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nternet je pro mě zábava, bavím se na sociálních sítích, jenže teď mám po učňáku a co dál? Jako malý
jsem přemýšlel o tom, jaké je to být vojákem, a teď znova, zapátral jsem na netu a na stránkách
kariera.army.cz jsem se dočetl, že armáda nabírá. Neváhal jsem a vyplnil registrační formulář. Jsem
vyučený, umím řemeslo, a to není k zahození, v armádě to platí určitě dvojnásob.

PROFESIONÁLNÍ VOJÁK

Nejdřív mi přišel e-mail, že jsem veden v databázi zájemců o povolání do služebního poměru a že v ní budu
do doby, kdy se, se vším co umím, budu hodit na aktuálně doplňované pozice. Telefonát z rekrutačního
střediska na sebe nenechal dlouho čekat. Byl jsem fakticky rád, že se ozvali, a tak jsem si domluvil
schůzku.
Profesní poradce rekrutačního střediska mi vysvětlil co a jak, takže mám už v podstatě jasno, co je to
služební poměr a co taková služba obnáší. Do armády se jen tak nechodí, vybírají ty nejlepší. Nejdřív
budu muset na vyšetření do vojenské nemocnice, jen závěr „schopen pro povolání do služebního
poměru“ tě může dostat do další části výběru. Rozhodl jsem se, že do toho jdu, tak mě objednali.

Když vyšetření dopadne dobře, doložím osobní dokumenty a budu objednán k absolvování fyzických
testů na oddělení pro výběr personálu. Pokud budu i tady úspěšný, dostanu nabídku konkrétního místa.
Vždycky jsem sportoval, tak uvidím, vyplatí se být připravený.

Hned, jak vstoupím do armády, když se to podaří, půjdu do Vyškova, kde se ze mě za tři měsíce stane
opravdový voják, tedy budu mít aspoň tím směrem našlápnuto. Procházka růžovou zahradou to nebude,
předem to ale rozhodně nevzdám.
Mirek, 19 let
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OZBROJEN SLY ESK REPUBLIKY

VOJENSKÁ KANCELÁ PREZIDENTA REPUBLIKY
je vojenským útvarem ozbrojených sil ČR. Plní úkoly, jež souvisí s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako
vrchního velitele ozbrojených sil, a řídí Hradní stráž. Její činnost se řídí Ústavou a zákony České republiky, ale také
vojenskými řády a předpisy, rozkazy a nařízeními ministra obrany ČR.

hájí suverenitu, územní celistvost a politickou nezávislost eské republiky.
stupem České republiky do
V
Severoatlantické aliance v roce
1999 se otevřely nové možnosti

v zabezpečení obrany naší země –
v případě ohrožení můžeme počítat
s pomocí členských států Aliance.
mezinárodních smluvních
Z
závazků vyplývají pro Českou
republiku především úkoly

v budování a rozvoji jednotek
zařazených do sil rychlé
reakce NATO (NRF) včetně účasti
v integrovaném systému
protivzdušné obrany NATO
(NATINADS), a to jak v rámci podílu
České republiky na rozvoji Evropské
bezpečnostní a obranné politiky
Evropské unie, tak v rámci našeho
členství v Alianci.

zbrojené síly ČR se podílejí
ro naplňování nové strategie
P
i na zajišťování bezpečnostních
obrany České republiky je
O
zájmů v oblasti prevence
nezbytné, aby ozbrojené síly
a připravenosti, a to v souvislosti
s nepředvídatelnými živelními,
ekologickými či průmyslovými
haváriemi a katastrofami.

a zajišťování obrany se podle
N
Vojenské strategie ČR společně
s ozbrojenými silami podílejí také
ozbrojené bezpečnostní sbory,
záchranné sbory a havarijní služby
v součinnosti se státními orgány,
orgány územních samosprávných
celků a dalšími právnickými
a fyzickými osobami
státní správy.

postupně a plánovitě dosahovaly
požadované úrovně operačních
schopností, především
v dosažitelnosti sil a prostředků
potřebných k plnění úkolů
v operacích, v efektivnosti
systému velení a řízení, spojení,
informatizace, zpravodajství,
sledování a průzkumu,
přepravitelnosti, prostředky
strategické přípravy
v celém prostoru možných operací,
v účinnosti bojového nasazení
a průzkumu, dlouhodobé
udržitelnosti sil prostoru nasazení,
účinné ochraně nasazených sil
a jejich odolnosti vůči úderům
protivníka s důrazem na dosažení
součinnosti se silami a prostředky
NATO.

