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Nafizeni 
ministra vnitra CSSR 

z.e dne 10. března 1970, 
jímž se vydávajl jednotné pokyny pro zřizováni pohotovostních 
útvarů ~řejné bezpečnosti ve siµyslu usneseni vlády CSSR 

číslo 180 ze dne 23. července 1969 
'I 

I 

\ 

( 

V zájmu zabezpeč.eni je'anotného postupu při zřizováni a výstavbě pohotovostnlch 
útvartl Veřejné bezpečnosti, jejich organizace, 'úkoltl a materiálně technického zabezpečení 

vydávám: 

·1. Zásady pro výstavbu pohotovostnich útvarů Veřejné bezpečnosti (přiloha č. 1), 
?. Pokyny pro výběr brancd k pohotovostnf m útvard~J Vel' ezpečnosti ( přHoha č. 2), 
3. Pokyny pro zabezpečeni spojeni u pohot :\ atv -~ jné bezpečnosti (přllo-

ha č. 3). ' . 
6 

pf O stu 
pout. 

Úkoly spojené s výstavbou 'pohotovostnlch útvari\ ve smyslu· tohoto nařizeni pro
vedou nár?

1
dnf ministerstva vnitra .. 

Toto nařízeni nabývá účinnosti dnem vydáni. 

Cj.: B0-~46/10-1969. 
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Ministr vnitra CSSR: 
Ing. R ad k o' K A S K A v. r. 
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- . ' . 
ernoha č. 1 k nal'1zen1 ministra vnitra CSSR č. 10/1979 

ZASADY 
pro vfstavbu pobotovostnfcb útvarů 

Veřéjné bezpečnosti 

I. 

Obecná ustanovení 

1. K po~není ·akceschopnosti Veřejné bez- · 
pečnosti se zřizuji: 
a) PÓhotovostDf útvar Veřejné bezpeěnos:. 

ti pro CSR„ . 
b) Pohotovostnl .ú~var Vefeiné bezpeěnos· 

t1 J>rO . SSR.- . 
(Zřízeni těchto . útvartl J:>ylo schváleno 

, usnesením vlády CSSR č. 180 ze dne 
23. červerice ' 1969. ) 

1 funkčnich platů a kvalÍflkačních před
pokladiL 
Stanoveni funkci, funkčn)ch .platd a kva
lifiI<ačních předpnkladů musí odpovidat 
tariJikačnfm a systemizačním zásadám 
stanovených ministerstvem vnitra c_ss~. 

5. Pohotovostní útvary VB plni P.Ořádkově . 
ljezpečnostní úkoly podle potřeby na ce-
lém ú~emí n,árodni republiky. • 
Nasazeni pohotovostniho útvaru VB na 
území druhé republiky je možné jen po 
vzájemné dohodě ministrů vnitra národ
nfch republik. 

2. Pohotov9stni útvary Veřejné bezpečnosti 6. Podřízenost pohotovostniho útvaru VB a 
plµi .tyto základnf úkoly: · nomenklaturu . jednotlivých funkcí u po-
a) vytvářejí stálou pohotovost přislušnf- hotovostnfch útvarů stanovi ministři vni-

k1l" a · technlCkých prostředkO. k ·zvlád- tra národnfch republik. 
nuti · i mimořádných ·události, demon- 7. Příslušnici ·pohotovostních útvarů VB jsou .--
strací a porušování veřejného pořád- kasárensky ubytováni a stravovánl. Pří-
ku velkými skupina.mi osoQ, slušné předpisy upravujicí vnitřni řád po-

b) posilují výkon bezpečnostn1 služby VB hotov,p~~ich útva~ů vydajf ministři vnitra 
zejména ve velkých· městech a při vel- t :H ái:o~tc;lf \ republik. 
kých soustředěních obyvaťel$tva (~~C ~ s~\nb~lt~í útvary VB zajišťují potřeb
nosti, manifestace apod.), p0 uz.e pt nou pohotovost příslušníků pohotovost-

c) . plní funkci qdborné nást.upní školy ních útvarě. VB a potřebného počtu zod-
Veřejné b~zpečnosti pro příslušnlky P?vědnýc~ velitelů, po~le rozh.odnutl ~i-
zařazené u pohotovostnfch útvarů. mstrů vmtra národních republik nebo j\

mi určených funkcionářů. 

II. 9. Pohotovostní útvary .VB ' zahájí činnost 

Organizaěni zásady 

3. Pohotovostní útvary Verejné bezpečnosti 
se zřizují · s těmito , počty příslušníků: 

/' a) pohotovostní útvar Veřejné bezpečnos
ti pr,0 CSR: 1200 přislušnťktl pohoto- . 
vostního útvaru a 400 přislušnlktl VB 
stálého stavu, zařazených .ve štábnich 
a pomocných útvarech pohotovostniho 

k 1. 9. 1970 a budou postupně doplňová
ny tak, aby k · 1. . 9. 1971 dosáhly ~lánova- -
ných počtd: . . 

