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Připraveno
ve spolupráci 
s redakcí:

Ostrými střelbami pokračovala příprava příslušníků 
71. mechanizovaného praporu pro misi v Pobaltí

NABITO! 
– VIDÍM! – PAL!
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Mezinárodní cvičení prověřilo nejen příslušníky 72. mechanizovaného praporu Přáslavice

Ebonite 
Javelin 2018

Mimo vojáků praporu se cvičení účastnila také 
více než stovka příslušníků jednotky aktivní zálohy 
praporu, téměř padesát vojáků z  11. mechanizova-
ného praporu Martin 1. mechanizované brigády ze 
Slovenska, dále 7. rota chemické, radiační a biologic-
ké ochrany 312. praporu z Liberce a další příslušníci 
Armády ČR, například ze 143. zásobovacího praporu 
z Lipníku nad Bečvou. Celkem šlo o 720 vojáků, téměř 
padesát kusů vozidel BVP-2, několik samohybných 
minometů PRAM a odpovídající množství další, pře-
devším kolové techniky.

Tvrdé podmínky
Ubytování bylo zabezpečeno v  rozsahu sedmi set 

lůžek v  polních podmínkách ve  stanech a  v  průběhu 

výcviku i pod širým nebem, navzdory nepřízni počasí. 
Vysoké nároky prostředí kladlo i na kuchaře, na které 
se nesmí zapomínat, jelikož i jejich práce je nezbytná. 
Teplota v  průběhu téměř čtrnáctidenního vyvedení 
praporu se pohybovala hluboce pod bodem mrazu 
a  samozřejmě i  to si vyžádalo bedlivý zdravotnický 
dozor. Nicméně to nijak neovlivnilo cíle cvičení. To 
bylo zaměřeno na  prohloubení vzájemné spolupráce 
v rámci jednotek AČR a spojeneckých jednotek. Hlav-
ním úkolem pak bylo provedení bojových ostrých stře-
leb mechanizovaných jednotek pod námětem vedení 
obranného a útočného boje. V neposlední řadě to byla 
také příprava a plánování cvičení DUKLA SPIRIT 2018, 
které bude probíhat v měsíci srpnu ve stejném prosto-
ru. Zástupce velitele praporu major Tomáš Suchý zmínil 

náročné úkoly, které bylo třeba bezvadně zvládnout. 
„Každé cvičení je pro nás výzvou. Vojáci musí bezchyb-
ně koordinovat síly, nezaleknout se tvrdých podmínek, 
ale zároveň si musí umět poradit a v případě potřeby 
improvizovat tak, jak by tomu bylo při skutečném na-
sazení. Zkrátka musíme umět plnit úkoly bez zaváhání, 
ve dne i v noci,“ uvedl major Suchý.

Cvičí i zálohy
Téměř stovka příslušníků aktivní zálohy spolu s vo-

jáky 1. mechanizované roty imitovala cvičícím jednot-
kám „nepřítele“, tzv. opposite forces. Jejich úkol spo-
číval ve  vytváření situací, jako jsou přepady konvojů, 
pohyby vojsk v prostoru zasazení průzkumné jednotky, 
především pak ztvárňují centrální síly nepřítele během 

V březnu se ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště v Doupovských horách uskutečnilo cvičení 
zaměřené na prohloubení vzájemné spolupráce napříč AČR za účasti vojáků ze Slovenska a příslušníků 
aktivní zálohy praporu. Logisticky se jednalo o velice náročné přesuny techniky a zkoušku připravenosti 
vojáků s ohledem na spaní v polních stanech při teplotách hluboce pod bodem mrazu.
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hlavní části taktického výcviku. Při jedné z takzvaných 
rozeher došlo i k vyřazení techniky a omezení zásobo-
vání útokem na kolonu, která ovšem palbu opětovala 
a  způsobila útočníkům i  těžké okamžiky. Nicméně 
ve  skutečném boji znamená přerušení zásobování 
či jeho omezení velice náročnou situaci, která vyústí 
v oslabení a tím omezení bojové činnosti. Což je samo-
zřejmě cíl protivníka.