Ozbrojené síly České republiky

HRADNÍ STRÁ
Armáda České republiky

Hradní stráž
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Vojenská kancelář prezidenta republiky

je specifickým útvarem ozbrojených sil ČR a je přímo podřízena Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Zabezpečuje
vnější ostrahu a obranu objektů užívaných prezidentem republiky a jeho hosty, organizuje a zajišťuje vojenské pocty,
a to zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí zastupitelských misí u prezidenta.
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ARMÁDA ESKÉ REPUBLIKY

Nedílná souást demokratické spolenosti, hlavní a rozhodující sloka ozbrojených sil.
ako kompaktní, vnitřně vyvážená
Jje armáda
a efektivní součást aliančních sil
schopna v součinnosti
se spojenci reagovat na jakoukoli
krizovou situaci vojenského
i nevojenského charakteru, která
ohrožuje zájmy státu a Aliance na
vlastním, spojeneckém
a případně i jiném teritoriu.

souladu se strategickými
d 1. ledna 2005 je armádou
V
O
zásadami NATO je nepřetržitou
plně profesionální. S výrazně
efektivní přípravou rozvíjena
nižšími počty osob a díky novému
operační nezávislost a schopnost
součinnosti pozemních a
vzdušných sil a ostatních součástí
Armády ČR. Současně se armáda
podílí na mírových operacích
mezinárodního společenství
vycvičenými, mobilními
a logisticky soběstačnými silami.

rmáda je od nepaměti nedílnou
zbrojené síly ČR, především
A
O
součástí existence státu
armáda, každoročně přijmou
a jedině odpovídající struktura
stovky mladých lidí. Vojenský

členění, mobilitě, modernizaci
a většímu prostoru pro výcvik si
zachovává či zvyšuje připravenost
a bojovou hodnotu jednotlivých
součástí.

ozbrojených sil, kvalita výzbroje,
všestranné zabezpečení a
hlavně připravení a správně
motivovaní profesionálové dostojí
svému poslání – permanentnímu
zajišťování vnitřní i vnější
bezpečnosti občanů našeho státu.

personál různého profesního
zaměření je to nejcennější, co
může armáda mít. Na oplátku
armáda nabízí kariérní růst,
výhody služebního poměru, stálý
plat. Je tedy o co stát.

PŘÍSAHA PŘÍSLUŠNÍKŮ OZBROJENÝCH SIL ČR
Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně
prohlašuji, že budu věrný České republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil
a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.
Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se
k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!
4
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VUDE TADY
SLOU PROFESIONLOV

Chotyně
KVV Ústí n. Labem
RP Ústí n. Labem

Liberec

KVV Liberec
RP Liberec

Žatec

KVV Karlovy Vary
RP Karlovy Vary

PRAHA

Brandýs n. Labem – Stará Boleslav
REKRUTAČNÍ STŘEDISKO ČECHY
KVV hl. m. Praha
KVV Středočeský kraj

Jince

KVV Plzeň
RP Plzeň

KVV Hradec Králové
Hradec Králové
RP Hradec Králové
Pardubice

Čáslav

KVV Pardubice
RP Pardubice
Chrudim
Opava

KVV Ostrava
RP Ostrava

Klatovy
Tábor
Strakonice

Bechyně

KVV Jihlava
RP Jihlava
Náměšť n. Oslavou (Sedlec, Vicenice)

Jindřichův Hradec
KVV České Budějovice
RP České Budějovice
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KVV Olomouc
RP Olomouc
Přáslavice
Hranice
Lipník n. Bečvou
Prostějov

Olomouc

Vyškov
REKRUTAČNÍ STŘEDISKO MORAVA
KVV Brno
Bučovice

KVV Zlín
RP Zlín
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TAK PÍSAHÁM
TAK PÍ
TAK PÍSAHÁM
OBTAVOST
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Dej všechno,

dej víc, než dostáváš,
uvědom si, že úspěch
celku stojí výš

ODPOVDNOST

než úspěch tvůj!

ODVAHA

Neboj se

Uvědomuj si

přijímat rozhodnutí

své povinnosti,

a nové výzvy, měj sílu

ÍSAHÁM
projevuj iniciativu
a tvořivý přístup
ke službě!

Každý, kdo se chce stát
vojákem a sloužit v
ozbrojených silách České
republiky, by si měl být vědom,
k čemu se složením vojenské
přísahy zavazuje. Nosit
uniformu, cvičit
a být připraven bránit svou
zemi – to je určitě to první,
co nás napadne.

Být vojákem
však znamená i to,
že čest, obětavost,
odpovědnost, odvaha,
smysl pro povinnost, věrnost
a loajalita, které společně
tvoří Kodex etiky vojáka
a vyjadřují tradiční vojenské
hodnoty, nejsou pouhými
slovy na papíře.

překonat složité, nebezpečné
a riskantní situace!

Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně
prohlašuji, že budu věrný České republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil
a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.

