Posádkové velitelství
Praha

HLEDÁME
DALŠÍHO
ČESTŇÁKA!
Chceš být jedním
z mnoha?
Buď radši jedním
z mála!

Staň se jedním
z těch, jejichž
služba je stejně
výjimečná jako oni
sami.

Kdo jsme?
Čestná stráž AČR
Jsme jednotka určená k zabezpečení,
slavnostních, pietních a smutečních akcí
na celém území ČR a v zahraničí.

Jsme hrdí na svou jednotku a vlast!
Širokou veřejností jsme často
zaměňováni s Hradní stráží, ale jsme dvě
jednotky plnící rozdílné úkoly.

Kým jsme?
Jsme všestrannými vojáky...
...kteří se neztratí...

...kteří přežijí...

...kteří vítězí...

...kteří zkrátka drží spolu!

Slavnostní akty
Mnohými jsme často označováni
jako výkladní skříň Armády ČR.

Nikdo
to neumí
lépe než
my.

Svou
přítomností
dodáváme
vojenským
akcím
slavnostní
ráz.

Být jako jeden, v tom je naše síla.

Pietní akty
Je naším úkolem důstojně
vzpomínat na smutnou minulost.

"Kdo zapomíná
na své dějiny,
je odsouzen je
opakovat."
George
Santayana

Ctíme
historii
a tradice...

...po boku nejvyšších představitelů ČR.

Smuteční akty
I toto patří k naší práci.
Pokládáme si za čest, že můžeme
doprovodit naše zesnulé kolegy
na jejich poslední cestě.

Emoce
stranou,
profesionální
přístup.

Čestnou
salvu si
zaslouží
každý z nich!

Čest jejich památce!

Exhibiční vystoupení
Jen pro ty nejlepší z nejlepších.

Dobrá
fyzická
kondice
je základ!

Díky
maximální
koncentraci,
drillu
a dřině...

...právem patříme k evropské špičce.

Akce v zahraničí
Výjimečné povolání - výjimečné zážitky.

Vojenská pouť
v Lurdech

Exhibiční
vystoupení
před budovou
parlamentu
v Maďarsku

Je nám ctí reprezentovat Armádu ČR
i za hranicemi naší vlasti.

Nejsme jen pro parádu
Jsme vojáci, kteří jsou schopni rychle
reagovat na aktuální potřeby armády.
Povodně
2002
a 2013

Volby
2020

Trasování
pro Krajskou
hygienickou
stanici Praha

Umíme pomoci tam, kde je nás zapotřebí.

Běžný den čestňáka
Začneš v 7:00.
Vše, co dnes budeš dělat, je dáno rozvrhem zaměstnání.
Minimálně dvě hodiny denně se budeš věnovat nácvikům
protokolárních aktů, protože v nich musíš být opravdu dobrý.

Jsme vojáci, takže Tě u nás čeká
i ostatní vševojsková příprava.
Např. chemická, spojovací,
topografická, zdravotnická
a v neposlední řadě střelecká.
Ta je u nás vedena na vysoké
úrovni, a získané dovednosti pak
zúročíš na pravidelných střelbách.

Každý den je v rozvrhu tělesná
příprava. Je to čas pro individuální
rozvoj Tvé fyzické kondice. V naší
velké a dobře vybavené posilovně
si jistě vybereš, na co se budeš
chtít zaměřit. V 16:00 jdeš domů.

Pokud Tě v daný den čeká
protokolární akt, je mu vše
podřízeno. Příprava
uniformy - nácvik aktu odjezd na akt - provedení
aktu - návrat na posádku údržba a uložení zbraní
a uniformy. Zítra čau!

Jak se stát jedním z nás?
Podmínky pro vstup do armády:
věk 18 let a více
občanství ČR
trestní bezúhonnost
zdravotní způsobilost
splnění kvalifikačních
předpokladů, tedy mít
alespoň výuční list

Další podmínky pro vstup k nám:
výška pro vojáky a vojákyně
175 - 190 cm
štíhlá postava bez viditelných
tělesných deformací
a kožních vad

Nic nezkazíš, když se k nám předem
dostavíš. Osobní pohovor je nade vše.
Zároveň na vlastní oči uvidíš prostředí,
ve kterém bys mohl sloužit.
Během návštěvy si Tě trochu
otestujeme. Nic složitého. Vše se bude
týkat Tvých motorických schopností.

Pokud vše dopadne dobře, je na řadě rekrutační
středisko. To Tě vybaví dalšími informacemi,
kdy a kam se dostavit na lékařské vyšetření a fyzické
testy.
Pak už jen úspěšně absolvovat kurz základní přípravy
ve Vyškově a nastupuješ k nám.
U nás Tě ještě čeká dvouměsíční intenzivní příprava,
kde se pod vedením našich instruktorů naučíš vše
potřebné pro službu vojáka u Čestné stráže AČR.
Splnit
podmínky
pro vstup

Lékařské
vyšetření

Rekrutační
středisko

Vyškov

Fyzické
testy

Čestná
stráž AČR

Kde nás najdeš?
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