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Česká armáda doplácí na úsporné vládní opatření z roku 2012. Povoleno má o čtyři a půl tisíce lidí
méně, než by potřebovala
VYŠKOV/PRAHA - Ve své práci si nahlásil celý den volna. Když ale ráno dorazil do rekrutačního
střediska v Pardubicích, následoval rychlý proces a během pár minut šel zase zpátky na vlak.
„Řekli mi tam, že se sice můžu nechat zapsat a registrovat jako žadatel o práci v armádě, ale v
nejbližších letech nemám s povoláním do služby počítat,“ krčí rameny třiadvacetiletý Jiří z Ústí nad
Orlicí. A s takovou zkušeností není rozhodně jediný.
Rekrutační pracovníci teď musí odmítat desítky dalších žadatelů po celé republice. Paradoxně
v situaci, kdy experti i sami velitelé přiznávají, že vojenské útvary uvádějí zaplněnost zhruba jen ze
tří čtvrtin.
„Dnešní ozbrojené síly jsou sice technologicky vyspělejší a získaly díky misím bojové zkušenosti,
ale oproti roku 2006 jsou početně slabší o tři tisíce osob. Naplněnost některých útvarů se blíží k
hrozivým 60 %,“ varovala třeba dubnová Zpráva o stavu zabezpečení obrany ČRvroce 2014
brněnské Univerzity obrany.
Důvod zastavení přílivu rekrutů do posádek je třeba hledat v roce 2012. Tehdy vláda Petra
Nečase v rámci úsporných opatření rozhodla o tom, že maximální počet vojáků z povolání do roku
2015 bude pouze 21 944.
Přitom aby armáda dokázala plnohodnotně fungovat a plnit své závazky a povinnosti dané
zákonem a členstvím v Severoatlantické alianci, potřebovala by ideálně zaplnit rovnou 26 614
tabulkových míst.
„Potenciální zájem o vstup do služebního poměru registrujeme u zhruba pěti tisíc občanů.
Skutečné možnosti náboru – vzhledem k vládou schválenému počtu – jsou ale jen pět set až osm set
lidí,“ přiznává Daniel Koštoval, státní tajemníkministerstva obrany. Nabídka resortu je tedy
desetinásobně nižší než zájem lidí o službu. Důsledky jsou vidět ve Vyškově, kde probíhá centrální
nábor. Zatímco dřív tu měli čtyři turnusy ročně, letos projdou tříměsíčním přijímačem jen dvě várky
čerstvých posil. Jestli bude obrana tlačit na vládu, aby počty navýšila, není jasné. Ministr Martin
Stropnický (ANO) na dotazy ani přes svého mluvčího nezareagoval.
Zřejmě i jej překvapilo včerejší dění. Souběžně se schválením financování prodloužení
pronájmu gripenů, které v letech 2015 až 2027 spolyká 21,4 miliardy, ministerstvo financí představilo
návrh rozpočtu na rok 2015. Oproti letošku si obrana pohorší o 529 milionů.
Jde o nečekaný a nepříjemný obrat. Už minulý týden Stropnickému za podfinancování
armády vyčinil jeho americký protějšek Chuck Hagel.
A premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) pak slíbil, že obranný rozpočet už klesat nesmí a nebude. Škrty
se podepíšou nejen na provozu a nákupech, ale i v pokulhávajícím náboru.
To všechno přichází v situaci, kdy armáda kvůli nedostatku lidí musí hrát divadlo na NATO.
Jak už LN upozornily před měsícem, české ozbrojené síly slíbily vyčlenit pro alianční operace 4500
vojáků a v dotčených útvarech zajistit 90procentní personální naplněnost. Záloha příliš nepomůže
Protože ovšem nemá dost lidí, pomáhá si vojsko trikem. Jednotky, které zrovna procházejí potřebnou
certifikací NATO, doplňují vojáci z jiných posádek. Až testování skončí, mohou se vrátit do svých
domovských útvarů. A čekat, že je za pár měsíců na pomoc přivolají zase kolegové z jiného města.
Tak se například muselo k chrudimským výsadkářům na čas přestěhovat 34 specialistů
odjinud.
Nedostatek profesionálních vojáků budou v první vlně hasit aktivní zálohy. Avšak ani ty
nenabízejí řešení. Podle ideálních představ ministerstva obrany by měly sdružovat tři až pět tisíc
nadšenců a bývalých vojáků připravených pomáhat při povodních nebo jiných událostech. Realita je
jiná. Dnes krajská velitelství evidují dohromady jen něco kolem 1100 záložáků.
A pokud by v případě napadení země došlo k mobilizaci, armáda ve skladech nemá oblečení
ani další materiál pro odvedené civilisty.
***
Armáda přijme jen desetinu uchazečů

České vojsko potřebuje nové lidi a o službu je navíc zájem. Jenže rozvoj armády zastavilo
rozhodnutí vlády Petra Nečase, která v roce 2012 kvůli úsporám stanovila maximální počet
profesionálních vojáků na 22 tisíc do roku 2015. Ovšem aby česká armáda mohla plnit všechny své
závazky, potřebovala by o čtyři a půl tisíce žen a mužů více.
26 614 Požadovaná tabulková místa pro vojáky z povolání
5000 Počet žadatelů o službu
21 994 Maximální počet schválený vládou
21 011 Skutečný počet vojáků z povolání
500–800 Počet nováčků, které armáda přijme
Profesionální vojáci ve srovnatelných zemích k 1. lednu 2014
Česko: 21 011
Slovensko: 14 095
Maďarsko: 24 507
Rakousko: 35 471
Portugalsko: 47 215
Nizozemsko: 49 551
Zdroj: European Defence Agency
„Dnešní ozbrojené síly jsou sice technologicky vyspělejší, ale oproti roku 2006 jsou početně slabší o
tři tisíce osob“
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