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REFERENCE 

Centrum simulačních a trenažérových technologií v Brně a ve Vyškově 

VR Group, a.s. velkou měrou přispěla k založení Centra simulačních a trenažérových technologií v Brně a 

ve Vyškově podle požadavků Armády ČR na výcvik, a to systémovou integrací, vývojem, zařízením a 

vybavením centra a systémem vzdáleného propojení). VR Group rovněž vyrobila a dodala za poskytnutí 

podpory tzv. Full Mission simulátory pro bojové vozidlo pěchoty BVP-2, rekonfigurovatelné virtuální 

simulátory (RVS) a Team Leader simulátory (TLS), tj. operátorem ovládaná pěchota k taktickému 

skupinovému výcviku, simulovaným řídicím a kontrolním systémům, a v neposlední řadě integrovala 

systém pro konstruktivní simulaci. 

                            

Centrum leteckého výcviku Pardubice (CLV) 

Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které je součástí státního podniku LOM Praha, poskytuje od 

roku 2004 kompletní výcvik pilotů Armády České republiky. Výuka pilotů probíhá v moderním prostředí. 

Veškeré pozemní výcvikové simulační systémy (postupové trenažéry L-39 CPT, Mi-2 CPT a Mi-171 Š) byly 

dodány společností VR Group. 

Taktické simulační centrum Pardubice (TSC) 

Taktické simulační centrum, které bylo založeno v roce 2010 v rámci Centra leteckého výcviku 

v Pardubicích, bylo vybaveno simulačními systémy kompletně vyvinutými a vyrobenými VR Group, a.s.  

Taktické simulační centrum umožňuje výcvik až 8 pilotů, 2 operátorů GCI (pracoviště řídícího bojového 

navádění, 2 operátorů FAC (pracoviště předsunutého leteckého návodčího a dalších účastníků 

(operátorů, pozorovatelů a instruktorů) 
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21. základna taktického letectva Čáslav 

21. základna taktického letectva v Čáslavi je jednou z hlavních bojových jednotek Vzdušných sil Armády 

České republiky. Její hlavní povinností je obrana vzdušného prostoru České republiky. VR Group, a.s. 

dodala komplexní simulační systém pro výcvik pilotů letounů L-159, který se skládá z výukového 

programu, Full Mission simulátoru a letkového simulátoru. 

               

HTP Ostrava CZ 

HTP Ostrava se zaměřuje na letecký a taktický výcvik letového personálu vrtulníků Mi-8/17/171. 

Kompletní simulační výcvikový systém na vrtulníky dodala VR Group, a.s. Tento systém je složen ze dvou 

trenažérů a umožňuje výcvik celé osádky, včetně dveřních střelců, v jednom simulačním prostředí. 

     

Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika (SK) 

Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika je veřejnou vysokou školou, která byla 

založena v Liptovském Mikuláši na Slovensku, a už více než 60 let poskytuje vojenské vzdělání. VR Group, 
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a.s. ve spolupráci s košickou firmou LYNX Akademii dodala simulační systém pro taktický výcvik 

jednotlivců a jednotek krizového managementu. Toto řešení umožňuje výcvik členů bezpečnostních 

složek včetně zaměstnanců krizového řízení a kontroly. 

      

Pozemní výcvikový systém na L-39 (Afrika) 

VR Group, a.s. dodala komplexní pozemní výcvikový systém pro piloty letounů L-39, který se skládá 

z výukového programu, postupového trenažéru (CPT) a Full Mission simulátoru. 

     

Systém pro taktický výcvik vzdušných sil (Asie) 

VR Group, a.s. poskytla také do Asie komplexní taktický výcvikový systém pro piloty bojových letounů, 

který je složen z rekonfigurovatelných virtuálních simulátorů, GCI stanovišť (pracoviště řídícího bojového 

navádění) a FAC (pracoviště předsunutého leteckého návodčího) a z pracoviště instruktora, které 

umožňuje následné vyhodnocení cvičení (IOS/AAR) sloužící k přípravě, kontrole a hodnocení výcviku. 

    

 

  


