
Specializace: Vojenská logistika 

 

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

civilu? 

Specializace, kterou studuji, nese název Vojenská logistika. Každá specializace v armádě je 

nesmírně důležitá, ale logistikou vše začíná a končí. Za vším, na co se v armádě podíváte, stojí 

logistika. Uniforma, munice, technika, zbraně, stravování, vše zabezpečuje právě vojenská 

logistika. První, kdo vyjíždí na misi, aby připravil pro vojáky zázemí je logista. Rovněž je tím 

posledním, kdo operaci opouští, aby zabezpečil návrat veškerého materiálu, techniky a osob. 

2. Proč sis tuto specializaci vybral?  

Vždy jsem chtěla být vojákem bojovníkem, ale s odstupem času jsem si uvědomila, že nikdy 

nebudu stačit opačnému pohlaví. Logistiku jsem si vybrala z důvodu její rozmanitosti. Myslím 

si, že každý si v ní nalezne to své. Logistika totiž zahrnuje vše, na co si člověk vzpomene např. 

výstroj, proviant, provoz techniky, vojenskou dopravu, PHM, ale i letištní zabezpečení apod. 

Úkolem logisty sice není bojovat, to však neznamená práci jen z kanceláře. Logista se účastní 

cvičení s jednotkami, neboť jim musí být poblíž, aby je mohl dobře zásobovat. Práce logisty 

s sebou tedy přináší i práci v terénu a trochu akce, kterou jsem při výběru modulu hledala. Dalším 

důvodem byl fakt, že logistů je v rámci celé armády nespočet a nebude tak nouze o kariérní růst. 

Posledním důvodem je již zmíněná zahraniční operace, které bych se nejednou chtěla zúčastnit. 

Ať už vyjíždějí bojovnící kamkoliv, vždy s sebou potřebují logistu, který se o ně během operace 

postará. Takže pro mne jako pro ženu, je cesta na misi z pozice logistky nejpravděpodobnější.    

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

předměty? 

Studenti se rozdělují na konci druhého ročníku a oborové předměty se začínají učit až ve čtvrtém 

ročníku. Mezi kritéria stanovení pořadí při rozdělení patřilo služební hodnocení, známky, 

prezentace univerzity na veřejnosti, pomocná pedagogická či vědecká síla, studijní tvůrčí činnost. 

Dle těchto kritérií se pak stanovilo pořadí (na základě přidělených bodů) a následně si mohl 

dotyčný vybrat z čehokoliv, co měl na výběr. Samozřejmě počet studentů na jednotlivé 

specializace je omezen, takže pokud se student chce hlásit na obor, kde je velký zájem, tak se tam 

nakonec nemusí dostat a bude muset studovat něco jiného.    

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Samozřejmě nejdůležitější jsou předměty, ze kterých se dělá státní zkouška, ale je důležité zmínit 

i cizí jazyky. Do konce 3. ročníku je třeba získal z anglického jazyku úroveň STANAG 2222 

a do konce 5. ročníku splnit úroveň STANAG 1111 z dalšího jazyku (německý, francouzský nebo 

ruský).  

5. Jaké máš oborové předměty?  

Základním předmětem je Organizace a řízení logistiky, kde se studenti naučí úplné základy o 

logistice v rámci AČR. Dalším předmětem je Vojenská doprava, ve kterém se probírají přesuny a 

přepravy, a to jako po silnici, tak po železnici, ve vzduchu a na moři. Dalšími předměty jsou 

Dopravní zabezpečení operací, Hospodaření s majetkem státu, Logistické zabezpečení operací, 



Management zbožíznalství, Řízení zdrojů v ozbrojených silách, Zabezpečení personálu 

a infrastruktury logistiky a Dopravní, manipulační a skladové systémy. 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu? 

Cvičení v terénu je na konci každého semestru. V 1. a 2. ročníku je to vždy týden, ve 3. ročníku 

jsou to už 4 týdny. Na konci 8. a 9. semestru je 4 týdenní stáž na útvarech AČR. 

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

nečeká? 

V pátém ročníku probíhá mezinárodní logistické cvičení FOURLOG, kterého se účastní i studenti 

Rakouska, Maďarska a Srbska. Toto čtrnáctidenní cvičení má na Univerzitě Obrany dlouhou 

tradici a probíhá jak na území České republiky, tak na území Maďarska a Rakouska a je možností 

jak nahlédnout pod pokličku fungování logistiky jiných států.   

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

(zdravotní nebo jiné) pro studium tvojí specializace?  

Pro studium Vojenské logistiky nejsou třeba žádné speciální předpoklady. To ovšem neplatí, 

pokud by chtěl student po absolvování školy sloužit jako logista např. u speciálních sil, v tomto 

případě by musel splňovat požadavky, které oni na své vojáky kladou. 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Stáže na útvaru jsou dvě. První stáž bývá ve čtvrtém ročníku, zpravila u logistického útvaru. 

Studenti jsou vysláni na měsíc na útvar, aby se seznámili s organizační strukturou útvaru 

a především s komplexním fungování logistiky na daném útvaru. Stěžejní je pro ně činnost 

skupiny logistiky na štábu a dále činnost roty logistiky. 

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

Po absolvování Univerzity Obrany je studentům nabídnuto mnoho míst v rámci celé AČR, neboť 

logisté jsou potřební na každém útvaru. Já si vybrala sloužit u 102. průzkumného praporu 

v Prostějově, neboť preferují spíše útvary, kde je stále co dělat, a kde se člověk vyžije po fyzické 

stránce i jako logista. Konkrétní místo, na které nastupuji je velitel zásobovací čety na rotě 

logistiky.  Budu velet zhruba 30 vojákům, konkrétně skladníkům, řidičům a kuchařům. Mým 

úkolem bude logisticky zabezpečovat útvar. Na starosti budu mít sklady s materiálem pro celý 

útvar, dále realizaci přesunů a proviantní zabezpečení na cvičeních. 