Dekontaminace
Liberečtí chemici v rámci cvičení museli vybudovat 

mimo jiné například dekontaminační stanoviště, kde 
bylo možné očistit a  dekontaminovat techniku, která 
byla během operace zasažena chemickým útokem. 
V  praxi to znamená vybudování průjezdních bran, 
k  nimž je přitažen zdroj vody a  projíždějící technika 
(v případě potřeby opakovaně) je zbavena nánosu ne-
bezpečných látek. To vše za bedlivého dozoru chemiků 
v ochranných oděvech. Ti používají i ruční hadice, které 
dosáhnou i na hůře dostupná místa techniky. Podobně 
je prováděna i dekontaminace osob, ovšem zde zále-
ží na  míře zasažení a  v  případě skutečného nasazení 
na odhalení látky, která byla k útoku použita. Situace 
ve světě z let minulých jednoznačně ospravedlňuje po-
třebu těchto specialistů, kteří jsou samozřejmě ve spo-
jení i s NATO Centre of Excellence ve Vyškově.

Slovenská spolupráce
Jednotky 11. mechanizovaného praporu ze Slo-

venska jsou v rámci cvičení zasazeny do bojové sestavy 
bránících jednotek, spolu s  2. a  3. mechanizovanou 
rotou a  minometnou baterií z  Přáslavic. Díky naší 
společné historii je vše o  to snazší neexistující jazy-
kovou bariérou. Z rádia se ozývá směs hlášení značící 
neustálou činnost jednotek, které jsou v  kontaktu 

s nepřítelem. Na  rozlehlé pláni součinnostní střelnice 
Žďár se přeskupují vozidla pěchoty, ozývá se střelba 
a  díky silnému větru i  na  věž občas dolehnou hlasité 
povely velitelů. Směs slovenštiny a  češtiny nás opět 
v boji spojuje. Nadporučík Viktor Bari, velitel slovenské 
jednotky, si spolupráci na místě i systém řízení a velení 
velice pochvaloval. „Naše spolupráce je na velmi dobré 
úrovni, navíc kromě nulové jazykové bariéry jsme vy-
baveni i obdobnou, či zcela shodnou technikou, což je 
také velké plus,“ uvedl velitel Bari v průběhu cvičení.

Příjem informací a jejich 
zpracování

Zatím na hlavním místě velení v čilém ruchu pro-
bíhal příjem aktuálních informací přicházejících z boji-
ště. O jejich zpracování se pak starají jednotlivé skupiny 
podle své odbornosti. Řeší se každý detail a  simuluje 
se co nejreálněji například odsun zraněných, nebo 
již zmíněné zasažení jednotek chemickým útokem. 
Praporní obvaziště přijímá „zraněné“ a  provádí jejich 
ošetření. Prvosledové jednotky naší obrany mají ztráty 
a k obnově předního okraje obrany je povolána vševoj-
sková záloha velitele praporu k  provedení protizteče. 
Krajinou duní zvuk třistakoňových šestiválců ženou-
cích se vpřed, třicetimilimetrové projektily zasahují 
cíle na horizontu, ozývá se kulometná palba a výstřely 
útočných pušek pěchoty. Pancéřovníci ničí střelbou 
z RPG vozidla představující techniku nepřítele, postu-
pují a ničí zbytky jeho demoralizovaných jednotek. Tak 
vypadá cvičení maximálně simulující možné reálné 
nasazení.

Vyhodnocení každý den
Zástupce velitele praporu major Tomáš Suchý sle-

doval manévrující jednotky z  pozice štábu, respektive 

z věže pro přehlednost celého území boje. Každý večer 
probíhá vyhodnocení, kde je brán v potaz hlavně souběh 
všech kroků, jednotlivosti, vzájemné koordinace, reak-
ce, celkový výsledek a  činnosti bojových i  podpůrných 
jednotek. Po  analýze vždy následují opatření, která 
v maximální míře reagují na možné chyby, ale neustá-
le vylepšují i koordinaci sil, útoků a obrany. Zde nejlépe 
platí citát: „Každá chyba je příležitostí se něčemu naučit.“

Text a foto: Michal Voska, kpt. Karel Hausmajer
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Let‘s go!
Jdeme na to!

