
Specializace: Velitel chemických jednotek 

 

1. Jak bys popsal svoji specializaci mladšímu sourozenci / svému kamarádovi  z 

civilu? 

Specializace Velitel chemických jednotek je velmi zajímavý obor. Studujeme tento modul 

od druhé poloviny třetího ročníku, tedy dva a půl roku, na rozdíl od ostatních modulů, které jsou 

pouze na dva roky. Jsme vzděláváni v obecných a také velmi specifických chemických 

předmětech, které se na civilních chemických školách nevyučují (např. Chemické a biologické 

zbraně a ochrana proti nim). Zároveň jsme připravováni na to, že po škole nastoupíme na pozice 

velitelů jednotek, kteří musí umět své podřízené vést, pomáhat jim po vojenské a odborné 

stránce, ale zároveň se od nich učit, protože mnozí z nich jsou velice schopní a zkušení vojáci. 

V rámci modulu jsme seznamováni se strukturou a specifiky chemického vojska, s jeho 

fungováním a s vojenskou technikou. 

2. Proč sis tuto specializaci vybral?  

Na střední škole mě chemie velmi bavila, zároveň jsem byla rozhodnuta nastoupit na Univerzitu 

obrany. Ač bylo ve třetím ročníku na výběr z mnoha zajímavých modulů, modul Velitel 

chemických jednotek byl pro mě nejzajímavější. Jsem si vědoma, že chemici z Liberce mají dobré 

jméno také ve světě a je pro mě ctí v budoucnu sloužit u chemického vojska. Dalším důvodem, 

proč jsem si modul vybrala, je možnost dobré kariéry u AČR a také eventuálně dobré uplatnění 

v civilním sektoru. Ráda bych se v rámci mého působení na útvaru dostala na zahraniční misi, 

což tato specializace nabízí.  

3. Kdy se do specializace studenti rozdělují a od kdy se studují oborové 

předměty? 

U mého ročníku se studenti chemické specializace vybírali na konci druhého ročníku a oborové 

předměty jsme začali studovat ve druhé polovině třetího ročníku. Studenti do ostatních modulů 

byli rozřazováni ve druhé polovině třetího ročníku a studovat začali ve čtvrtém ročníku. Modul 

Velitel chemických jednotek se tedy začal studovat o semestr dříve. 

Aktuálně byl způsob rozřazování částečně pozměněn, ve druháku se z vás každopádně stanou 

vojenští chemici.   

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Pro studium nejdůležitější jsou nejen odborné předměty, ale také ty, ze kterých jsme na konci 

čtvrtého ročníku skládali státnice. Tedy Ekonomie, Management, Manažerské rozhodování 

a Ekonomika obrany státu.  

Z oborových předmětů to jsou samozřejmě všechny. Mezi nejdůležitější předměty modulu 

Velitel chemických jednotek dle mého názoru patří Výzbroj a použití chemického vojska. Díky 

tomuto předmětu jsme si vytvořili představu o tom, jak to reálně na chemickém útvaru funguje. 

Neméně důležité jsou předměty Chemické a biologické zbraně a ochrana proti nim a Jaderné 

zbraně a radiační ochrana.  

  



5. Jaké máš oborové předměty?  

Chemie, Jaderné zbraně a radiační ochrana, Metody instrumentální a polní analýzy,  

Chemické a biologické zbraně a ochrana proti nim, Výzbroj a použití chemického vojska.  

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

Od prvního ročníku, tzn. ještě před rozdělením do specializací, máme společné výcviky, a to vždy 

na konci semestru. Výcvik na konci zimního semestru trvá přibližně jeden měsíc, výcvik na konci 

letního semestru je o něco málo delší. Po rozdělení do specializací, tedy od čtvrtého ročníku, 

jezdíme místo vojenských výcviků na vševojskové a odborné stáže k útvarům. 

7. Čeká tě absolvování nějakého speciálního výcviku, který ostatní studenty UO 

nečeká? 

Přímo speciální výcvik v rámci tohoto modulu nemáme, ovšem v rámci odborných stáží 

se dostaneme do Liberce na specializovaný chemický vojenský útvar v České republice, což 

považuji za jisté specifikum.  

Výuka naší vojenské specializace probíhá na samostatném pracovišti ve Vyškově, kde 

se nacházejí také laboratoře. K více jak polovině předmětů patří také práce v laboratořích, 

kde si reálně vyzkoušíme práci s bojovými chemickými látkami nebo s přístroji, které se používají 

na útvarech.  

8. Je potřeba mít nějaký speciální předpoklad nebo naopak nemít omezení 

(zdravotní nebo jiné) pro studium tvojí specializace?  

Důležitým předpokladem je určitě zájem o chemii, ale zároveň jsou důležité velitelské ambice, 

protože ač tomu nemusí studium tohoto modulu na univerzitě odpovídat, tak skutečná náplň 

práce na útvaru se v mnohém podobá ostatním velitelským modulům. 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Od čtvrtého ročníku jezdíme v rámci modulů na stáže k útvarům. Každý semestr je doba strávená 

na útvaru různá, většinou je vyčleněný měsíc. V průběhu stáže se seznamujeme se strukturou 

celého útvaru, s fungováním útvaru, ale i s vojenskou technikou. Umíme si potom vytvořit 

představu o tom, jak bude zhruba vypadat naše působení na velitelské pozici. Zúčastnit 

se výcviku je velká zkušenost, protože vidíme nejen každodenní činnost důstojníka v rámci 

útvaru, ale také jeho fungování a náplň práce při přípravě k operačnímu nasazení. Máme 

možnost se po celou dobu strávenou na stáži ptát na to, co nás zajímá. 

10. Co z tebe bude, až dostuduješ na UO, jaká bude tvoje náplň práce?  

Po studiu nastupuji na pozici velitelky čety stejně jako moji spolužáci, kteří nastupují například 

na četu dekontaminace techniky nebo na četu radiačního a chemického průzkumu. Já nastupuji 

na četu dekontaminace osob a raněných. Náplní mé práce bude vedení podřízených v rámci 

každodenní činnosti na útvaru, ale také řízení výcviku. Budu řídit činnost své čety, posílat vojáky 

na odborné kurzy, zdokonalovat je v odborné i tělesné přípravě. Sama se budu kurzů účastnit, 

v rámci nich se budu rozvíjet a zvyšovat si odbornost, protože učení dokončením studia nekončí.  


