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Připraveno
ve spolupráci 
s redakcí:

Německá, nizozemská a česká armáda ladily ve výcvikovém prostoru Altmark 
přípravu praporního úkolového uskupení vyčleněného do sil eFP v Litvě

Tři armády 
– jeden prapor
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Německá, nizozemská a česká armáda ladily ve výcvikovém prostoru Altmark přípravu praporního 
úkolového uskupení vyčleněného do sil eFP v Litvě

Tři armády 
– jeden prapor

Oči a uši velitele. To jsou průzkumné skupiny 4. brigády rychlého nasazení. Jejich 
úspěšná činnost pomáhá určit, jaký protivník, kde a jakou silou proti nim může udeřit. 
Bojová síla bez průzkumu, to je předem prohraná bitva. Proto jsou v průzkumných 
hlídkách ti nejlepší z nejlepších. Dostat se k nim však není jednoduché. Červené barety 
mají jedno z nejnáročnějších výběrových řízení, které patří k těm nejtěžším v rámci celé 
armády. To letošní proběhlo během čtyř dnů koncem března v Doupovských horách.
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Jednotlivé armády, vyčleněné do  praporního 
úkolového uskupení eFP, se na  své nasazení v  Litvě 
připravovaly téměř půl roku na svém území. Závěreč-
né společné certifikační cvičení za  účasti německé, 
nizozemské a české armády proběhlo v první polovině 
května ve  výcvikovém prostoru Altmark Spolkové re-
publiky Německo. Sjednotit společné postupy, nadri-
lovat společnou taktiku a sladit společnou komunikaci 
v  neznámém terénu. To vše byly zejména pro českou 
a nizozemskou armádu cenné zkušenosti pro nadchá-
zející společné nasazení. První český kontingent by měl 
být v Litvě nasazen už během července letošního roku.

Jádro české jednotky tvoří vojáci 
41. mpr ze Žatce

„Jádro naší jednotky tvoří vojáci jedné mechani-
zované roty našeho praporu ze Žatce, která je dopl-
něna o  ženijní četu složenou zčásti z  našich ženistů 
ze 41. mechanizovaného praporu a  z  15. ženijního 
pluku, a družstvo dělostřeleckého průzkumu 13. dě-
lostřeleckého pluku,“ informuje podplukovník Jiří Lí-
bal, velitel žateckého 41. mechanizovaného praporu 
a zároveň velitel jednotky vyčleněné pro eFP v Litvě. 
Dodal, že celou jednotku pak doplňují další specialis-
té průzkumných a logistických prvků české armády.

Pro některé české vojáky je toto cvičení v Německu 
úplně první příležitostí, jak se sladit v mezinárodním 
prostředí, ať už s jednotlivými rotami německé a nizo-
zemské armády, nebo s celým praporem. Pro mnohé 
naše vojáky to je také první příležitost pracovat v me-
zinárodním prostředí, protože nasazení v  Litvě pro 
ně bude jejich první zahraniční zkušeností. V  rámci 
této přípravy ve výcvikovém prostoru Altmark získali 
nejen cenné zkušenosti z výcviku taktiky a bojových 
drilů, ale zároveň museli prokázat i jazykové znalosti, 
protože veškerá komunikace v rámci jednotlivých ar-
mád se odehrávala v angličtině.

Pro řidiče Pandurů byl terén cen-
nou zkušeností

Terén, který má německý Bundeswehr v tomto vo-
jenském výcvikovém středisku, je velmi podobný tomu 
v Litvě.

„Je velmi rovinatý a pro nás je tento plochý a odkry-
tý terén něco nového, na co si musíme zvykat a přizpů-
sobit tomu náš výcvik,“ konstatuje kapitán M. S., velitel 
české mechanizované roty jednotky eFP. „Zároveň je 
tato zkušenost pro naše vojáky velmi cenná, protože 
naše půlroční příprava v  domácím prostředí probíha-
la zejména v hornatém a členitém terénu vojenského 
prostoru na Doupově.“

Cvičení bylo náročné nejen pro vojáky pěchoty, ale 
terén byl náročný i pro řidiče Pandurů, kteří se muse-
li vyrovnat nejen s  neznámým terénem, ale i  s  jeho 
povrchem.