Ochrana vnějšího perimetru základny Bagrám, součinnost 
s Afghánskou národní armádou a národní policií i zajištění ochrany 
a doprovod VIP osob během jejich pohybu mimo základnu. To jsou 
hlavní úkoly strážní roty, která působí v pravidelných rotacích 
na zahraniční misi v Afghánistánu. Projíždějící patrolu 10. strážní roty 
BAF, která doprovázela představitele české armády mimo základnu 
v Bagrámu, napadli střelbou povstalci. I to byl jeden z cvičných 
scénářů, s nímž si museli vojáci jednotky poradit.

Ve výcvikovém prostoru Hradiště pokračovala příprava 
10. strážní roty BAF na nasazení v Afghánistánu
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Na  několik dní se výcvikový prostor Hradiště 
v  Doupovských horách proměnil v  drsné prostředí 
Afghánistánu. Začátkem března tu proběhl poslední 
intenzivní výcvik příslušníků 10. strážní roty BAF, jejíž 
jádro tvoří 42. mechanizovaný prapor z Tábora.

Scénáře imitovaly realitu 
Afghánistánu

„Jedním z  našich hlavních úkolů je i  zajišťování 
ochrany našich hlavních představitelů při jednáních 
s  místními špičkami, nebo je doprovázíme při jejich 
přesunech mimo základnu,“ vysvětluje plnění úkolu 
nadporučík Daniel Píša, zástupce velitele 10. strážní 
roty BAF. „Toto závěrečné cvičení prověřilo jednotlivé 
čety scénáři vycházejícími ze skutečných situací, které 
se odehrály v Afghánistánu.“

Jeden ze scénářů simuloval eskortu a  doprovod 
vysokých představitelů české armády k  pietnímu 
aktu uctění památky u mohyly našich padlých vojáků. 
„K této tragické události došlo v roce 2014, kdy po se-
bevražedném útoku čtyři naši vojáci zemřeli na místě, 
a pátý po převozu do České republiky,“ vysvětluje Píša.

Právě doprovod chráněných osob byl jedním 
z úkolů, s nímž si musela jedna z čet strážní roty tady 
na Doupově poradit. „Pro jednotku zajišťující doprovod 
chráněným osobám patří k hlavním úkolům vyhledá-
vání případných hrozeb a izolování daného místa tak, 
aby se do tohoto prostoru nedostal nikdo, kdo by mohl 
tyto osoby jakýmkoliv způsobem ohrozit,“ konstatuje 
zástupce velitele.

Bezpečnost na prvním místě
Pro patrolu je tato činnost ochrany doprovodu 

velmi náročná. Někdy se dostávají do  přímého osob-
ního kontaktu s místními obyvateli, kdy musí prověřit, 
zda nemají u  sebe zbraně, případně jiné nebezpečné 
předměty, kterými by mohli chráněné osoby ohrozit. 
„Vojáci tak musí vždy reagovat na  aktuální situaci 
přímo na místě a záleží na mnoha faktorech, jak bez-
pečnostní situaci vyhodnotí,“ vysvětluje nadporučík 
Píša. „Než však chráněné osoby na  konkrétní určené 
místo přijedou, na  předsunutou jednotku čeká nej-
důležitější fáze – musí prohledat oblast a  označit ji 
za bezpečnou. K místnímu obyvatelstvu se naši vojáci 
i  v  těchto situacích chovají velmi přátelsky a  snaží se 
předcházet možným tragickým událostem. Pokud si to 

však situace vyžádá, musí prokázat rozhodnost, razan-
ci a někdy i sílu.“

Pokud totiž dochází k přesunům chráněných osob, 
musí být jejich cesta zabezpečena v souladu se všemi 
bezpečnostními opatřeními. „Zajištění jejich bezpeč-
nosti je pro jednotku doprovázející chráněné osoby pr-
vořadým úkolem,“ dodává závěrem k danému scénáři 
nadporučík Daniel Píša.

Směr Afghánistán
Začátkem dubna převzali příslušníci 10. strážní 

roty po  svém přesunu na  leteckou základnu Bagrám 
v  Afghánistánu operační úkol. Během předchozích 
čtrnácti dnů ukončili intenzivní půlroční výcvik. Prošli 
kontrolou sladěnosti a odborným certifikačním cviče-
ním ve vojenském újezdu Hradiště.

