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Po pojížd cí dráze p!ijíždí kolona vozi-
del. Vousatý muž v jednom z nich imituje 
afghánského ministra kultury. Automobil 
jedoucí v "ele náhle zastavuje výst!el 
z „erpégé"ka“. Vozidlo se stává nepo-
jízdným. #idi" je mrtev, chrán ná osoba 
upadá do bezv domí, ale dýchá. Kolem 
nás se rozpoutává sice krátká, ale o to 
intenzivn jší p!est!elka. Jak úto"níci, 
tak obránci vedou palbu ze samopal$ 
Heckler & Koch a pistolí Glock 17 ná-
boji FX, jejichž „kulky“ prost!ednictvím 
barevné nápln  p!esn  ozna"ují místo 
zásahu. T!i lidé z ochranky jsou „zabi-
ti“ zásahy p!ímo na t lo. Další voják je 

VVIP (Very Very Important Person) v "ele 
s ná"elníkem odd lení speciálních 
ochranných operací. S ohledem na uta-
jení jeho identity mu !íkejme nadporu"ík 
Jaroslav Lípa. „Nemusíme si nic vymýš-
let. Procvi"ujeme výhradn  scéná!e p!í-
pad$, které se skute"n  staly. Existuje 
!ada možností, jak získat tyto informace 
z otev!ených zdroj$. V této oblasti spolu-
pracujeme i s Vojenským zpravodajstvím, 
p!íslušníci našeho útvaru udržují navíc 
osobní kontakty s !adou odborník$ p$-
sobících v rizikových oblastech. Není vý-
jimkou, že útvar pozve na p!ednášku lidi, 
kte!í podobný útok p!ežili a jsou schopni 
celý scéná! detailn  popsat a analyzovat. 
K n "emu podobnému došlo p!ed "asem 
v Iráku i v Afghánistánu,“ vysv tluje ve-
litel, který zhruba p!ed hodinou b hem 
p!ípravy operace seznámil její ú"astníky 
s nejd$ležit jšími informacemi. První vo-
zidlo v kolon  má balistickou ochranu, 
zásah na t lo a hlavu znamená smrt. 
Zásah kon"etin vy!azuje z boje pouze 
post!elenou "ást. O tom, že vozidlo bude 
zasaženo „erpégé"kem“, že zahyne 

!idi" a že VVIP upadne do bezv domí, 
se dozv d li pouze tito dva. Bylo zajíma-
vé sledovat, jak se ostatní vypo!ádávají 
se vzniklou situací. Nic totiž nebylo pevn  
naplánováno, záleželo jen na úto"nících 
a obráncích, jak se vše bude vyvíjet. 

„Ú"astníci výcviku se nesm jí ne-
chat strhnout bojem, jde nám výhradn  
o ochranu p!epravovaného. Osoba ka-
tegorie VVIP pro nás p!edstavuje n co 
jako nejvyšší symbol, naši vlajku. Jednou 
z možností !ešení situace je, že rozrazí-
me zátaras a budeme pokra"ovat v cest . 
V tomto konkrétním p!ípad  je pro nás 
nejvýhodn jší ujet pry" z místa p!epadu. 
I kdybychom popojeli jen padesát šedesát 
metr$, úto"níka to vyvede z míry, m$že 
mu to rozbít p!edem p!ipravený plán,“ 
upozor%oval p!ed akcí nadporu"ík Lípa. 

Proto ochranka nacvi"uje i rozrážení 
p!ekážky vozidlem. V této oblasti se jí 
poda!ilo navázat spolupráci s mladobo-
leslavskou Škodovkou. Stejn  prosp š-
ný je spole"ný výcvik s policejní školou 
v Jihlav . Útvaru speciálních operací še-
t!í prost!edky, tyto typy zam stnání totiž 
pat!í k t m Þ nan"n  nejnáro"n jším. 

Rozsáhlejší výcviky organizuje odd -
lení s ohledem na relativn  malé po"etní 
stavy a velkou míru vytíženosti v opera-
cích ve spolupráci s dalšími p!íslušníky 
útvaru. Tedy t mi, kte!í se v nují zása-
hovým akcím. Mezi nimi p!itom vládne 
obrovská solidarita. A ta m$že mít n kdy 
za d$sledek, že v ur"itých fázích ope-
race se mohou více v novat záchran  
svého zran ného kamaráda než ochra-
%ovanému "lov ku. Pokud se ale jedná 
o osobu nejvyšší d$ležitosti, její bez-
pe"nost musí mít jednozna"n  p!ednost 
p!ed vším ostatním. 