VRNOST

Buď oddaný

své zemi a její armádě
a loajální ke svým

EST

PŘÍSAHA PŘÍSLUŠNÍKŮ OZBROJENÝCH SIL ČR

Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se
k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!

nadřízeným,
respektuj své

Buď přímý a zásadový,

spolupracovníky

jednej vždy v souladu se

a podřízené!

svým svědomím,
tvé poslání tě zavazuje!
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VOJENSKÉ HODNOSTI

Označení druhů vojsk a služeb na služebních a vycházkových stejnokrojích 97

Hodnostní označení na služebních a vycházkových stejnokrojích 97
hodnostní sbor
mužstvo

hodnostní sbor
poddůstojníci

hodnostní sbor
praporčíci

hodnostní sbor
nižší důstojníci

hodnostní sbor
generálové

vojín

desátník

rotmistr

poručík

brigádní generál

svobodník

četař

nadrotmistr

nadporučík

generálmajor

rotný

praporčík

kapitán

generálporučík

vševojskový znak

vzdušné síly

spojovací vojsko

chemické vojsko

vojska protivzdušné obrany

zdravotnická služba

tankové vojsko

výsadkové a průzkumné vojsko

ženijní vojsko

dělostřelecké vojsko

hodnostní sbor
vyšší důstojníci
armádní generál

nadpraporčík
major

vojenská policie

hudba

štábní praporčík
podplukovník

plukovník
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VOJENSKÉ HODNOSTI
Hodnostní označení na stejnokroji 95, letním stejnokroji 95 se zeleným potiskem a letním stejnokroji 95 s béžovým potiskem.
hodnostní sbor
mužstvo

hodnostní sbor
poddůstojníci

hodnostní sbor
praporčíci

hodnostní sbor
nižší důstojníci

hodnostní sbor
generálové

vojín

desátník

rotmistr

poručík

brigádní generál

svobodník

četař

nadrotmistr

nadporučík

generálmajor

rotný

praporčík

kapitán

generálporučík

hodnostní sbor
vyšší důstojníci
nadpraporčík

armádní generál
major

štábní praporčík
podplukovník

plukovník
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VOJENSK PROFESIONL M SV PRÁVA A POVINNOSTI
V

znik, změnu, zánik a obsah
služebního poměru vojáka z
povolání řeší zákon
č. 221/1999 Sb., o vojácích povolání,
ve znění pozdějších předpisů.

se v zákoně stanoví zákaz postihu
nebo znevýhodnění vojáka, který
se zákonným způsobem domáhá
svých práv a nároků vyplývajících ze
služebního poměru.

ikdo nesmí výkonu práv a
N
povinností vyplývajících ze
služebních vztahů zneužívat k újmě

lužební orgány jsou povinny
S
zajišťovat rovný přístup a rovné
zacházení se všemi uchazeči

jiného vojáka. Stanoven je také zákaz
ponižování lidské důstojnosti vojáka
ve služebních vztazích. Výslovně

o povolání do služebního poměru a se
všemi vojáky při vytváření podmínek
výkonu služby, zejména pokud jde
o odbornou přípravu a dosažení

služebního postupu, odměňování a jiná
peněžitá plnění.
e zakázaná diskriminace uchazečů
Jpohlaví,
a vojáků z důvodů rasy, barvy pleti,
sexuální orientace, víry
a náboženství, národnosti, etnického
původu, majetku, rodu, manželského
a rodinného vztahu a povinností
k rodině, těhotěnství nebo mateřství.

VOJÁK JE POVINEN
a) důsledně a přesně plnit úkoly, které
mu ukládají právní předpisy a rozkazy
nadřízených,

e) zvyšovat své odborné znalosti
a prohlubovat svoji kvalifikaci, dbát
o svoji fyzickou zdatnost,

b) svědomitě a řádně konat službu
podle svých sil, znalostí a schopností,

f) dodržovat pravidla služební
zdvořilosti a chovat se i mimo
službu tak, aby neohrozil vážnost
a důvěryhodnost ozbrojených sil,
dodržovat při výkonu služby právní
předpisy, mezinárodní právo válečné
a humanitární, mezinárodní smlouvy
a rozkazy nadřízených,

c) zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, o nichž se dozvěděl
při výkonu služby a které v zájmu
služby nelze sdělovat jiným osobám;
to neplatí, pokud byl této povinnosti
zproštěn služebním orgánem,
d) ohlásit svému nadřízenému závady,
nedostatky, které ohrožují nebo
ztěžují výkon služby, a hrozící škodu,

g) při výkonu služby nosit předepsaný
stejnokroj; výjimky stanoví služební
orgán,

PRBH SLUBY PRBH SLUBY PRBH SLUBY PRBH

h) nezneužívat ve svůj prospěch nebo
ve prospěch jiných osob informace
získané při výkonu služby a nepřijímat
neoprávněné dary nebo jiné výhody
v souvislosti s výkonem služby,
i) bezodkladně ohlásit nadřízenému
zahájení trestního řízení vůči své
osobě a informovat ho o průběhu
a ukončení tohoto trestního řízení.

ojákem z povolání, příslušníkem
V
ozbrojených sil, se může stát každý
občan, muž i žena, požádá-li o přijetí

do služebního poměru vojáka z povolání
a bude-li vybrán.
lužební poměr je služebně-právní
S
vztah, kdy občan vykonává
vojenskou činnou službu ve vztahu

k České republice podle potřeb OS ČR,
a to na území státu nebo v zahraničí.

