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Dobrovolné cvičení  
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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.

Samotnému kontingentu předcházelo vyslání 
desetičlenné Advance Party, jejímž úkolem bylo při-
pravit podmínky pro působení hlavní části jednotky. 
Na  rozdíl od  jiných misí totiž AAT působí na základ-
ně iráckých Vzdušných sil, na které nejsou přítomny 
žádné další koaliční jednotky. Řadu věcí si proto AAT 
musel 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 „vyprahlá poušť“. Díky maximálnímu 
nasazení všech členů Advance Party se ale podařilo 

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

zajistit podmínky nejen k tomu, aby mohl po měsíci 
přiletět zbytek kontingentu, ale i  k  tomu, že bez-
prostředně po  příletu mohla jednotka zahájit svoji 
hlavní činnost.

Desítka mentorů
Jádrem AAT a  důvodem, proč byl tým vyslán 

do Iráku, je desítka mentorů, pilotů a techniků z 21. zá-
kladny taktického letectva v   Čáslavi. Tito  vojáci, kteří 
mají nejvíce zkušeností s  provozem letounu L-159, 

mají za  úkol předat své znalosti iráckým kolegům, 
aby do konce roku 2018 byla 115. taktická letka irác-
kých Vzdušných sil, jež  letouny provozuje, schopná 
samostatně operovat podle českých standardů. Irácké 
Vzdušné síly nakoupily z  České republiky 12  letounů, 
které budou provozovat ze základny  Balad a  všechen 
jejich pilotní a technický personál plánují vycvičit s po-
mocí českých mentorů.

Praxe z České republiky
Pokud je naplánovaná letová akce, může začí-

nat mentorům pracovní den již ve  čtyři hodiny ráno, 
kdy technici vyrazí na  stojánku letounů dozorovat 
na předletovou přípravu, kterou provádí iráčtí techni-
ci. Všechen irácký personál prošel úvodním školením 
u výrobce letounu v České republice. Úkolem mentorů 
je dohlédnout, aby teoretické znalosti převedli do pra-
xe a připravili letoun stejně, jako kdyby byl vypravován 
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je  vždy i  psychická zátěž jako důsledek bezpečnostní 
situace. „Zátěž se snažíme zvládat, jak nám podmínky 
umožňují, máme velmi omezené možnosti odrea-
gování, a  to  pouze na  několika prověřených místech 
zde v perimetru základny jako je například posilovna. 
Také v návaznosti na týdenní režim našich iráckých ko-
legů máme volnější dny, které mají vojáci především 
pro sebe. Hlavně ale jde o dobře motivované jedince, 
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 základ-
ně 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

A fakta
Letecká základna Balad se nachází cca 70 km 
severně od  Bagdádu. Byla  otevřena v  osm-
desátých letech jako  Al- Bakr Air Base, po in-
vazi v roce 2003 se z ní stala jedna z největ-
ších základen amerického letectva v  Iráku 
a  jako taková byla schopna pojmout více 
než  30  000 osob. V  roce 2011 byla předána 
nazpět Iráku a  stala se jednou z  hlavních 
základen iráckých Vzdušných sil. V současné 
době je základna domovem iráckých letek 
provozujících letouny F-16, An-32, C-208 
a L-159.

na let z čáslavské stojánky. Kontrola vnějšku letounu, 
odzkoušení funkčnosti přístrojů, podvěšení výzbro-
je 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 pro-
jdou s iráckým kolegou bod po bodu. To už na stoján-
ku přijíždějí iráčtí piloti, kteří se připravovali na  svoji 
misi za  dohledu českých kolegů a  přebírají si svůj 
stroj. Po  návratu letounů si piloti průběh mise pro-
jdou 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 ro-
zebrány, aby se zabránilo jejímu opakování. Zavedení 
bezpečnostních standardů podle českých měřítek bylo 
nejdůležitějším úkolem mentorů v  první fázi výcviku 
iráckého personálu.