Po skon"ení p!epadu se koná „debri-
ef“, jehož smyslem je d$kladn  rozebrat 
celé zam stnání a pou"it se z chyb. Útvar 
v tomto p!ípad  uplat%uje metodiku, kte-
rou si vytvo!il po konzultacích s odborní-
ky z izraelských speciálních sil. V první 
fázi !ekne každý z ochránc$ i úto"ník$, 
jak celou situaci vid l ze svého pohledu. 
V druhé fázi následuje p!edstavení scé-
ná!e vedoucím instruktorem. #ekne, co 
bylo zám rem a co se skute"n  stalo. 
Jako t!etí v po!adí je vyhodnocení. Vše 
uzavírá rozhodnutí, jak by celá operace 
m la prob hnout za ideálních podmínek. 

Veškerý výcvik se natá"í na kameru. 
Ve"er si „sogá"i“ nahrávky prohlédnou. 

Je to velice pou"né. V zápalu boje si "lo-
v k v tšinou neuv domuje, jakých chyb 
se dopustil. 

P ÍLIŠ MALÝ RYBNÍK
Nadporu"ík Lípa se netají tím, že se-

hnat skute"n  kvalitní lidi pro jeho odd -
lení není práv  jednoduché. Jedním z d$-
vod$ m$že být i to, že jednotka podléhá 
zvláštnímu režimu utajení, a proto se o ní 
velmi málo ví. Navíc &eská republika 
p!edstavuje obrazn  !e"eno malý rybník 
s omezeným po"tem lidí odpovídajících 
p!edpoklad$ a kvalit. Z n ho p!itom musí 
"erpat nejen Útvar speciálních operací, 
601. skupina speciálních sil, ale i Útvar 
rychlého nasazení P&R a n které další 
elitní jednotky. Tzv. ideální proÞ l p!ísluš-
níka, tedy spolehlivého, samostatného, 
ale i schopného pracovat v týmu, ochot-
ného nést riziko a zodpov dnost, být 
"asto a dlouhodob  odlou"ený od rodiny, 
se znalostí angli"tiny, ochotného na sob  
neustále pracovat, hledá daleko širší spek-
trum renomovaných zam stnavatel$. 

Základní podmínkou SOGu je, aby 
uchaze" m l za sebou p t let služby. Je 
p!itom úpln  jedno zda v armád  "i po-
licii. Lidé p!icházející od Policie &eské 
republiky jsou mnohdy vhodn jší, jsou 
totiž více zvyklí jednat samostatn , 
a ne pouze na rozkaz. Samoz!ejmostí 
je nadpr$m rná fyzická kondice, psy-
chická odolnost a zdravotní zp$sobilost. 
Uchaze" by m l mít úplné st!edoškolské 
vzd lání a p!edpoklady pro získání bez-
pe"nostní prov rky pro stupe% „TAJNÉ“. 
Znalost anglického jazyka není podmín-
kou, ale je ur"it  výhodou. 

Každý z uchaze"$ musí projít týden-
ním p!ijímacím !ízením. Jeho smyslem 
je dostat zájemce pod výrazný fyzický 
a p!edevším psychický tlak. Úmysln  je 
vystaven nap!íklad spánkovému deÞ citu. 
Jde o to, aby každý ukázal, jak se bude 
chovat v mezních situacích. Pokud má 
n kdo natrénováno a je fyzicky zdatný, 
je pot!eba ho vyvést z míry jinak za-
m !enou zát žovou zkouškou. Když 
by se n komu poda!ilo n jakým zp$so-
bem vstupní testy oklamat a ve skute"-
nosti by nem l na to, aby mohl sloužit 
v Útvaru speciálních operací, stejn  tam 
p!íliš dlouho nevydrží. Okolnosti výkonu 
služby a pravidelných výcvikových aktivit 
ho v tšinou p!inutí, aby sám odešel.