P

růběh služby se řídí zákonem
č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání.
odle splněných kvalifikačních
P
přepokladů slouží voják v hodnostním
sboru mužstvo, poddůstojníci,

d prvního dne povolání do
O
služebního poměru vojákovi plyne
tříměsíční zkušební doba, ve které

průběhu služby voják plní úkoly
V
podle služebního zařazení a podle
rozkazu nadřízeného. Může být také

élka trvání služebního poměru je
D
vždy stanovena na dobu určitou,
zpravidla na čtyři roky. K prodloužení

týdenní doba služby vojáka
Základní
z povolání činí 40 hodin.
a výkon služby náleží vojákovi
Z
služební plat v souladu se zákonem
č. 221/1999Sb., o vojácích z povolání.

může služební poměr bez udání důvodu
ukončit, totéž však platí
i ze strany ministerstva obrany.

služebního poměru může dojít pouze
se souhlasem vojáka a ve shodě obou
zúčastněných stran, a to v rámci
personálního pohovoru, který se provádí
s dostatečným časovým předstihem
před zánikem služebního poměru.

lužební poměr vojáka zaniká
S
například uplynutím stanovené doby
služby, zrušením ve zkušební době

a z dalších důvodů podle hlavy III zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

praporčíci nebo důstojníci.
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pověřen výkonem služby v jiném
služebním zařazení, odvelen nebo
přeložen.
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KA PLAT VOJKA PLAT VOJKA PLAT VOJKA PLAT VOJKA PLAT VOJKA PLAT VOJKA PLAT VOJKA PLAT VOJKA PLAT
Složení a výše služebního platu vojáka je stanovena zákonem č. 221/1992 Sb., o vojácích z povolání
SLUŽEBNÍ
TARIF

VÝKONNOSTNÍ
PŘÍPLATEK

ZVLÁŠTNÍ
PŘÍPLATEK

výše tarifu je spjata
se stanovenou hodností

stanoven na základě
služebního hodnocení
vojáka 1x za rok

bez ohledu na název pozice, na kterou je voják služebně zařazen
– střelec i řidič v hodnosti svobodníka mají stejný služební tarif;

příplatek je vojákovi přiznán za velmi dobré až výtečné hodnocení ve výši
1 až 2 % ze služebního tarifu u svobodníka až nadpraporčíka; u poručíka až
podplukovníka se jedná o 0,75 až 1,5 % ze služebního tarifu; příplatek nenáleží
vojákovi, jehož služební zařazení odpovídá hodnosti čekatele – po dobu
základní přípravy a vstupního studia na UO Brno

přiznán za službu v
podmínkách spjatých s
mimořádnou neuropsychickou
zátěží, rizikem ohrožení života
nebo zdraví

výše příplatku činí 600 až 8 000 Kč měsíčně; podrobnosti se stanoví
podle určení místa a rizik s tím spojených

stanoven ve výši od
jednonásobku
do dvojnásobku částky 3
000 Kč dle kategorie a počtu
obyvatel obce výkonu služby

koeficienty stanovuje vláda ve svém nařízení – od 1. 7. 2015 je koeficient
1,03 pro Prahu (3 100 Kč) a 1,00 pro ostatní obce (3 000 Kč); výše
služebního příspěvku se zvyšuje za každého člena rodiny o 300 Kč,
maximálně však o 1 200 Kč;

STABILIZAČNÍ
PŘÍSPĚVEK

náleží každému vojákovi
za každý ukončený kalendářní
měsíc služby

příspěvek činí minimálně 7 000 Kč a může být navýšen až do čtyřnásobku
uvedené částky; seznam speciálních odborností stanovuje vláda nařízením;

NÁHRADA
PŘI DOJÍŽDĚNÍ

náleží vojákovi, který
vykonává službu mimo
místo trvalého pobytu

náhrada vojákovi náleží po dobu, kdy dojíždí k výkonu služby z obce
bydliště do obce výkonu služby; poskytuje se za každý den, ve kterém voják
konal službu, a to nejvýše ve výši denní částky stravného při služební cestě
(např. 182 Kč); nedojíždí-li voják denně, náleží mu náhrada nejvýše pětkrát
za měsíc

PŘÍSPĚVEK
NA BYDLENÍ
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Měsíční služební tarif v Kč*
vojín

14 600,–

svobodník

26 850,–

desátník

28 290,–

četař

29 870,–

rotný

34 580,–

rotmistr

36 940,–

nadrotmistr

39 320,–

praporčík

41 940,–

nadpraporčík

44 800,–

štábní praporčík

57 920,–

poručík

39 560,–

nadporučík
kapitán

Střelec

SVOBODNÍK

DESÁTNÍK

služební tarif *

26 850,–

28 290,–

44 800,–

výkonnostní příspěvek

0,–

0,–

51 370,–

stabilizační příspěvek

7 000,–

7 000,–

příspěvek na bydlení

3 000,–

3 000,–

hrubý plat *

36 850,–

* Služební tarif platný od 1. 1. 2020,
plat se odvíjí od stanovení minimální
mzdy a může se nařízením vlády
měnit.
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VHODY SLUEB
38 290,–