Po teorii praxe
Po skončení letové akce obvykle ještě následuje 

teoretická část výcviku, kde si Iráčané rozšiřují své zna-
losti. Piloti probírají složitější taktické prvky, technici 
zvládání pokročilejších částí údržby. Cílem pilotního 
i  technického výcviku je vycvičit odborníky, kteří bu-
dou 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 rozšíří řady 115.  letky. 
Jak hodnotí mentoři své studenty? Ačkoliv mezi Čechy 
a  Iráčany panují značné kulturní rozdíly, pro mentory 
je podstatné především to, jestli jejich studenti ke své 
práci přistupují zodpovědně. A  na  to  si  rozhodně ne-
mohou stěžovat. „Iráčané jsou otevření, ochotně se učí 
novým věcem a vítají spolupráci s námi,“ uvedl jeden 
z  mentorů. „ Narážíme na  překážky jako je  jazyková 

bariéra, anebo odlišnosti v dosavadním způsobu výcvi-
ku, ale pro Iráčany je projekt L-159 důležitý nejen kvůli 
bojové hodnotě letounu jako takové, ale i z prestižních 
důvodů, proto pro program L-159 vybrali ty  nejper-
spektivnější uchazeče,“ doplnil jej velitel AAT podplu-
kovník Zdeněk P.  a  spolupráci si pochvaluje i  irácká 
strana. „Po pouhých dvou měsících působení mentorů 
v  Iráku jsou výsledky  jejich práce vidět na  každém 
aspektu práce iráckých pilotů a techniků,“ napsal v do-
pise velitel Vzdušných sil Iráku generál Anwar.

Tým tvoří i kuchaři
Avšak Letecký poradní tým netvoří jen mentoři. 

Aby mohli nerušeně vykonávat svoji činnost, je sou-
částí týmu zhruba dvacítka dalších vojáků, kteří jim 
poskytují zázemí a  ochranu. V  jednotce proto působí 
skupina Vojenské policie, logisté, spojaři a další speci-
alisté. Oproti jiným misím je zvláštností AAT trojčlenné 
družstvo kuchařů, které pečuje o  stravování celého 
týmu.  Ačkoliv se jedná o  zkušené armádní kuchaře 
z  25.  protiletadlového raketového pluku ve  Strakoni-
cích, podmínky v  Iráku pro ně představují skutečnou 
výzvu. „Máme k  dispozici jen malou část vybavení, 
na   které jsme zvyklí, a  nabídka surovin je omezená. 
Podmínky v  Iráku jsou daleko složitější, než  když do-
provázíme jednotku na cvičení,“ prozradil velitel druž-
stva rtn. Karel F.

Náročné prostředí
Situace v  Iráku představuje zátěž pro všechny 

členy jednotky. Extrémní klimatické podmínky jako 
teploty nad 50°C, občasné prachové bouře a  přítom-
nost hmyzu jsou jen jeden ze zátěžových faktorů, 
které na  jednotku působí. Dalším faktorem v  operaci 
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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.

„Lidé si nás mnohdy pletou s  Hradní stráží, 
ale tyto dvě jednotky plní rozdílné úkoly,“ vysvětluje 
hned na  začátku poručík Miroslav Adámek a  dodá-
vá, že  vojáci Hradní stráže zabezpečují akce spojené 
s  prezidentem republiky a  jednotky Čestné stráže 
kromě akcí státního významu zabezpečují i  úkoly 
spojené s  resortem obrany a  armádou. „Přítomnost 
vojáků Čestné stráže dodává akcím nejen 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 nastoupili 
základní vojenskou službu, to se psal rok 2003,“ vzpo-
míná na svůj první kontakt s armá dou poručík Miroslav 
 Adámek. „Byl jsem přidělen k 6. zabezpečovací základ-
ně MO (částečně reorganizované na Posádkové velitel-
ství Praha – pozn. redakce) a abych byl upřímný, v živo-
tě by mě nenapadlo, že ze mne bude voják z povolání.“

