Armáda chce do čtyř let navýšit stavy o 5500 vojáků
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Armáda chce do roku 2020 vrátit počet vojáků na 24 500 jako před ekonomickou krizí v roce 2008, řekl
zástupce náčelníka generálního štábu Jaroslav Kocián.
Podle Kociána má armáda v současnosti kolem 19 tisíc vojáků, přičemž úbytek způsobilo několikaleté
zastavení náboru a každoroční odchody zhruba 500 vojáků. Nyní armáda už druhým rokem rekruty
opět přijímá. Loni i letos jich shodně přijala okolo dvou tisíc.
Kocián řekl, že armáda v současnosti bere každého čtvrt roku okolo 500 lidí. „Když bereme v úvahu,
že každý rok odchází plus minus 500 lidí, tak máme za rok 1500 nových vojáků. Máme však pořád
deficit přes čtyři tisíce vojáků, ale chceme ho dorovnat,“ uvedl Kocián.
Podle něj armáda dává lidem motivační pobídky, které se projevily na vyšším zájmu. „Ukazujeme jim,
že je v armádě stabilita, kariérní růst, že chceme dosáhnout nových zbraní a technologií. Zájemci se
hlásili i dříve, ale nemohli jsme je přijímat. Nyní je jich o tisíce více. Zhruba z 10 tisíc přijmeme dva
tisíce,“ informoval Kocián. Uchazeči musí mít dobrý zdravotní stav a úspěšně zvládnout psychotesty a
fyzické testy. K vyššímu procentu úspěšných by mohlo pomoct nedávné změkčení kritérií pro zdravotní
stav. Jako příklad Kocián uvedl, že by se do armády mohli nově dostat i lidé s brýlemi nebo alergiemi,
nikoliv však do bojových jednotek.
Podle Kociána by na navýšení počtu vojáků měla mít armáda peníze vzhledem k tomu, že se navyšuje
i rozpočet ministerstva obrany. „Rozpočet 48 miliard by se měl příští rok zvýšit o čtyři miliardy,“
poznamenal Kocián.
Vyšší zájem je také o studium na brněnské Univerzitě obrany, která v pátek vyřadila 208 absolventů.
Z nich bylo 120 bakalářského a 88 navazujícího magisterského studia. Rektor Bohuslav Přikryl řekl, že
se i přes demografický propad podařilo univerzitě zastavit pokles zájemců o studium. Univerzita pro
příští školní ročník dostala 2466 žádostí o studium, což je o osm procent více než v loňském roce. Z
nich přijala 1108 studentů.
„Začali jsme jinak pracovat s marketingovou strategií a vysvětlujeme potenciálním zájemcům, jak může
vypadat jejich kariéra. Univerzita obrany není jen o vojácích, ale i o kvalitním vzdělání. Je to sociální
jistota, náš absolvent má po ukončení studia jisté zaměstnání,“ doplnil Přikryl. Studenti mají také
finanční podporu do 10 tisíc korun měsíčně, avšak pokud by se po ukončení studia rozhodli v armádě
nepracovat, musejí podporu vracet.
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