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¢ Jednou z nejviditelnějších činností 
Vojenské policie je v poslední době působení 
v zahraničních misích. Máte nějaké bližší 
informace o jejich budoucnosti, zejména o té 
v Iráku?

I když v dnešním Iráku  samozřejmě nic není 
stoprocentní, vycházíme ze slov našeho pre-
miéra, který prohlásil, že si dovede představit 
působení našich vojáků v Iráku i v roce 2007. 
Naším úkolem je tedy být připraveni i na tuto 
variantu. 

¢ Vojenská policie však počtem svých pří-
slušníků není zrovna velkou složkou armády. 
Nezatěžují vás zahraniční mise až příliš?

Je pravda, že náročné to je. Z lidí ve výkonu 
již v nějaké misi byl téměř každý a například 
v posledním kontingentu v Iráku jsou plné dvě 
třetiny policistů, kteří jsou zde opakovaně. Na-
sazení v Iráku jim již nedává příliš nového, na 
druhou stranu ale mohou lépe využívat svých 
zkušeností. Musím přiznat, že naši činnost 
doma v republice to ovlivňuje, neboť deset až 
třináct procent našich příslušníků je neustále 
v některé z misí nebo se do mise připravují. To 
se pak projevuje zejména nárůstem přesčasové 
práce těch ostatních. Nelze totiž připustit sní-
žení úrovně policejního zabezpečení jednotek 
na území České republiky. 

¢ Jednou z nejdůležitějších věcí armády je 
její výzbroj a výstroj. Naše letectvo dostalo 

ve verzi policejní, což umožní jejich použití 
například při demonstracích. Modernizaci 
chystáme také v oblasti spojovací techniky, 
protože podobně jako třeba počítače, také 
radiostanice a komunikační zařízení poměrně 
rychle zastarávají. 

¢ Pojďme nyní k organizační struktuře 
Vojenské policie. Chystáte se na nějaké 
zásadnější změny?

Vojenská policie se plně přizpůsobuje dislo-
kaci jednotlivých vojenských posádek v rámci 
reformy ozbrojených sil. Pokud se někde zruší 
útvar, tak tam automaticky končí i Vojenská 
policie. Nic zásadního sami ale neplánujeme. 
Dojde-li k plánovanému opuštění posádky 
Tábor, jsme připraveni přesunout zdejší 
velitelství do nedaleké Bechyně. Změna čeká 
odbornou školu Vojenské policie ve Vyškově, 
která od 1. července přejde do naší podříze-
nosti. Nechceme nijak narušovat zaběhnutý 
systém Vojenské akademie, nicméně bylo 
třeba odstranit stav, kdy žáci kurzů měli často 
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Patnáctý rok svojí existence oslaví v letošním roce Vojenská policie. Její 
příslušníci si za tu dobu získali respekt a mnohá uznání jak vojenské, 
tak  civilní veřejnosti. U příležitosti výročí jsme proto o rozhovor 
požádali jejího náčelníka brigádního generála Oldřicha Kubáta. 

vyšší oprávnění než jejich učitelé. Ti budou 
moci konečně plně využívat zákona o Vojenské 
policii. 

¢ Rok 2006 je rokem, kdy má naše armáda 
dosáhnout počátečních operačních schop-
ností. Jsou v této souvislosti stanoveny 
nějaké konkrétní cíle i pro Vojenskou policii?

Ano, jsou, nijak se nevymykáme z celé 
armády. Pokud jde o plnění úkolů vyplývajících 
ze zákona o Vojenské policii, tak již v cílovém 
stavu jsme. V rámci dosažení počátečních ope-
račních schopností vyčleňujeme rotu Vojenské 
policie pro úkolové uskupení. Navíc máme 
ještě jeden závazek vůči Severoatlantické 
alianci, kterým je podíl na vytvoření mnohoná-
rodního praporu Vojenské policie. Ten vzniká 
na území Polska a naši policisté v něm budou 
zastoupeni jednou četou a několika příslušníky 
štábu v celkovém počtu tří desítek osob. 

¢ V poslední době vás poměrně výrazně 
reprezentují i příslušníci Útvaru speciálních 

operací VP, známého pod zkratkou SOG. Ob-
čas však zaznívají hlasy kritizující vznik této 
jednotky. Můžete zhodnotit její dosavadní 
činnost?