Voják Čestné stráže AČR

Vystudoval střední školu zaměřenou na  elekt-
rotechniku a  strojírenství, jeho životem byl sport, byl 
aktivním fotbalistou a služba v armádě mu v době zá-
kladní vojenské služby neumožňovala se těmto aktivi-
tám a zájmům moc věnovat. Naopak, byla to doba tvr-
dého drilu a náročných služeb. Bylo to ale také období, 
kdy probíhala příprava na  profesionalizaci  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 přesvědčily, že služba v armá-
dě stojí za zkoušku,“ vysvětluje své rozhodnutí stát se 
vojákem z povolání Miroslav Adámek. „Sloužím tu dva-
náctým 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 zále-
žitostí, souvisí s  ní i  pečlivý výběr uchazečů. Kromě 
zdravotní způsobilosti a  dalších standardních kri-
térií nutných pro vstup do  Armády České republiky 
musí zájemci o  službu u  České stráže splňovat i  další 
podmínky. Posuzuje se osobní vzhled, zdravá pleť 
bez kosmetických vad, výška pohybující se mezi 
175  až  188  centimetry a  BMI maximálně 29, samo-
zřejmě s  přihlédnutím na  tělesnou konstrukci. Důraz 
je kladen na motorické schopnosti, výbornou pohybli-
vost kloubů, vyžaduje se nadání pro rytmus.

„Každý uchazeč projde při vstupním pohovoru 
několika testy, které orientačně naznačí úroveň jeho 
schopností,“ konstatuje současný velitel 1. čety 1. roty 
Čestné stráže AČR, který prošel všemi základními 
funkcemi a  na  velitele se postupně vypracoval. 
„Mezi  nezbytné dovednosti bych zařadil i  schopnost 
vydržet stát delší dobu bez pohybu, a  to bez ohledu 
na povětrnostní podmínky.“
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To, že začínal na  základních pozicích, bere 
jako svou přednost. Zakusil je na vlastní kůži a zná je 
opravdu dokonale. „Z  dnešního pohledu teprve teď 
třeba chápu některá rozhodnutí velitele, která jsem 
předtím považoval za  iracionální,“ usmívá se poručík 
Adámek. „Ale právě proto se dokážu vcítit do  poci-
tů 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 problémy 
nesetkával. Na  základní funkci nemusel řešit zásad-
ní problémy. Důležité pro něj bylo mít kolem sebe 
schopné kolegy a velitele, kteří mu pomohli se začle-
nit. „Za velmi náročný krok považuji postup na velitel-
skou funkci,“ svěřuje se poručík Adámek. „Na  funkci 
velitele čety jsem postrádal přirozený respekt mých 
přímých podřízených, mé odborné znalosti a  zkuše-
nosti s velitelskou funkcí. Byl to takový skok do vody, 
kdy  neumíte plavat, ale máte dobré předpoklady 
to zvládnout. Naštěstí jsem měl kolem sebe kolegy 
a nadřízené, kteří mi pomohli 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 vý-
cviku 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 reprosoustavy. Ty jsou 
potřebné při nácviku a  provedení našich exhibičních 
vystoupení.“

Exhibiční vystoupení jsou vždy velkou podíva-
nou a při vystoupení vojáků Čestné stráže se opravdu 
tají dech. „Tyto exhibice si vojáci připravují nad rámec 
svých služebních povinností a  v  době svého volna,“ 
podotýká Adámek. „Vymyslet a připravit choreografii, 

nedá se nic dělat, důležité je si  toho nevšímat a  ne-
vypadnout z  role, protože 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 poručík Miroslav Adámek. 
„Psychická odolnost a dobrá motorika, to je u nás zá-
klad, a proto případní zájemci musí počítat s opravdu 
náročným výcvikovým drilem. Na  druhou stranu 
se účastníme velmi zajímavých akcí, kdy se člověk do-
zví hodně věcí z historie, setkáváme se se spoustou ob-
divuhodných lidí a dostaneme se do míst u nás doma 
i  v  zahraničí, která jsou pro mnoho lidí nedostupná, 
někdy až exotická. Je to práce náročná, ale krásná zá-
roveň, a  určitě stojí za  to  si ji vyzkoušet,“ zdůrazňuje 
na závěr poručík Adámek.

Text: Jana Deckerová,  
foto: Jan Kouba a autorka

sladit pohyby s muzikou, sehrát se a vystupovat na-
příklad 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 perma-
nentně v akci,“ usmívá se Miroslav Adámek. „Vyčištěné 
boty, dokonalá uniforma, všechno musí být tak, jak má 
být.  Zrcadlo je náš každodenní parťák, ale hlídáme se 
i  navzájem. Samozřejmě se může stát, že se během 
akce utrhne knoflík, přetrhne se tkanička u bot. Zkrát-
ka s tím počítáte, takže ve výbavě s sebou máte jehlu 
s nití, nůžky, náhradní věci, a pokud to jde, tak se to vy-
ladí ještě před akcí. Pokud se to stane při  ostré akci, 
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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.

