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Pěší rota cvičila v areálu rozvodny E.ON v Otrokovicích 

Otrokovice 5. dubna 2019 

V areálu rozvodny E.ON 110 kV v Otrokovicích se uskutečnilo ve dnech 4. – 7. dubna 2019 cvičení 

Pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Zlín a složek Integrovaného záchranného 

systému Zlínského kraje „Libavá - Jaříč 2019“.   

Hlavním cílem cvičení bylo procvičit Pěší rotu Aktivní zálohy KVVZ Zlín ve střežení a ochraně 

strategicky důležitého objektu za krizových stavů a dále prověřit koordinaci s dalšími složkami 

Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. 

„Na ochranu a zabezpečení strategických míst, mezi něž patří i energetická zařízení, klademe velký 

důraz, zvláště v dnešní době. Zkušenosti z každého cvičení jsou pečlivě zapracovány do krizových 

plánů společnosti. Děkujeme Krajskému vojenskému velitelství Zlín, které využilo možnost cvičit 

společně s aktivními zálohami přímo v areálu rozvodny. Rozvodna 110 kV je významným 

distribučním zařízením společnosti E.ON Distribuce,“ říká Zdeněk Bauer, předseda představenstva 

E.ON Distribuce a dodává: „věřím, že situace, na které se připravujeme, nikdy skutečně nezažijeme“. 

„Prováděný výcvik více než padesáti záložáků byl zaměřen také na činnost na kontrolně 

propouštěcím místě. Tento režimový, regulační a kontrolní bod (prostor) byl umístěn před hlavním 

vjezdem do areálu a byla zde prováděna kontrola oprávněnosti vstupu osob či vjezdu vozidel nebo 

detekce přítomnosti zbraní a nástražných výbušných zařízení. Právě zde byla situována dynamická 

ukázka – odražení útoku narušitele při pokusu o násilný vjezd do areálu s použitím ručních zbraní,“ 

přibližuje podrobnosti cvičení plukovník Petr Potyka, ředitel Krajského vojenského velitelství Zlín. 

Do dynamické ukázky byly také zapojeny prvky Integrovaného záchranného systému Zlínského 

kraje, jednotky Policie České republiky a týmy Zdravotnické záchranné služby.  

Tomáš Drápal, příslušník Krajského vojenského velitelství Zlín. Který cvičení řídil, poděkoval všem 

složkách za vstřícný přístup, a také společnosti E.ON za možnost cvičit v prostoru rozvodny.  
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