„Písčité podloží způsobuje velkou prašnost, takže 
jízda v koloně vyžaduje značnou pozornost a obezřet-
nost řidičů, kteří musí sledovat nejen povrch terénu, 
ale i  mapu,“ pokračuje kapitán M. S. „To znamená, 
že celá osádka bojového vozidla musí být neustále 
ve střehu, monitorovat okolí a být připravena na rychlé 
a nenadálé přesuny.“

V terénu ve dne v noci
Doba nasazení vojáků v terénu byla během certifi-

kačního cvičení nepřetržitá. V  neznámém terénu byli 
ve dne v noci.

„To si vyžádalo nejen fyzické vyčerpání vojáků, ale 
kladlo to na  ně i  psychickou zátěž,“ vysvětluje dále 
velitel mechanizované roty. „Postupem času se totiž 
u  lidí logicky projevují spánková deprivace a  únava. 
Na druhou stranu musím říct, že tyto náročné krizové 
situace nejsou pro naše vojáky neobvyklé a nejsou pro 
ně mimořádnou zátěží. Tyto krizové situace simuluje-
me v rámci našeho celoročního výcviku a jsou běžnou 
součástí každého cvičení. S  tím souvisí i  fakt, že naši 
vojáci jsou vycvičeni působit v terénu několik dní i bez 
logistického zabezpečení.“

„Já osobně si velmi cením získání zkušeností s no-
vým terénem, protože více zkušeností mám se zvládá-
ním kopcovitého terénu, což pro nás znamená zamě-
řování se na některé dominanty v terénu,“ konstatuje 

jeden z vojáků naší jednotky. „Zvládnout tento terén 
není jednoduché ani z  taktického hlediska. Právě 
kvůli plochému a otevřenému terénu spolu nemáme 
vizuální kontakt, a  to je pro nás velmi nová a  velmi 
cenná zkušenost.“

Boj na zdrženou
Celé toto certifikační cvičení je zaměřeno na  dri-

lování taktiky tzv. boje na  zdrženou. „To znamená 
neustálé stahování se ze zaujatých pozic a  udržování 
kontaktu s  nepřítelem, využívání velkého systému 
zátarasů, což je pro nás relativně novinka,“ říká pod-
plukovník Jiří Líbal, velitel jednotky. „Velkou mírou je 
do  tohoto cvičení zapojeno i  naše dělostřelectvo, což 
pro náš 41. mechanizovaný prapor není v  tak velké 
míře zvykem. Proto je pro nás sladění všech našich 
prvků velmi důležité, a zároveň pak sladění s ostatními 
prvky zúčastněných armád Německa a Nizozemska.“
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Logistické zabezpečení jednotky 
v bojovém poli

Svou roli v  rámci bojového nasazení si vyzkoušela 
i logistická část jednotky. Dopravit proviant bez jakých-
koli ztrát do  místa aktuálního nasazení jednotky, to je 
úkol logistiků. Strava a voda, to je základ přežití vojáka 
v bojovém poli.

„Naši logistici si zde prověřili orientaci v neznámém 
terénu, komunikaci s  nasazenými jednotkami, rychlé 
přesuny v nepříjemném terénu a zároveň i rychlé sta-
žení z bojového pole,“ zdůrazňuje dále velitel. „Bojová 
pěchota však musí být v rámci přípravy svých osobních 
věcí, které má při nasazení u sebe, připravena i na to, 
že bude muset několik dnů přežít bez možnosti logis-
tické podpory. Proto je každý náš voják v rámci výcviku 
drilován na  přežití v  terénu, včetně obstarání stravy 
a vody přímo v místě aktuálního nasazení.“

Pozice každého vojáka 
na monitoru

V terénu se mezi jednotlivými nepřátelskými a boj 
odrážejícími jednotkami pohybovali němečtí roz-
hodčí, kteří okamžitě zaznamenávali, vyhodnocovali 
a okamžitě odesílali do utajeného místa štábu hlav-
ního velení jednotlivé výsledné postupy nasazených 
jednotek na dané palebné čáře.

Jedním z  českých technických mentorů, kteří 
dohlíželi na  to, aby hlavní rozhodčí německé ar-
mády měli informace o  taktických postupech na-
šich jednotek, byl i  kapitán M. K. „Mým úkolem je 
v koordinaci s německými rozhodčími vydávat poky-
ny pro nepřítele,“ konstatuje nadporučík a dodává, že 
přes vysílačku monitoruje, jaké vojáci zaujali pozice. 
Operátoři mu pošlou zákres a  on na  základě těchto 
informací vybere trasu a přes vysílačku určí nepříteli, 
kam se má přesunout.