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 tře-
tiny 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 

Dobrovolné 
cvičení

První dobrovolníci cvičí ve Vyškově po boku příslušníků AZ

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  protaže-
ní věnují aktivitám, které jim pomohou v  rozvoji síly 
a  vytrvalosti. Všichni cvičící se shodují, že ačkoliv 
se  snažili před zahájením kurzu trénovat fyzičku,  ne-
stačilo to. „V posilovně a během v pohodlných odpru-
žených teniskách přesun v kanadách, mnohdy v blátě 
a s těžkou nepohodlnou velkou polní na zádech, prostě 

nenatrénujete,“ vysvětluje jeden z účastníků a s úsmě-
vem 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 převážně  v  učeb-
nách, kdy se věnovali především základním řádům, 
vojenským hodnostem, pořadové přípravě, teore-
tickým základům střelecké, taktické, ženijní, zdra-
votní a  spojovací přípravy, se dostávají do  terénu. 
Kdo by čekal obavu nebo zděšení ve tvářích cvičících, 
ten by  se spletl. Všichni do  jednoho se nemohou do-
čkat, až konečně vyrazí. Počasí opravdu přeje. Jak řekl 
jeden z  instruktorů, je vševojskové. Co to znamená, 
všichni pochopili velmi brzy. Zatímco ráno to vypadalo 
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První dobrovolníci cvičí ve Vyškově po boku příslušníků AZ velmi slibně, ihned po přesunu do výcvikového prosto-
ru se vše mění. Padá drobný déšť a díky studenému vě-
tru je opravdu chladno. Nikomu to ale očividně nevadí 
a všichni se s vervou vrhají do prvního úkolu taktické 
přípravy. Maskují si obličeje, kontrolují zbraně, zásoby 
a prověřují spojení. Prvním tématem je výcvik jednot-
livce – pojmy jako pátrač, kruhová obrana, loupání 
nebo opona dostávají reálnou podobu. Pátrač patří 
k těm nejzkušenějším ze skupiny, vede tým, vybírá tra-
su a musí mít neustále přehled o celé jednotce. Cvičící 
v  roli pátračů prozkoumávají důležité body, jako jsou 
křižovatky cest nebo mosty.  Během přesunu se  po-
stupně střídají v jednotlivých rolích a zkouší různé typy 
bojových sestav. Tuto dovednost je třeba si osvojit, pro-
tože 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 oka-
mžitě zasahují. Poskytují první pomoc a  připravují 
raněného k transportu – i to patří do osnov kurzu zá-
kladní 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  proto vydávají na  cestu „do  neznáma.“ Vše  samo-
zřejmě probíhá pod pečlivě připraveným taktickým 
námětem, takže kdo by čekal jen tak nějakou procház-
ku, je na omylu. Po hodině a půl s dalšími šesti kilome-
try v nohách 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 trénovaly, 

teď  uvedou do  praxe. Pátrači vyráží kupředu a  sku-
pina 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  vojenském prosto-
ru se  chýlí ke  konci. Po  vyhodnocení následuje pře-
sun 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 nedělají poprvé. 
Po  zhruba dvou hodinách mají všichni hotovo a  mo-
hou se konečně rozejít do svých pokojů. Přežití v tísni 
je většinou zlomový bod, zde si cvičící opravdu ověří 
své možnosti a  schopnosti. Kombinace faktorů jako 
je nepřízeň počasí a  vysoká fyzická i  psychická zátěž 
si u méně odolných jedinců obvykle vybere svoji daň.

Motivace
Jedna z  účastnic prvního dobrovolného cviče-

ní, třiatřicetiletá Dana Kasalová z  Pardu bic, původně 
uvažovala o dráze profesionálního vojáka. Po úvahách 
ovšem od svého záměru ustoupila a právě dobrovolné 
cvičení jí  přišlo jako vhodný způsob, jak si  vyzkoušet 
vojenskou profesi. „Jednoho dne ráno jsem vstá-
vala 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  věří-
cí a  má  strach.  Nejvíce mne motivovalo vyzkoušení 

si  toho, že  na  to  mám, disciplína a  vyzkoušení si ně-
čeho úplně jiného. V práci 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 překážky a  chci to do-
táhnout do konce. Udělám pro  to maximum,“ uvedla 
Dana Kasalová.

