenou výzbrojí, 
výstrojí a stravou o váze nejméně 20 kg. Náročný závod 
tedy vyžaduje znač nou fyzickou zdatnost a psychickou 
odol nost. Současně umožňuje porovnat znalosti, 
schopnosti, dovednosti a  sladěnost průzkumných 
týmů napříč AČR.

Krátký odpočinek nad ránem, posbírat výstroj, 
zkontrolovat zbraně, doplnit vodu a  vyrazit z  bivaku 
co nejrychleji vstříc dalším desítkám kilometrů napříč 
Vojenským újezdem Libavá. Tak vypadalo probuzení 
většiny z 18 průzkumných hlídek po nočním orientač-
ním přesunu.

V prostoru, kterým vede trasa vyčtená z mapy, 
však postupně všechny týmy naráží na přesunující se 
těžkou techniku protivníka, před níž je nutné se  nej-
prve ukrýt a  poté ji identifikovat. Po  krátkém pozo-
rování zakreslují vojáci zjištěné údaje do  schématu 

Mokrou studenou letní nocí běží za svitu měsíce v tichosti čtveřice mužů. 
Jen při občasných krátkých zastávkách protne noční tmu světlo „čelovky“, 
ozve se šustot mapy a mezi jednotlivými nádechy zaznívají slova: azimut, 
čtverec, vzdálenost či bonusový bod. Za pár okamžiků vše opět přikryje tma 
a pomalu utichají i kroky neomylně mířící k blízkému červenému světélku.

pozorování a  pomocí vysílačky odesílají flash zprávu. 
Zároveň  nejen k  spojařovým uším doléhá zvuk vzdá-
lené střelby.

Hlídky číslo 2  ze 151. ženijního praporu Be-
chyně a číslo 7 ze 131. dělostřeleckého oddílu z Jinců 
už totiž na střelnici  Milovany zahajují střelbu z útoč-
ných pušek. Každá hlídka si nese své vlastní zbraně, 
takže jsou k vidění nejen útočné pušky CZ 805 BREN, 
ale například u chrudimské hlídky číslo 13 pušky M4. 
Situace je staví před úkol, v  co  nejkratším čase 
„ položit“ šedesátku zvedajících se terčů, rozmístěných 
v různých vzdálenostech v členitém terénu. Má to je-
den háček. Tři červeně odlišené terče. Představují 
rukojmí, jsou rozmístěny nepříjemně blízko ostatním 
a znamenají trestné body.

To už velitel hlídky číslo 7 se znakem „rozzuře-
ného“ Mývala na čepici vydává před zahájením střelby 
rychlé pokyny svým spolubojovníkům. „Rozdělíme si 
prostor na  jednotlivé sektory, ať nestřílíme na  stejné 
terče. Ty střílíš vlevo a  zbývající dva vpravo. Nejdříve 
složíme ty bližší. Nakonec ty daleko a  sousedící s  ru-
kojmími.“ Velící má možnost předat svou munici ko-
legům a místo střelby řídit palbu své hlídky s pomocí 
dalekohledu. Tento tým však tuto možnost nevyužívá. 
„Předpokladem úspěchu je přesné nastřelení zbraní 
a  znalost balistiky,“ prozrazuje svůj střelecký recept 
jeden z  „Mývalů“, zatímco velitel hlídky poslouchá 
rozhodčího, který mu sděluje výsledky vyhodnocené 
softwarem ovládajícím terčový manévr.

Večer dorážejí první hlídky na  stanoviště pár 
kilometrů před vodní překážkou, kde mají možnost 
získat náklad o  váze nafukovací lodě, který ponesou 
s  sebou. V  případě překonávání hluboké vody pak 

Dosáhli  
vítězného oblouku

Ve výcvikovém prostoru Libavá se uskutečnil další ročník soutěže 
průzkumných hlídek
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můžou pomocí člunu přeplout. Pokud se hlídce nepo-
daří náklad donést, bude muset se vším přeplavat. Ho-
dinu před půlnocí doráží na břeh Barnovské přehrady 
první tým v  těsném závěsu se dvěma dalšími. Hned 
v  úvodu se potvrzuje staré pořekadlo, že když dva 
dělají totéž, není to totéž. Zatímco některé skupiny 
se  bez problému do „Pálavy“ vejdou a jen část mate-
riálu táhnou za sebou po vodě, u jiných je vidět půlka 
týmu statečně plovoucí i s materiálem za či před lodí. 
Další z týmů vystupuje spokojeně na protějším břehu 
v  plném počtu suchou nohou, následován člunem 
s trupem těsně pod hladinou na způsob útočící ponor-
ky a hlídkou s vodou nad kolena.