Všechny zúčastněné jednotky tady používají iden-
tifikační systém německé armády MAILS nebo AG-
NUS, který má na sobě každý voják a bojová technika. 
Na základě této identifikace jsou po celou dobu cvi-
čení známy všechny jejich pozice. Němečtí rozhodčí 
v terénu na monitoru zjistí aktuální pozici každého vo-
jáka a zároveň tyto informace putují i vyššímu stupni 
další skupiny rozhodčích, kteří jsou v  operačním 
centru. „Na  základě jejich vyhodnocení se k  nám 
dostává okamžitá zpětná vazba,“ pokračuje český 
rozhodčí. „ Proto mohu okamžitě cvičícím vojákům 
sdělit, jaké případné nedostatky v rámci plnění jejich 
konkrétního úkolu nastaly a jaké mají slabiny. Při dal-
ším plnění úkolu už odcházejí s touto zpětnou vazbou.“

Zásahem je paprsek laseru
Každá armáda používá v  národním prostředí své 

identifikační systémy. To znamená německý, nizozem-
ský a česká armáda používá americký systém. V rámci 
tohoto cvičení se používaly německé identifikační 
systémy.

„Funguje to tak, že každá zbraň má v sobě krabičku, 
která vysílá zasahující paprsky, které imitují munici,“ 
vysvětluje kapitán M. K. „Tento paprsek ale nevydává 
žádné zvuky, takže vojáci používají i  cvičnou munici, 
aby vše bylo reálné a kontakt s nepřítelem byl dopro-
vázen střelbou. U kolové a pásové techniky, konkrétně 
u  našich Pandurů, je to tak, že při zásahu paprskem 
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je zásah doprovázen zvukem zasaženého vozidla 
s  následným výbuchem. Na  krabičce identifikačního 
systému se ihned zobrazí informace, jaká část vozidla 
byla zasažena, například poškozený motor, poškozený 
zbraňový systém nebo třeba ztráta spojení.“

Řidič Panduru, který sedí uvnitř bojového vozidla, 
tak může na identifikačním systému sledovat, jaký má 
vozidlo problém.

„U zasaženého vojáka je hlášení zásahu jednoduš-
ší,“ vysvětluje dále český rozhodčí. „Systém umístěný 
na  balistické vestě každého vojáka neustále vysílá 
zvukový signál ‚KILL, KILL, KILL‘,  nebo případně hlásí 
konkrétní zranění. To vše okamžitě voják slyší.“

Cvičení prověřilo individuální 
přípravu armád

„Úkolem mezinárodní jednotky je především vy-
budovat a  bránit prostor obrany praporu,“ vysvětluje 
podplukovník Líbal. „V případě útoku nepřítele se pak 

jedná o  tzv. boj na  zdrženou, což znamená odrazit 
útok, zastavit postup a rychle se stáhnout do dalšího 
prostoru obrany praporu. Pro vojáky je to náročné pře-
devším v tom, že v obranných postaveních musí vydr-
žet mnoho hodin a  nesmí jim uniknout žádný pohyb 
nepřítele.“

Střelec operátor KVBP Pandur například musí neu-
stále sledovat prostor přes pozorovací přístroje vozidla 
a je připraven k okamžitému odražení útoku nepřítele. 
„Jeho hlavním úkolem je ničit těžkou obrněnou tech-
niku protitankovými řízenými střelami SPIKE a lehkou 
obrněnou techniku 30mm kanónem,“ podotkl velitel 
jednotky Líbal. Dodal, že závěrečné certifikační cviče-
ní v  Německu prověřilo nejen předchozí individuální 
přípravu armád jednotlivých států, ale zejména sjed-
notilo celé praporní úkolové uskupení, aby společnými 
silami mohlo plnit své úkoly v Litvě.

Text a foto: Jana Deckerová
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Texas a další státy USA jsou každoročním dějištěm nejnáročnějšího vojenského klání jednotlivců, na něž se kvalifikují jen ti 
nejlepší vojáci, kteří vyznávají armádní hodnoty a ztělesňují étos bojovníka. Musí prokazovat dlouhodobě nadprůměrné 
výsledky ve všech vojenských činnostech od střeleb po topografickou přípravu a prokázat špičkovou fyzickou kondici. 
Letošního ročníku se zúčastnilo i několik vojáků z Armády České republiky. Pomyslně tím nejlepším se stal rotný Hronek, 
který obstál i v silné konkurenci vojáků z Chile.

