ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA
ZAČÁTEK NOVÉ KARIÉRY

Informace pro zařazené
uchazeče o povolání
do služebního poměru

Zvolili jste si kariéru profesionálního
vojáka. Na jejím začátku absolvujete

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je zvládnutí
22 základních dovedností:

kurz základní přípravy u Velitelství

1. Pořadové cviky a pohyby beze zbraně.

výcviku – Vojenské akademie

2. Pořadové cviky a pohyby se zbraní.

ve Vyškově, kde získáte základní
potřebné vědomosti, dovednosti
a návyky vojáka.

3. P
 ozdrav, vzdávání vojenské pocty, vystoupení z tvaru
a příchod k nadřízenému.
4. B
 ezpečnostní kontrola útočné pušky a pistole.
5. R
 ozebírání, skládání a údržba útočné pušky a pistole.
6. N
 abití útočné pušky, vybití a odstraňování závady
vleže.

Než do Vyškova dorazíte, věnujte

7. N
 abití pistole, vybití a odstraňování závady vstoje.

pozornost těmto řádkům. Přečtěte

8. Činnost na palebné čáře.

si několik potřebných informací,
rad a doporučení.

9. Ú
 činná střelba z útočné pušky vleže.
10. Ú
 činná střelba z pistole vstoje obouruč.
11. H
 od ručního granátu.
12. C
 vik k zemi (k boji), vztyk, přískoky a plížení.

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA

13. P
 řekonání umělých překážek.

Dvouměsíční kurz základní přípravy je fyzicky, psychicky
i časově náročný. V jeho průběhu voják absolvuje široké
spektrum výcvikových aktivit, které vyvrcholí polním výcvikem v terénu.

14. Z
 aujetí, budování a maskování palebného stanoviště
pro střelbu vleže.

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.
Voják musí absolvovat celý teoretický i praktický výcvik
v předepsaném rozsahu včetně přezkoušení. V případě
ztráty motivace, onemocnění, zranění, či nesplnění limitů,
kurz pro vojáka končí a jeho služební poměr ve zkušební
době zaniká.

15. N
 ičení nepřítele palbou, granáty a bojem z blízka
útočnou puškou.
16. M
 askování jednotlivce.
17. Č
 innost na povel: „Masku – Připravit!“, „Plyn!“, „Masku
– Sejmout!“, „Masku – Skrýt!“, „Plyn – Postřik!“,
„Pláštěnku – Upravit!“, „Pláštěnku – Odložit!“.
18. Z
 ástava krvácení škrtidlem a transport raněného.
19. Z
 ákladní práce s mapou.
20. O
 rientace v terénu.
21. N
 avázání a kontrola spojení.
22. P
 řijímání signálů.

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ
Složení a výše služebního platu je upravena zákonem
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších
předpisů.
Vojáci v základní přípravě jsou jmenováni do hodnosti vojína s nárokem na služební plat ve výši 15 200 Kč*. Další příplatky ani náhrady jízdních výdajů (vyjma cesty vykonané
za účelem nástupu do služebního poměru po předložení
platného jízdního dokladu) jim přiznány nejsou.

Od prvního dne přijetí do služebního poměru jsou vojáci
v tříměsíční zkušební době, během níž jim nevzniká nárok
na služební příspěvek na bydlení. Vojáci v základní přípravě
nesplňují ani podmínky nároku na stabilizační příspěvek.
Vojákovi lze na jeho žádost po povolání do služebního
poměru vyplatit přiměřenou zálohu na služební plat, a to
i v hotovosti, která se zúčtuje v nejbližším pravidelném
termínu výplaty služebního platu. Výplatu zálohy povoluje
služební orgán.

* Hrubý plat. Stav k 1. 1. 2021, plat se odvíjí od stanovení minimální mzdy a může se nařízením vlády změnit.

UBYTOVÁNÍ

DOPORUČENÍ

V kurzu základní přípravy je ubytování vojákům zabezpečeno bezplatně na vícelůžkových pokojích se společným
sociálním zařízením (dva pokoje na jedno sociální zařízení).

Před nástupem do Vyškova je dobré nechat se ostříhat. Lze
však využít i kadeřnických služeb přímo v areálu základny.

Vzhledem k omezeným úložným prostorům je doporučeno, aby voják zredukoval objem osobních věcí i oblečení,
které si s sebou vezme, na míru nezbytně nutnou.

