Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2010
konaného dne 16. 09. 2010
Přítomni:
1. Vaněk Petr

5. Průža Jiří

2. Musil Michal

6. Kopecký Pavel

3. Malina Jiří

7. Necid Radovan

4. Palát Milan

8. Slámečka Jan (předseda)

Omluveni:
1. Cejpek Stanislav

3. Holub Antonín (místopředseda)

2. Kalabus Pavel

4. Murárik Jan (tajemník)

Program:
Zahájení jednání, schválení programu
1.
2.
3.
4.
5.

Činnost a určení ZL Náměšť nad Oslavou v bezpečnostním systému ČR a NATO;
Jednání s velitelem LZ plk. gšt. Liborem Štefánikem;
Seznámení s průběhem spojeneckého cvičení Flying Rhino;
Prohlídka LZ Náměšť nad Oslavou;
Diskuse, různé;

Závěr.

Zahájení jednání, schválení programu
Jan Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina (dále jen „BK“), přivítal
přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise usnášeníschopná.
Přednesl návrh programu, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
1.
Činnost a určení ZL Náměšť nad Oslavou v bezpečnostním systému ČR a NATO
Úvodní slovo k uvedené problematice přednesl velitel plk. Libor Štefánik. Informoval komisi
o historii letecké základny (v letošním roce uplynulo 50 let od prvního přistání proudového
letounu MiG-15 na tehdy nově vybudovaném letišti). V roce 2008 byla provedena organizační
restrukturalizace základny. Vláda rozhodla o redislokaci vrtulníkové letky bojových vrtulníků
Mi-24/35 z Přerova do Náměště nad Oslavou. Tím došlo k navýšení techniky (k 10-ti letounům
L-39 Albatros přibilo 24 vrtulníků Mi-24/35) i k navýšení početních stavů. V současnosti pracuje
na 22. letecké základně 880 vojáků z povolání a 118 občanských zaměstnanců. Informace
o modernizaci základny v letech 2003-2008 (celkové náklady 3. 273 mil. Kč – podíl NATO
891 mil. Kč) podal zástupce náčelníka štábu LZ podplukovník Ivánek. Současně sdělil, že měly
navazovat další 2 etapy modernizace základny, které však nebyly realizovány. Dále informoval
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komisi o možném podílu LZ na řešení krizových i mimořádných situací v civilním sektoru
(letecké pátrací a záchranné služby, vhodná těžká technika při kalamitách, vojenská hasičská
technika při událostech v blízkém regionu letiště).
2.
Jednání s velitelem LZ plk. gšt. Liborem Štefánikem
Plukovník gšt. Libor Štefánik upřesnil informace o případné součinnosti příslušníků a techniky
LZ se složkami IZS kraje Vysočina. V rámci jednání s plk. gšt. Liborem Štefánikem nebyly
vzneseny žádné dotazy.
3.
Seznámení s průběhem spojeneckého cvičení Flying Rhino
Seznámení provedl podplukovník Ivánek. Objasnil název tohoto mezinárodního vojenského
cvičení, který je odvozen od nosorožce, jež má ve znaku 1. britská obrněná divize a který
symbolizuje spojení mezi pozemními a vzdušnými silami. Cvičení tohoto typu probíhají na území
ČR a letecké základny Náměšť nad Oslavou pravidelně již od roku 2003. V letošním roce
se uskutečnilo ve dnech 3. až 21.května 2010. Tématem cvičení byla spolupráce vzdušných
a pozemních sil při společné bojové činnosti v sestavě mezinárodní divize. Cílem cvičení
bylo udržet nebo zvýšit bojovou kvalifikaci předsunutých leteckých návodčích, procvičit navádění
letounů na pozemní cíle a secvičit společnou koordinaci vedení ostrých střeleb dělostřelectva
a letectva. Cvičení se zúčastnily ozbrojené síly Velké Británie, Dánska, Litvy, Slovenka a České
Republiky. Cvičení se zúčastnilo 1000 vojáku z ČR a na 2000 zahraničních vojáků.
4. Prohlídka LZ Náměšť nad Oslavou
Členové komise absolvovali prohlídku letecké základny a prováděl je podplukovník Ivánek.
5. Diskuze, různé
Členům komise byly dodatečně rozdány jmenovací dekrety.

Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.
Termín dalšího zasedání BK č. 5/2010 bude včas upřesněn.

Jan Slámečka v. r.
předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 20. září 2010

Číslo jednací:
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