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Prostějov, Libavá – První noční etapou odstartovala v pondělí letošní Soutěž průzkumných hlídek
velitele 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka. Šestého ročníku armádní soutěže se
účastní průzkumníci z celé České republiky, aby v areálu barákového tábora Potštát a ve vojenském
újezdu Libavá poměřili své síly a dovednosti. „Noční etapa je prologem k náročným čtyřem dnům, v
průběhu kterých vojáci překonají více než devadesát kilometrů obtížným terénem s převýšením od
380 do 620 metrů nad mořem. Přitom ponesou výstroj a výzbroj o váze nejméně dvacet kilogramů,“
nastínil kapitán Petr Šiler s tím, že na jednotlivé hlídky čekají úkoly ve dne i v noci.
Vojáci se musejí připravit na překonání vodní plochy, přepadení budovy, lezení se zaujetím
palebného stanoviště či na střelbu z útočné pušky a pistole. Při první noční disciplíně čekal na
jednotlivé hlídky náročný terén ozvláštněný zchátralými a opuštěnými vesnicemi z padesátých let
minulého století, kde nechyběly ani ruiny studní.
„Jejich cílem bylo posbírat co nejvíce kontrolních bodů rozmístěných na třiceti čtverečních
kilometrech. Tato disciplína prověřila u vojáků znalost práce s mapou, orientaci a vyčítání bodů v
různých souřadnicových systémech,“ vysvětlil Šiler. Pokrač.na str.3
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Náročný pětietapový závod připravil pro příslušníky Armády České republiky prostějovský
102. průzkumný prapor spolu s občanským sdružením Červené barety. Nechybí na něm ani 4.
brigáda rychlého nasazení, 7. mechanizovaná brigáda, 13. dělostřelecký pluk, 15. ženijnípluk či
Univerzita obrany.
Cílem soutěže je porovnat praktické a teoretické dovednosti, znalosti a schopnosti jednotlivých
průzkumných hlídek. „Současná doba nabízí průzkumákům možnost ulehčit si plnění úkolů využitím
současné nejmodernější techniky, ale cílem této soutěže je naopak návrat ke kořenům. Procvičit si
tedy ty schopnosti, které musí ovládat každý jednotlivý člen průzkumné hlídky v okamžiku, kdy
veškeré technické vymoženosti selžou,“ zdůraznil hlavní myšlenku soutěže velitel 102. průzkumného
praporu podplukovník René Sabela. Soutěž průzkumných hlídek, která vedle odborných znalostí
vyžaduje i fyzickou zdatnost, psychickou odolnost, sladěnost, souhru a spolupráci v týmu, však není
pro každého. „Každoročně musí zpravidla čtyři až pět družstev v průběhu soutěže odstoupit,“ řekl Petr
Šiler.
Minulý rok si odneslo vítězství družstvo 42. mechanizovaného praporu z Tábora, a putovní
pohár tak poprvé v historii soutěže opustil Prostějov.
***
Soutěž hlídek Myšlenka uspořádat všestranně náročný závod Soutěž průzkumných hlídek vznikla v
roce 2006. Jejím cílem bylo porovnat úroveň připravenosti jednotlivých průzkumných družstev 102.
průzkumného praporu. V následujícím roce se pak uskutečnil historicky první ročník soutěže, který
byl určený především k poměření sil příslušníků bojových jednotek 102. průzkumného praporu. V
letech 2008 až 2010 soutěž pokračovala ve spolupráci s Klubem výsadkových veteránů a zapojily
se do ní i jiné hlídky. V roce 2011 a 2012 se soutěž nekonala, protože vojáci 102. průzkumného
praporu plnili úkoly v Afghánistánu. Na úspěchy předešlých let navázali organizátoři v minulém roce.
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