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

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., zabezpečovali úlohy 
obranného výzkumu, vývoje a zkušebnictví ve prospěch 
československých 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

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

Vojenský technický ústav, s. p., od 1. 1. 2013 tři odštěp-
né závody, VTÚLaPVO, VTÚPV a  VTÚVM, které se  za-
bývají výzkumem, vývojem, zkušebnictvím a  dalšími 
činnostmi ve specifických oborech.

VTÚLaPVO
Historie VTÚLaPVO se začíná psát už 1. 5. 1922 

založením „Vzduchoplaveckého studijního  ústavu“. 
Od padesátých let do konce osmdesátých let 20. století 
sehrával ústav klíčovou roli např. v projektech přípravy 
licenční výroby letounů řady MiG v  Československu, 
ve vývoji a zkouškách letounu Aero L-29 Delfín, nebo 
ve  vývoji výcvikového systému L-39. Dále  probíhala 

intenzivní výzkumně-vývojová činnost například v ob-
lasti bezpilotních prostředků, mobilních pozemních 
stanic pro spojení vzduch-země a  pozemních ener-
getických jednotek. V  období po  roce  1989 sehrává 
 VTÚLaPVO významnou roli při vývoji, zkušebnictví 
a  provozním výzkumu v  celém spektru oborů spoje-
ných s vojenským letectvem. Významně se podílí na za-
vádění systému IFF do  letadel i  techniky PVO v rámci 
AČR, vývoji bezpilotního systému Sojka  III TV/TVM,  
či  např.  mobilního stanoviště leteckého návodčího 
 Alena. Z  rozpočtové organizace VÚ  030 se  VTÚLaPVO 
stává příspěvkovou organizací zřízenou MO. V  roce 
2002 pak probíhá transformace ústavu na státní pod-
nik. V  roce 2012 je  založen Vojenský technický ústav, 
s. p., a VTÚLaPVO se k 1. září  2012 stává jeho odštěp-
ným závodem.

VTÚPV
Historie VTÚPV se začala psát roku 1978 za-

ložením VÚ 010 Vyškov jako rozpočtové organizace. 
Hlavními obory působnosti nového subjektu se staly 
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např. pozemní technika, její podvozky a vybrané speci-
ální nástavby; dílenské, evakuační a vyprošťovací pro-
středky; ženijní technika a materiál; polní zdroje elek-
trické energie, rozvodné a osvětlovací soupravy a další.

V  roce 1994 z  rozpočtové organizace VÚ 010 
vznikl VTÚPV, p.  o., Vyškov ve  formě příspěvkové or-
ganizace. V  roce 2003 se dále z VTÚPV stala součást 
VOP-026 Šternberk. Od  roku 2013 je VTÚPV odštěp-
ným závodem nově vzniklého Vojenského technického 
ústavu, s. p.  Za  svou existenci vyvinul VTÚPV mnoho 
významných produktů, např. mobilní skříňové dílny 
pro opravy techniky, mobilní zdravotní pracoviště 
(zdravotnické kontejnery a  stany, mobilní hospitali-
zační jednotka, pojízdná převazovna POP-2, pojízdná 
hygienicko-epidemiologická laboratoř PHEL-2 aj.), 
mobilní pracoviště pro speciální druhy sil (mobilní 
hydrometeorologická stanice OBLAK, polní převozní 
kontejnerová radiometrická laboratoř AL-2/R, mobilní 
opravárenské pracoviště MOP – souprava pro údržbu 
a opravy vrtulníků mimo základnu aj.) a další.

