
AKADEMIE AEGIS je soukromé výcvikové centrum z České republiky, aktivní od 
roku 1999, zaměřující se na komplexní vzdělávání soukromých osob, civilních i 
státních bezpečnostních složek v oblasti reálného použití střelných a chladných 
zbraní, sebeobrany atp. Jeho zakladatelé jsou Martin Hradecký a Aleš Vondráček , 
kteří dodnes spolu působí jako hlavní instruktoři Akademie Aegis.

Od roku 2003 poskytuje Akademie Aegis pravidelně a v největším rozsahu v ČR, 
jako civilní  subjekt,  také své služby ozbrojeným sborům a dalším složkám.  V 
průběhu  let  bylo  realizováno  desítky  specializovaných  kurzů  pro  příslušníky 
různých jednotek a útvarů z ozbrojených sborů a dalších složek České republiky a 
to včetně výcviků pro bojovníky z nejelitnějších armádních a policejních útvarů - 
Útvar rychlého nasazení PČR, Zásahová jednotka KŘP Jmk, Ochranná služba PČR, 
Útvar  ochrany  prezidenta  ČR,  Bezpečnostní  informační  služba,  601.  skupina 
speciálních sil AČR, Útvar speciálních operací SOG VP aj. Dále pro instruktory a 
příslušníky  Celní  správy  ČR,  Vězeňské  služby  ČR,  Vojenské  policide, 
zpravodajských služeb ČR nebo desítek Městských a Obecních policí… 

AKADEMIE AEGIS - JAK TRÉNUJEŠ, TAK BOJUJEŠ ! 

V  letech  2014-2019  jsme  také  oficiálně  prováděli  své  výcviky  pro  ozbrojené 
složky  na  Slovensku,  zaměřené  na  různé  oblasti  střelecky-taktické  přípravy  - 
předávání systému a metodiky Aegis pro krátké i dlouhé zbraně, osobní ochrana, 
low profile skryté nošení, podmínky snížené viditelnosti se svítilnou, instruktorský 
kurz atd.

Kurzů na Slovensku se účastnili instruktoři a příslušníci např. těchto složek:

Útvar osobitného určenia (Lynx commando) Prezídia Policajného zboru, Národná 
kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru - Zásahová skupina, PPÚ Trnava, 
PPÚ  Košice,  PPÚ  Bratislava,  PPÚ  Žilina,  PPÚ  Prešov,  Odbor  ochranných  služieb 
Prezídia Policajného zboru - ochrana svedka, Odbor špeciálnej ochrany Úradu pre 
ochranu ústavných činiteľov a  diplomatických misií  MV SR,  Zásahová  jednotka 
Úradu  hraničnej  a  cudzineckej  polície  Sobrance,  Ozbrojené  sily  -  5.pluk 
špeciálneho určenia Žilina, Odbor špeciálneho výcviku Centrum výcviku Lešť
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Od  roku  2009  je  součástí  výcvikového  programu  pro  ozbrojené  složky  také  
specializovaný INSTRUKTORSKÝ KURZ (3 dny hlavní část pro krátké zbraně + 2 
dny nadstavba pro dlouhé zbraně). Tímto kurzem Akademie Aegis aktuálně prošlo 
přes osmdesát příslušníků těchto složek a jednotek:

ČESKÁ REPUBLIKA
• Policie ČR - Útvar rychlého nasazení, Zásahová jednotka Jihomoravského 

kraje, Zásahová jednotka hl.m. Prahy, Krajské ředitelství Plzeňského kraje, 
MO Kynšperk, MO Rokycany / PJ Zčk, ŠPS KŘP Jihomoravského kraje, ŠPS KŘP 
Ústeckého kraje, ÚOOZ exp. Č.B., SPJ Praha, SPJ Ústeckého kraje, PMJ Praha, 
Vyšší policejní škola MV Brno, Vyšší policejní škola MV Pardubice, Vyšší 
policejní škola a střední škola MV v Holešově, pracoviště Brno

• Vězenská služba ČR - věznice Rýnovice, Světlá n/Sázavou, Plzeň, Teplice, 
Stráž p/Ralskem, Horní Slavkov, Oráčov, Pardubice, Pankrác, Jiřice, Akademie 
VS Stráž pod Ralskem

• Celní správa ČR – Generální ředitelství

• Městská police Praha, Vsetín, Lovosice, Liberec, Kojetín, Opava, Plzeň, Česká 
Třebová, Lázně Bohdaneč, Mělník, Kynšperk nad Ohří, Chvaletice, Chrudim, 
Chomutov, Březnice