Naštěstí soutěžícím zbývá už jen pár kilometrů 
do bivaku, kde si dopřejí trošku odpočinku a ti rychlejší 
pár hodin spánku. Vzhledem k tomu, že jedna z hlídek 
má po druhé hodině nad ránem za sebou již 70 kilo-
metrů proložených náročnými disciplínami, si jej víc 
než zaslouží.

Následujících třicet šest hodin bylo pro soutěžící 
průzkumné hlídky snad totiž ještě nabitějších než 
předešlé etapy. Aby postoupili dále, museli vojáci uko-
řistit dokumenty ukrývající cenné informace. Jedinou 
možností bylo přepadení objektu ležícího poblíž trasy 
jejich postupu. Průzkumáci tedy nakrátko vyměnili 
své vlastní zbraně za  tzv.  Glock FX a  jejich protivníky 
se staly osmiúhelníkové terče IPSC. Po úspěšném zís-
kání schránky s dokumenty zase rychle zmizeli a po pár 
kilometrech je čekalo vyhodnocení těchto informací. 
 Prvním krokem je sladění získaných podkladů se správ-
nou mapou. „Zakreslená situace ukazuje na plánovaný 
dělostřelecký přepad zítra ve  20:30, následující den 
proběhne přelet a vzdušný výsadek protivníka s cílem 
obsadit sklad chemických látek v  našem prostoru,“ 
vyhodnocuje jeden z  příslušníků hlídky 44.  lehkého 
motorizovaného praporu z  Jindřichova Hradce. „ Tahle 
značka znázorňuje dělostřeleckou pozorovatelnu 
a směr průzkumu,“ doplňuje jeho kolega. Ještě rychle 
určit co největší množství techniky zahraničních armád 
na  předložených kartách, zorientovat mapu a  hlídka 
opět pokračuje v závodě.

V  průběhu noci obdržely týmy úkol převzít 
na určité kótě imitace náloží o váze cca 20 kg a přesu-
nout se k viaduktu. Pomocí lezecké techniky na objekt 
správně rozmístili nálože a následně provedli jeho si-
mulované zničení. Těm nejúspěšnějším se to podařilo 
i s právě projíždějícím vlakem.

Nad ránem dělila většinu hlídek od vytoužené-
ho cíle už jen tři stanoviště, včetně další vodní překáž-
ky, kterou pro změnu mohli pouze přeplavat. Poté zá-
vodníci stihli ještě poskytnout první pomoc zraněným 
po  simulované dopravní nehodě,  jejímž následkem 
byla poranění imitovaná na hranici reality.

Cílovým vítězným obloukem ve  městě  Libavá 
nakonec po  závěrečném několikakilometrovém finiši 
proběhlo celkem 11  týmů. Povzbuzováni spolubojov-
níky svého praporu a pozvanými hosty proletěla jako 
první bránou tři družstva 102. průzkumného praporu 
v  pořadí: 1.  tým 1.  průzkumné roty ve  složení rotný 
Jiří Keznikl,  četař Pavel Pěnička, desátník Jiří Foltys, 
desátník Vlastimil Brandstetter, před 1. týmem roty 
hloubkového průzkumu tvořeného nadrotmistrem 
Jiřím Kašparem, rotmistrem Oldřichem Sieklikem, 
rotmistrem Pavlem Koruňákem a  četařem  Martinem 
 Jansou a  2.  týmem roty hloubkového průzkumu, 
ve kterém soutěžili nadporučík Roland Lochman, rotný 
Petr Hlaváč, četař Martin Firych a četař Přemysl Vlk.

