REPORT
o čem se mluví
S redukcí vojenských újezdů počítá
i Bílá kniha

Vláda na svém zasedání 4. ledna 2012 schválila návrh
na zrušení vojenského újezdu ve středočeských Brdech
a na zmenšení dalších újezdů. Redukcí svých cvičišť zhruba
o třetinu ušetří Armáda ČR ročně asi 200 milionů korun.
„Musíme přizpůsobit počet a velikost vojenských újezdů reálným potřebám armády,“
uvedl po jednání vlády ministr obrany Alexandr Vondra. „Současně vrátíme odpovědnost
za správu svých obcí tamním obyvatelům. V neposlední řadě zpřístupníme unikátní místa širší
veřejnosti a tam, kde si to příroda zaslouží, budeme prosazovat její zvýšenou ochranu.“
Úplným opuštěním výcvikového prostoru Brdy a zmenšením dalších újezdů chce resort
obrany docílit redukce plochy využívané pro výcvik vojáků o 42 tisíc hektarů ze současných
téměř 130 tisíc hektarů. Zmenšeny budou vojenské újezdy Boletice (Jihočeský kraj), Březina (Jihomoravský kraj), Hradiště (Karlovarský kraj) a Libavá (Olomoucký kraj).
V únoru 2012 by měla mezi
obyvateli újezdů proběhnout
anketa o tom, zda preferují
vznik samostatných obcí nebo
přičlenění k již existujícím obcím v okolí. Nové znění zákonů předloží resort obrany vládě
a parlamentu v polovině roku
2013, k jejich schválení by mělo
dojít do poloviny roku 2014 tak,
aby v roce 2015 mohl být celý
proces ukončen.|

Výsadkář tělem i duší

31. leden 2012 – to je datum, kdy brigádní generál Jaroslav
Klemeš oslaví své kulaté narozeniny. Narodil se v roce 1922
českým rodičům v Čadci a je jedním z posledních dvou žijících československých parašutistů vysazených do prostoru
bývalého protektorátu.
Nedávno uplynulo sedmdesát let od seskoku parašutistů Jana
Kubiše a Jozefa Gabčíka, kteří v okupované Praze splnili rozkaz
a zlikvidovali Reinharda Heydricha, krvavého německého diktátora v protektorátu Čechy a Morava. Podobných výsadkových
skupin bylo víc . V jedné z nich, s kódovým názvem Platinum-Pewter, byl do protektorátu
vyslán jako četař radista i Jaroslav Klemeš. První pokus o seskok měla skupina naplánovaný
na říjen 1944, letěli sice nad protektorát, ale museli se vrátit. Ani druhý let v prosinci 1944
neskončil seskokem. Teprve třetí pokus v noci z 16. na 17. února 1945 byl úspěšný, i když
trval téměř šestnáct hodin.
„Seskočil jsem u Nasavrk u Chrudimi,“ vzpomíná generál Klemeš. „A i dnes se tam vracím,
ale už k chrudimským vojákům. Chrudimský
výsadkový prapor je moje srdeční záležitost.
To je můj prapor, kde se skutečně cítím jako
doma, kde jsem rád a kde je mi dobře.“
A právě mezi svými vojáky se chystá bývalý výsadkář 31. ledna 2012 oslavit své
90. narozeniny.|

leden 2012
informace
Buďte v obraze

V pondělí 2. ledna 2012 byl spuštěn
pilotní provoz Interního komunikačního portálu (IKP). Tento portál je dostupný všem vojákům z povolání i občanským zaměstnancům z internetu, a to
na adrese www.ikp.army.cz.
Cílem portálu je zpřístupnit všem zaměstnancům resortu důležité informace
z oblasti personalistiky. Pro registraci zaměstnanců na portále je nezbytné znát
Osobní číslo a Kód systemizovaného
místa. Obojí zaměstnanec najde ve svém
posledním Popisu pracovní činnosti nebo
u svého personalisty.
(Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jochec,
telefon: 216 382, VÚ 4614)|

KVV Praha na nové adrese

Od 1. ledna 2012 najdete Krajské vojenské
velitelství Praha – Středočeský kraj (VZ 3131)
na nové kontaktní adrese:
U Sluncové 395/4
186 00 Praha 8
(Kontaktní osoba: Světlana Valábiková,
telefon: 206 168)

pozvánka
Armáda Ostravě!!!