10. K pohotovostním útvartlm VB jsou zařa
zováni jen předem vybraní branci, kteří 

útvar4 VB, 1 

1 b) ponowvostni útvijr Veřejné bezpečnos
ti prQ SSR: 600 př~slušniků pohotovost
rílho útvaru a 200 přislušníktl VB stá
lého stavu zařazených ve štábních "a 
pomocných útvarech pohotoyostního 
útvaru VB. 

4·. Pohotovostn1 útvary VB zřizuji ministři 
vnitra národních rep4olik. Stanovi zejmé
na dislokaci a organizaci pohotovostních 
útvartl VB a vydajl tabu~ky počtů, funkci, 

,. 

'· 

se dohodou zaváži po ukončeni náhradní 
vojenské služby vstoupit do služebnfho 
poměru příslušnfka Veřejné bezpečnosti a 
vykonávat po dobu 19 měsiců službu u 
pohotovostnfho útvaru VB a potom ještě 
dalši tři roky u výkonných součásti Ve- -
řejné bezpečnosti. 

11. Náhradní vojenskou · službu vykonávají 
vybrani branci u výcvikových . praporů 
co. 
Prvni branci přejdou od výcvikových pra
porů CO k po~otovostnim útva.rům VB -
400 pro pohotovostní útvar Vl[~SR a 200 
pro pohotovostni útvar. VB SSR - k 1. 9. 
1970 a potom vždy k 1. .3. a k 1. 9. kaž
dého roku v uvedených počtech. 
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12. Nábor branci\ k p9hotovostnfm ťítvarllm 
VB zajistí národní ministerstva vnitra ve 

,smyslu "Pokynll pro výběr branct"l k po
hotovostnťm útvarllm VB". 

Do té doby mdte'!.~ ~;e~~~· 
nlho . ti tvaru VB vrkó"nlQ'f; ~'ň po'd_ · 
dohledem ~zkušeněho pftsl n-nti VB. . . 
ve druhém a třetím Stupni še p·rohfubuje 
teoretická t praktická .'l>řiprava p-ro . p~ně:. 
ni 11kol0. pohotovosfnícth _ťítvarti a pro bu- ' 
doucí zařazeni přfslušnfka na ry~o)'lnýc;h 
součástech VB ze Jména pro -výkon -pořád
kové, dopravnl ai kriminální služQY· , 

- . 
· 13. Po splněni doby výkonu služby u pohoto

vostnich útv.arll VB budou příslušnici 
těchto útvar-O. zařazeni k výkonu bezpeč
nostní s~užby na volná systemiwvaná mls
ta ve Veřejné bezpečnosti, případně u. ji
ných složek ministerstva vnitra. 

• 

14. Po 'ukončeni závazku stanoveného doho
dou ve smyslu čl. 10 těchto zásad bude 
příslušníkllm umožněno ztlstat ve · služ
bác~ V~řejné bezpečnosti, přlpadně . jiné 
složky, pokud se nerozhodnou odejít ze 
služeb ·ministerstva vnitra. . . \ . 

IV. 

MatériálnA technické zabezpeňenf ·. · 

19. MateriálJlě technické a finančnt zabezpe
čení pohotc;>vostniéh 6tvarfí >VB pr~vádějí 
národní ministerstva vnitra. · , .... 

, 15. Přfpadné porušeni závazkd vyplývajicfch 
z dohody bude řešeno ve smyslu zákon
ných ustanoveni. 

' t 'l f ... ~ '\ • • ( ... ...... 

20. VystroJeni,' .vyzbrojen~. · vybaveni a n,ál-e-
žloostl· přlslušnfkt'l pohotovostntch titvard ' 
VB' jsou shodné s výstroji; výzbro)f, vyba
venfm a náležitostmi přfsh,1šnfkd .Veřejné 
bezpečnosti. Vzhledem k úkÓldm jsou po
hotovostní ťítvary VB a jejich pl'fšlušnlci· 
navíc vybaveni speciálnfmi prost~~ky J>rO 
provádění hromadných zákrokll a pro 
.ochranu zakročujících pfislušnfkd. 1 

„. 

