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Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim, datová schránka hjyaavk

ORGANIZAČNÍ  POKYNY

k provedení výběrového řízení k 5. komandu (AZ), 43. výsadkového pluku Chrudim
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Na základě nařízení NGŠ Čj. 856-1/2012-1160 k provedení výběrového řízení ke 43. výsadkovému 
pluku, v souladu s Plánem činnosti 43. vp a na základě požadavků na profil příslušníka výsadkového 
pluku bude provedeno pod vedením instruktorů 43. vp výběrové řízení k 5. komandu (Aktivních záloh), 
43. výsadkového pluku. 

Výběrové řízení proběhne ve třech etapách: 

- 1. etapa – přihlášení uchazečů do 7 dní před zahájením výběrového řízení 
- 2. etapa – prováděcí dle vypsaných termínů výběrových řízení 
- 3. etapa – vyhodnocovací do 7 dní po ukončení výběrového řízení 

1. Výběrové řízení 

Cíle výběrového řízení: 

- umožnit vysoce motivovaným občanům České republiky službu u 5. komanda (AZ), 43. vp; 
- provést výběr vhodných záložníků pro Výsadkový pluk na základě jejich morálně-volních 

vlastností a fyzické připravenosti. 

Všeobecné pokyny: 

- k provedení výběrového řízení budou připuštěni pouze uchazeči, kteří se řádně přihlásili do 
stanoveného termínu, přičemž jim byla potvrzena účast, a na výběrovém řízení předloží 
potvrzení od lékaře o schopnosti po zdravotní stránce absolvovat výběrové řízení; 

- ubytování polním způsobem bude pro uchazeče zabezpečeno po celou dobu trvání výběrového 
řízení; 

- stravování individuálně (z organizačních důvodů nelze zabezpečit); 
- přepravu do a z posádky Chrudim si řeší každý účastník samostatně;
- parkování soukromých vozidel bude zabezpečeno v areálu letiště. 

Výběrové řízení je otevřené pro všechny občany České republiky a příslušníky Aktivní zálohy 
Armády České republiky splňující výše uvedené podmínky. Platnost výsledku výběrového řízení 
jsou 2 roky. Pokud do uplynutí platnosti výsledku výběrového řízení neprovede uchazeč kroky 
nezbytné pro zahájení služby u 5. komanda (AZ), 43. vp (návštěva místně příslušného Krajského 
vojenského velitelství, vojenské zdravotní vyšetření, podepsání závazku o službě v AZ 
a absolvování Kurzu základní přípravy ve Vojenské akademii Vyškov v době trvání 1 x 6 nebo 2 x 
3 týdny), pozbývá výsledek výběrového řízení na platnosti. Bývalí příslušníci 43. výsadkového 
praporu/pluku, kteří odešli do zálohy v posledních 5 letech, plní pouze disciplíny rozřazovací 
z tělesné přípravy a motivační pohovor. 
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2. Průběh výběrového řízení: 

Den 1. 

- do 07:30 čas pro shromáždění uchazečů na bráně letiště 43. výsadkového 
praporu (západně silnice Chrudim – Sobětuchy, 49.9413711N, 15.7811811E, 
parkování v objektu zajištěno), kontrola přítomnosti; 

- 09:00 – 13:00 rozřazovací test z tělesné přípravy pro bojové jednotky a štáb dle 
platných norem a věkových kategorií; 

- 13:30 – 15:00 bazén, plavání 300 m libovolným způsobem + činnost dle 
nařízení instruktorů; 

- 16:00 – 17:00 přesun s břemenem ve skupině na 5 km; 
- 17:30 – 19:00 výsadková překážková dráha – jednotlivci a družstva; 
- 19:30 – 21:00 zrychlený přesun se zátěží na vzdálenost 10 km; 
- 21:30 – 23:59 vstupní psychotesty + hodnocení. 

Den 2. 

- 07:00 – 16:00 pěší přesun jednotlivců se zátěží 25 kg na vzdálenost 25 km (limit 
pro záložníky bojových jednotek 6 hodin, pro záložníky štábu 9 hodin); 

- po pochodu psychotesty, esej, hodnocení, důstojnické testy pro vybrané; 
- po pochodu přesun se zraněným na nosítkách; 
- po pochodu předběžné vyhodnocení účastníkům výběrového řízení, pohovory. 

Veškeré časy jednotlivých disciplín jsou pouze orientační a mohou se změnit zejména 
v závislosti na počtu účastníků výběrového řízení. 

3. Hodnocení 

Hodnocení účastníků bude prováděno průběžně instruktory 43. vp během výběrového řízení. 
Definitivní rozhodnutí o výsledku výběrového řízení (ne/splnil a kategorie) provede velitel 43. 
výsadkového pluku, přičemž uchazeči, kteří výběrové řízení dokončí, budou písemně (emailem) 
informováni o výsledku. Platnost výsledku jsou 2 roky od úspěšného ukončení výběrového řízení. 
Hodnocení se sestává z měřitelných výsledků tělesného přezkoušení, vzájemného hodnocení 
uchazečů, hodnocení činnosti uchazeče instruktory a doporučení psychologa. 

Konečné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vydá velitel 43. vp Chrudim. 