„Během posledního cvičení provedli vojáci v rám-
ci čtyřdenní kontroly sladěnosti celkem devět patrol. 
K  závažným incidentům vyslali pět výjezdů týmu 
rychlé reakce (QRF), které vyčlenili z hlavních sil roty,“ 
informuje Daniel Píša. „Prvořadá pro nás byla reálnost 
situací, proto vojáci mimo reakcí na nepřátelskou pal-
bu, nástražné výbušné systémy a  jednání s  místními 
představiteli řešili například i vyzvednutí bezpilotního 
leteckého systému Scan Eagle.“

Svou přípravu na Doupově zakončily červené bare-
ty z Tábora závěrečným certifikačním cvičením, které 
připravilo Velitelství výcviku – Vojenská akademie. 
Řídící cvičení podplukovník Hlaváček ocenil zejména 
přístup vojáků k náročné přípravě, kterou určitě v Af-
ghánistánu zúročí.

Přípravu zúročí v Afghánistánu
Přesun jednotky 10. strážní roty do Afghánistánu 

proběhl začátkem dubna. „Těší mě, že se naše od začát-
ku tvrdé nasazení v období přípravy vyplatilo,“ zhod-
notil půlroční přípravu velitel roty Viktor Patia. „Doká-
zali jsme, že naše jednotka odletěla do místa nasazení 
perfektně připravená a dokonale sladěná.“

Velení 10. strážní roty hned v  první fázi nasadilo 
v rámci přípravy velmi vysokou laťku. Velký důraz klad-
li nejen na  fyzickou přípravu, taktické drily a  střelbu, 
ale záměrem výcviku bylo dostat vojáky i pod psychic-
ký tlak. „Sáhnout si na dno svých fyzických a zejména 
psychických sil, vyzkoušet si nanečisto, jak organismus 
reaguje pod tlakem, jaké jsou reakce při jednotlivých 
zátěžích, i  to byl náš záměr, který se určitě vyplatil,“ 
konstatuje nadporučík Daniel Píša.

Mnoho vojáků, i těch, kteří už mají za sebou něko-
lik zahraničních misí, se svěřilo, že tak tvrdý a náročný 
výcvik ještě nezažili.

„Nejhorší pro mě byl asi hned ten úvodní, téměř 
stokilometrový pochod s  plnou zátěží,“ uvedl jeden 
z  příslušníků strážní roty. „K  fyzické zátěži přispělo 
samozřejmě i extrémní počasí a klimatické podmínky. 
Fakt jsem si na  to pověstné dno sáhnul, ale objevit 
v  sobě své hranice, překonat počáteční krizi a  po-
kračovat dál, to je pro mě jako pro člověka nesmírně 
důležité, protože to využiji nejen na této misi, ale i při 
jakékoliv jiné činnosti v běžném životě.“

Text a foto: Jana Deckerová
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Satelitní centrum vznikne primárně na  základě 
závazku k vybudování národního prvku v oblasti ob-
razového zpravodajství vůči Severoatlantické alianci, 
ke  kterému se Česká republika aktivně přihlásila. 
V  rámci Obranného plánování NATO byl právě kos-
mický průzkum definován jako jeden z cílů výstavby 
schopností, tzv. NATO Capability Targets. IMINT byl 
zároveň označen za  oblast zásadního významu při 
zajišťování bezpečnosti celé Severoatlantické aliance.

Systém ocenila i ministryně obrany Karla Šlech-
tová. „Nejde jen o  mimořádné vlastnosti systému, 
který dokáže přinášet požadované informace v řádu 

Na základě závazků vůči Severoatlantické alianci v oblasti poskytování obrazového zpravodajství 
(tzv. IMINT – Imagery Intelligence) vznikne v České republice centrum pro kosmický průzkum SATCEN ČR. 
Satelitní centrum bude vytvořeno k 1. 7. 2018 v rámci Vojenského zpravodajství, které má v této oblasti již 
několikaleté zkušenosti. Centrum bude poskytovat detailní a přesné informace o stavu a pozicích zájmových 
objektů a oblastí. Svou činností bude podporovat jak NATO a Armádu České republiky, tak Integrovaný 
záchranný systém a další instituce. SATCEN ČR bude schopné získávat a analyzovat elektrooptická i radarová 
data velmi vysokého rozlišení v téměř reálném čase. Z technologického a informačního hlediska se Satelitní 
centrum zařadí mezi výjimečná pracoviště v evropském i světovém měřítku.