• Hradní stráž

• Armáda ČR - 601.skupina speciálních sil gen.Moravce, Institut přípravy do 
zahraničních operací a speciální přípravy (Komando-střelecká škola) 
Vojenská akademie Vyškov, 44. lehký motorizovaný prapor "Generála Ereta" 
Jindřichův Hradec, 14. pluk logistické podpory Pardubice, odd.bojové 
přípravy, 263.prapor podpory 26.pluku velení, řízení a průzkumu 
Vzdušných sil

• Zpravodajské služby ČR - Bezpečnostní informační služba, Úřad pro 
zahraniční styky a informace, Vojenské zpravodajství 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

• Policajný zbor - Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru, 
Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, Pohotovostný 
policajný útvar Trnava, Košice, Bratislava, Žilina, Prešov

• Ozbrojené sily (armáda) - 5.pluk špeciálneho určenia Žilina, Odbor 
špeciálneho výcviku, Centrum výcviku Lešť



Výcviky Akademie Aegis
Slovensko 2023

Covidová  pauza  nám  všem  zkomplikovala  životy,  osobní  i  ty  pracovní…  a 
nastartovaný proces našich výcviků na Slovensku byl přerušen. Vše už je nějakou 
dobu,  zdá  se,  v  pořádku  a  proto  se  budeme  znovu  snažit  vyslyšet  trvající 
poptávku ze SR a znovu tam přinést výcviky Akademie Aegis. 

Nyní se nabízí, primárně pro individuální zájemce z ozbrojených složek a 
další vážné zájemce, série výcviků pro krátké a dlouhé zbraně na střelnici 
REBELSZONE Hodkovce (u Košic), které představí koncept, metodiku a obsah 
výuky Aegis.

Pro  výjezdy  na  Slovensko  jsme připravili  škálu  speciálních kurzů  sestavených 
jako  kompilaci  obsahu  našich  výcviků  resp.  tematického  průřezu  oblastmi 
střelecko-taktické  přípravy  -  od  základních  principů  a  technik  s  důrazem na 
vytvoření co nejlepší úrovně střelecké dovednosti, přes různé úrovně obtížnosti 
konkrétních střeleckých technik a jejich provázanost s úspěšným použitím zbraně 
ve  služebním  zákroku  nebo  podmínkách  nutné  obrany  (metodické  vedení  při 
nácviku,  upevňování  dovedností  a  jejich  testování  např.  různými  drily, 
mikroscénáři a modelovými situacemi) až po specifické pokročilé techniky a prvky.

KRÁTKÉ ZBRANĚ

SRKR1 - Kurz pro krátké zbraně - 3 dny

SRKR2 - Krátké zbraně - pokračovací kurz - 2 dny

SRA - Tématický kurz “Auto” - 1 den

SRSN - Tematický kurz “Low profile, skryté nošení” - 1 den

SRG - Zbrojířský kurz pro zbraně GLOCK - 1 den

SRCZ - Zbrojířský kurz pro zbraně CZ řada P10 - 1 den

SRTKR - Trénink pro dřívější absolventy našich kurzů - 1 den

DLOUHÉ ZBRANĚ

SRDL1 - Kurz pro dlouhé zbraně - 2 dny

SRDL2 - Dlouhé zbraně - pokračovací kurz - 1-2dny

SRTDL - Trénink pro dřívější absolventy našich kurzů - 1 den



Výcviky Akademie Aegis

AKTUÁLNÍ NABÍDKA - TERMÍNY:

SRKR1 - Kurz pro krátké zbraně
27-29.3.2023 (3 dny)

300€/os.

SRG - Zbrojířský kurz GLOCK
www.aegisteam.cz/glock/

30.3.2023
50€/os.

SRDL1 - Kurz pro dlouhé zbraně
31.3.-1.4.2013 (2 dny)

240€/os.

(Kurz SRKR1 + SRDL1 = 500€/os.)

SRTKR/DL Trénink pro dřívější absolventy našich kurzů 
2.4.2023 (1 den)

80€/os.

——————————————————————————————————

Střelnice REBELSZONE 

Hodkovce, Slovenská republika



Kontakty a informační zdroje:

Aleš Vondráček, Akademie Aegis
ales.vondracek@aegisteam.cz, ales.vondracek@icloud.com

www.aegisteam.cz

https://www.facebook.com/AegisAkademie/
https://www.instagram.com/aegis_akademie/
https://www.youtube.com/@AkademieAEGIS

https://www.facebook.com/SvetelnyGuru/
https://www.instagram.com/svetelny_guru/

https://www.facebook.com/www.actraining.cz
https://www.instagram.com/actraining.cz/
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