PROFESIONÁLNÍ VOJÁK

RU

VHODY SLUEBNHO POMRU
stabilizační příspěvek
příspěvek na bydlení
pravidelná a bezplatná zdravotní péče
řádná dovolená v délce 37 kalendářních dnů (včetně 5
víkendů)
bezplatné výstrojní náležitosti

VHODY SLUEBNHO POMRU VHODY SLUEBNHO POM

STAŇ SE
VOJÁKEM

tělesná příprava jako součást pracovní doby
náhrady při služebních cestách
příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb
výsluhové náležitosti při zániku služebního poměru

možnost získání náborového příspěvku
možnost studia v rámci zaměstnání
možnost jazykové přípravy včetně kurzů v zahraničí
možnost služby v zahraničí
možnost čtrnáctidenní preventivní rehabilitace
možnost vojenské výběrové rekreace

ODY SLUEBNHO POMRU VHODY SLUEBNHO POMRU VHODY SLUEBNHO POMRU VHODY SLUEBNHO POMRU V
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CHCETE SE STÁT VOJÁKEM?
Na zvážení máte dvě cesty, jak se jím stát. Je na vás, kterou z nich zvolíte.
je vhodná zejména pro ty, kteří reagují na aktuální
1. cesta
nabídku doplňovaných míst v rámci ozbrojených sil ČR.

Nemusí studovat na vojenské škole
a mohou své civilní vzdělání uplatnit přímo.

Pro takové zájemce je rekrutační středisko či jeho
pracoviště tím prvním a jediným místem, odkud vede
cesta do uniformy. Profesní poradci jsou zde připraveni
poskytovat informace a pomoc při hledání možnosti
uplatnění v ozbrojených silách. Tato cesta je určena
jen těm, kteří splňují zákonné podmínky a požadavky
ozbrojených sil.

STAŇ
S
E
VOJÁ
KEM

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
MINISTERSTVA OBRANY

CO JE K TOMU TEDY TŘEBA

cest do ozbrojených sil vede přes některou
2. zvojenskou
školu. Vstoupit do armády tímto způsobem

být občanem České republiky

je vhodné zejména pro ty, kteří chtějí svůj život spojit
s vojenskou profesí a získat hned na začátku ucelené
vojenské vzdělání.

UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ

dosáhnout věku 18 let
Fakulta vojenského leadershipu UO

složit vojenskou přísahu

Nejmladší armádní příznivci mohou svou vojenskou
kariéru odstartovat studiem vojenské střední školy
v Moravské Třebové. Stačí ukončit základní školu, být
zdraví a úspěšně absolvovat přijímačky. Po maturitě se pak
mohou rozhodnout, zda požádají o povolání do služebního
poměru a budou pokračovat ve studiu na vojenské
vysoké škole, nebo nastoupí přímo k vojenským útvarům
a zařízením. Službu v armádě mohou také odmítnout
a najít uplatnění v civilu.

nebýt členem politické strany, hnutí ani odborové
organizace ke dni povolání a nepodporovat hnutí
směřující k potlačování práv a svobod člověka

Fakulta vojenských technologií UO

být trestně bezúhonný
Fakulta vojenského zdravotnictví UO
být zdravotně způsobilý k výkonu služby

Pro ty starší s maturitou z civilní školy je tu příležitost
studovat na vysoké škole jako voják. Dveře na jednu ze
tří fakult Univerzity obrany nebo na Vojenský obor pří
Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy jsou
otevřeny všem, kteří se při studiu nebudou bát ze sebe
vydat něco navíc. Stačí si vybrat, podat přihlášku, splnit
zákonné podmínky a uspět u přijímacího řízení. Student
vojenské vysoké školy stává vojákem z povolání už před
zahájením studia.

splňovat kvalifikační předpoklady stanovené
pro služební zařazení

EBNHO POMRU

UNIVERZITA KARLOVA
Vojenský obor
při Fakultě tělesné výchovy a sportu

podrobit se výběru podle vyhlášky MO
č. 454/2002 Sb.
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PROFESIONÁLNÍ VOJÁK

NA CEST KE KARIE PROFESIONLNHO VOJKA
HLEDÁNÍ

STATUS: UCHAZEČ

Hledáte práci, hledáte změnu nebo prostě chcete být vojákem.

Na oddělení pro výběr personálu v Praze nebo Olomouci dokončíte výběr.
Uspějete-li a budete vybrán, poradce vám nabídne některé z volných míst – záleží
jen na vás, zda jej přijmete či nikoli.

NASKYTLA SE PŘÍLEŽITOST

STATUS: ZAŘAZENÝ UCHAZEČ

Nabídka armády vás zaujala – byla v novinách, na internetu nebo to byl kamarád...
Prvním krokem je registrace do databáze zájemců o povolání do služebního
poměru na kariera.army.cz.