IIJ. 
Zásady pro prováděni vfcvlku a školeni 

16. ·Výcvik a školení u pohotovost~íeh útvartl 
VB je prováděno podle osnov , pro základ
ni odborné · školy VB a je rozšířeno o ná-

. cvik zákrokil pod jédnotným velením, o 
výcvik se speciální technikou přidělenou 
pohotovostním· útvarllm VB a o výcvik 
v řízení motorových vozidel - automo-
bilů.. ' 

2L Vfvoj nových techntckých prostředktl pro. 
pohotovostnf ú_tvary VB i pro ochranu zi
kročujících přislušnfkll zajišťuje federál
ni mtn~sterstvo vnitra na zákládě poža
davkQ. národnťch ministerstev vnitra. o 
st~ vývoje jsou národni ministerstva 

'ustavně informevána. 
17. Výukový proces je rozložen na celou do- . 2~. zibežpečení spojeni pbhotovostnfch útva

bu ~ařazení př[slušníka k pphotovostní- ~ ~ VB řťdí správy spojen!'. MV CSR a MV 
mu !ltvaru, to je na 19 měsicll. V posled- ~ " SSR ve smyslu ,;Zásad pro . zabezpečení · 
ním měsici sklád~ každý příslušník závě- °' ._<> spoJ·ení pohotovostních útvarll VB". 
rečné odborné zkoušky a dostane vysvěd- () q 
čení o absolvováni základní odborné ško · :; 

. ly VB. ~ 
~o 

18. Výuka je - vzhledem k doplňování poho-
tovostních útvartl VB - rozdělena do tři 

v . 

Závěrečná ustanovení 

stupňů.. . 23. Nezbytňou koordinaci prací spojených 
s budováním pE>hotovostních 6tvarll VB, 
při kterých je · třeba zajistit potřebnou 
jednotu, zejména při stanoveni výukových 
a výcvikových osnov, řádu vnitřní služby 
pohotovostnťth ú:tvarll, · vybavení typy 
technických prost~edktl, výstroje a vý
zbroje zajišťuje federální ·ministerstvo 
vnitra . 

V průběhu prvního stupně skládají pří
slušníci dílČí zkoušku ze znalosti práv a 
povinnost[. příslušníka . VB, ze znalosti 
předpisů. o zákrocich, o použťváni mirněj
šťch . wostředků a o· použití zbraně. Po - -
složení této dílčí zkoušky je příslušník 
pohotovostního útvaru VB oprávněn pro
vádět samostatný výkon hlldkové služby. 

. ' 
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Pl'llobn č. 2 k nnl'fzenf ministra vnitra CSSR č. 10/19~0 

POKYNY 
pro vjběr branc11 k pohotovostnlm útvar6m 

Veřejné beziieěnusti · ' 

Součinnost služebních orgán'O m1n1sterstva jenskou správou vytypuji a doporučí bran-
vnitra. CSR, SSR a .CSLA' při doplňování poho- ce, kteří před. nástupem vojenské základni 
tovostn1ch t1tvard se řldi vzáJemp.ou dohodou služby splňuji podmlnky pro přijeti a pro-

. mezi federálním ·~isterstvem vnitra a mi- jevují zájem o službu ve Veřejné "Qezpeč-
nisterstvem národní obrany, která je obsaže- nosti. Okresni vojenská správa určí tyto 
na ve Směrnicích pfo výběr a nábor braÍlcíi branoe ~o náhradní vojenské služby s před-: 
do Pohotovostních Otvartl VB (MNO čj. 03171- určenim výhradně pro pohotóvostnl útva-· -
-13-0M~) a v nai'lzenl nůnistra vnitra CS$R ry VB. 
č. 10, přHoha č. 2 ( P.okyny pro výběr branců 3 .• Branci, kteři byli vybráni pro službu v po-
k pohotovostnlm útvarllm Veřejné bezpeč- hotovostních útvarech VB vykonaji náhrad-
nos~): . , . ni vojenskou službu (5 měsicil) u výcviko-
1. Vybudování a doplňováni početnich stavti vých praporú CO a po jejim ukončeni bu-

přislušniků pohotovostnich útvar~ VB (mi- dou podle platných předpisil přijati do slu-
· mo příslušníků stálého stavu) bude ve sta- žebního poměru k Veřejné bezpečnosti, se 
novených termínech zabezpečováno výbě- všemi nároky a povinnostmi. 
rem z řad branci\ (příslušného ročníku na- Jestliže branci v průběhu nebo pq_ ukonce-
rození), kteřl mají o službu ve Veřejné bez- ni náhradní vojenské _služby odmitnou 
pečnosti zájem. splnit závazek, který jim vyplývá z doho-
Tito branci budou u'rčeni do náhradní vo- dy se služeb!lfJ:ni orgány ministerstva vni-
jenské služby (v rozs'ahu 5 měsícilj jen za tra ... C$R ~~SSR a nenastoupí do poho-
předpqkla<;lu, že se příslušným služební RO~~Mn\~l}\ &1~llfů Veřejné bezpečnosti a 
orgánům MV CSR a MV SSR písemně do- e ~~tit\\\\'A: prokáži svoji nezpilsobilost (po
hodou zaváží: ..,.. pouz fftickou, morální, zdravotni) budou převe-
a) po · ukoneení náhradní vojenské služby deni od výcvikových praporil CO k ct,okon-