Pro nás je důležité jedině to, jak nás 
hodnotí ti, v jejichž prospěch je tento útvar 
využíván, včetně koaličních partnerů. V tomto 
ohledu dostáváme pouze kladné ohlasy. Je 
pravda, že zakládání speciálních jednotek 
vypadá jako módní záležitost, nicméně 
v našem případě neumíme některé úkoly řešit 
jinak než právě takovýmto útvarem. SOG 
slouží jako jakási nadstavba pro hotovostní 
systém VP. Kromě toho jsou jeho příslušníci 
využíváni k plnění dalších úkolů, ať už doma 
nebo v zahraničí jen proto, že je umí kvalitně 
plnit. 

¢ Důležitou součástí vaší práce je i odha-
lování a prevence trestné činnosti v armádě. 
Došlo zde k nějakému posunu, zejména 
v souvislosti s profesionalizací? 

Přesné statistiky ještě zpracované nejsou, 
nicméně již teď můžeme určité trendy 
jasně vypozorovat. V souvislosti s odcho-
dem vojáků základní služby se dostaly do 
pozadí vojenské trestné činy, a naopak 
převládla trestná činnost majetková. Máme 
zde výrazný nárůst prošetřování podezření 
z trestných činů a přestupků jak u důstoj-
níků, tak i praporčíků. Je to však dáno tím, 
že po odchodu vojáků základní služby se 
vojenští policisté mohli více soustředit právě 
na vyhledávání této činnosti. Pokud jde 
o počet dopravních nehod v resortu, tak zde 
jsme se příliš nezlepšili, nicméně výrazně se 
zmenšily jejich následky. Je také potěšitelné, 
že za poslední období nebyla žádná nehoda 
služebního vozidla způsobena jízdou pod 
vlivem alkoholu. Myslím si, že zde svou roli 
hraje i určitý tlak velitelů i případné obavy 
ze ztráty zaměstnání, která by takovýmto 
hříšníkům hrozila. 

¢ Máte přehled, jak fungují vojenské 
policie v jiných aliančních armádách? Lze je 
srovnat s tou naší?

Srovnání je velice těžké, protože prakticky 
v každé zemi fungují vojenští policisté origi-
nálním způsobem, ať už jde o právní vymezení 
nebo jejich organizační zařazení. Myslím si, 
že naše schopnosti a možnosti jsou s nimi 
plně srovnatelné a že v některých oblastech 
naše kolegy dokonce převyšujeme. Vidíme to 
zejména v zahraničních misích, kde denně 
spolupracujeme s vojenskými policisty např. 
z Velké Británie, Slovenska či Německa.

nové letouny a vrtulníky, pozemní síly zavá-
dějí modernizované tanky a chystají se na 
nové transportéry a automobily. Jak je na 
tom s výzbrojí Vojenská policie?

Myslím si, že jsme v poměrně dobré situaci. 
Je to dáno i tím, že Vojenská policie jako rela-
tivně mladá složka armády, navíc od počátku 
plně profesionální, musela své vybavení poři-
zovat od základu nové. To je podstatný rozdíl 
oproti jiným jednotkám, které mohou vystačit 
i se starší technikou. V současnosti nás asi 
nejvíce bolí zabezpečení našich lidí právě 
v zahraničních misích. V Iráku potřebujeme 
zejména obrněnou techniku. Naší představou 
je malé rychlé obrněné vozidlo s určitou 
palebnou silou, které by poskytlo policistům 
dostatečnou ochranu. První kroky akvizičního 
procesu na čtyřkolové vozidlo již byly učiněny. 
Předpokládáme, že v průběhu několika let 
bychom pořídili asi dvě desítky těchto vozidel. 
Jako doplňkovou variantu jsme pak zvolili 
nasazení pancéřovaných vozů Land Rover, 
které v Iráku poskytnou ochranu alespoň proti 
ručním zbraním. Jejich nedostatkem je však 
malá možnost osádky aktivně se bránit. Pokud 
jde o kolové obrněné transportéry, které hodlá 
armáda pořídit, je plánováno vyčlenění osmi 
kusů pro Vojenskou policii. Jejich úkolem 
bude hlavně zajištění plnění úkolů policistů 
společně s jinými jednotkami, které budou 
touto technikou také vybaveny. Dva transpor-
téry budou ve spojovací verzi a zbylých šest 