Po vydání Rozhodnutí o povolání uchazeče do služebního poměru budete pozván
k jeho převzetí na rekrutační středisko nebo jeho pracoviště.

OSOBNÍ ROZHODNUTÍ

STATUS: PŘIJATÝ UCHAZEČ

Rekrutační středisko či jeho pracoviště je tady pro vás – profesní poradce poradí,
vysvětlí a posoudí, zda je vaše uplatnění v ozbrojených silách reálné. Pokud ano,
pak je rozhodnutí stát se profesionálem už jen na vás.

V den povolání do služebního poměru nastoupíte k vykonání kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.

STATUS: ZÁJEMCE

STATUS: VOJÁK Z POVOLÁNÍ

Rozhodl jste se stát vojákem! Poradci rekrutačního střediska začnou prověřovat,
zda splňujete stanovené podmínky, pomohou vám zpracovat potřebné dokumenty
a vy podáte žádost o povolání do služebního poměru. Poté absolvujete lékařské
vyšetření ve vojenské nemocnici.

Po ukončení výcviku nastupujute na základě rozhodnutí o povolání ke konkrétnímu vojenskému útvaru či zařízení.

KARIÉRA NAPLNO
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ENÍ LÉKASKÉ VYETENÍ LÉKASKÉ VYETENÍ LÉKASKÉ VYETENÍ LÉKASKÉ VYETENÍ LÉKASKÉ VYETENÍ LÉKAS
Zdravotní stav uchazeče musí odpovídat požadavkům
ozbrojených sil ČR a posuzují jej pouze renomovaní
lékaři v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) Praha,
Vojenské nemocnice (VN) Brno nebo Vojenské
nemocnice (VN) Olomouc.

Co je nutné dodržet
▪ Několik týdnů před vyšetřením vysadit proteinové
nebo jim podobné přípravky.
▪ 2 až 3 dny před vyšetřením nepodstupovat velkou
fyzickou zátěž, nepít žádné alkoholické a kofeinové
nápoje a výrazně neměnit složení stravy, např. na
základě diety.

Posouzení zdravotní způsobilosti každého uchazeče
probíhá postupně na jednotlivých odborných pracovištích
vojenských nemocnic. Většinou všechna vyšetření
dohromady zaberou celý den.

▪ Dostavit se k vyšetření na lačno (od půlnoci
předchozího dne nejíst tučná a kořeněná jídla, nepít
slazené nápoje a nežvýkat žvýkačky).

Co je k tomu třeba

▪ K vyšetření moči poskytnout prostřední část vzorku,
nikoliv počátek a konec močení.

▪ doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas),
▪ průkaz pojištěnce,

▪ Není vhodné, aby uchazečky v době menses a také
3 až 4 dny před začátkem a po jeho ukončení
podstupovaly laboratorní vyšetření moči,
gynekologické vyšetření absolvují u svého gynekologa.

▪ výtisk Posudku o zdravotní způsobilosti,
▪ dva výtisky Lékařského vysvědčení s vyplněnou přední
stranou,

▪ Vyšetření nelze absolvovat v době akutního
onemocnění a v době 10 dnů po jeho odeznění nebo po
ukončení léčby. Nastane-li taková situace, je nutné o tom
neprodleně informovat rekrutační středisko.

▪ tiskopis Výpis ze zdravotní dokumentace vyplněný
a potvrzený lékařem, u kterého je uchazeč registrován
(ne starší než 3 týdny), u žen doplněný o gynekologické
vyšetření (ne starší než 3 týdny),

▪ Předat výsledky doplňujících lékařských
a laboratorních vyšetření přezkumné komisi příslušné
vojenské nemocnice do jednoho měsíce, pokud je to
nutné.

▪ lékařská zpráva o klinickém průběhu onemocnění a jeho
léčbě v posledních 3 až 5 letech, pokud je uchazeč léčen
nebo sledován na některém odborném oddělení, např.
alergologii, kardiologii, ortopedii,
▪ psací potřeby.

Uchazeč nemusí se závěrem přezkumné komise
souhlasit a může písemně do 10 pracovních dnů ode
dne jeho prokazatelného obdržení podat návrh na
jeho přezkoumání vedoucímu (řediteli) zdravotnického
zařízení. K návrhu musí přiložit originál „lékařského
vysvědčení“ se všemi lékařskými nálezy a originály
laboratorních výsledků.

ověření a doplnění údajů týkající se
anamnézy (zdravotního stavu)
antropometrické vyšetření
vyšetření EKG
laboratorní vyšetření moči a krve
RTG hrudních orgánů
vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu
a orientační vyšetření zorního pole
vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,
vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu

orientační chirurgické, neurologické,
psychiatrické a kožní vyšetření
psychologické vyšetření
další vyšetření podle aktuálního
zdravotního stavu
vystavení „posudku o zdravotní
způsobilosti“ a„lékařského vysvědčení“
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Odvolání

Obsah vyšetření ve vojenské nemocnici

▪ Ústřední vojenská nemocnice Praha – ředitelství
U vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
tel. 973 202 718

ÚVN PRAHA
VN BRNO
VN OLOMOUC
▪ Vojenská nemocnice Brno – ředitelství
Zábrdovická 3
636 00 Brno
tel. 973 445 458

▪ Vojenská nemocnice Olomouc– ředitelství
Sušilovo náměstí 5
779 00 Olomouc
tel. 973 407 211
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oslední část výběru je jednodenní a probíhá na
oddělení pro výběr personálu v Praze nebo Olomouci.
Uchazeči jsou k absolvováni této části objednáni ve chvíli,
kdy mají za sebou vyšetřeni ve vojenské nemocnici se
závěrem „zdravotně schopen/a k povolání do služebního
poměru vojáka z povolání“.