Soutěžící a  organizátory osobně pozdravili 
a  ceny vítězům předali náčelník zpravodajského od-
boru Pozemních sil AČR plukovník René Sabela a pod-
plukovník Pavel Hriník. Velitel 102.  průzkumného 
praporu podplukovník Hriník poděkoval za organizaci 

této prestižní akce vojákům praporu a za pomoc při za-
bezpečení disciplín také příslušníkům 6. polní nemoc-
nice, 153. ženijnímu praporu Olomouc, 73. tankovému 
praporu Přáslavice, 72.  mechanizovaného praporu 
Přáslavice, příslušníkům 53.  pluku průzkumu a  elek-
tronického boje a 103. střediska CIMIC/PSYOPS.

Zajímavé statistické informace poskytla také 
trackovací zařízení GPS nesená každou z  hlídek. 
Například nejdelší ušlou trasu 141  kilometrů na-
měřilo hlídkám číslo 10 z  lehkého motorizovaného 

praporu z  Jindřichova Hradce a  číslo 6 aktivní záloha 
ze  102.  průzkumného praporu. Nejkratší vzdálenos-
ti urazily hlídky číslo 15  2. tým 2.  průzkumné roty 
102. pzpr a číslo 18 ze 71. mechanizovaného praporu 
Hranice a  to každá 129 km. Celková průměrná rych-
lost hlídek se pohybovala mezi  4,5–5,5 km za hodinu 
a okamžitá rychlost se přiblížila 17 km/h.

Text: kapitán Petr Šiler,  
foto: archiv 53. pPzEB a 102. pzpr
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Historie
Vojenský výzkumný ústav, s. p., navazuje na 

dlouholetou historii svých přímých předchůdců. Nej-
starší z  nich byla  Katedra nauky o  materiálu Vojen-
ské akademie Brno, Výzkumné a  zkušební středisko 
070 Brno (založeno v roce 1958) a Výzkumné praco-
viště radiotechnické služby Brno. Pracoviště prošlo 
řadou organizačních změn i  úprav právní formy, 
od rozpočtové přes příspěvkovou až po státní podnik. 
Jeho odborná působnost se zásadně neměnila, vždy 
zahrnovala výzkum a vývoj v oborech materiálového 

Brněnští specialisté se zaměřují na materiálové inženýrství, 
vojenskou chemii, speciální elektroniku a maskování

V následujícím seriálu vám představíme státní podniky a příspěvkové 
organizace, které řídí resort Ministerstva obrany. K nim patří i Vojenský 
výzkumný ústav, s. p., v Brně, jehož odborníci v oblasti vojenské chemie 
se podíleli na řešení prakticky veškeré chemické techniky zavedené v AČR.

inženýrství, vojenské chemie, speciální elektroni-
ky a  maskování. Obor materiálového inženýrství 
byl  od  počátku své existence zaměřen na  výzkum 
a  vývoj nových materiálů a  technologií zajišťujících 
kvalitu vojenské techniky. Pracovníci oboru se podíle-
li na řešení všech zásadních projektů vývoje pozemní 
a letecké techniky a na materiálově technologickém 
zajištění její výroby, oprav a  modernizací. Ceněna 
byla řada nových typů lehkých kovových a  nekovo-
vých pancéřových systémů. Odborníci vojenské che-
mie se podíleli na řešení prakticky veškeré chemické 
techniky zavedené v AČR.

Vojenský
výzkumný ústav
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Významná řešení
Za  nejvýznamnější výsledky činnosti lze 

označit: soupravu chemického průkazníku CHP-71, 
dozimetrické přístroje DP-86 a   DP-98, simulátory 
SDP-3b,  SDP-86A,  SDP-86B, dozimetry DK-70, EDOS 
a   DD-80, chemické masky M10 a  M90, ochranné 
 oděvy a převleky VOP-63, OPCH-70, OPCH-90,  FOP-85, 
dekontaminační prostředky ADM, ARS-12, TZ-74, 
LINKA-82, OBJEM,  ACHR-90, OS 3, odmořovací roz-
toky a  dekontaminační směsi ODS-4,  ODS-5, OR-3, 
ODE.  Ceněny jsou polní chemické laboratoře AL-1, 
SONDA-CH, AL-2/ch,  AL-2/r. Za  přelomové, v  oblasti 
automatizace chemického vojska, lze označit řešení 
chemických průzkumných vozidel Land Rover – RCh 
a S-LOV-CBRN. V oborech speciální elektroniky a mas-
kování byly do armády zavedené průzkumné systémy 
KOPÁČ, RAMONA, TAMARA,  HODNOTA, VEZÍR. Oce-
ňovány jsou i  systémy BORAP, SDD, RUP-FM, MORUŠ, 
WARNS a  MRTP. Za  významné lze označit i  výsledky 
v  oboru maskování a  související činnosti v  orgánech 
NATO NAAGE AC/225.