vstoupit do služebního poměru k Veřej- čeni základní vojenské služby (v roz~ahu 
· ně bezpečnosti a po dobu 19 měsíců vy- 2 let) k vojenským útvarilm CO nebo utva-
konávat službu v pohotovostním útva- rům CSLA. 
ru VB, 

b) v pro.běhu služby v pohotovostním útva
ru VB úspěšně absolvovat (nástupni) 
odbornou bezpečnostní školu, 

c) po ukončeqí 19měslční služby v poho
tovostnhµ t1tvaFu VB vykonávat (podle 
dohody) další 3 roky službu u Veřejné 
bezpečµosti při ochr~ně veřejného / po
řádku anebo po absolvování odborných 
bezpečnostnich škol a kursti na jiných 
kvalifikovaných úsecích výkonu bez
pečnostní služby. 

\ 
2. Výběr branců musí být proveden odpověd
i ně podle- hledisek, kt,erá jsou podle plat

ných služebních předpist1 . uplatňována při 
výběrovém řizení u nově přijimaných př1-
slušniků k Veřejné bezpečnosti. Zdravotní 
stav a fyzická zdatnost branci\ musí wnož
ňovat výkon služby bez Jakéhokoliv ome
zeni a jejich těles~á výška musí být nej
méně 170 cm. 
Služebni orgány ministerstva vnitra CSR a 
SSR po dohodě s příslušnou okresni vo-

4. Příslušníci Veřejné bezpečnosti, kteří před 
zařazeni m do pohotovostnich útvarti VB 
vykonávali náhradn( . vojenskou službu 
(v rozs,ahu ~ městcti) a musí být před uply
nutím 19 měs1cl1 propuštěni ze služebnfho 
poměru budou po dohodě s příslušnou 
okresnf vojenskou správou povoláni k do
končeni vojenské služby v plném rozsahu · 
(2 roky). 
Příslušníci Veřéjné bezpečnosti, kteři ve 
smyslu usneseni vlády CSSR č. 180 ze dne 
23. 7. 1969, byli zařazeni do pohotovostních 
útvaril VB nesmi být ze služebpich a nebo 
osobnich dilvodt1 před ukončením 19měsíč
ni služby zařazováni na jiné úseky bezpeč
nostní služby a nebo propouštěni ze slu
žebnfho poměru, aniž by dokončili poměr
nou část základni vojenské služby. Služba 
v pohotovostnfm útvaru VB 1 se z tohoto 
hlediska hodnou jako vojenská základn1 
služba. 

' 5. Materiálni zabezpečeni příslušnikil Veřej-
né bezpečnosti, kteří vykonávaji službu 
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v pohotovostnfch útvarech VB se řldf plat-
, nými služebními předpisy. . 

I • 

Výše funkčního platu je stanovena na úrov-
ni hlidkového přislušnlka VB (mimo v~li
telského sestavu a speclalisttl), hodnostnl 
plat podle dosažené služebnl hodnosti a 
diferenciační příplatek v souladu s cha-

\ 
rakterem vykonávané služby. 
Ubytováni a stravováni bude zabezpečeno 
podle platných předpistl pro školy a kur
sy · ozbrojených bezpečnostnlch sborQ. 

I \ 

d) Pf'islušné služebnf orgány .mtnťsterstva 
vnitra CSR a SSR v součinnosti s okres

, ni vojenskou správou organizuji: 
- služebnf prověřeni .vytypovaných -

brancO.; 
- na iákladě kladného výsledku při 

prověřeni organizuji v úzké spolu
práci s orgány OVS pohovorý s vy
typovanými branci a ziskávaji je pro 
službu u pohotovostnich útvartl VB 
poukazetµ na jej{ společenský vý
"znam, možnost celoživotni persp~k-

6. Součinnost služebnich · orgán-O. federálniho ti vy v beipečnpstních sborech, vý-
ministerstva vnitra, MV ČSR a MV S~R s. or- hodné materiální zabezp~čeni apod. 
gány ČSLA ·při výběru brancO. je na jednot- Orgány okresní vojenské správy budou 
livých stupnich řizeni organizována na při pohovorech napomáhat orgáriO.m 
těchto zásadách: ministerstva vnitra a zejména budou 