Nejvýznamnější armádní soutěž Best Warrior v USA ovládl rotný Jan Hronek z Přáslavic (na fotografii vlevo)

Nejlepší z nejlepších 
bojovníků

BWC (Best Warrior Competition) je tří až čtyř-
denní soutěž, kterou pořádá Národní garda kaž-
dého státu USA a  vítězové z  každé kategorie (en-
listed soldier a  noncommissioned officer – NCO) 
se utkají na  celoamerickém kole a  určí se tak Best 
Warrior za celou USA. Obecně se dá říci, že jde o po-
rovnání jednotlivců ve  fyzické kondici, základních 
schopnostech a  dovednostech, které má ovládat 
každý voják (střelba, topografie, první pomoc, re-
akce na  kontakt…). Soutěž je v  USA velice sledo-
vána a hodně prezentována veřejnosti i v TV. Minulý 
rok se v Texasu účastnili vojáci ze 4. brn. Letos se 

vybírali dva vojáci ze 7. mp do Texasu a dva vojáci 
ze vzdušných sil do Nebrasky. Prapory měly navrhnout 
kandidáty s  dobrou fyzickou zdatností a  angličtinou 
a  vybrán byl rotný Jan Hronek a  desátník Stanislav 
Popelka, také z 2. roty 72. mp. Ten ve své kategorii en-
listed skončil devátý. Celkem tedy v Texasu závodilo 27 
vojáků, z toho jedna žena. Všichni, kdo byli nominováni 
na toto texaské kolo BWC (včetně Chilanů), museli projít 
výběrem na svých praporech a brigádách. Mnoho z nich 
pořádá svoji interní soutěž BW a výherce se tím nomi-
nuje na BWC. „My jsme svoji účast na této soutěži zjistili 
přibližně měsíc před odletem a nebyl tedy čas ani prostor 

na nějakou extra přípravu. Snažil jsem se jen zopakovat, 
co jsem se naučil od mariňáků na kurzu velitelů družstev 
minulý rok a to předat aspoň druhému českému účast-
níkovi. Bohužel, ani účastníky z minulého roku se nám 
nepodařilo zkontaktovat,“ uvádí rotný Hronek ke krátké 
přípravě.

Závodníci i z Chile
Přílet do  Texasu byl dle jeho slov bezproblémový. 

Spíše než ze sedmihodinového časového posunu byl 
člověk unavený ze samotného cestování. Přiletěli ale 
pět dní před zahájením soutěže, takže měli dost času se 
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aklimatizovat, odpočinout si, vidět nějaké památky a se-
známit se s průběhem soutěže a se zbraněmi, které měli 
během soutěže používat. Po celou dobu se o ně staralo 
a se vším jim ochotně pomáhalo několik vojáků. Zároveň 
s nimi přiletělo do Texasu i šest závodníků z Chile (dva 
z námořní pěchoty, dva z armády a dva z Navy), což je 
druhý stát, se kterým má texaská národní garda úzkou 
spolupráci. Chile na svoji reprezentaci velmi dbá a udě-
lalo velmi důkladný výběr svých účastníků. To se velmi 
rychle v  soutěži projevilo, protože ve  většině fyzicky 
náročných disciplín se vojáci z Chile umístili na prvních 
místech. A byli z nich nakonec nejtěžší soupeři po celou 
dobu soutěže. Dáno je to asi i tím, že oni jsou stejně jako 
my profesionálové a mají tak více zkušeností a prostoru 
na přípravu.

Disciplíny
V soutěži hrála velkou roli fyzická kondice a spousta 

disciplín byla přímo závislá na fyzické připravenosti vojá-
ka. Dále se pak ověřovaly schopnosti a dovednosti, které 
by měl každý voják ovládat – střelba z  ručních zbraní, 
topografie, první pomoc, reakce na kontakt, práce s vy-
sílačkou, podávání hlášení apod. Rotný Hronek přibližuje 
den po dni, jak probíhala soutěž, v níž se stal absolutním 
vítězem.

Výčet disciplín:
1. den
Appearence on board
• Soutěžící museli předstoupit před Command Serge-

ants Major Board a  dokázat, že umějí sebevědomě 
vystupovat a  mluvit před nadřízenými, předpisově 
se zahlásit, byl zkontrolován jejich vzhled a slavnost-
ní uniforma a  museli zodpovědět otázky týkající se 
armády.