Hlavní předmět činnosti
 z výzkum nebo experimentální vývoj pro zajištění 

obrany a  bezpečnosti státu v  oborech technických 
věd, související s  inovacemi vyšších řádů zejména 
pozemní vojenské techniky, materiálu a  logistiky 
ve  stěžejních oblastech odborné působnosti, kte-
rými jsou:

 � chemická, biologická a radiační ochrana a obory 
chemického zabezpečení vojsk,

 � senzorová technika, elektronický a kybernetický 
boj, maskování a klamání,

 � speciální kovové a  nekovové materiály, povr-
chová ochrana, systémy jakosti a  technologie 
logistiky.

 z výzkumné práce se zaměřením na ochranu obyva-
telstva proti zbraním hromadného ničení, chemic-
kým a jaderným haváriím, chemickému, elektronic-
kému a kybernetickému terorismu a útokům proti 
významným objektům infrastruktury státu

 z poskytování odborné podpory a  služeb v  oblasti 
technických, organizačních a  ekonomických čin-
ností souvisejících s  vyzbrojováním AČR, MO ČR, 
podnikům a výzkumným institucím ČR

Produktové portfolio
 z prognózy vývoje vojenské vědy, technické analýzy, 

studie, technické podklady a  návrhy opatření pro 
potřeby vrcholového managementu MO a  GŠ AČR 
ve  všech fázích životního cyklu vojenské techniky 
a materiálu

 z vývoj technického a  programového vybavení pro 
systémová rozhodnutí MO a GŠ AČR před zahájením 
procesu přezbrojování AČR

 z řešení problémů standardizace, kodifikace a  ka-
talogizace vojenské techniky, materiálu a  jejich 
subsystémů. Vykonávání funkcí Národních autorit 
k  zajištění procesu plnění standardizačních dohod 
STANAG

 z technická a  expertizní činnost při haváriích 
a nehodách

 z odborná příprava a  výcvik chemických specialistů 
AČR, MV a organizací státu

 z provádění zahraničního obchodu s  vojenským 
materiálem v  rozsahu povolení vydaného podle 
zákona č. 38/1994 Sb., o  zahraničním obchodu 
s  vojenským materiálem, zákona č.  455/1991  Sb., 

o živnostenském podnikání a zákona č. 40/1961 Sb., 
trestní zákon, zejména v oblasti:

 � prodeje informací získaných na  bázi smluvního 
řešení projektů výzkumu a  vývoje v  oborech 
působnosti,

 � provádění smluvních expertíz a zkoušek, odbor-
ná příprava a  výcvik příslušníků zahraničních 
armád a  pracovníků mezinárodních organizací 
pro činnosti související s  detekcí, identifikací, 

ochranou a likvidací následků použití nebo zne-
užití zbraní hromadného ničení,

 � prodeje funkčních vzorků a  demonstrátorů, 
technického a programového vybavení, materi-
álu a technologií v oborech působnosti.

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

A fakta

AKTUÁLNÍ PROJEKTY PODPORY VOJENSKÉHO VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU, S. P. 

VZOREK 
Vybavení odběrových týmů mobilním prostředkem 
pro odběr a transport kontaminovaných vzorků BCHL, 
PNL, RaL a BBL dle požadavků AEP-66 NATO.

STABIL VÚ  Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách 
vojenských území.

RACIONALIZACE  Racionalizace dekontaminačních směsí.

ARMSCH  Výzkum čidel a systémů pro zpracování údajů vhodných 
pro rozšíření ARMS.

READER-CH  Vysoce citlivý detektor pro detekci BCHL na bázi 
inhibitorů cholinesterázy.

CWD Detekce ovládacích vodičů improvizovaných výbušných 
zařízení.