Ženám je doporučeno, aby si s sebou vzaly dostatek
pomůcek pro úpravu vlasů – vlasy by se neměly dotýkat
límce uniformy. Důvodem úpravy je samozřejmě také vyloučení rizika zranění při tělocviku či při výcviku v terénu.

Po celou dobu kurzu základní přípravy, včetně nepřetržitého výcviku, jsou bezplatně poskytovány snídaně, obědy
a večeře. Další potraviny, či připravená jídla je možné
zakoupit v jídelně, případně v bufetech v areálu kasáren.

Nově přijatí vojáci by neměli podceňovat fyzicky a psychicky náročný výcvik, který na ně během kurzu čeká. Doporučujeme před jeho nástupem trénovat vytrvalost a nošení
zátěže na delší vzdálenosti. Správná životospráva, tělesná
kondice a psychická rovnováha pomáhá lépe zvládat první
týdny, které v kurzu základní přípravy vojáci stráví.

VYSTROJENÍ

PŘÍSAHA

Při povolání do služebního poměru jsou všichni vojáci
vystrojeni základní výbavou vojáka z povolání. Součástí
základní výbavy je i sportovní oděv a obuv.

Slavnostní vojenská přísaha se pravidelně koná na
veřejnosti za přítomnosti rodin a přátel nových příslušníků
ozbrojených sil.

STRAVOVÁNÍ

Při počátečním vystrojení je nutné, aby si voják vše řádně
vyzkoušel. Týká se to především obuvi, u které není dodatečná výměna možná.

ZKUŠEBNÍ DOBA
Služební orgán nebo voják mohou zrušit služební poměr
ve zkušební době bez uvedení důvodu.
Služební poměr zaniká posledním dnem kalendářního
měsíce, ve kterém bylo doručeno vojákovi rozhodnutí služebního orgánu o zrušení služebního poměru ve zkušební
době, totéž platí v případě písemného oznámení vojáka.
Rozhodnutí nebo písemné oznámení o zrušení služebního
poměru ve zkušební době musí být doručeno druhé straně nejpozději 5 dnů před dnem, kdy má služební poměr
zaniknout.

ORIENTAČNÍ BODY PŘÍJEZDU

Pojedete-li autem,
(1) lze využít příjezdy do Vyškova na křižovatce odbočit do
(2) Havlíčkovy ulice - směr Dědice
(3) železniční viadukt
(4) v Dědicích na náměstí u žluté budovy zahnete vpravo,
(5) na následující křižovatce odbočíte z hlavní silnice doprava a pojedete do kopce, po chvíli se po levé straně
objeví hlavní vstup do areálu Velitelství výcviku.
Pojedete-li do Vyškova vlakem či autobusem, lze k cestě
do místa výcviku využít autobusové linky se zastávkou
„Dědice-kasárna“, na které vystoupíte.
VELITELSTVÍ VÝCVIKU – VOJENSKÁ AKADEMIE

Víta Nejedlého 424/5, Dědice
682 01 Vyškov
tel. 973 455 591 (náčelník úseku základní přípravy)
www.vavyskov.cz
(záložka Kurzy, část Základní příprava)

CO SI S SEBOU VZÍT
NUTNĚ BUDETE POTŘEBOVAT TYTO DOKUMENTY
 osobní doklady – občanský průkaz nebo pas,
v případě osobních změn i příslušný doklad
o změně stavu či narození dítěte
 rozhodnutí o povolání uchazeče do služebního
poměru
 vojenskou knížku
 oklad o ukončení pracovního poměru (výpověď)
 d
nebo potvrzení o ukončení evidence na úřadu
práce
 potvrzení o pozastavení nebo ukončení
živnostenské činnosti, jste-li osobou
samostatně výdělečně činnou

PRŮBĚH KURZU

ORIENTAČNÍ DENNÍ ROZVRH

01. – 12. den

vystrojení, lékařské prohlídky, výcvik

05:00

budíček

 mobil, tablet či notebook pro spojení s rodinou

13. – 14. den

samostudium, osobní volno, tělesná
příprava, ošetřování materiálu

05:00 – 05:10

provedení ranního úklidu

 s portovní oblečení na začátek kurzu (dokud
nebudete vystrojeni)