2. den
Fitness test
• 2 min kliků dle metronomu
• 1 min sedy-lehy

• 3 mílový běh – 1. míle bez zátěže, zbývající dvě s ba-
listickou vestou

Překážková dráha
• Co nejrychleji překonat cca 10 překážek vyžadujících 

obratnost. Mezi každou překážkou se ještě dělaly 
doplňkové cviky, jako nošení zátěže, různé posilovací 
cviky apod., aby si soutěžící nemohl odpočinout ani při 
přebíhání od jedné překážky ke druhé.

Pochod podle azimutu – hvězdicový 
běh
• Klasický hvězdicový běh, pouze ve velmi špatně pro-

stupném lese. Každý dostal souřadnice svých bodů 
a musel je najít. Ti, kteří to nestihli rychle, zastihla tma 
a museli pokračovat pomocí čelovky.

3. den
Pochod 19 km, 20 kg zátěž a zbraň
• Jedna z  nejnáročnějších disciplín. Hlavně díky tomu, 

že celý předchozí den byly fyzicky náročné disciplíny 
a na pochod se vyráželo už ve čtyři hodiny ráno.

• Pochod se zátěží je moje silná disciplína a  měl jsem 
možnost ho i  velmi potrénovat minulý rok během 
náročného kurzu u Mariňáků, takže jsem si velmi vě-
řil. Ale asi vlivem fyzicky náročného předchozího dne 
a  krátkého odpočinku jsem ke  konci pochodu dostal 
silné křeče a poslední stovky metrů do cíle jsem protr-
pěl. I tak jsem to zvládl s časem 2 h 15 min, což ale bohužel 
nestačilo na tři vojáky z  Chile. Nejhorší okamžik byl, 
když mě jeden z nich předběhl pár metrů před cí-
lem, když už jsem nemohl skoro chodit.

Střelba
• Z M16 a lafetového kulometu M2 Browing, známého 

jako 50. cal.
• Na střelby jsem se těšil, ale ani s jednou zbraní nemám 

zkušenosti, a tak jsem si nebyl jistý, jak tato disciplína 
pro mě dopadne. Naštěstí se M16 moc neliší od M4, s 
níž jsem střílel dva měsíce na mariňáckém kurzu mi-
nulý rok, takže asi i díky tomu se mi střelby vydařily 
a nastřílel jsem vysoké skóre. I střelba z 50. cal se mi 
vydařila a i cíle na 1 km se mi podařilo zasáhnout.

Warrior Task
• Prověření dovedností a schopností vojáka. Absolvovali 

jsme dráhu s několika aktivitami jako skládání vysílač-
ky, reakce na  kontakt, ošetřování a  odtah raněného 
a podání MEDEVAC hlášení.

Písemný test
• Otázky týkající se armády, v našem případě české

4. den
Mystery Event
• Závěrečná disciplína, při níž vojáci nevědí, co je čeká. 

Letos šlo o co nejrychlejší překonání cca 1,5 km dlouhé 
tratě, během které jsme museli plnit mnoho aktivit, 
jako tahání 100kg figuríny jako raněného, nasazení 
plynové masky a  zbytek trasy absolvovat v  masce, 
včetně krátké překážkové dráhy, převalování pneu-
matik a nošení beden s municí. Nakonec, to už bez 
masky, proběhla velmi zajímavá střelba z M16 a pis-
tole Beretty M9.

• Při této disciplíně jsem si sáhl na dno svých sil. Absol-
vovat tak fyzicky náročný běh a aktivity, jako překlá-
pění velké těžké pneumatiky na vzdálenost cca 100 m 
tam a zpět, a celé s nasazenou plynovou maskou, vy-
žadovalo obrovské úsilí i vůli pokračovat a nezpomalit, 
i když člověk skoro nemohl dýchat. Střelbu z M16 a Be-
retty už jsem vnímal po tak náročné aktivitě a konečně 
bez masky jako odměnu a užil jsem si ji.