SATCEN bude sloužit vojenským i civilním účelům

Satelitní
centrum ČR

desítek minut. Je to i důkaz toho, že naši specialisté 
v ničem nezaostávají za světovými odborníky. Vybu-
dováním centra pro kosmický průzkum zaujmeme 
významnou roli v  procesu Obranného plánování 
NATO pro 21. století.“

SATCEN ČR podpoří také práci českých vojáků 
v  zahraničí. Aktuální družicové snímky poskytnou 
českým kontingentům důležité informace například 
při průzkumu terénu, v němž je plánovaná vojenská 
operace, či při skrytém monitorování sil a  prostřed-
ků protivníka. Kombinací spektrálních pásem bude 

možné i  detekovat klamná postavení či maskování 
techniky. Radarová data pak bude možné využít pro 
odhalení a sledování nelegálních přeshraničních tras 
osob a  techniky či detekci nelegálních podzemních 
vedení.

„Vytvořením Satelitního centra Česká republika 
jasně deklaruje svůj zájem plnit spojenecké závazky 
vůči NATO a  zároveň připravenost aktivně se podílet 
na  společné obraně členů Severoatlantické aliance. 
Kromě toho bude SATCEN ČR podporovat naši armá-
du a  plnit úkoly související s  obranou našeho státu, 
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procesem krizového řízení ČR a  zajišťováním bezpeč-
nosti občanů ČR u nás i v zahraničí,“ uvedl ředitel Vo-
jenského zpravodajství Jan Beroun.

Využití i v civilní sféře
Satelitní centrum bude podporovat i  státní 

sektor, a  to spoluprací s  Integrovaným záchranným 
systémem a  dalšími institucemi například při živel-
ných pohromách či v oblasti dopravní infrastruktury. 
V případě povodní může centrum například sledovat 
průběh a rozsah záplav či mapovat škody. Zároveň se 
může zaměřit na následné riziko sesuvu půdy či ha-
várie v průmyslových a jiných objektech.

Pro potřeby zemědělství, lesnictví a  životního 
prostředí bude SATCEN ČR schopné monitorovat 
a  identifikovat obdělávanou půdu, poškození kul-
tur, výměru osevu, poškození porostů, rozpoznání 
vlhkosti terénu, těžbu dřeva či klasifikovat krajinný 
pokryv a  podporovat efektivní využívání dotační 
politiky. V rámci úloh pro Ministerstvo dopravy bude 
možné detekovat a  sledovat rizikové jevy, jako jsou 
pohyby mostních konstrukcí a  terénu, poškození 
vozovky, fragmentace krajiny či poškození vegetace 
v okolí komunikací.

Jak bude SATCEN ČR fungovat
Satelitní centrum bude dostávat požadavky 

na  získání snímků či analytické výstupy od  vojen-
ských i  civilních subjektů. Dle požadovaného úkolu 
bude využit buď snímek z datového archivu SATCEN 
ČR, nebo dojde k přímému naprogramování družice. 

Centrum bude přitom využívat běžně dostupné sate-
lity kosmického průzkumu. Konkrétně se bude jednat 
o  družice s  velmi vysokým pozemním, spektrálním 
a  radiometrickým rozlišením. Na  snímcích tak bude 
možné rozeznat předměty až do velikosti 50 centime-
trů či různé druhy povrchů a materiálů.

Příslušná družice pořídí snímek zájmové lokality 
či aktivity a získaná tzv. telemetrická data zašle zpět 
na Zem. SATCEN ČR bude disponovat technikou, která 
bude přijímat družicové snímky přímo z  orbitálních 
drah. Experti na  fotogrammetrii tato data zpracují 
a cílové produkty budou poskytnuty zadavateli.