OKP  Oprava kovových a kompozitních pancířů.

PANCRSKLA  Pancéřová skla bojové techniky.

SRTP 

Prototyp směroměrného radiotechnického pátrače 
pracujícího v pásmu 1–18 GHz a 32–38,5 GHz využívající 
interferometrickou metodu zaměřování. Prostředek 
bude mít schopnost interoperability s prostředky ISR 
AČR a NATO.

POHUT  pohotovostní ženijní úkryt.

POKROČILÁ 
AKTIVNÍ 
OCHRANA 

pokročilá aktivní balistická ochrana vozidel 
proti útokům RPG a PTŘS

RADANA 2 

Prototyp analyzátoru radiotechnických signálů, 
založený na digitálním zpracování přijímaných signálů 
s šířkou pásma 200 MHz. Je navržen k provádění analýzy 
impulsních i spojitých signálů.

RAPAMEP 

Prototyp převozitelného prostředku pro zjištění 
a zaměření radiolokátorů pracujících 
v pásmu 30–1 600 MHz. Prostředek se schopností 
interoperability s prostředky ISR AČR a NATO bude 
umístěn na jednonápravovém přívěsu.

PANDUR L4  zvýšení ochrany KBVP PANDUR II na hladinu K4 
dle STANAG.

LAND ROVER 
RCHM 

modernizované chemické průzkumné vozidlo 
LAND  ROVER RCHM.
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Že bude zdravotní sestrou, to věděla už od dět-
ských let. „Víte, s tím se asi už musíte narodit,“ usmívá 
se sympatická zdravotní sestřička, kterou prý vůbec 
nenapadlo, že by se profesně věnovala něčemu ji-
nému. Je rázná, ale i  empatická a  okamžitě se na-
pojí na  vaší frekvenci a  hlavně máte okamžitě pocit, 
že si se vším ví rady.

Z civilu do armády
Když nastupovala jako civilistka v  roce 1992 

jako zdravotní sestra záchranářka, měla za  sebou 
absolvování střední zdravotní školy a praxi. Tehdy sta-
čilo, že má povinnou nástavbu ARIP, což je anestezie, 
resuscitace a  intenzivní péče. Prošla povinnou praxí 
ve vojenské nemocnici. Samozřejmostí byl také jazyk. 
V  případě Olgy Kadrnožkové to byla němčina, kterou 
mrská jako češtinu. V  roce 2004, s  profesionalizací 
armády, přešla na vojenskou tabulku jako voják z po-
volání. „Skoro ve  čtyřiceti na  mě čekal celý přijímací 

proces rekrutačního náboru, včetně zdravotních a psy-
chologických testů i tělovýchovy,“ vzpomíná sestřička. 
„Dnešní zájemce o  tuto profesi musí mít bakalářský 
titul, ARIP a  znalost jednoho jazyka, pokud možno 
angličtiny a  pak také praxi, nejlépe na  anesteziolo-
gicko-resuscitačním oddělení (ARO) nebo na nějakém 
oddělení jednotky intenzivní péče (JIP),“ doplňuje ještě 
informace případným zájemcům.

Během svého působení pak prošla mnoha zdra-
votními a jazykovými kurzy. Zkoušku STANAG 2 si hned 
na  začátku udělala z  němčiny, následovaly zkoušky 
z angličtiny STANAG 1 a 2 a pak ještě přidala STANAG 1 
z francouzštiny.

Začátky byly krušné
„V roce 1992 ještě nebylo takové pokrytí letec-

kou záchrankou jako je dnes, proto jsme třeba za den 
startovali i  desetkrát,“ vzpomíná Olga Kadrnožková. 
„A  bylo to od  nehod, po  utopené, alergické reakce, 

infarkty, náhlá bezvědomí, topení i  popáleniny. Ten-
krát jsem prošla zatěžkávací zkouškou, protože v těch 
prvních dvou měsících jsem si vyzkoušela snad celou 
škálu zásahů.“

Nastoupila na  začátku prázdnin, dvě kolegyně 
odešly na  dovolenou a  zůstala sama. „Vnímala jsem 
nejen tu psychickou zátěž, ale i  tu fyzickou,“ vzpomí-
ná na  své první lety zdravotní sestřička. „Strašně mě 
třeba překvapilo, jak horko bylo na palubě. To se ještě 
létalo vrtulníkem Mi-2, tam se nedalo otevřít okénko, 
žádné větrání, žádná klimatizace, prostě strašný horko. 
A  fyzicky? No jéje! Tehdy jsme lítali v  posádce jenom 
tři – lékař, sestra a  pilot, takže jsme museli všechno 
zvládnout sami. Dnes létáme vrtulníkem W3A Sokol, 
je nás tam pět a posádku tvoří kromě mě a lékaře ještě 
dva piloti a palubní technik.