Útvar speciálních operací Vojenské policie nacvi!oval reakce na útok 
proti chrán"né osob" b"hem p#epravy ve vozidlech a v p"ších formacích

Text a foto: Vladimír MAREK

Když se  ekne Útvar speciálních operací Vojenské policie, 
v!tšina lidí si nejspíš vybaví „sogá"e“ bojující v sou"asné 
dob! s tím nejtvrdším protivníkem v jihoafghánské provin-
cii Helmand. Sou"ástí tohoto útvaru je však krom! odbor-
ník# na speciální zásahové operace i odd!lení speciálních 
ochranných operací. A práv! to organizovalo v polovin! 
kv!tna na bechy$ském letišti výcvik. 
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vé sledovat, jak se ostatn
se vzniklou situací. Nic totiž
naplánováno, záleželo jen
a obráncích, jak se vše bud

„Ú"astníci výcviku se 
chat strhnout bojem jde

zran n do ruky. Ten sice m$že pokra"ovat 
v boji, smí ale používat pouze nezran -
nou ruku. V zápalu bitvy se však na chvíli 
zapomene a p!ebíjí zásobník u samopa-
lu ob ma. Ztráty na stran  úto"ník$ jsou 
mnohem v tší. Ochrance se da!í jejich 
útok odrazit. VVIP p!ekládají do pojízd-
ného automobilu a pod krytím dýmové 
clony se z místa p!epadu stahují.

SCÉNÁ E PÍŠE ŽIVOT 
Veškerý scéná! p!epadu kolony ve-

zoucí ochra%ovanou osobu p!ipravil tým 
zodpov dný za výcvik taktiky ochrany 
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Úkolem odd lení je ochrana n kterých 
resortních VVIP, tedy osob té nejvyš-
ší d$ležitosti. A to jak na území &eské 
republiky, tak i v zahrani"í. V minulos-
ti se útvar podílel na zajišt ní ochrany 
premiér$ a "len$ vlády p!i jejich cestách 
do rizikových oblastí, jako je Kosovo, Irák 
"i Afghánistán. V roce 2003 zajiš'oval 
bezpe"nost naší velvyslankyn  v Kuvajtu 
Jany Hybáškové a mise MZV &R v "ele 
s Janinou H!ebí"kovou v Bagdádu. 
Pokud to vyžadovala situace a existovalo 
výrazné ohrožení, zapojil se do ochrany 
významných resortních zahrani"ních ná-
všt v na území &eské republiky.

VLÁDA ZÁSLUH
P!íslušníci odd lení musejí získat své 

znalosti a dovednosti v základním a po-
kro"ilém kurzu ochrany VVIP. A to p!e-
devším v takových odbornostech, jako je 
taktika, !idi"ská p!íprava, st!elecká p!ípra-
va a boj beze zbran . Mezi tzv. podp$rné 
odbornosti pat!í spojovací a zdravotnická 
p!íprava, komunika"ní prost!edky, znalost 
zbraní, po"íta"ová gramotnost a speciál-
ní technické prost!edky. Jejich prost!ed-
nictvím se nap!íklad zajiš'uje hotelová 
místnost chrán né osoby.

Pon kud paradoxn  komplikuje per-
sonální napln ní odd lení nemalé mezi-
národní renomé jednotky. Lidé vyjížd jící 
do zahrani"í jako doprovody VVIP získá-
vají kontakty a mnohdy i konkrétní nabíd-
ky práce pro renomované mezinárodní 
organizace, které jsou mnohem lépe 
honorovány. To se samoz!ejm  projevu-
je ur"itým odlivem kvalitních odborník$. 
Na druhou stranu si p!íslušníci odd lení 
mohou, pokud mají n jakou zajímavou 
nabídku, zažádat o neplacenou dovole-
nou, a to i v délce trvání nap!íklad jed-
noho roku. Velení Vojenské policie se jim 
snaží vycházet vst!íc. „Když lidé pracují 
n jaký "as v naší branži v zahrani"í a vrá-
tí se zp t k útvaru, je to pro nás výhodné 
hned z n kolika d$vod$,“ argumentuje 
nadporu"ík Lípa. „Jednak rostou jejich 
odborné kvality, je to pro n  ur"itá forma 
odborné stáže. Zlepší se také jejich jazy-
kové vybavení. Navíc získáme zajímavé 
informace o fungování obdobných složek 
v zahrani"í, o systému jejich p!ípravy 
a výcviku, ale i o bezpe"nostních speci-
Þ kách regionu, ve kterém p$sobí. To má 
pro nás také nemalou cenu.“ 