· MNO brance upowrňovat, že mohou být ur-
a) Federální ~inisterstyo vnitra a čeni k háhradnl vo1·enskě službě · 1·en 

v součinnosti stanovl základnl koncep-
ci výběru brancO., řešl zásadn[ problé- ·· v připadech, že vyjádří souhlas s doho-
m. y a vydáva1·1 po. třebné směrn. ice a po- dou a službou v pohotovostních ťítva-

rech VB. · ·· ~„ ,.,.' ,ky.ny. . r 
· - · · .é) Písemnou dohodu se služebnimi orgá-

b) Ministérstvó vnitra ČSR 8 SSR v sou- ny ministerstva vnitra ČSR a SSR uza-
činnosti s ' přislušriým velitelstvim vo- vírají branci před nástupem do vojen-
jenského okruhu zajistí rozpis směr- ské náhradní služby. Písemná dohoda 
ných čísel na krajské a okresni vojen- se vypracuje (podle vzoru) ve 4 vyho-
ské správy a prostřednictvlm podřlze- . toveniéh a jé založena v evidenčnich 
riých služeqnich orgánll zabezpeči úko- :ifJadech brance na OVS, u služebniho 
ly; které VYI~lývajl v každém kalendář- ~ 1'i~ · 1 •t kád 
n'm roce, - z cel.A organizace výběru 9~· nul mm sterstva vm ra s rovou 

1 
't: p av-omoci (aby při vzniku služebniho 

brancO. v průběhu odvodního řfzenť. / . ~poměru mohla být zalqžena do osobni-
.c) Okresní vojénské správy provedou ~ „ ho spisu) , u výcvikového prapo~u CO a 

v průběhu odvodniho řízeni informace „ " ' v jedné kopii se předá bran9i. . ~ 

brancd o možnostech služby v pohoto f) Výběrové řizení branců s určením pro 
vostnich útvar~ch VB a podle stanové- J pohotovostni 'ť1tvary VB musí být ukon-
ných kritérií provedou vytypováni vhó<J- ~ čeno t~k, aby v zákonném terminu moh-
ných branců a to jak 1.e zájemců o ~luž li být povoláni okresní vojenskou sprá-
bu v pohotovostnkh útvarech VB, tak vou k výkonu náhradn[ vojenské služby 
i z řad ostatních brancO., kteři maji zá- (nejméně měslc před nástupním termí-
jem o určeni do náhradní vojehské nem). · 
služby! Okresní vojenské správy mají g) Nástup brancO. předurčených pro poho-
pov~nnost splnit stanovené směrné čí~- tovostni útvary VB k výkonu náhradní 

' lo i s příslušnou zálohou a nebudou vojenské sh.~žby bude org~nizován ve 
proto. uplatňovat žádná omezeni. 2 nástupních termínech a sice 1. 4. a 
Jmenné seznamy těchto branců předají 1. 10. příslušného roku a to vždy . 500/o 
příslušným služebním orgánům, které stanovených kvót z celkového počtu 

J budou určeny ministerstvy vnitr.a ČSR v ČSR 800 a v SSR 400 btai:iců . v kaž-
. a SSR, vždy do 15. 11. příslušného roku. dém kalendářním róce. 

-. 
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VZOR 

I , 

Ve smyslu usnesení vlády Ceskoslovenské socialistické republiky ze dne 23. červen
ce 1969 č. 180, o zřízení pohotovostn1ch útvarů Veřejné bezpečnosti a výcvikového pra-
poru CO, se uzavírá " 

DOHODA -
I 

m·ezi brancem (jméno, pfljmení, data ,1tarozeni, bydliště) a služebními orgány Sboru ná- . , _ 
rodní bezpečnosti. . 

Za předpokladu, že ve smyslu. § 30 zákona č. 92/49 Sb. (branného zákona) ·budu 
ja~o branec určen k náhradn1 vojenské službě se zavazuji: 

1. Po ukončení náhracjní vojenské služby vstoupit do služebního poměru ke Sboru 
národní bezpečnosti a po ,dobu 19 měsiců vykonávat službu v pohotovostním 
útvaru Veřejné bezpečnosti se všemi právY, a povinnostmi přislušnika Veřejné 
bezpečnosti. ' . / ' . . 2. V průběhu služby v pohotovostním útvaru VB absolvovat nástupní odbornou ško-
lu pro př1slušniky Veřejné bezp.ečnosti. . 

- 3 . . Po .ukončeni 19měsíčni služby v pohotovostn1m útvaru VB vykonávat další 3 ro
ky slu~bu u Veřejné bezpečnosti při ochraně veřejného pořádku a ne bo po ab
solvovění odborných- bezpečnostních škol a kursů na jiných kvalifikovaných úse
cích výk~nu bezpečnostní služby. 