Na  konci prázdnin, po  dvou měsících záchra-
nářských galejí, byla zničená. Dokonce přemýšlela 
o  tom, jestli na  tuto práci má. „Naštěstí jsem to pře-
kousla, vydržela jsem a  dnes jsem za  to moc ráda, 

Představujeme vojenské profese

Ranění z dopravních nehod, náhlá bezvědomí, úrazy malých dětí, popáleniny, 
zranění cyklisté nebo motorkáři, to všechno jsou případy, ke kterým v mnoha 
případech zasahuje Letecká záchranná služba Armády České republiky. 
Na palubě je kromě lékaře a posádky i vojenská zdravotní sestra praporčice 
Olga Kadrnožková. Lidské životy létá zachraňovat téměř pětadvacet let.

Starší zdravotní sestra
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mít tuto vlastnost už v  sobě,“ usmívá se klidně vo-
jenská záchranářka. „Empatii, sociální cítění a  vztah 
k  lidem, to už v  sobě musí mít. Někdo ze známých 
mi  jednou řekl, že mám samaritánský komplex a ona 
to asi bude pravda.

Lidé, když k nim přiletíme, jsou většinou strašně 
vyděšení, hrozně vyděšení. A když na ně nebudu vlídná 
a hodná, tak budou přece vyděšení a vystrašení ještě 
víc. Potřebují slyšet klidný hlas, vlídné slovo a uklidnit, 
že všechno dobře dopadne.“

Čtyřiadvacítka  
začíná kontrolou

Pracovní služba záchrannému týmu trvá čty-
řiadvacet hodin. „Ráno musím zkon trolovat vrtulník, 
projít si všechny přístroje a  příslušenství,“ vypočítává 
sestřička. „Je to moje zodpovědnost, aby všechno bylo 
připravené a při zásahu nám nic nechybělo. Pak se plní 
harmonogram, kde máme rozepsáno, co musíme  který 
den dělat. A  samozřejmě platí, že kdykoliv se může 
ozvat signál ke startu.

Pak máme každý ještě osobní ledvinku, kde 
mám věci na prvotní napíchnutí žíly a prvotní ošetře-
ní,“ doplňuje Kadrnožková.

Afghánistán v nemocnici
Do zahraniční mise se dostala v téměř padesáti 

letech. S  prostějovskými speciály působila jako zdra-
votní sestra půl roku na  německé základně na  severu 
Afghánistánu ve  Fajzabádu. Původně měla ošetřovat 
pouze členy jednotky, ale posléze došlo i  na  místní 
obyvatele. Za nemocnými jezdili zdravotníci v kolonách 
vojenskými vozidly nebo létali vrtulníkem a  bezpeč-
nost jednotky zajišťovali ostřelovači. „Ošetřovali jsme 
hodně popálenin žen i  dětí způsobené na  ohništích 
nebo od plynových hořáků nebo poranění od střelných 
zbraní, vrozené anomálie, onemocnění strumy, fraktury 
nebo parazitární onemocnění,“ vzpomíná praporčice.

Fyzicky musí být sestry připraveny na to, že bu-
dou nosit výstroj vážící 18 až 20 kilo. Musí umět za-
cházet se střelnou zbraní, kterou musí mít na obdobné 
misi vždy u sebe a stále nabitou. „Ale i přes tu fyzickou 
i  psychickou náročnost a  ohrožení vlastního života 
ta mise stála za to, protože i ty zákroky v polních pod-
mínkách v Afghánistánu mi velmi pomohly v mojí prá-
ci u nás na záchrance,“ dodává sestra.