Každý, kdo nastupuje k Útvaru spe-
ciálních operací, by si m l uv domit, 
že nejde jenom o to, co mu tato práce 
nabízí. P!edevším by m l být schopen 
se v n které ze specializací vypracovat 
na špi"kovou úrove% a p!edávat své 
znalosti ostatním. &eká ho totiž práce 
v jednotce, která nemá tabulkov  žád-
né instruktory. Prost  výuku každé od-
bornosti vede ten, kdo ji zvládá nejlépe. 
V útvaru totiž panuje tzv. vláda zásluh. 
Jedná se o jakýsi neformální statut, 
o p!irozenou autoritu. Lidé respektu-
jí a také naslouchají tomu, kdo má k té 
dané konkrétní v ci nejvíce co !íci. A ne-
záleží p!itom na funkci ani hodnosti. „Já 
osobn  mohu !ídit nap!íklad zam stná-
ní v boji beze zbran , a to díky tomu, 
že se této aktivit  v nuji v podstat  
od d tství. Mám na starost i st!eleckou 
p!ípravu a taktiku ochrany VVIP, ve které 
pat!ím k lidem s nejv tšími opera"ními 
a výcvikovými zkušenostmi,“ upozor%u-
je nadporu"ík Lípa. „Další kluci vynikají 
nap!íklad v taktické p!íprav , !ízení au-
tomobil$, boji beze zbran , st!elecké 
p!íprav , ve zdravotnické p!íprav , ovlá-
dání po"íta"$ "i ve spoja!in . Snažíme 
se takto vzájemn  dopl%ovat a pomáhat 
jeden druhému nahoru ve všech rele-
vantních odbornostech.“ 

Naprostou v tšinu "inností d lají p!í-
slušníci SOGu dobrovoln , prost  je to 
baví. Odevzdávají tak mnohem více, než 
kdyby jim to n kdo na!ídil. Výjime"ným 
d lá tento útvar i jakási speciÞ cká Þ rem-
ní kultura. „Neustále opakuji, že chci 
d lat trenéra týmu první ligy a podle 
toho musí vypadat i náš p!ístup. Pokud 
budeme chtít hrát pouze krajský p!e-
bor, tak p$jdu rad ji jinam. Obdobn  
k tomu p!istupují i ostatní,“ zd$raz%uje 
nadporu"ík Lípa. 

Nácviku odražení úto"níka p!i p!esunu 
chrán né osoby jsou v novány všech-
ny "ty!i dny výcviku na bechy%ském le-
tišti. Obm %ují se pouze r$zné varianty. 
Nezastupitelnou sou"ástí výcviku ochra-
ny VVIP je i nácvik boje s ostrým st!eli-
vem v týmech, s p!ejezdy vozidel, p!i 
jejich rychlém opušt ní, p!i p ších p!esu-
nech, p!i evakuaci chrán né osoby a za-
dýmení místa s nep!etržitou krycí ostrou 
st!elbou ostatních "len$ týmu. Výcvik 
nemá v naší armád , co se tý"e realis-
ti"nosti provedení, obdobu. Vyžaduje to 
však d$kladnou p!ípravu, b hem které 
jsou spo"ítány nejen úhly výst!elu, ale 
i p!ípadného odrazu st!ely. Nezbytné je 
rovn ž zvládnutí bezpe"né manipulace 
se zbran mi, maximální p!esnost, p!edví-
davost a celková úrove% vyzrálosti a vy-
cvi"enosti p!íslušník$ útvaru. 

„Zájemc$m o službu v ochranné "ás-
ti útvaru mohu doporu"it, aby posoudili, 
zda by je taková nápl% práce skute"n  
bavila. Musejí si odpov d t na otázku, 
zda cht jí být jen n jakým zam stnan-
cem, anebo odborníkem-profesionálem, 
a zda jsou ochotni také pro dosažení 
této úrovn  nemálo ud lat. Pokud ano, 
a' pravideln  sledují rubriku kariéra 
na stránkách www.army.cz, kde SOG in-
zeruje aktuáln  probíhající výb rová !í-
zení,“ radí nadporu"ík Lípa. „P!ípadným 
zájemc$m zárove% doporu"uji zdokona-
lovat se ve všech uvedených odbornos-
tech a získávat všeobecný spole"enský 
a bezpe"nostní rozhled. M li by také 
hledat odpov ( na otázku, pro" bychom 
si ze všech ostatních ú"astník$ m li 
vybrat práv  je, co dokážou a co nám 
mohou nabídnout? Pat!í sem i informa-
ce o tom, "eho všeho se jim díky jejich 
úsilí již poda!ilo dosáhnout a jak to jsou 
schopni prokázat.“