4. Jsem si vědom, že odmítnu-li v prtlběhu nebo po ukončení náhradní vojenské 
služby vstoupit do služebni~,pmn~ ~e W u národní bezpečnosti, nebo se ji
nak prokáre moje nezptlsiJbi.~~~wtt 'v ~mH tí~l luž.by a nebo jako příslušník Ve
řejné bezpečnosti v prť\bfttlczsitmSY ul>t>1iotovostního · útvaru VB z dťlvodů mnou 
zaviněných budu ze služebního poměru propuště~ jsem . povinen dokončit vojen-

. skou základní službu u útvarll CSLA. 

Služební orgány SNB se zavazují: . 
1 . . 'Po ukp~~ní náhradní vojenské služby a pokud budou splněny podmínky ~ro p) i-

jetí stanov.ené služebnimi pře~pisy přijmout brance .................................................................... . 
do služebního poměr~ přislušnika SNB a zařadit do pohotovostního útvaru VB se 
všemi právy a povinnostmi, které jsou stanoveny zákony a služebními předpisy 
pi10 příslušníky Veřejné bei;pečnosti. · 

. 2. Po ukonče~í 19měsíční služby v pohotovosním útvaru VB zařadit podle slu~b
n1ch potřeb, odborné kvalifikace {l s. přihlédnuUm k , osobním zájmťlm a rodin
ným poměrům jmenovaného na výkonnou součást Veřejné bezpečnosti. Po uply
nutí dalších 3 rokť\ ve výkonu služby u Veřejné bezpečnosti podle platných zá-· 
konů a služebních předpisť\ zachovat dále bez omezeni jeho služební poměr. 

v ............ .................... „ .................... „ .................................. „ ...... . ... 1970. 
.' 

Razltko a podpis služebnlho orgánu' S~B Vlastnoručn( podpis brance 
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Příloha č. ·3 k nal'lzenl mlnlstra vnHra CSSR č. 10/1970 

PO.KYNY 
pro zabezpečováni spojen(. pohotovostnlch ťitvard 

I • 
Veřejné bezpečnosti . . 

·. 
/ 

. . 
1.0. Stálé spojení: 

• ' I , ... 

~.1.1. VKV spojei:it cvičného charakteru. 

1.1. 

.I· 

. . 

Pohotovostnt útvary VB využlvaji všech 
dfuhň. spo)enl v dá·lkových a mistntch 
s1tíc.h MV. · · 

I -

• I 

2.1.2. VKV spojeni určerié jednotky Pů VB 
s velitelstvim Pů VB v době přésunu do 
mista nasazení. 

2.1.3. VKV spojeni jednotlivých vozidel kofo- .. 
ny za přesunu. 

K' zajištění tele(onniho spojepi se zři
zuje aut. tlf. ústředna v ' kapacitě podle 
potřeb útvaru a 'podle mo~nosti bez ob-
slůhy. 2.1.4. VKV spojeni při nasazeni do bezpečnost-
ůstředna se napojuje . na přenašečový nich akcí: 
systém MV se zabezpečentm meziměst- a) spojení velitele akce. s veliteli při: -
skěho a mistniho provozu pro p-0trebu ' dělených Jednotek Pú VB až do úrov-
ťítvaru. Hlavní telefonni llčasťnické .. sta-" n~ velitehl čet; - ,_ 
nice včetriě br,tových stanic se zřizují, b) spojeni velitele akce s jednotlivými 
podle Sbírky pokY,nfi bývalé ' VII. sprá- vozidly Pú VB . (zvláště vozidly 
vy ~V č. 19 z roku' 1967. - práv? roz- schopnými _samostatného nasazení); 

„hodovat o zřlzenl má velitel. pohotovost- ) - . , . 11 111. č d-í Ý · 
ního útvaru VB . c spo1en1 ve te u et s po r zen m1 · .. . .... A" vozidly, případně s veliteli jednotli-
Podle situace a ~~cb.nických i;n.o~nqsti \'li• J ,, vých družstev· 
se zapojuje velitel pohotovost9Uie\ d'tl.ra-: · úce'1 · · ' · 
ru VB na cj.ispečerské za~- . :f4)..é ,\o\ . d) vzájemné spojeni veliteli\. Pů VB do 
zorčí služby MV. Pro po . Epfň.'tušní- úrovně velitelO. čet; . 
ků útvaru k zabezpečen soukromých e) vzájemné spojeni vozidel Pú VB; 
mísťnich /hovorů se doporučuje zřidit f) spojeni ·vpzidel Pú VB s ostatnimi 
\!eřejnou hovor.nu1 vozidly VB (připadně i . vrtulníky) . _ 

1.2. K zajištění ostatních drµhň.. spojeni 
(dálnopisného, KV radiového) a šifro- · 
vé služby se využ\vaj~ z,ařír.eni spojova- · 

- cích uzlů MV (oblastních ~q) v piistě 
dislokace Pú VB. 

