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Armáda se vrátí o osmnáct roků zpátky. Alespoň co do počtu vojáků. Díky přislíbeným penězům se
chystá přijmout téměř sedm tisíc nových posil do poloprázdných posádek.
VYŠKOV/PRAHA Prázdné pokoje, vylidněné plácky a v jídelně jen pár obsazených stolů. Vojenská
akademie ve Vyškově dnes už může jen vzpomínat na historii, kdy tudy procházely stovky nováčků v
několika turnusech ročně a kampus tepal. Letos zdejší instruktoři vycvičí pouze 471 nových vojáků a
318 studentů Univerzity obrany.
Jak ale nyní zjistily LN, život se má do akademie rychle vrátit. Nábor čerstvých posil do
stárnoucího vojska se má rapidně zrychlit.
„Ano, zintenzivněním náboru v příštích letech budou obsazována především volná
systemizovaná místa,“ potvrzuje Jan Šulc, tiskový mluvčí generálního štábu. Rekrutační cíl Zatímco
podle aktuálních čísel slouží v armádě 21 011 profesionálních vojáků, tabulkových míst je k dispozici
rovnou 27 800. Protože na jejich obsazení chybí peníze, velitelé musí pozice držet prázdné. A to se
teď mění díky slíbenému průběžnému navyšování obranného rozpočtu z dnešních 1,08 procenta HDP
až na 1,4 procenta. Tedy zhruba na 55 miliard korun.
„Pro rok 2015 je stanoven rekrutační cíl na 1150 nových vojáků z povolání a 350 studentů.
Výhledově se počítá s doplňováním armády o 1500 až 2000 vojáků ročně,“ představuje Jan Šulc
schválené plány.
Celkově by se mělo nabrat minimálně sedm tisíc čerstvých posil. Co do počtu se tak české
vojsko vrátí do situace v roce 1996. Tehdy ještě v neprofesionálním sboru sloužilo 27 654 placených
důstojníků.
Kromě samotných nováčků bude třeba nabrat i nové instruktory. Dnes jich ve Vyškově pracuje
dvacet, vyšší nával už zvládat nebudou. Proto jim přijde pomoct dalších 47 zkušených členů
pozemních jednotek i letectva. Vize velitelů je jedna věc, nicméně mnohem zásadnější bude zájem
mužů a žen o vstup do armády. Kromě toho, že stále ještě neplatí legislativa o nových platech
vojáků, a mzdy proto nejsou úplně atraktivní, není ani příliš velký výběr mezi adepty. Zamýšlená
nabídka zatím o hodně převyšuje poptávku. „V současné době evidujeme tři tisíce potenciálních
zájemců,“ přibližuje Jan Šulc. „Nedostatečný počet zájemců je v některých specifických
odbornostech, například z řad řidičů s řidičským oprávněním skupiny C, leteckých mechaniků,
elektromechaniků, hasičů a zdravotníků,“ doplňuje mluvčí generálního štábu.
Nábor se po dvouleté pauze rozjel v roce 2011 za éry ministra obrany Alexandra Vondry
(ODS). Počet nově přijatých vojáků však spíše stagnuje. Může za to i úsporné rozhodnutí tehdejší
vlády Petra Nečase, která zastropovala maximální počet vojáků do roku 2015 na 21 944 lidech.
„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 ČR v roce 2014
brněnské Univerzity obrany.
***
Armáda v číslech
* Česká armáda napočítala k 1. lednu 2014 celkově 21 011 vojáků z povolání. Podle tabulkových
míst by v ní mělo aktuálně sloužit 27 800 vojáků, na ně ale chybí peníze.
* Situaci řeší až navýšení obranného rozpočtu, který by měl v příštích letech stoupnout o několik
miliard. Díky němu se zintenzivní nábor čerstvých sil. Zatímco letos přijde do základen 471 nových
vojáků a na Univerzitu obrany 318 studentů, příští rok to bude 1150 vojáků a 350 studentů.
* Od roku 2016 do armády ročně vstoupí 1500 až 2000 nových vojáků z povolání.
* Vyškovská vojenská akademie zaměstnává jen 20 instruktorů, přijmout se proto bude muset
dalších 47 lektorů.
Foto popis| Základní výcvik. Nováčci v české armádě musí do Vyškova. Tam je čeká základní
vojenský výcvik.
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