15. – 19. den

výcvik

05:15 – 06:00

rozcvička, ranní hygiena

20. – 21. den

samostudium, osobní volno, tělesná
příprava, ošetřování materiálu

06:00 – 06:45

snídaně

22. – 26. den

výcvik

06:45 – 07:00

příprava na zaměstnání

27. – 28. den

samostudium, osobní volno, tělesná
příprava, ošetřování materiálu

07:00 – 07:30

rozvod do zaměstnání

07:30 – 12:20

výcvik

29. – 33. den

výcvik
samostudium, osobní volno, tělesná
příprava, ošetřování materiálu

12.20 – 13:40

oběd

34. – 35. den

13:40 – 17:00

výcvik

36. – 43. den

výcvik, výstupní lékařské prohlídky

17:00 – 18:50

večeře

44. – 61. den

volno za nepřetržitý vojenský
výcvik, čerpání řádné dovolené,
etický seminář, jazyková zkouška
STANAG z angličtiny

18:50 – 22:00

výcvik

22:00

večerka

DÁLE DOPORUČUJEME

 náhradní oblečení (ponožky, trika, nátělníky)
 sportovní obuv a přezůvky
 sobní lékárnička (náplast, náplast na puchýře,
 o
léky na bolest, na horečku apod.)
 energetické potravinové doplňky

 zdravotní dokumentaci (lékařské vysvědčení,
očkovací průkaz)

 apírové kapesníky, vlhčené kapesní ubrousky,
 p
prací prostředek

 průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

 šicí potřeby pro drobné úpravy výstroje
 kapesní nůž

NEZAPOMEŇTE

 baterka čelovka

 íslo bankovního účtu pro zasílání finančních
 č
prostředků

 igelitové sáčky (30 litrů a větší)

 z hruba 1000 Kč na drobné výdaje (cestovné, holič,
stravování přes víkend…) – přímo u vstupu do areálu
je bankomat KB, další bankomaty najdete přímo
ve Vyškově na náměstí nebo v jeho blízkosti

 lepicí páska (duct tape)

 mince do nápojových automatů
 hygienické potřeby, ručníky
 spodní prádlo
 ramínka
 psací potřeby

Další informace a rady
najdete na Facebooku
ve skupině

#ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA AČR

O VYŠKOVĚ

Dnes je Vyškov moderním evropským městem. Se
zhruba 21 000 obyvateli se rozprostírá na více než
5000 ha. Po jeho obvodu jsou soustředěny průmyslové zóny. Středem a zároveň centrem města je
trojúhelníkové náměstí, v jehož blízkosti se nalézá
i většina historických památek. Besední dům,
knihovna Karla Dvořáčka, muzeum Vyškovska, hvězdárna, ZOO park, ojedinělý Dinopark a aquapark jsou
jen částí toho, kam občané Vyškova a jeho návštěvníci mohou zavítat a kde mohou strávit příjemné chvíle.
Rozmanitá příroda v okolí města, blízký Moravský
kras a bojiště Bitvy tří císařů lákají k výletům jak pěšky, tak na kole.

kariera.army.cz

Založením Vysoké vojenské školy pozemního vojska se stal v roce 1972 navíc i městem univerzitním. Přestože v roce 2003 proběhly razantní změny
v souvislosti s reformou Armády ČR a vojenské
vysoké školství město opustilo, důležitost Vyškova
v armádní struktuře nadále trvá, a to především díky
Velitelství výcviku – Vojenské akademii.
Velitelství má na starosti mimo jiné rozvoj doktrinální soustavy AČR, organizaci základní, odborné
a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávání a výcviku příslušníků všech hodnostních
sborů včetně vojáků v záloze. Současně zajišťuje
modernizaci a rozvoj výcvikových zařízení a simulačních a trenažérových technologií.

MO ČR – Agentura personalistiky AČR
Dáno do tisku: duben 2021
Náklad: 10 000 ks

Vyškov je starobylé biskupské město s první písemnou zmínkou z roku 1141. V polovině 13. století
získal statut města a na konci 17. století dosáhl
největšího rozkvětu, kdy byl přezdíván „Moravské
Versailles“. V době napoleonských válek se stal místem setkání ruského cara Alexandra I. s rakouským
císařem Františkem II. Po 2. světové válce patřil Vyškov k nejhůře postiženým městům v zemi.