Použité VKV radiostanice a příslušen
stvi maji být, z hlediska typového, shod
ná se zařizenim užív~ným ve VKV sí
tich VB. Kanálového osazeni radiosta
nic má umožňovat začleněni do které
koli sHě VB (mimo sm 8. odborů SVB). ,. 

1.3. Vybaveni pohotovostnkh útvarfi VB 
rozhlasovou, televizni a záznamovou 

· tecl;mikou se provádi podle Soirky po
kyml bývalé VII. spr~vy MV č. 15 z ro
ku 1967 s tim, že právo schvalovat při
dělováni tétQ t,echniky nálež1 veliteli 
pohotovostniho útvaru' VB. 

I 

1.4. Opravárenská činnost. 
Pohotovostn1 útvar VB zabezpečuje 

~ vlastními silauii a prostředi<y údržbu, 
I „ t • • 

běžné a středn1 opravy spojovac1 tech-
niky. '• I 

I 

. 2.0. Způsób , začlenění PO VB do V~V 
radlovjch sm VB: 

'. 
2.1.0. U P.ú VB Je organizováno VKV radiové . 

spojeni takto: · ~ 

2·.2.0. Zpdsob řešeni. , ' 

2.2.1. Technické řešeni. 
Požadav~y uvedené v kapitole 2.1.0. se . 
řeš1 vybavenim . PO VB vlastními VKV 
radiostanicemi včetně potřebného pří
slušenství. 
Požadavky uvedené pod body 2.1.2. a 
2.1.4.a) připadně 2.1.4.d) se zajišťují 
vybavenim vozidel veliteli\. P8 VB až do 
úrovně velitelO. čet dusimplexnimi ra
diostanice...mi T~sla VXN 110 [varianta 
A) s ovládacími sk~Jňkami Tesla VYO 
311 a přidavnými ovládacimi skříňkami 
pro dvě · radiostanice QN 612 03/06. 
Ostatn1 požadavky ,uveden~ . .X kapitole 
2.1.0. se zajišťují: . 
a) vybaven1m všech vozidel Pú VB sim

plexnimi radios'taJJ.icemi Tesla VXN 
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I . 
101 nebo VXN 110. V přlpadě, že ·. 
simplexni radiostanice nebude při
pojena na společnou ovládaci skříň
ku VYO 311, použivá se ovládaci 
skříňky Tesla VYO 301 ( QP 77026 l 
nebo Tesla QN 28039; . 

b) vybavenim všech moťocykltl Pů VB 
simplexnimi radiostanic.emi 1 Tesla 

· . VXW 100 ( přlpadně s 5 W konc9vý..: 
mi stupni); · 

c) vybavením velitehl družstev zásaho
- vých čet PO VB, přfpadně . některých 
př~slušn1k\1 jiných čet Pů V_B např. 
renijní, kapesními simplexnfmt rá-

,, diostanicemi JESLA VXW 010/P 
s hrdelním mikrofonem a sluchát
kem QN 61807, brašnou QF 5i421 a 

, _ . a~te~ou QK , 40514 nebo QK 40535. 

2.2.2. Selektiv~i volba. 
Siínple:~mí radio~tanlce Pú VB nebudou 
vybaveny selektivni volbou. 
Dusimplexní radiostanice PO VB budou 
jednotně vybaveny kombinaci třftónové 
selektivní volby 987. · 

2.2.3. Organizačni řešeni. 
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-:-- požadavek -uvedený v kapitole 2.1.1. 
se řeší přiděléním vlastního nebo 
sdneného simplexního kmitočtu PO 
VB, případně použitim regionálniho 
součinnostniho kmt to čtu; 

. - požadavek 2.1.2. ~ řeši' využitim du
plexníclť základnových radiostanic 
jednotlivých MSVB a- OVB. Pro spo
jení mezi velitelstvim PO VB a MS 
VB nebo OVB se využívá telefonních 
vederií. Příslušná MSVB nebo OVB 
zprostředkuje spojení · mezi velitel
stvím a jednotkou Pů ,VB za přesunu 
propojením telefonntho vedení na 
základnovou duplexní radiostanici. 
Volání směrem od jednotky Pů VB 
za přesunu se" provádl opačným zptl
sobem. Z hlediska kmitočtového se 
využťvá duplexní celostátnť součin-

. nostní kanál. Pro předpokládané tra
sy přes_unu je třeba zpracovat pře
dem mapy slyšitelnosti, 
Do doby dokončení duplexnich sítL 
MSVB a OVB mfiže být pro zajištěňí 
výše uvedeného požadavku využf vá
no simplexnťch sťtt MSVB a OVB. 
Předání zpráv musí však zprostřed
kovat obsluha základnové simplexní 
radiostai;iice. Z hlediska kmitočtové
ho je doporučováno využiti tzv. re-