Pomáhal i sponzor
Co rotného velmi zaujalo a  během celého závo-

du mu velmi pomohlo, byl přidělený sponzor. Každý 
účastník měl svého sponzora, který mu po  celou dobu 
soutěže byl k dispozici, pomáhal mu (nosil třeba i  jídlo 
a vodu, aby se účastník mohl soustředit jen na disciplíny 
a přípravu) a radil. I díky tomu byla soutěž velmi plynulá 
a  bezproblémová a  jakákoliv komplikace nebo nejas-
nost, která vyvstala, se dala s jeho pomocí okamžitě 
vyřešit. Po celou dobu konání soutěže panovala přátel-
ská atmosféra. Přestože se všichni účastníci snažili být 
co nejlepší, tak tu byl i velký prostor na to se seznámit, 
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sdílet své zkušenosti, zážitky a  poradit se. Američané 
zase často zmiňovali, že jsou rádi, že mají možnost vy-
zkoušet si spolupráci a komunikaci s vojáky z jiných ar-
mád, a také vidět, jak jsou na tom ostatní fyzicky a jak 
obstojí v  základních dovednostech vojáka. Zajímavostí 
bylo, když zde rotný Hronek potkal i  spolubojovníky 
z mise v Afghánistánu, s nimiž jezdil na patroly. Všichni 
ze setkání po několika letech měli radost. Soutěž proká-
zala, že čeští vojáci jsou na tom fyzicky i s vycvičeností 
velmi dobře.

Soutěživost
Pro všechny soutěžící šlo o  vzájemné hecování, 

protože sice neviděli hodnocení jednotlivých disciplín, 
ale každý den byl vyvěšen papír, kde bylo uvedeno 
pouze pořadí států za každou kategorii, aby byli mo-
tivovaní všichni vojáci. Každý den, od prvního do po-
sledního, byla Česká republika za NCOs na prvním mís-
tě a tím, že byl rotný Hronek jediný za NCOs, tak bylo 
jasné, že prvenství patří jemu. „To bylo možná i nejtěžší 
na  celé soutěži. Jsem totiž soutěživý a  chtěl jsem co 
nejlépe reprezentovat sebe i svoji jednotku. Od mého 
příjezdu do Texasu jsem si dělal srandu, že jsem přijel 
vyhrát tuto soutěž a řekl jsem to i Command Sergeants 
Major Board při Appearence on board. Když pak najed-
nou člověk vidí díky průběžnému hodnocení, že doo-
pravdy může vyhrát, a navíc to vědí i ostatní účastníci, 
tak začne o to více cítit tlak na to uspět,“ uvádí ke své 
odhodlanosti a cílevědomosti rotný Hronek.

Pomohla služba v AČR i příprava 
nad rámec

Služba v AČR ho dobře připravila i na tento typ sou-
těží a to hlavně tím, že se připravuje i nad rámec svých 
povinností. Účastnil se již několika soutěží v rámci AČR, 
dříve jezdil na  závody běžecké ligy a  minulý rok byl 
na  dvouměsíčním mariňáckém kurzu Advanced Infan-
tryman, který byl fyzicky velmi náročný. Ale bez pravi-
delného běhání a cvičení i ve svém volnu by rozhodně 
nemohl dosáhnout tak dobrých výsledků. Realitou také 
je, že účast na takové soutěži je podmíněna dobrou an-
gličtinou, na níž rotný pracuje i ve svém volnu a platí si 
lektorku. V účasti na této soutěži ho podpořilo celé vele-
ní čety a roty a patří jim za to velký dík. V době konání 
soutěže začínalo důležité cvičení 72. mechanizovaného 
praporu Ebonite Javelin 2018, přesto mu bylo umožně-
no do Texasu odletět a armádu reprezentovat. Podporu 
v  tom, aby mohl být co nejlepším vojákem a  odvádět 
co nejlepší práci, vždy cítil i od své ženy. Pro ni to bylo 
často velmi náročné. Zůstala sama doma s malým synem 
a o všechno se musela postarat.

V příštím čísle A reportu se seznámíme s úspěchem 
desátníka Lukáše Mrocka, příslušníka 25. protiletadlové-
ho raketového pluku ze Strakonic, který obsadil v soutěži 
Best Warrior v Nebrasce druhou příčku.

Text: Michal Voska, foto: archiv soutěžících, Flickr
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Lipno 
pod ochranou záloh

Závěrečného cvičení v prostoru státní hranice u obce Michnovice-Martínkov a hráze lipenské vodní nádrže se zúčastnila pěší 
rota Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství České Budějovice ve spolupráci s Policií ČR a Cizineckou policií. Během dne 
čekala na záložníky řada nástrah, včetně narušení hranice a útoku na vodní přehradu.

