Poslední salva
Klub České a Slovenské obce dělostřelecké při posádce Vyškov a někteří další
příslušníci posádky Vyškov se dne 26.10.2010 zúčastnili ukázky u 13. dělostřelecké brigády
(13. db) v posádce Jince a následně střeleb ze 122 mm RM vz. 70 a 152 mm ShKH vz. 77 ve
Vojenském výcvikovém prostoru Brdy. Byly připraveny i ukázky průzkumných a
pozorovacích prostředků, které jsou ve výzbroji 13. db.
Přítomné hosty přivítal tiskový a informační důstojník 13. db kpt. Michal Abrhám,
informoval je o průběhu ukázek a následně je provedl po kasárnách 13. db a ukázal jim
vybrané objekty posádky.
V posádce Jince nás také vítalo krásné a slunečné podzimní počasí, které bylo po celý
den ukázek. I to mělo výrazný vliv na celkové příjemné atmosféře.
Ve dnech 25.- 26. října 2010 se ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy uskutečnil
nácvik střelby a řízení palby s bojovou ostrou střelbou 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu
(smdo) z posádky Jince a toto cvičení vyvrcholilo právě 26. října ve 12,00 hodin, kdy byl dán
povel k „Poslední salvě“ ze 122mm raketometů vz. 70. Zaměstnání bylo nejenom
plánovaným výcvikem dělostřeleckého oddílu v operaci na vynucení míru, ale zároveň
důstojným rozloučením s tímto účinným palebným prostředkem, který bude na konci
letošního roku vyřazen z výzbroje Armády České republiky.
Ţe se jednalo o velkolepou podívanou svědčí i účast řady významných představitelů
velení AČR. Na akci byl přítomen např. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR genmjr.
Ing. Josef Bečvář, velitel společných sil genmjr. Ing. Hynek Blaško a velitel sil podpory brig.
gen. Ing. Jaroslav Kocián. Přítomni byli i další velitelé útvarů a brigád AČR, ale i
představitelé měst a obcí z regionu, členové České a Slovenské obce dělostřelecké, kluby
vojenských důchodců a další hosté.
Poslední salvu zahájil velitel 13. dělostřelecké brigády, plk. gšt. Ing. Jan Třináctý.
Všichni s napětím a očekáváním sledovali odpálení salvy 160 raket ze čtyř
raketometů, jejichţ úkolem bylo zničit cíle v cílové ploše Tok ve vzdálenosti necelých sedmi
kilometrů.
"Karafiát 12, palbu stav, 2 salvy čtyřmi! Proveďte 21, cíl 1115, pěchota, s velkým
krouţkem, dálka 284, libela 30-03, hlavní směr doleva 2-37, rozevřít po 0-01, pal! Zde
Karafiát 20!"
Tak takový, nebo podobný povel jiţ u dělostřelectva AČR neuslyšíme, protoţe právě
dne 26.10.2010 se dělostřelectvo AČR naposledy rozloučilo ostrou střelbou s raketomety,
které mělo ve výzbroji jednotek AČR dlouhých 40 let. Poslední salva sto šedesáti raket ze čtyř
122 mm RM vz. 70, byla ojedinělou a poslední podívanou.
O profesní připravenosti příslušníků dělostřelectva k plnění jednotlivých palebných
úkolů se přesvědčilo více jak 400 hostů i při druhé raketometné salvě, která byla doplněna
střelbou ze 152mm ShKH vz. 77.
Dopady střel do cíle nenechaly nikoho na pochybách a na první pohled bylo zřejmé, ţe
dělostřelci úkol splnili výtečně. Jejich snahu ocenil v závěru cvičení i velitel společných sil
genmjr. Ing. Hynek Blaško, který poděkoval příslušníkům 132. smdo za skvěle odvedenou
práci.
K bezproblémovému průběhu střeleb přispělo i krásné, slunečné podzimní počasí a
výborné meteorologické podmínky ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy a skvělá
viditelnost, jenţ celkově umocnila celý záţitek z posledních střeleb z raketometů. To svědčí i
o tom, ţe nad poslední salvou bděla Svatá Barbora, patronka dělostřelectva.
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Od 1. ledna 2011 bude ve výzbroji 13. db pouze jediný palebný prostředek, a to
152mm ShKH vz. 77 Dana.
122 mm RM vz. 70 budou z výzbroje Armády ČR vyřazeny na konci roku 2010 a
nebudou nahrazeny ţádným jiným zbraňovým systémem.
Je nutné říci, ţe 122 mm raketomety vz. 70 slouţily po celých 40 let bez jakýchkoli
problémů. S jistou nostalgií na ně budou bývalí, ale i současní příslušníci dělostřelectva AČR
uţ jen vzpomínat. Ale ţivot a potřeby AČR jdou dál. Můţeme jen doufat, ţe někdy
v budoucnu dostane dělostřelectvo AČR nové a kvalitní zbraňové systémy, srovnatelné se
systémy dělostřelectva moderních armád.
Klub ČaSOD při posádce Vyškov touto cestou děkuje příslušníkům 13. db, ale i
příslušníkům GŠ AČR a velitelství Společných sil za vytvoření příjemných podmínek pro
hosty ukázek, moţnost se ukázek zúčastnit a shlédnout tyto poslední střelby.
Poděkování patří i předsednictvu klubu a zejména kpt. Ing. Pavli Šlimarovi, který akci
pro klub připravil a zorganizoval.
Ing. Miroslav Hrebíček, CSc.
Ilustrační totografie:

2

Ilustrační fotografie byly převzaty z http://www.acr.army.cz/
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