Než do Vyškova dorazíte, věnujte pozornost těmto řádkům.
Přečtěte si několik potřebných informací, rad a doporučení.

základní Píprava
Tříměsíční kurz základní přípravy je fyzicky, psychicky
i časově náročný. V jeho průběhu voják několikrát absolvuje
nepřetržitý komplexní polní výcvik v terénu.
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 postupovou zkouškou, při níž jsou
posuzovány jak průběžné výsledky dosažené ve výcviku,
tak i výsledky fázového testu.
V případě nesplnění kritérií postupové 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.

Ubytování

Finanní zabezpeení
1. fáze – kritéria postupové zkoušky
 prokázat ukázněnost, motivaci a ztotožnění se systémem
vojenského velení a řízení a morálními vlastnostmi
vojáka z povolání
 úspěšně absolvovat výcvik na překážkové dráze
 splnit podmínky vstupního přezkoušení z tělesné přípravy
 splnit základní bojové dovednosti formou písemných
a praktických testů, které jsou stanoveny pro 1. fázi

2. fáze – kritéria postupové zkoušky
 prokázat ukázněnost, motivaci, ztotožnění se systémem
vojenského velení a řízení a morálními vlastnostmi
vojáka z povolání
 úspěšně absolvovat komplexní polní výcvik
 splnit podmínky pěšího přesunu se zátěží na 10 km
 úspěšně absolvovat přezkoušení na překážkové dráze
 splnit základní bojové dovednosti formou písemných
a praktických testů, které jsou stanoveny pro 2. fázi

▪ Složení a výše platu je dána zákonem č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání.
▪ Vojáci kurzu základní přípravy jsou jmenováni do
hodnosti vojína se služebním tarifem ve výši 9 900 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 není vyplácen
služební příspěvěk na bydlení. Noví vojáci z povolání dostávají
1. plat následující měsíc po nástupu do kurzu základní přípravy.
▪ 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.

3. fáze – kritéria závěrečné zkoušky
 prokázat ukázněnost, motivaci, ztotožnění se systémem
vojenského velení a řízení a morálními vlastnostmi
vojáka z povolání
 splnit podmínky základního cvičení střeleb ze samopalu
 splnit podmínky pěšího přesunu s přidanou zátěží na 12 km
 splnit podmínky přezkoušení fyzické zdatnosti
 splnit základní bojové dovednosti formou písemných
a praktických testů, které jsou stanoveny pro 3. fázi

Vystrojení

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

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

▪ Ubytování lze využít již od večerních hodin v den před dnem
nástupu do kurzu.

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

▪ K uložení osobních věcí má každý voják k dispozici jednu
skříň na vojenskou výstroj i civilní oděv a noční stolek. Proto je
doporučeno, aby voják zredukoval objem osobních věcí
a oblečení, které si s sebou vezme, na míru nezbytně nutnou.

Stravování
▪ V rámci kurzu základní přípravy (3 měsíce), tedy v době
nepřetržitého výcviku je strava poskytována bezplatně. Týká se
to jak snídaní a obědů, tak i večeří.
▪ Potraviny či připravená jídla je možné zakoupit v areálu kasáren
hned v několika bufetech.

Zkuební 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.

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

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

Nezapomete si s sebou vzít
▪ osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz)
▪ doklad o rozvázání pracovního poměru (výpověď)
nebo potvrzení o ukončení evidence na Úřadu práce
▪ potvrzení o pozastavení nebo ukončení živnostenské
činnosti, jste-li osobou samostatně výdělečně činnou
▪ rozhodnutí o povolání uchazeče do služebního poměru
▪ lékařské vysvědčení
▪ průkaz pojištěnce
▪ zhruba 1 000 Kč na počáteční výdaje (přímo u vstupu
do areálu je bankomat KB, bankomaty ČSOB, ČS,
GE Money Bank, Fio a UniCredit Bank najdete
ve Vyškově přímo na náměstí nebo v jeho blízkosti)
▪ hygienické potřeby
▪ ramínka
▪ psací potřeby

CO SE VM URIT NEZTRAT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4. fáze – kritéria závěrečného komplexního polního výcviku
 úspěšně absolvovat komplexní polní výcvik (vrchol přípravy
vojáka), jenž se skládá z nácviku přežití v tísni, činnosti
pod palbou nepřítele a bojové hry spojující hlavní druhy
příprav a umožňující komplexní hodnocení jednotlivců
včetně zvládnutí kolektivního pojetí plnění úkolů.

VÝCHOva

VZdlání

výcvik

přezůvky
spodní prádlo
šití
papírové kapesníky, vlhčené toaletní ubrousky
baterka (nejlépe „čelovka“ s červeným světlem)
kapesní nůž
igelitové sáčky (30 l a více)
lepicí páska
osobní lékárnička (náplast, náplast bez polštářku
proti puchýřům, rychle účinkující gel proti bolesti,
obinadla apod.)
▪ energetické potravinové doplňky
▪ drobné mince do nápojových automatů

jak se DO MSTA VCVIKU dostanete
Velitelství výcviku



E462

Dědice




Vyškov

silnice z Brna

D1

EXIT 226
Pojedete-li autem,
 sjedete z dálnice EXIT 226 – směr Vyškov,
 na 4. světelné křižovatce odbočíte vlevo na Havlíčkovu
ulici – směr Dědice,
 podjedete železniční viadukt,
 v Dědicích na náměstí u žluté budovy zahnete vpravo,
 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
682 01 Vyškov
tel. 973 450 511 (personální oddělení)
KONTAKT

zvolili jste si kariru profesionlnho
vojka. na jejm zatku absolvujete
kurz základní ppravy u velitelstv
vcviku  VOJENSKÉ AKADEMIE ve vykov,
kde se podrobte praktickmu
i teoretickmu vcviku.