. « » 
g1onálního součinnostniho simplex-

. niho kanál u (kanál č. 145); 
- požadavky 2.1.4.a) a 2.1.4.d l. se řeši 

\ 

zařazenfm vozidél velitel-O PO VB do 
duplexnlch sltf I. 6rovně, sftf MSVB 
nebo OVB na přislušnérn dtU>lexním 
P.rovoznrm kanále, požadavek 2.1.4. 
d) pomoci retranslace; 

1 
- Dstatnť požadavky kapitoly 2.1.0. se 

řešť zitťléňovánlm jednotek PO VB do 
simplexních sm, , sltf II. 1irovně, MSVB 
nebo OVB ~četně využfvánf 'simplex
nfch základnových radiostanic. Je 
\nq~no využfvat celostátnfho součin;.. 
nostnťhó simplexnlho kanálu, č. 142 
nebo "regionálniho" součinnostního 
simplexnlho kanáiu č." 145; 

- využlU - selektiJ1nf ·volby a dusfm
plexních radióstanic Pů VB • je před
pokl6dáno předevšlm přl výuce a 
výcviku obsluh a při přesunu jedno- . 
t~~ Pů VB do mťsta nasazertt Při za
člen.ěnl j~dnotek PO VB do .dupl,ex-

. nich síti M~VB nebo OVB při · vlast
ním ~asazeni bude · pravděj>odobně 
výhodnějšl selektivn( volbu . u radio
stanic ~ VB nepoužfvat. 

• 3.0. KmjtočtMě' osazenf radiostanic P'O VB. 
' 

3.1. U dus~p~~xních radiostanic Pů VB se 
P~,už\,vá kfuitočtovépo osazeni "varianty 
A : j>to yýcvlkové účely sé použlvá pra- · 
c~~o,- kmitočtu přislušnéha OVB s tím, 

I žtr-<:~~ je majoritní uživatel. I{eší se 
P~gcmou dohodou . " . \ 3.2. U si'mplexních radiostanic Pů VB, tzn~ 

· u radiostanic VXN 110 nebo VXN 101 a 
VXW 100 se používá osarení třemi ka
nály: 
1. vlastní pracovni kanál Pů VB č. 139, 
2. celost~tní sou~innostnf kanál č. 142, 
3.1 regionální součinnostní kanál č. 145. 

3.3. Kapesní rádiostanice Pú VB VXW 010/P 
se osazuje regionálním součinnostnim 
kanálem č. 145. Tento lťanál je volen 
i d\lvod'Ó l,lí'liverzálního začleněni ra- . 
diO$tanlce VXW 010/P dq všech simplex-
nich síti VB. -

4.0. Nabiječ k rdst. VXW 010 a VXW 100. 
Doporučuje se použití nabíječe pro sou
časné nabíjení deseti baterií s automa
tickým odpoJovánhn nabitých článlt\l 
- typ nabiječe VYN 101 (QP 68902) . 

5.0. Výuka spojovacf přípravy v PO VB. 
Výuka v pohot;ovostnfch útvaréch VB je 
prováděna podlé osnov pro základní· 
odbornou školu ·VB. Vzhledem · k tomu 
že PO VB budou. vybaveny spojovaci 
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technikou, jejíž· výuka nen1. zcela obsa
žena v dosavadních osnovách a vzhle
dem k tomu, že v Pů VB jsou př1slušnf
c1 připravováni k službě u (ltvartl VB, 
je potřeba dosavadn1 náplň spojovací 
přípravy přepracovat. . 

, CHeµi spojovaci připravy v Pú VB bude 
naučit' příslušníky obsluhovat a využf
vat lspojovac1 . techniku a zařízeni, kte
rou jsou vybaveny základni tltvary VB 
a některou techniku i z OVVB a zvlád
nout zásady provozu na nich. Jde pře
devším 9 tato zařízeni: 

i • 

/ 

I 
I 

' 

\ 

\. 

J . ' 

I 

I , . 

I ' 

VKV radiové stanice VXW 010, VXW 
100 se zesilovačem a slťovým zdro
jem, VXN 101, VXN 110 s ovládací
mi skříňkami, 

- telefo11;nf přfstroje a řadozařfzenf, . 
- nástěnné a stojanové hlásiče VB a 
. DZ 20 U (HDZ60), 
- stálé spojeni MV a jeho využíváni 

(!tvary VB. 
Pro zajištěni spojovacf přípravy je potřeba 

zajistit vybaveni Pú VB timto materiálem v po
třeb~ých počtech. 
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