CVIK / TEST

JEDNOTKA MĚŘENÍ

POHLAVÍ
muž

SED-LEH

Šetření fyzické zdatnosti doplňuje výsledek lékařského
vyšetření z vojenské nemocnice s cílem dokončit výběr
nejvhodnějších kandidátů na aktuálně obsazované pozice.

počet opakování
provedených za 1 minutu

opakování
žena

Ve chvíli, kdy uchazeči splní normy fyzického šetření,
následuje motivační a profesní pohovor, v jehož průběhu
je jednotlivým uchazečům nabídnuto místo, pro které byli
jako nejvhodnější vybráni. Současně jsou jim poskytnuty
podrobné informace jak o konkrétním místě, tak o zařazení
do kurzu základní přípravy a jeho průběhu. V případě
souhlasu s nabízeným místem uchazeči obdrží zprávu
o výsledku výběru, která obsahuje:
▪
▪
▪
▪
▪

TESTOVÁ BATERIE ŠETŘENÍ FYZICKÉ ZDATNOSTI Tabulka výkonových norem (věková kategorie I/II = do 30/31 let a starší)

KLIK-VZPOR

počet opakování
provedených za 30 sekund

opakování

muž

▪ Oddělení pro výběr personálu Praha
Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200
169 01 Praha 6
tel. 973 208 571

název funkce,
vojenskou hodnost, do které budou jmenováni,
datum nástupu služby,
název vojenského útvaru a místo výkonu služby,
navrhovanou dobu služebního poměru a další údaje.

Závěrečná zpráva se stává podkladem pro vydání
rozhodnutí o povolání do služebního poměru. Uchazeči
si rozhodnutí po vyzvání převezmou na rekrutačním středisku
nebo jeho pracovišti.

▪ Oddělení pro výběr personálu Olomouc
Vojenská nemocnice Olomouc
Pasteurova 13
771 11 Olomouc
tel. 973 403 433

Pokud uchazeč o nabízené místo zájem neprojeví, je
zařazen do databáze neumístěných uchazečů, a to na
dobu max. šest měsíců ode dne podání žádosti o povolání.
Není-li ani do této doby uchazeči nabídnuto volné služební
místo, je s ním výběr ukončen.
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muž

SKOK DALEKÝ Z MÍSTA

odrazem snožmo (max. výkon)

centimetr
žena

muž

SÁLOVÝ TEST W170

dosažený výkon (W) při tepové
frekvenci 170 tepů/min

W/kg
žena
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VĚKOVÁ KATEGORIE

ÚROVEŇ NORMY

I

33

II

31

I

28

II

23

I

19

II

16

I

182

II

173

I

144

II

134

I

1,80

II

1,60

I

1,30

II

1,10

PROFESIONÁLNÍ VOJÁK

TESTOVÁ BATERIE ŠETŘENÍ FYZICKÉ ZDATNOSTI

1. SED–LEH

2. KLIK-VZPOR (POUZE MUŽI)

3. SKOK DALEKÝ Z MÍSTA

3. SÁLOVÝ TEST W170

Základní poloha – leh na zádech pokrčmo,
paže jsou skrčeny vzpažmo zevnitř (ruce v týl),
sepnuté prsty, lokty se dotýkají podložky, nohy jsou
pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů s chodidly
od sebe ve vzdálenosti asi 25 cm, u země je
fixuje pomocník.

Základní poloha – hlava je v prodloužení trupu,
ruce v šíři ramen, prsty směřují vpřed, trup a dolní
končetiny jsou v jedné přímce a nohy u sebe bez zapření.

Základní poloha – stoj mírně rozkročený těsně
před odrazovou čarou (chodidla jsou rovnoběžně,
přibližně v šíři ramen).

K testu je využíván ergometr. Délka testu je
12 minut a zahrnuje tři stupňované zátěže a 2 minuty
volného šlapání (vyjetí) na konci testu.

Přezkušovaná osoba po výkladu, ukázce a dvou
zkušebních cvicích na povel opakovaně a co nejrychleji
provádí klik-vzpor s cílem dosáhnout maximálního
počtu cyklů za 30 sekund.

Přezkušovaná osoba provede podřep a předklon,
zapaží a odrazem snožmo se současným švihem
paží vpřed skočí co nejdále.