4. Logistické zabezpečení 

Materiálně technické zabezpečení účastníků 

Všichni účastníci jsou zodpovědní za to, že se dostaví na výběrové řízení s vybavením 
a materiálem, který jim umožní jeho úspěšné splnění. Na nedostatečnou materiální připravenost 
konkrétních uchazečů nebude brán v průběhu výběrového řízení zřetel. Níže uvedený seznam 
materiálu je seznam doporučeného vybavení, který je sestaven na základě dlouhodobých zkušeností 
s pořádáním výběrového řízení u 43. výsadkového pluku. Důrazně se proto doporučuje si jej 
s sebou vyvézt, přičemž materiál označený tučně je z hlediska předchozích zkušeností považován za 
klíčový: 
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- zdravotní potvrzení o schopnosti absolvovat výběrové řízení; 
- negativní PCR/antigenní test v závislosti na epidemiologické situaci a upřesnění hlavní 

hygieničky AČR (bude upřesněno v organizačních pokynech před VŘ);
- outdoorový oděv (maskáče libovolného vzoru, trekové oblečení či starší sportovní úbor) 

s dlouhými nohavicemi i rukávy kvůli ochraně před oděrkami. Vzhledem k podmínkám 
výběrového řízení a jeho pořádání bez ohledu na nepřízeň počasí doporučujeme vzít si s sebou 
dva (2) kusy; 

- outdoorové kotníkové či vojenské boty vhodné pro přesuny na delší vzdálenosti. Z výše 
uvedených důvodu rovněž dva (2) páry; 

- zimní doplňky podle počasí; 
- spací pytel a karimatka; 
- celta, pončo nebo pláštěnka; 
- sportovní ústroj včetně sportovní obuvi + plavky; 
- osobní hygiena, spodní prádlo a zásoba ponožek podle potřeby; 
- psací potřeby; 
- doklady; 
- mobilní telefon (nelze určit jako povinný, je však velmi doporučen); 
- reflexní vesta, čelová svítilna; 
- nádoba/y na vodu (hydrovak, polní láhev apod.) o celkovém objemu minimálně 3 litry; 
- jídelní nádobí + příbor; 
- batoh malý v objemu cca 30 litrů; 
- batoh střední v objemu cca 65 litrů (doporučená velikost a nosnost pro pochod na 25 km se 

zátěží 25kg); 
- přijímač GPS nebo smart phone; 
- iontové nápoje, vitamíny, potravinové doplňky; 
- jídlo na 2 dny; 
- zdravotní minimum – náplasti, léky apod.;
- vhodnou zátěž do batohu na disciplíny se zátěží. 

Všeobecné logistické zabezpečení 

Po celou dobu výběrového řízení bude jeho účastníkům k dispozici zdravotní zabezpečení v síle 
zdravotníka, sběrače zraněných a sanitního vozidla. Ubytování bude řešeno v leteckém hangáru na 
vlastních karimatkách a za využití spacích pytlů, které si uchazeči s sebou vyvezou. 

5.  Vyřazení z VŘ 

Účastníci výběrového řízení mohou být v průběhu celého výběrového řízení vyřazeni na základě 
rozhodnutí velitele výběrového řízení. 

Vyřazení může být provedeno z těchto důvodů: 
- závažné porušení bezpečnostních opatření; 
- ztráta motivace; 
- na základě nevyhovujícího hodnocení při rozřazovacím přezkoušení z těl. přípravy; 
- ztráta přidělené výstroje či výzbroje; 
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- neuposlechnutí pokynů instruktora; 
- svévolné opuštění stanovených prostorů; 
- na vlastní žádost (kdykoliv, zvoláním „KONČÍM!“); 
- na doporučení lékaře (zdravotníka), psychologa nebo instruktorů. 

V případě vyloučení z výběrového řízení z výše uvedených důvodů, nebo ukončení výběrového 
řízení ze zdravotních důvodů (úraz, nemoc) bude uchazeč transportován zpět do posádky Chrudim 
(na letiště 43. výsadkového pluku). 

6. Závěrečné ustanovení 

Služba u 43. výsadkového pluku, potažmo u 5. komanda (AZ), není pro každého. To, že někteří 
uchazeči nebudou schopni zvládnout podmínky výběrového řízení a stát se tak přes veškerou snahu 
výsadkáři, je nijak neumenšuje. Nedělá z nich špatné občany, dokonce ani vojáky. Naopak, ochota 
jít se svou kůží na trh, vystoupit z řady a ve prospěch vlasti být ochoten podstoupit náročné zkoušky 
pro nelehkou službu u výsadkových jednotek staví i neúspěšné uchazeče v očích ostatních 
výsadkářů do privilegované skupiny. 

Obsah tohoto ustanovení se může změnit! Slouží především k možnosti včasně se připravit 
(především materiálně) na průběh výběrového řízení. Před každým termínem výběrového 
řízení, zaregistrovaní uchazeči obdrží cca 1 měsíc předem upřesněné organizační pokyny.

S pozdravem v duchu motta 43. výsadkového pluku: 

POT ŠETŘÍ KREV!

kapitán Ing. Pavel Kinc

Náčelník skupiny přípravy AZ