VELITEL ÚTVARU SPECIÁLNÍCH OPERACÍ
VOJENSKÉ POLICIE

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ SYSTEMIZOVANÝCH MÍST
STARŠÍCH INSPEKTORŮ – OSOBNÍ OCHRANA VVIP

TERMÍN ODEVZDÁNÍ 
STRUKTUROVANÝCH 

PROFESNÍCH ŽIVOTOPISŮ
Nejpozději do 30. 6. 2008

na e-mailovou adresu mlipo@seznam.cz 
(připište k životopisu i číslo mobilního 

telefonu; do životopisu uveďte především 
ty skutečnosti, které prokazatelně 
potvrzují, že jste aktivní jedinec, který 
je schopen na sobě a pro ostatní tvrdě 
pracovat a dosahovat nadprůměrných 
výsledků ve své činnosti).

TERMÍNY A PRŮBĚH 
DALŠÍCH KOL 

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ω Po posouzení zaslaných 

životopisů budou vybraní 
účastnící výběrového řízení 

kontaktováni telefonicky v průběhu 
měsíce července 2008 a bude s nimi 
dohodnut termín osobního pohovoru 
(v některých výjimečných případech 
je možné dohodnout osobní pohovor 
i individuálně).
Ω  Osobní pohovory proběhnou 

především ve dnech 7. 8. a 8. 8. 2008 
(na toto období doporučujeme 
s předstihem si zajistit volno) nebo 
individuálně v osobně dohodnutých 
termínech. 

Ω  Po posouzení výsledků pohovorů 
budou vybraní účastníci výběrového 
řízení pozváni k účasti v intenzivní 
testovací části, která proběhne 
ve dnech 11. 8 – 15. 8. 2008 (na toto 
období doporučujeme s předstihem si 
zajistit volno), a o tomto rozhodnutí 
budou vybraní účastníci informováni 
nejpozději dne 8. 8. 2008 ve večerních 
hodinách telefonicky.

POŽADUJEME
Ω  5 let praxe u ozbrojených sil nebo 

ozbrojených sborů
Ω  předpoklad pro získání bezpečnostní prověrky 

na stupeň TAJNÉ
Ω  vynikající fyzickou zdatnost
Ω  výborný zdravotní stav, psychickou a fyzickou 

odolnost
Ω  středoškolské vzdělání s maturitou
Ω  nadprůměrné řidičské schopnosti a zkušenosti 
Ω  dobrou znalost Prahy a ČR
Ω  všeobecný rozhled a kultivovaný projev
Ω  nadprůměrné výsledky ve střelbě a v úpolových 

sportech nebo bojových uměních
Ω  znalost anglického jazyka a zahraniční mise

(je výhodou)
Ω  vysokou motivovanost, komunikativnost 

a samostatnost stejně jako schopnost pracovat v týmu 
Ω  ochotu pracovat v režimu pravidelné a dlouhodobé 

odloučenosti
Ω  aktivitu, konstruktivní přístup a ochotu nést 

zodpovědnost za výsledky své činnosti
Ω  osobnost, která hledá spíše profesi než pouze 

zaměstnání

NABÍZÍME
Ω  získání profesně unikátní kvalifi kace 

(nadstandardní výcvik a praxe)
Ω  zodpovědnou a prestižní práci (prostředí VVIP, 

specifi cká „fi remní kultura“ organizace)
Ω  neustálé zdokonalování v relevantních odbornostech 

(s předpokladem vykonávat vlastní instruktorskou 
a lektorskou činnosti v přidělených odbornostech)

Ω  možnost nasazení v zahraničí
Ω  možnost kariérních přestávek a návratu na původní 

místo pro činnost v profesně relevantních oblastech 
mimo resort MO (především bezpečnostní činnosti 
u mezinárodních organizací)

Ω  dobré platové podmínky (9. platová třída, příplatky, 
příspěvek na bydlení) a výhody plynoucí ze služebního 
poměru vojenského policisty