Zástupci Krajského vojenského velitelství Ostrava a Univerzity obrany
Brno připravili pro návštěvníky Obchodního centra Avion Shopping Park
v Ostravě na sobotu 21. ledna 2012
komponovaný program, kde se svými
ukázkami budou od 11.00 do 18.00 hodin prezentovat příslušníci Armády České republiky. Výstavu fotografií Armády ČR si mohou zájemci prohlédnout již
od pondělí 16. ledna.
Na programu je vystoupení taktické skupiny COMMANDOS,
ukázka boje zblízka
MUSADO MCS, vyprošťování a záchrana
raněného, vojenské lezení a nebude chybět
ani střelba na laserové
střelnici, testování fy- 16.–21.
1. 2012 v AV
ION SHOP
PING PARK
zické kondice, ukázU
ky moderní vojenské
techniky a soutěže.|
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ohlédnutí
Armáda se rozloučila
se svým bývalým
nejvyšším velitelem

Na šest stovek vojáků doprovodilo
na konci minulého roku smuteční průvod s ostatky zesnulého prezidenta Václava Havla na Pražský hrad. Svému bývalému nejvyššímu veliteli vzdali hold
i jednadvaceti salvami z děl.
„Odchod posledního československého
a prvního prezidenta České republiky Václava Havla je i pro nás, příslušníky Armády

Vychází 16. ledna 2012
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České republiky, těžkou ztrátou. Stal se pro
nás navždy symbolem svobody a demokracie a vůdčí postavou sametové revoluce
v roce 1989. Mohu Vás ujistit, že stejně
jako celá naše společnost na něho nikdy
nezapomeneme a v našich srdcích a myslích bude žít dál, podobně jako jeho lidský,
filozofický, umělecký i státnický odkaz,“
uvedl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek.
Čest jeho památce!

okénko ke spojencům
Nová plastová přilba ECH

Ve spolupráci vývojových středisek US Army a Marine Corps vzniká
unikátní balistická přilba výjimečných
vlastností.
Nová helma ECH (Enhanced Combat
Helmet) vyniká nízkou hmotností a unikátní
schopností odolat střelám ráže až 7,62 mm!
Parametry nové helmy jsou natolik lákavé,
že ECH postupně nahradí všechny "zastaralé" přilby MICH/ACH americké armády
a LWH americké Maríny. Bohužel, vývoj
se neobešel bez problémů, takže první kusy
se vojákům v první linii dostanou až koncem letošního roku.

ECH nesází
na extravagantní tvary, ale skoro přesně kopíruje vzhled standardních helem US Army.
Výjimečná je však její odolnost a váha. ECH
je skoro o 120 gramů lehčí a má minimálně
o 35 % větší balistickou odolnost než přilba
MICH/ACH.
"Rozšířená bojová helma" ECH je ve vývoji od roku 2009. Ve své konstrukci využívá speciální plast s vysokou molekulární
hmotností, který dává přilbě nebývalou
lehkost a pevnost. Nynější balistické helmy
jsou schopné zastavit jen nízkoenergetické
šrapnely z výbuchů nebo náboje
pistolových ráží. Podle prvních testů
je však nová přilba ECH schopna
odolat přímému zásahu z pušky
AK-47, tedy ráži 7,62 mm!
Po úvodních slibných testech
a zkouškách došlo k ostrému testování přilby ECH v dubnu minulého roku. Bohužel, test nedopadl
dobře. Nebylo to však důsledkem
výrobních vad nebo nevyzrálosti
konstrukce. Vyšetřovatelé z MARCORSYSCOM (Marine Corps Systems Command) zjistili, že na vině
jsou špatné zkušební postupy armády při samotných testech.|

Do lednového čísla A reportu pro
Vás redaktoři kromě dalších zajímavých
článků a reportáží připravili
 Téma měsíce – vystrojování
 Povstaňte, informace přicházejí
Sekce personální MO zahájila provoz
interního komunikačního portálu
 Přizpůsobujeme se novým výzvám
Rozhovor s generálmajorem Alešem
Opatou

armádní sport
Winter Survival 2012
brzy přivítá české
i zahraniční vojáky

Generální štáb Armády
České republiky a Univerzita obrany připravují
již 18. ročník mezinárodního mistrovství AČR
v zimním přírodním víceboji Winter Survival 2012. Extrémně náročný závod odstartuje 30. ledna v Jeseníkách
v Moravskoslezském kraji a účastníci budou
měřit své síly až do 3. února.

Během čtyř dnů v rámci mnohakilometrových přesunů budou vojáci zdolávat skalní útvary, překonávat říční rokle, zachraňovat zraněného, na lyžích absolvují rychlostní
štafety, hod granátem na cíl, střelbu z armádních zbraní, v noci přespí ve volné přírodě a budou plnit praktické úkoly spojené
se zkouškou psychické odolnosti.
Letošního ročníku se zúčastní šedesát
českých a zahraničních vojáků z Belgie,
a Polska.|
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15. ženijní brigáda
O tom, jak dopadlo měření sil v otevřeném přeboru Společných sil v zimním přírodním víceboji
„KRKOMEN 2011“, anebo co čeká příslušníky Samostatných záchranných rot, informuje kapitánka
Miroslava Štenclová, tisková a informační důstojnice 15. ženijní brigády.