PKLAD týdenního PLNU INNOSTI NEPETRITHO VOJENSKHO VCVIKU

o vykov

in formace
kariera.army.cz
800 154 445

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.
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.
Od roku 1936 je Vyškov posádkovým městem. 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 doktriální soustavy AČR, organizaci
základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského
vzdělávání a výciku příslušníků všech hodnostních sborů a aktivní
zálohy. Současně zajišťuje modernizaci a rozvoj výcvikových zařízení
a simulačních a trenažérových technologií a vytváří podmínky
pro činnost některých součástí zahraničních armád.

© Agentura personalistiky Armády ČR
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06.00
06.20–06.50
07.00

budíček
osobní hygiena, úklid, příprava výstroje a materiálu
snídaně

08.00–09.30

▪ základní řády

09.40–11.10

▪ pořadová příprava

12.20–12.50

▪ tělesná příprava

13.00
14.00–15.30

PONDLÍ

rozvod do zaměstnání
kontrola přítomnosti osob, vnějšího vzhledu, připravenosti
výzbroje a materiálu na zaměstnání
základní práva a povinnosti vojáka
pořadové cviky a pohyby beze zbraně
výcvik na překážce
oběd

▪ topografická příprava

určování souřadnic na topografické mapě v hlásném
systému MGRS

15.40

rozkaz velitele
kontrola přítomnosti osob, vyhlášení rozkazu velitele

16.00–17.15

záloha velitele kurzu
doba stanovené pro docvičení nezvládnuté tématiky

17.15

večeře

18.10–19.40

▪ ženijní příprava

19.50–21.20

▪ zdravotní příprava

od 21.30

vojenské výbušniny používané v Armádě ČR (přednáška)
poskytnutí první pomoci k zástavě krvácení (praktická část)
samostudium, údržba výstroje a materiálu

05.00
05.10–06.00

06.00–7.00
7.15
08.00–12.50
13.00
13.30–17.00
17.15
18.00–19.00

19.00
19.20–21.00
od 21.00

poplach
rozvod do zaměstnání
kontrola přítomnosti osob, vnějšího vzhledu, připravenosti
výzbroje a materiálu na zaměstnání, výdej zbraní

▪ tělesná příprava

rozvoj základních pohybových schopností a dovedností
(pěší přesun 5 km s odlehčenou výstrojí)
snídaně

ÚTERÝ

▪ taktická příprava

budování stanovišť palebných prostředků
oběd
výdej z várnic

▪ taktická příprava

činnost vojáka v obraně
večeře
výdej z várnic

▪ tělesná příprava

rozvoj základních pohybových schopností a dovedností (pěší
přesun 5 km s odlehčenou výstrojí)
rozkaz velitele
kontrola přítomnosti osob, ukončení a vyhodnocení
zaměstnání, vyhlášení rozkazu velitele

06.00
06.20–06.50

budíček
osobní hygiena, úklid, příprava výstroje a materiálu
snídaně

STEDA

07.00

rozvod do zaměstnání
kontrola přítomnosti osob, vnějšího vzhledu, připravenosti
výzbroje a materiálu na zaměstnání, výdej zbraní

7.30

přesun
přeprava vojenskými vozidly na střelnici

08.00–12.50
13.10

▪ střelecká příprava

nácviky střelby ze samopalu
oběd
výdej z várnic

14.00–15.30

▪ střelecká příprava

15.30–17.00

▪ střelecká příprava

nácviky házení ručního obranného granátu
nácviky střelby z pistole

17.00

přesun
přeprava vojenskými vozidly ze střelnice zpět do kasáren

17.30

večeře

18.00

rozkaz velitele
kontrola přítomnosti osob, vyhlášení rozkazu velitele

06.00
06.20–06.50
07.00
08.00–09.30
09.40–11.10

11.20–12.50
13.00
14.00–15.30

budíček
osobní hygiena, úklid, příprava výstroje a materiálu
snídaně

▪ ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN)
prostředky jednotlivce pro realizaci OPZHN (přednáška)

▪ psychologická příprava

psychologické aspekty zátěže ve vojenském prostředí,
zvládání stresu (přednáška)

▪ topografická příprava

měření vzdálenosti a převýšení na mapě, určení
magnetického azimutu s použitím buzoly
oběd

▪ pořadová příprava

nástupové a pochodové tvary jednotek, pořadové cviky
a pohyby beze zbraně

15.40

rozkaz velitele
kontrola přítomnosti osob, ukončení a vyhodnocení
zaměstnání, vyhlášení rozkazu velitele

16.00

ukončení výcvikového týdne
voják má volno a může opustit kasárna, návrat zpět do
kasáren je bezpodmínečně stanoven na pondělí do 6.00 hod.

údržba zbraní
údržba zbraní a jejich uložení

18.10–19.40

záloha velitele kurzu
doba stanovené pro docvičení nezvládnuté tématiky

údržba materiálu
vyčištění a uložení výstroje a ostatního materiálu, příprava
na zaměstnání příštího dne

19.40–21.20

údržba zbraní
údržba zbraní a jejich uložení

0.00–24.00

volno za nepřetržitý vojenský výcvik

údržba materiálu
vyčištění a uložení výstroje a ostatního materiálu, příprava
na zaměstnání příštího dne, samostudium

0.00–24.00

volno

0.00–24.00

volno

od 21.30

TVRTEK

rozvod do zaměstnání
kontrola přítomnosti osob, vnějšího vzhledu, připravenosti
výzbroje a materiálu na zaměstnání

ZÁKLADNÍ ppraVA
zatek nov kariry

PÁTEK
SOBOTA
NEDLE

Informace pro zaazen uchazee o povoln do sluebnho pomru