Doba potřebná na pořízení snímku se může mě-
nit podle typu družice, orbitální dráhy, geografické 
lokace zájmové oblasti či klimatických podmínek. 
Přesto bude proces získávání snímků časově velmi 
flexibilní. Družicové snímky mohou být k  dispozici 
řádově v  desítkách minut. V  případě nepříznivých 
meteorologických podmínek či v  noci bude možné 
získat radarové snímky.

Satelitní centrum bude nabírat 
specialisty

K  zahájení plnění operačních úkolů musí dle 
požadavků NATO dojít nejpozději do  konce příštího 
roku. V mezičase bude probíhat pořizování technolo-
gií a  testovací provoz centra. Zároveň bude v  tomto 
období probíhat aktivní nábor a  výcvik specialistů. 
Satelitní centrum bude tvořit přibližně 50 odborníků. 
V  prvé řadě to budou analytici družicových snímků. 
Dále se bude jednat o  experty na  dálkový průzkum 

země, geoinformatiku, geografické informační systé-
my, geodatabáze či komunikační a družicové techno-
logie. Své uplatnění zde najdou i odborníci na infor-
mační technologie.

Obrazové zpravodajství (IMINT – Imagery In-
telligence) je jedním ze zpravodajských zdrojů, který 
získává, zpracovává a  analyzuje optoelektronické 
a radarové snímky kosmického, leteckého a pozemní-
ho průzkumu. Jeho úkolem je poskytování informací 
o zájmové oblasti či subjektu.

Text: Alžběta Riethofová
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„Příprava na naše zahraniční působení v Lotyšsku 
je v  plném proudu. Dnešní ostré střelby ze 120mm 
minometů jsou vyvrcholením naší přípravy tady na Li-
bavé,“ informuje nadporučík Michal Bogdan, řídící cvi-
čení a zároveň velitel jednotky v Lotyšsku. „K úkolům 
naší jednotky bude patřit společný výcvik s jednotkami 
NATO a hostitelské země.“

Příslušníci minometné čety se budou v  rámci za-
hraniční operace eFP podílet v místě nasazení na od-
strašení protivníka v rámci kolektivní obrany NATO, a to 
jak v době míru, tak i krize a případného konfliktu, a to 
až do doby nasunutí jednotek NRF do krizové oblasti.

NABITO! 
– VIDÍM! – PAL!

Na střelnici vojenského újezdu Libavá absolvovali vojáci minometné čety 71. mechanizovaného praporu ostré střelby
ze 120mm minometů PRAM. Jednalo se o další ze série příprav minometčíků v rámci nasazení v novém druhu zahraniční 
operace eFP (Enhanced Forward Presence), kde od června letošního roku budou v Lotyšsku součástí kanadského 
úkolového uskupení.

Ostrými střelbami pokračovala příprava příslušníků 71. mechanizovaného praporu pro misi v Pobaltí
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Vojáky prověřil náročný terén 
i počasí

„V  těchto dnech procházíme sérií cvičení, včetně 
těchto ostrých střeleb ze 120mm minometů PRAM,“ 
vysvětluje nadporučík Bogdan a  dodává, že příprava 
jednotky bude trvat až do  léta. „Jádro 1. úkolové-
ho uskupení minometné čety eFP budou tvořit naši 
příslušníci z  Hranic, kteří se tady na  Libavé připravují 
na své nasazení jak v suchém nácviku nasazení mino-
metu, tak i při ostrých střelbách.“

Během přípravy v  náročném bahnitém terénu si 
minometčíci vyzkoušeli nácvik zájezdu do  palebných 
postavení, prováděli zaměřování minometů a  vedení 
palebného úkolu. Součástí výcviku byl i  závěrečný 
odjezd do  vyčkávacího postavení. „Klimatické pod-
mínky a zejména náročný bahnitý terén prověřil nejen 
samotné vojáky, ale i naši techniku,“ konstatuje velitel 
jednotky Bogdan.

