
Specializace: Velitel mechanizovaných a tankových jednotek 

 

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

civilu? 

Tato studijní specializace se zabývá přípravou personálu pro bojové jednotky AČR, zejména 

4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády. Učíme se taktice mechanizovaných 

jednotek, rozebíráme plánovací a rozhodovací proces, což je vlastně plánování velitele, kdy 

vymýšlí, jakým způsobem provede úkol daný nadřízeným. Taky se učíme velet podřízené 

jednotce. Dál rozebíráme bojová vozidla, jejich funkčnost, použití a konstrukci. 

2. Proč sis tuto specializaci vybral?  

K „bigošům“ mě to táhlo už od začátku studia, chtěl jsem něco akčního, nešel jsem do armády, 

abych strávil celý čas v kanceláři (i když toho si i „bigoši“ užijí hodně).  

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

předměty? 

My se rozdělovali na konci třetího ročníku, to znamená, že jsme 7. semestr jsme začínali studovat 

ve specializaci. Ale v novém studijním programus, je rozřazení už po prvním ročníku.    

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Taktika bojových jednotek, Velení vojskům a štábní práce. 

5. Jaké máš oborové předměty?  

Předměty, které se zabývají jak taktikou jednotek, bojovými vozidly a výše zmíněným 

rozhodovacím procesem, tak i předměty které se zabývají metodikou přípravy příslušníků AČR, 

kde vytváříme výcvikové materiály a učíme se výcvik vést, dále předměty zaměřené na „agendu“ 

velitele u útvaru – provádění služebního hodnocení, tvorba rozvrhů zaměstnání apod. 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

Každý semestr probíhá několik cvičení, která v naší specializaci probíhala zpravidla 2x za semestr. 

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

nečeká? 

Jako „bigoši“ absolvujeme výcvik s bojovými vozidly, jako jsou BVP-2, nebo Pandur II. Společně 

s veliteli průzkumných jednotek pak máme náročnější výcvik z tělesné přípravy v poli, například 

skialpy, lezení atd. Tento výcvik máme delší než ostatní specializace.  

Také, vzhledem k budoucímu zařazení, jsme v průběhu 5. ročníku vysíláni na kurzy střelců-

operátorů (dále S-O) bojových vozidel využívaných na našich budoucích místech. Kluci, co jdou 

na 4. brigádu rychlého nasazení na kurz S-O Pandur II, nebo S-O lafetovaných zbraní na Ivecu, 

kdo jde na 7. mechanizovanou brigádu absolvuje kurz S-O BVP-2 a my tankisté absolvujeme 

kurz střelec-velitel tanku T-72 M1 a T-72 M4CZ.   

  



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

(zdravotní nebo jiné) pro studium tvojí specializace?  

Studenti naší specializace musí mít zdravotní klasifikaci A. 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Na útvarech se seznamujeme s jeho běžným chodem a s tím, jak vůbec v praxi bude vypadat 

naše náplň práce. Zapojujeme se do fungování jednotky, ke které jsme přiděleni, tzn. fungujeme 

dle rozvrhu zaměstnání, nějaká zaměstnání sami vedeme. Seznamujeme se s agendou velitele 

čety a roty, a pokud je jednotka vyjeta na NVV (=nepřetržitý vojenský výcvik), účastníme 

se celého výcviku jako příslušníci jednotky. 

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

Já budu velitelem tankové čety na 73. tankovém praporu v Přáslavicích. Náplní mojí práce bude 

pomoc veliteli roty s plánováním, vedení určených rotních zaměstnání, práce s podřízenými, jako 

je např. vedení četních zaměstnání, kontrola docházky podřízených, pomoc podřízeným (např. 

při údržbě techniky) a během výcviku v poli vést svoji četu ke splnění úkolu. 


