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Přesně týden po vyřazení letošních absolventů Univerzity obrany (1.srpna), nastoupily více než tři
stovky nových studentů této vojenské vysoké školy k dvouměsíčnímu základnímu výcviku.
Do prostor Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov se dostavilo 313 nováčků, kteří prošli
náročným sítem přijímacího řízení.
Krátce před sedmou hodinou ranní noví studenti pozvolna zaplňují kinosál, velká část z nich přichází
ve skupinách bez zavazadel. Jde o ty, kteří využili možnost ubytovat se den před nástupem. Ostatní
přicházejí buď v doprovodu rodinných příslušníků či známých, nebo sami.
Instruktoři, kteří začínají vyvolávat v abecedním pořadí první četu nováčků. Ti se postupně řadí před
společenským sálem, v jehož útrobách pak jeden po druhém procházejí k jednotlivým pracovištím, kde
vyřizují nezbytnou administrativu spojenou s nástupem. Pak dostávají svačinu a absolvují lékařskou
prohlídku. Mezi nimi i Lukáš Glacner z Rýmařova. „K vojenství mám vztah už od dětství a toto je pro
mě vysněná práce,“ odpovídá svalnatý mladík na otázku, proč si ke studiu zvolil právě vojenskou
školu.
Pro většinu z nastupujících studentů tím program prvního dne vojenské kariéry končí. Vzhledem k
pátečnímu termínu jsou zbývající části nástupní procedury přesunuty až na počátek dalšího
pracovního týdne. Výjimkou je pouze první četa, která odchází do výstrojního skladu a postupně
„fasuje“ jednotlivé součásti vojenské výstroje.
Nové vojáky z povolání – budoucí studenty Univerzity obrany – čeká ve vyškovském armádním
výcvikovém zařízení fyzicky, psychicky i časově náročný výcvik, který představuje počáteční etapu
přípravy vojáka v činné službě Armády České republiky.
Cílem základního výcviku je naučit vojáka základní práva a povinnosti, zvládnout základní činnosti,
obsluhu a střelbu z ručních zbraní, a také vytvořit fyzické a psychické předpoklady pro výkon služby
profesionálního vojáka.
„Během dvou měsíců musíme nováčky vycvičit tak, aby byli schopni přežít na soudobém bojišti,“ řekl
šéf základního výcviku plukovník gšt. Karel Klinovský, ředitel Odboru přípravy VeV-VA Vyškov v
rozhovoru pro ČT.
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