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Brněnská Univerzita obrany, která je jedinou vojenskou vysokou školou v Česku, připravuje
výstavbu nového areálu za čtvrt miliardy korun. Její součástí bude nová aula pro asi 300 lidí, knihovna,
logistické centrum a autopark. Původně se náklady na tento projekt odhadovaly na miliardu korun, na
pokyn ministra obrany Martina Stropnického (ANO) byly ale seškrtány.
Na výstavbu je vše připraveno, řekl Právu generál Bohuslav Přikryl. Ve čtvrtek jej prezident
Miloš Zeman jmenoval na čtyři roky rektorem univerzity. Jde o Přikrylovo druhé a poslední funkční
období. Chce, aby do jeho konce byl nový areál školy již v provozu.
„Projekt jsme podstatně zredukovali. Nebudeme stavět nový blok s učebnami. Vysoce kvalitní
materiály v budovách jsme nahradili levnějšími. Objekty budou mít více funkcionalistický vzhled,“ uvedl
Přikryl. Univerzita uvolní po vybudování nového areálu budovy, které má v nevýhodném pronájmu, nebo
objekty poskytne pro využití dalších státních institucí.
Nový areál vznikne v kasárnách v ulici Jana Babáka. Ten je již na výstavbu připravený.
Nepotřebné budovy byly již strženy, aby na jejich místě vzniklo moderní zázemí. Současná aula v
Kounicově ulici je schopna pojmout jen sto lidí. „V nové budeme kromě promocí pořádat také různá
školení, semináře a případné jednání při cvičeních,“ doplnil rektor.
Moderní voják je vědec
Univerzitu tvoří fakulta vojenského leadershipu, fakulta vojenských technologií a fakulta
vojenského zdravotnictví. Škola má 4000 posluchačů. Mezi budoucími vojenskými profesionály
jsou i civilní studenti. Výuku zajišťuje 810 zaměstnanců.
„Mnohem více musíme přidat v oblasti výzkumu a vývoje. Voják není dnes jen ten se zbraní,
ale v mnoha ohledech je to vědec, například technik,“ uvedl rektor. Doplnil, že univerzita si vytvoří svoji
virtuální zahraniční fakultu. Prostřednictvím tohoto nového oddělení nabídne vzdělání vojákům
zahraničních armád v oblastech, v nichž má univerzita dobré jméno.
Jde především o oblast technologií nebo vývoje sledovacích zařízení. Jsou obory, u nichž je
velký zájem zahraničních armád si nechat vyškolit své vojáky v Brně, doplnil Přikryl. Za jeden ze svých
hlavních úkolů považuje otevřít Univerzitu obrany alespoň tam, kde je to možné, více veřejnosti jako
vysokou školu, která sice podléhá vojenskému systému, přesto je ale vědeckým a výzkumným
pracovištěm.
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