Přesun jednotky, zaujetí prostoru plnění úkolů, pře-
dání části příslušníků jednotky do podřízenosti PČR, ale 
také ubytování, strava a  kompletní zázemí pro vojáky 
sloužící ve směnách. To vše musel se svými vojáky zajistit 
velitel pěší roty aktivní zálohy kpt. Jiří Váchal. Příslušní-
kem roty je už několik let a postupně se vypracoval až 
na funkci jejího velitele. A jako velitel se také prezentoval 
na mediálním dnu po boku ostatních záložníků.

„Elánu máme dost, ale musíme ho skloubit s  dů-
slednou vojenskou morálkou, abychom dosáhli co nej-
lepšího splnění stanovených úkolů,“ uvedl kpt. Váchal. 
Ten dohlížel na záložníky při plnění úkolů. Prvním z nich 
byla ochrana pomyslné hranice.

Na zelené hranici
Nedaleko Vyššího Brodu byl zaznamenán pohyb 

skupiny osob pokoušejících se překročit zelenou hranici 
a  dostat se do  vnitrozemí mimo hraniční přechod. Po-
licie díky svým pozorovacím prostředkům vybaveným 
termovizí zaznamenala narušitele. Ty bezpečně rozezná 

od  kupříkladu lesní zvěře díky pokročilým systémům 
identifikace a  výpočetním mechanismům vylučujícím 
cokoliv jiného, než lidi. Oproti dřívějším dobám jde 
o značný posun v automatizaci střežení prostor. Vůz, re-
spektive dodávka vybavená touto technikou, je do jisté 
míry autonomní, obsluhu informuje až při narušení. 
V ten okamžik se spustí akce, do níž jsou zapojeni právě 
záložníci. Ti doráží na místo jako první, početnou skupi-
nu zastavují, prohledají a  i vzhledem k nalezení zbraní 
je pod pohrůžkou užití střelných zbraní omezí na osobní 
svobodě až do  příjezdu policie. Ta si již narušitele pře-
vezme a následně prověří jejich doklady. Při skutečném 
zásahu by byla posléze skupina předvedena na policejní 
stanici a  pravděpodobně by byla následně umístěna 
do  přijímacích, pobytových a  integračních azylových 
středisek.

Útok na přehradu
Mezitím, když záložníci kontrolují v součinnosti s po-

licií zelenou hranici, dochází k narušení prostoru lipenské 

vodní nádrže. Hlídky zaznamenávají pohyb v těsné blíz-
kosti stavidel, přičemž narušitel se po spatření záložníků 
dává na útěk. Výstřel do vzduchu s důrazným zavoláním 
stůj je pádný argument pro zastavení pachatele. Ten si 
lehá na zem a je prohledán jedním ze záložníků. Další ho 
kryjí jak ze stráně u přehrady, kde je umístěn kulomet, 
tak ze vzdálenosti několika málo metrů pro možnost 
okamžitého zásahu, či v  případě nouze eliminace na-
rušitele. I  v  tomto případě je nalezena zbraň. Pachatel 
je spoután a zadržen do příjezdu policie. Ta, stejně jako 
v  případě nelegálních migrantů, postupuje obezřetně, 
zjišťuje totožnost a  odváží jej na  služebnu, přičemž 
v tomto případě by o dalším postupu rozhodoval státní 
zástupce. Tím je ukončen výcvik pěší roty Aktivní zálohy 
Krajského vojenského velitelství České Budějovice a ově-
řena připravenost jejich příslušníků k plnění úkolů ochra-
ny státní hranice a objektů důležitých pro obranu státu.

Text a foto: Michal Voska

Cvičení Hradba 2018 ukončilo součinnostní cvičení v Jihočeském kraji

A fakta
Cvičení Hradba se zúčastnilo celkem 1 386 příslušníků ze 

14 pěších rot AZ při krajských vojenských velitelstvích a stráž-
ní roty AZ vzdušných sil.

Řídící štáb čítal 81 vojáků. Cílem bylo připravit příslušní-
ky AZ k plnění úkolů při operačním nasazení a k vyčlenění sil 
a prostředků pro plnění úkolů Policie České republiky, při stře-
žení objektů důležitých pro obranu státu (ODOS) a při ochraně 
úseků státních hranic.


