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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

PONDĚLÍ 3. SRPNA 2015
Nástup budoucích studentů Univerzity obrany na základní přípravu do Vyškova
Vyškov
V pondělí 3. srpna 2015 od 8.00 hodin nastoupí 285 budoucích studentů Univerzity
obrany k absolvování dvouměsíční základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské
akademie Vyškov. Nově přijaté vojáky z povolání – budoucí studenty Univerzity obrany čeká
v armádním výcvikovém zařízení dvouměsíční fyzicky, psychicky i časově náročný výcvik,
který představuje počáteční etapu jejich vojenské přípravy.
Vojenský výcvik je rozdělen do tří fází, které v sobě zahrnují to nejdůležitější a
nejpodstatnější z vševojskové přípravy – základní řády, pořadovou a tělesnou přípravu,
ochranu proti zbraním hromadného ničení a samozřejmě také spojovací, střeleckou,
taktickou, topografickou, ženijní i zdravotnickou přípravu. Přitom každá fáze je zakončena
zkouškou, v níž se posuzují jak průběžné výsledky dosažené ve výcviku, tak i výsledky
fázových testů. Základní příprava probíhá jednak formou teoretické přípravy na učebnách a
praktického výcviku na cvičištích, dále představuje přípravu vojenského materiálu k výcviku,
přesuny do prostoru výcviku a zpět, údržbu vojenského materiálu po ukončení výcviku,
přípravu na zaměstnání příštího dne, samostatné studium, vyhodnocovací činnost,
odpočinek a další výcviková a výchovná opatření.
Většina budoucích vojenských studentů Univerzity obrany byla přijata k pětiletému
nebo šestiletému magisterskému studiu v oborech Řízení a použití ozbrojených sil, Vojenské
technologie, Vojenská farmacie, Vojenské zubní lékařství a Vojenské všeobecné lékařství.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
PONDĚLÍ 3. SRPNA – PÁTEK 25. ZÁŘÍ 2015
Studenti Univerzity obrany absolvují vojenskou přípravu ve VVP Březina
Vyškov
Ve dnech 3. srpna až 25. září 2015 se ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina
zúčastní Vojenské přípravy – letní praxe přes 160 vojenských studentů, kteří absolvovali
první ročník souvislého magisterského studia na brněnských fakultách Univerzity obrany.
Studenti zde absolvují nově koncipovanou vojenskou odbornou přípravu a výcvik pod
vedením pedagogů Univerzity obrany a instruktorů Velitelství výcviku – Vojenské akademie.
Výcvik je zaměřen na získávání vojenských znalostí a dovedností, na zvyšování tělesné
zdatnosti a odborné připravenosti pro kariéru důstojníka-velitele.
Výuka bude probíhat nejen na učebnách, kde si studenti osvojí teoretické znalosti, ale
především v terénu, kde si vše prakticky vyzkouší. Mezi základní předměty patří střelecká,
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spojovací, tělesná či topografická příprava, která se procvičuje i v noci. Stěžejním
předmětem je však Příprava v poli, jež zahrnuje taktickou, ženijní a zdravotnickou přípravu a
také ochranu proti zbraním hromadného ničení. Vyvrcholením pak bude čtyřdenní komplexní
polní výcvik. Mimo zmíněné předměty zahrnuje letní vojenská příprava i teoretické předměty,
jako je logistika nebo vedení lidí. Na konci výcviku čeká studenty zápočet.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