Prvenství obhájili
záchranáři z 15. žb

V pondělí 12. prosince minulého
roku odstartoval ve Špindlerově Mlýně (Brádlerovy Boudy) pětidenní otevřený přebor Společných sil v zimním
přírodním víceboji „KRKOMEN 2011,“
organizovaný 15. ženijní brigádou. Ten
byl zároveň i nominačním přeborem
na každoroční závod Winter Survival,
jehož 18. ročník se bude letos konat
na přelomu ledna a února.

Závěrečného vyhodnocení a vyhlášení
vítězů se zúčastnil i zástupce velitele Společných sil, brigádní generál Milan Kovanda a zástupce náčelníka štábu 15. ženijní
brigády, podplukovník Miroslav Horáček.
Dalším účastníkem byl i major Tomáš Říha
ze Sekce rozvoje a druhů sil, a to za skupinu tělovýchovných náčelníků v armádě.
Na stupně vítězů se postavilo družstvo
Samostatné záchranné roty Olomouc,
které obhájilo prvenství z loňského roku,

na druhém místě skončili příslušníci 7. mechanizované brigády a na 3. místě družstvo
vojenského oboru FTVS UK Praha.
Z původně osmnácti tříčlenných družstev,
které se postavily na start čtyřdenního tříetapového závodu, jich dokončilo pouhých
devět. V prvním dnu své síly vojáci změřili
ve sjezdových disciplínách a nočním orientačním závodu, následovala dvoudenní vytrvalostní etapa společně s nočním přežitím
v přírodě a poslední den patřil disciplínám
na běžkách. „Soutěžící si někdy sáhli na dno
svých sil, protože v průběhu závodu silně
sněžilo, byla hustá mlha a na hřebenech
foukal silný vítr s rychlostí 100 km v hodině.
Tak bylo vše také o psychice,“ říká organizátor závodu, kapitán Eduard Zíka. Především
kvůli silně nepříznivému počasí se jednalo
o nejtěžší závod v historii podobných přeborů. Navíc denně soutěžící překonávali
1000 metrů výškového převýšení.
Jednotlivé disciplíny zahrnovaly například pohyb hlídky v horském terénu, tahání

minometu, nošení klád z jednoho místa
na druhé, střelbu, záchranu lidí v lavině,
simulovaný výbuch ve srubu a následné
ošetření a přesun zraněných, kteří měli
otevřené zlomeniny a popáleniny, tzv. „Spiderman“ – což bylo lezení po skalách, skok
na hrazdu na laně a následný sjezd do sítě,
či plavba v Labi. „V Labi neplaval každý, ale
vojáci museli získávat informaci o dalších
souřadnicích a jejich postupu. Pokud se jim
to nepodařilo jinak, museli si pro informaci
doplavat,“ usmívá se kapitán Zíka.|

1. místo Samostatná záchranná rota Olomouc
rtm. Michal Novák, čet. Zdeněk Streichbier, čet. David Nitra
2. místo 7. mechanizovaná brigáda Přáslavice
rtm. Boleslav Klapuch, des. Ivo Vrba, svob. Milan Wurst
3. místo FTVS vojenský obor
rtn. Tomáš Musil, rtn. Pavel Král, des. Tomáš Funfálek

Krizové situace zvládnou i díky PC
Od pondělí 23. ledna do pátku
27. ledna 2012 proběhne v Centru simulačních a trenažerových technologií
(CSTT) v Brně cvičení pro příslušníky
Samostatných záchranných rot (Szr)
15. ženijní brigády.
Podobná cvičení probíhají na CSTT
v Brně každoročně a spolu s našimi vojáky
se účastní i příslušníci hasičského záchranného sboru a také studenti krizového řízení
ze Slezské univerzity.
Součástí cvičení jsou i simulované situace,
které se ovšem odehrávají výhradně na trenažérech. V minulých letech si tak účastníci
cvičení museli poradit například se sněhovou kalamitou, vykolejením mezinárodního
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rychlíku či výbuchem bomby v supermarketu a jeho následným zřícením.
Cílem těchto cvičení je procvičit a ověřit schopnosti Samostatných záchranných
rot v poskytování pomoci ve prospěch
Integrovaného záchranného systému a zejména prověřit velitele v hodnocení situace
a přijímání rozhodnutí a také správné reakci
na informace z místa mimořádné události.|