K nabíjení je nutná fyzička
„Od  minulého roku mají příslušníci minometné 

čety k dispozici 120mm minomety vzor 82, které mo-
hou využívat munici s  maximální délkou střelby osm 
kilometrů,“ říká poručík Bogdan. „Tato munice je urče-
na především k ničení a umlčování živé síly protivníka, 
ničení protitankových prostředků a  lehce pancéřova-
ných cílů nepřítele a  může sloužit i  k  boření lehkých 
polních úkrytů a  okopů nebo palebných postavení 
zbraní. Během dnešního výcviku proběhla ostrá střelba 
ze čtyř minometů a  zaměřovali jsme nepřátelské cíle 
vzdálené 1 800 metrů,“ doplnil velitel.

Oproti dosavadním 82mm minometům vzor 52 
má současný 120mm minomet vzor 82 samozřejmě 
vyšší účinnost zbraně. „Vzor 82 je na  rozdíl od  svého 
předchůdce tažený za  automobilem, proto je možné 
ho jednoduchým způsobem demontovat z podvozkové 
části a v případě potřeby ho připravit ke střelbě,“ do-
plňuje výhody nové zbraně velitel. „Výběr palebného 
stanoviště pak odpovídá obdobným možnostem jako 
u minometu vzor 52.“

Minomet obsluhují celkem tři osoby. Velitel, na-
bíječ a  miřič. Trojici doplňuje řidič. Celková hmotnost 
minometu 120 mm vzor 82 je 240 kilogramů a délka 
hlavně je 1  700 mm. Náměr se pohybuje v  rozmezí 
+40°do +85°. Minimální délka střelby je 250 metrů 
a maximální 8 000 metrů. Rychlost střelby je deset až 
dvanáct ran za minutu.

„Nabíjení minometu je celkem fyzicky náročná 
záležitost, protože hmotnost miny je 16 kilogramů,“ 
upozorňuje nadporučík Michal Bogdan na  nutnost 
perfektní fyzičky nabíječe.

Soustavná příprava jednotky je naplánovaná až 
do  letních měsíců. „Snažíme se jednotlivé scénáře 
našeho výcviku připravit tak, abychom byli schopni se 
plnohodnotně okamžitě zařadit do daného úkolového 
uskupení,“ pokračuje dále nadporučík Bogdan. „Bě-
hem přípravy drilujeme nejen dané postupy a taktiku, 
ale důležitou součástí našeho výcviku je především 
i sladěnost celé jednotky.“

S Tatrami do Pobaltí
Do mise eFP do Pobaltí odjede v červnu letošního 

roku čtyřicet vojáků minometné čety. Příprava na za-
hraniční nasazení minometné jednotky ze 71. me-
chanizovaného praporu začala už přeškolením řidičů 
na nová těžká nákladní vozidla Tatra.

„Koncem minulého roku jsme dostali k  dispozici 
nákladní vozidla Tatra 815 8x8 PRAM, určená k přepra-
vě 120mm minometu,“ informuje nadporučík Michal 
Bogdan. „Tato vozidla nahradila dosluhující a zastaralé 
vozy Praha V3S.“

Všichni řidiči minometných baterií proto prošli 
přeškolením na  nový typ vozidla. Řidič při něm musí 
prokázat bezpečné ovládání vozidla ve  specifických 
podmínkách jeho používání. Přeškolení řidičů bylo 
základem pro další působení jednotky.

„Řidiči jsou důležitou součástí celé jednotky, pro-
tože musí dopravit zbraňový systém i samotné vojáky 
na  určené místo,“ vysvětluje dále velitel jednotky. 
„Musí umět zvládnout vozidlo v extrémních podmín-
kách, při různých situacích a musí si vyzkoušet, co tato 
vozidla dokážou a zvládnou.“

Řidiče tak prověřil výcvik správných reakcí v  růz-
ných rychlostech vozidla, museli zvládnout intenzivní 
brzdění, smyk či aquaplaning. Vozidlo, které váží 38 
tun, má pancéřovanou kabinu, je určené k  převozu 
našeho hlavního zbraňového systému – těžkého mi-
nometu. K manipulaci s ním i s municí slouží speciální 
hydraulická rampa na zádi vozu. Vozidlo má také spe-
ciální sedadla, která chrání posádku před účinky výbu-
chu pod vozidlem. Ve střeše kabiny je poklop s laktací, 
která umožňuje instalaci různých palných zbraní.

Text a foto: Jana Deckerová a Jan Kouba