Štve mě bezohlednost
Zdá se, že po  letech služby už vojenskou zá-

chranářku nic z míry nevyvede. Je to omyl! „Dokáže 
mě naštvat, když přistáváme k  nehodě, auta vidí, 
že  přistává vrtulník a  oni nezastaví, vůbec si neu-
vědomují, že nás ohrožují na  životě,“ rozčílí se ses-
tra. „Přistávací manévr je o  mnoho těžší než start. 
Ale  na  druhou stranu jsem zase někdy příjemně 
překvapená. Stalo se nám v zimě, že jsme přistávali 
k  hromadné nehodě, a  když přistáváme, vidíme, 
že ranění mají pod hlavou polštáře a na sobě duchny 
s peřím. Prostě kolem jela čistírna s peřím, a aby ra-
nění neprochladli, řidič se o ně takto postaral.“

A  co by vzkázala případným zájemcům o  tuto 
profesi? „Ať se toho vůbec nebojí, je to krásná a naplňují-
cí práce, která zachraňuje lidem život. A to je přece prima 
pocit, ne,“ usmívá se praporčice Olga Kadrnožková, která 
absolvovala tuto poslední službu na  letecké záchrance 
a po jejím skončení odcházela na zasloužený odpočinek 
do civilu. Po téměř pětadvaceti letech ve vzduchu.

Text: Jana Deckerová, foto: Jan Kouba
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www.army.cz � Grafická úprava a zlom přílohy atm+: Libora Schulzová (A report) 973 215 595 � Titulní foto: archiv 53. pPzEB a 102. pzn

protože je  to  přece jenom krásná práce, zvlášť když 
víte, že ta vaše pomoc někoho zachrání. Pak si řeknete, 
že ta práce má smysl, i  kdyby se jednalo o  jeden za-
chráněný život,“ usmívá se záchranářka.

Pomoc ze vzduchu
Když posádka záchranářů startuje k  případu, 

tak  už od  dispečinku záchranné služby ví, k  jakému 
případu letí a má nahlášené přesné místo neštěstí.

Během letu velí pilot, který zodpovídá za bez-
pečný let, ale i přistání. „To víte, že se snažíme s pi-
lotem dohodnout, aby přistál co nejblíž nehody 
či raněných, abychom se k případu dostali co nejdříve 
a  mohli rychle poskytnout pomoc, ale také i  proto, 
aby raněný po stabilizaci mohl být co nejkratší cestou 
naložen na  palubu vrtulníku,“ vysvětluje sestřička. 
„Ale někdy to není možné kvůli terénu, protože 
pilot musí dát pozor i  na  to, aby případné přistání 
vrtulníku nezpůsobilo svým přistávacím manévrem 
včetně větru nějakou zdravotní újmu těch, co čekají 
na záchranu.“

Na palubě je i LUKAS
Jakmile letecká záchranka přistane, okamžitě 

se  běží k  místu neštěstí. Tam se v  prvé řadě zajišťu-
jí základní životní funkce. Vše je o  týmu, ale tady 
je  už  tou hlavní osobou lékař. „Jako zdravotní sestra 
mám zase své úkoly, ale dohromady s lékařem musí-
me tvořit jeden tým,“ pokračuje praporčice Kadrnož-
ková. „Na  místě zásahu už to musí jít jako na drátkách. 
Napichujeme raněné, podáváme léky, asistuji lékaři 
při intubaci, podávám pomůcky, které lékař potřebu-
je například při  hrudní punkci, nasazujeme Lukase, 
což  je přístroj, jenž zajišťuje mechanickou nepří-
mou masáž srdce při náhlé zástavě oběhu pacienta 
a umožňuje i účinnou srdeční masáž i během samot-
ného transportu.“

Empatie, to je základ
Psychologickou rovinu v této profesi už musí mít 

člověk vrozenou. „Když se někdo rozhoduje pro  tento 
druh povolání – to znamená pomáhat druhým – musí 

No a letíme! - Náš hovor na základně v Líních přeruší pronikavý zvuk pageru. Okamžitě zvoní telefon u lékaře ze záchranné služby krajského 
dispečinku. Do tří minut je posádka ve vzduchu a letí k nahlášenému případu. Vracejí se po hodině.


