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Příloha 1  

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 

Pro službu u výsadkového vojska 

 

Časový průběh VŘ  

 

Den 1:  

Kategorie A, B  

nejpozději do 08:00 hod. …. čas pro shromáždění zájemců v prostoru areálu letiště VÚ 2298 

Chrudim 

08:00 – 09:00 hod. ………... kontrola přítomnosti a vstupní poučení;  

09:00 – 12:30 hod. ………... vstupní přezkoušení z disciplín tělesného přezkoušení;  

• 28 kliků za 30 sekund;  

• 46 led/sed za 1 minutu;  

• 10 shybů na hrazdě nadhmatem;  

• 2800 metrů za 12 minut;  

13:30 hod. …………………. překážková dráha (jednotlivci);  

15:00 hod. …………………. přezkoušení z plavání 300 metrů volným způsobem 

17:00 hod. …………………. běh dvojic na 3 kilometry  

18:30 hod. …………………. vstupní psychologické vyšetření, ukončení pro kategorii B. 

 

Den 2:  

Kategorie A  

06:00 hod. …………………. přesun s břemenem ve skupině;  

09:00 hod. …………………. překážková dráha ve skupině s břemenem a modifikace 

 jednotlivec se zbraní;  

13:30 hod. …………………. zrychlený přesun jednotky se stanovenou zátěží.  

 

Den 3:  

Kategorie A  

01:00 hod. …………………. zahájení pěšího přesunu se zátěží;  

10:00 hod. …………………. přesun se zraněným na nosítkách;  

14:00 hod. …………………. závěrečné motivační přezkoušení uchazečů a ukončení VŘ.  

 

S ohledem na počet účastníků výběrového řízení se můžou časy jednotlivých disciplín změnit.  

 

Ženy, které se ucházejí o funkce na bojových jednotkách, musí splnit vstupní přezkoušení z 

disciplín tělesného přezkoušení určený mužům. Musí tedy splnit minimální požadovaný počet 

kliků, leh sedů a vzdálenost při Cooperově testu.  

 

Uchazeči o službu na jednotkách bojového zabezpečení musí splnit vstupní tělesné 

přezkoušení nejhůře celkovou známkou „dobře“ ve své věkové kategorii ze silové i 

vytrvalostní části. Tato podmínka platí pro muže i ženy, kdy ženy neprovádí shyb na hrazdě, 

nýbrž výdrž ve visu.  
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Vyloučení z výběrového řízení:  

Účastníci výběrového řízení mohou být vyřazeny na základě rozhodnutí řídícího zaměstnání z 

těchto důvodů:  

• závažné porušení bezpečnostních opatření;  

• ztráta motivace;  

• na základě nevyhovujícího hodnocení při vstupním tělesném přezkoušení;  

• ztráta výstroje;  

• neuposlechnutí pokynů instruktora;  

• svévolné opuštění stanovených prostorů;  

• na vlastní žádost;  

• na doporučení lékaře (zdravotníka) nebo psychologa;  

• držení a používání zakázaných předmětů:  

▪ alkohol;  

▪ tabákové výrobky;  

▪ elektronika s výjimkou mobilních telefonů a GPS;  

▪ léky bez vědomí lékaře nebo zdravotního instruktora.  

 

V případě vyloučení z výběrového řízení z výše uvedených důvodů, nebo ukončení 

výběrového řízení ze zdravotních důvodů (úraz, nemoc) bude voják odeslán k mateřskému 

útvaru tentýž den po rozhodnutí řídícího zaměstnání o vyloučení či ukončení výběrového 

řízení. Přepravu k mateřskému útvaru organizovat veliteli mateřských útvarů přepravními 

prostředky vysílajícího útvaru.  

 

Hodnocení: 

Hodnocení účastníků kurzu bude prováděno průběžně instruktory výsadkového vojska během 

výběrového řízení. Definitivní vyhodnocení výběrového řízení bude provedeno do 14 dnů ode 

dne ukončení výběrového řízení. Poté budou uchazeči, kteří výběrové řízení dokončí, 

informováni o konečném výsledku. Platnost výsledku je 2 roky od ukončení výběrového 

řízení.  

 

MTZ:  

• bojová uniforma AČR;  

• UBACS v potisku vz. 95;  

• čepice vz. 95 (ne klobouk);  

• zimní doplňky dle počasí;  

• spací pytel, karimatka;  

• prostěradlo nebo ekvivalent (celta);  

• černá obuv vojenského typu vysoká minimálně nad kotníky;  

• sportovní ústroj včetně sportovní obuvi a plavek;  

• osobní hygiena, spodní prádlo a ponožky podle potřeby;  

• psací potřeby;  

• osobní doklady, karta zdravotní pojišťovny;  

• mobilní telefon (nelze určit jako povinný, je však doporučen);  

• reflexní vesta;  

• čelová svítilna;  
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• nádoba na vodu (polní láhev nebo hydrovak);  

• potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané POŠ domovské posádky uchazeče;  

• batoh malý, vojenského typu o celkovém objemu do 30 litrů;  

• batoh velký, vojenského typu o celkovém objemu nad 60 litrů, celková hmotnost zátěže 

nesené v batohu při plnění přesunu na 35 km musí činit nejméně 25 kg.  

 

Doporučená výbava:  

• přijímač GPS, iontové nápoje, proteinové tyčinky;  

• zdravotní minimum (náplasti, léky apod.).  

 

Všeobecné pokyny:  

K provedení výběrového řízení k 43. vp budou připuštění uchazeči, kteří se řádně přihlásili ve 

stanoveném termínu (vždy do čtvrtka předchozího týdne před zahájením VŘ) prostřednictvím 

e-mailové adresy: info@43vysadkovypluk.cz a splňují zdravotní klasifikaci „A – schopen 

jako výsadkář“, nebo „A – bez zdravotního omezení“, které by v budoucnu bránilo získání 

této klasifikace.  

 

Ubytování bude pro uchazeče zabezpečeno po celou dobu trvání výběrového řízení. 

Stravování zajištěno nebude, tzn. každý si zabezpečí vlastní stravu na celou dobu výběrového 

řízení (3 dny). Tato mu bude proplacena jako při SC, každý uchazeč bude mít tedy s sebou 

příkaz ke služební cestě.  

 

Doplňující informace k podmínkám VŘ: info@43vysadkovypluk.cz  
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