Přezkušovaná osoba v průběhu testu šlape frekvencí
65–70 otáček za minutu.

Přezkušovaná osoba po výkladu a ukázce provádí
na povel co nejrychleji sed (oběma lokty se dotkne
souhlasných kolen) a leh (záda a hřbety rukou
se dotknou podložky) s cílem dosáhnout za 1 minutu
maximálního počtu cyklů.

Po celou dobu cvičení je nutné udržet tělo zpevněné
a při kliku se lehce dotknout hrudníkem podložky.

Hodnotí se výkon ve wattech přepočítaný na kilogram
tělesné hmotnosti, který přezkušovaná osoba dosáhne
při tepové frekvenci 170 tepů za minutu.

Přípravné pohyby paží a trupu jsou dovoleny,
není však povoleno poskočení před odrazem.
Provádějí se dva pokusy.

Test se provádí jen jednou s možností jednoho i více
přerušení v důsledku únavy. Započítávají se pouze
úplné a správně provedené cviky.

Test se provádí jen jednou s možností jednoho
a více přerušení v důsledku únavy. Započítávají se
pouze úplné a správně provedené cviky.
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Kam
kráčíš
ty?

KARIRA ZAN KURZEM ZÁKLADNÍ PPRAVY

ARMÁDA
Z

volili jste si kariéru profesionálního
vojáka. Na jejím začátku
absolvujete kurz základní přípravy
u Velitelství výcviku - Vojenské
akademie ve Vyškově, kde získáte
základní potřebné vědomosti,
dovednosti a návyky vojáka.
Tříměsíční kurz základní přípravy je
fyzicky, psychicky i časově náročný.
V jeho průběhu voják několikrát
absolvuje nepřetržitý komplexní polní
výcvik v terénu.

VYBER SI CESTU

VPŘED >
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Kurz základní přípravy v sobě zahrnuje
to nejdůležitější a nejpodstatnější
z vševojskové přípravy – to, v čem musí
být voják opravdu kovaný: základní
řády, pořadovou, střeleckou, taktickou,
spojovací, topografickou a zdravotní
přípravu a ochranu proti zbraním
hromadného ničení.
Výcvik je rozdělen do čtyř fází. V každé
z nich voják získává souběžně ze
všech oblastí vševojskové přípravy,
od základní teorie po praktický výcvik,
potřebné znalosti a dovednosti.
Každá fáze je zakončena zkouškou,
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při níž jsou posuzovány jak průběžné
výsledky dosažené ve výcviku, tak i
výsledky fázového testu.
V případě nesplnění kritérií zkoušky
může voják využít jeden opravný termín.
Pokud ani v tomto termínu neuspěje,
je mu služební poměr ve zkušební době
k poslednímu dni v daném měsíci
zrušen.

PROFESIONÁLNÍ VOJÁK

POZNÁMKY A KONTAKTY PRO UCHAZEE

B RZ Y

NA VIDĚNOU
V AR M Á D Ě
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NAŠE REKRUTAČNÍ STŘEDISKA
PÁ 8.00–12.00

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO ČECHY
Vítězné náměstí 684, Praha, tel. 973 211 066
e-mail: kariera.praha@army.cz

PO – ČT 8.00–17.00

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO MORAVA
Zahradníkova 7, Brno, tel. 973 442 200
e-mail: kariera.brno@army.cz

ÚT A ČT 8.00–16.00

PÁ 8.00–12.00

Rekrutační pracoviště Pardubice
Hůrka 1100, tel. 973 243 256
e-mail: kariera.pardubice@army.cz

Rekrutační pracoviště Ústí nad Labem
Štefánikova 2, tel. 973 286 250
e-mail: kariera.ustinadlabem@army.cz

Rekrutační pracoviště Hradec Králové
Velké náměstí 33, tel. 973 251 425
e-mail: kariera.hradeckralove@army.cz

Rekrutační pracoviště Olomouc
Dobrovského 6, tel. 973 403 444
e-mail: kariera.olomouc@army.cz

Rekrutační pracoviště České Budějovice
Žižkova 37, tel. 973 321 465
e-mail: kariera.ceskebudejovice@army.cz

Rekrutační pracoviště Ostrava
Matiční 2, tel. 973 488 111
e-mail: kariera.ostrava@army.cz

Rekrutační pracoviště Plzeň
Štefánikovo nám. 1, tel. 973 340 476
e-mail: kariera.plzen@army.cz

Rekrutační pracoviště Jihlava
Vrchlického 14, tel. 973 454 460
e-mail: kariera.jihlava@army.cz

Rekrutační pracoviště Karlovy Vary
Počernická 553/2, tel. 973 349 488
e-mail: kariera.karlovyvary@army.cz

Rekrutační pracoviště Zlín
Štefánikova 167, tel. 973 458 853
e-mail: kariera.zlin@army.cz

Rekrutační pracoviště Liberec
Na Zápraží 4, tel. 973 262 372
e-mail: kariera.liberec@army.cz

Vyber si cestu na kariera.army.cz
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