VTÚVM
Vojenský technický ústav výzbroje a  munice 

vznikl v roce 1961, kdy byl ve Slavičíně zřízen Výzkum-
ný a zkušební ústav 011. Jeho oborem působnosti byly 
dělostřelecké a  pěchotní zbraně včetně munice a  za-
měřovacích a naváděcích zařízení. V 80. letech byl ústav 
integrován do Výzkumného a  zkušebního ústavu 010 
se sídlem v  Praze. Setrval však nadále ve Slavičíně jako 
odloučené pracoviště a následně v letech 1994–2003 
fungoval samostatně pod novým jménem (Vojenský 
technický ústav výzbroje a  munice, p.  o.) jako první 
příspěvková organizace v  oblasti vědecko-výzkumně 
vývojové základny AČR. Na  základě rozhodnutí zřizo-
vatele došlo k  1. 10. 2003 k  převedení činností této 
příspěvkové organizace do státního podniku VOP-026 
Šternberk, s. p., kde byla organizačně začleněna jako 
samostatná divize VTÚVM Slavičín. V roce 2010 došlo 
ke sloučení státních podniků VOP-026 Šternberk, s. p., 
a   VOP-025 Nový Jičín, s.  p., a  následně v  roce 2011 
bylo zavedeno procesní řízení v rámci tohoto „ nového“ 
podniku. Tím poprvé v  padesátileté historii neexisto-
vala samostatná organizační jednotka 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 zřizovatelem 
převeden jako odštěpný závod VTÚVM do nově založe-
ného státního podniku Vojenský technický ústav, s. p.

Hlavní předmět činnosti:
 z Uspokojování strategických a  dalších podstatných 

zájmů státu v  oblasti obrany a  bezpečnosti a  roz-
voje schopností Armády České republiky a  dalších 
ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného 
záchranného systému výkonem činnosti průmyslo-
vé a obchodní povahy při zajišťování dodávek a slu-
žeb potřebných 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  vývoje, výro-
by prototypů a  modernizace výzbroje a  techniky 
 Armády České republiky a dalších ozbrojených bez-
pečnostních sborů a  integrovaného záchranného 
systému s  přednostní realizací dodávek a  služeb 
podstatných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti 
České republiky

 z Poskytování technických, vojensko-technických, 
technicko-organizačních a  technicko-ekonomic-
kých služeb, řešení, činností, technologií a procesů, 
spojených nebo souvisejících s rozvojem schopností 
Armády České republiky a dalších ozbrojených bez-
pečnostních sborů a  integrovaného záchranného 
systému ve vybraných oborech

 z Provádění zahraničního obchodu s  vojenským 
materiálem

Produktové portfolio:
Odštěpný závod VTÚLaPVO (Kbely)

 z  Systémy velení a řízení a komunikačního zabezpe-
čení digitalizovaného bojiště

 z  Informační a komunikační systémy a jejich integrace
 z  Dosahování nových schopností dle koncepce 

 Network Enabled Capability
 z  Letecké a radiotechnické zabezpečení
 z  Systémy pro zabezpečení expedičních operací, spe-

ciální zástavby
 z  Systémy pro rozbor letových dat

 z  Optoelektronické průzkumné prostředky
 z  Bojové simulátory pro taktické, dopravní a vrtulní-

kové letectvo
 z Kybernetická ochrana

Odštěpný závod VTÚPV (Vyškov)
 z  Úkoly v  oblasti speciální techniky, zkušebnictví 

a malosériové výroby pro AČR i civilní sektor
 z  Mobilní geografické pracoviště
 z Senzor použití neletálních zbraní
 z  Diagnostické pracoviště motor převodového 

agregátu
 z Mobilní pracoviště technické kontroly
 z  Průzkumné čidlo, anténní nosiče AN-25
 z  Skříňové karoserie pro zkoušky elektromagnetické 

kompatibility

Odštěpný závod VTÚVM (Slavičín)
 z  Úkoly v  oblasti zbraní, zbraňových systémů, mu-

nice a  výbušnin, optiky, logistického zabezpečení 
a zkušebnictví

 z  Modernizace průzkumných a pozorovacích systémů 
Sněžka a LOS

 z  Vývoj lehkého obrněného vozidla LOV Pz
 z Výroba a prodej minometů a min, ekologická likvi-

dace raket a munice

Hospodaření:
 z Vojenský technický ústav, s. p., hospodaří s majet-

kem v celkové hodnotě více jak 850 mil. Kč
 z Hospodaření podniku zaznamenává pozitivní vývoj 

po kritickém roku 2014, který byl ovlivněn mimo-
řádnou událostí ve Vrbě ticích, a dosahuje kladných 
hodnot

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

 z Zaměstnanost státního podniku dosahuje 285  za- 
městnanců

 
 
 

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


