
Specializace: Velitel průzkumných jednotek 

 

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

z civilu? 

Má specializace má dvě roviny. První z nich je velitel průzkumné čety nebo skupiny v závislosti 

mého budoucího umístění. V tomto případě získáváš nepozorovaně informace o nepříteli, 

terénu, počasí z míst dle rozhodnutí nadřízeného. Vždy máš stanoveno, jaké informace 

je potřeba získat. V terénu plníš úkoly i několik dní a skupina je odkázána jen sama na sebe. 

Druhá rovina se týká zpravodajského štábu. To je místo odkud se řídí průzkumné skupiny, 

shromažďují se zde informace a probíhá jejich neustálé hodnocení. Ve chvíli kdy ohodnotíš více 

informací, které spolu souvisí, nebo jsou informace ověřeny z více zdrojů, dostaneš 

zpravodajskou informaci, kterou zase posíláš na místa, která si tuto informaci vyžádala nebo 

ji potřebují. 

2. Proč sis tuto specializaci vybral?  

Z výběru ostatních specializací mi specializace Velitel průzkumných jednotek přišla jako 

nejzajímavější a nejvíce akční. Postupně jsem přišel ale na to, že je zde potřeba velké 

samostatnosti a přemýšlení a to mě zaujalo asi nejvíce. Další věcí je fakt, že se z hlediska 

specializace můžu v rámci zpravodajské odbornosti posunout na zajímavé pracovní pozice.  

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

předměty? 

V našem případě rozdělení proběhlo na konci třetího ročníku a poslední čtyři semestry probíhalo 

studium oborových předmětů pod vedením Katedry zpravodajského zabezpečení. V novém 

studijním programu jsou studenti rozdělování po prvním ročníku.    

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Za mě ty, které uplatním v budoucí praxi. Je to Zpravodajské zabezpečení a průzkum a částečně 

Vojenská topografie a navigační systémy. Ve výsledku je ale dobré mít všeobecný přehled, který 

nabízí každý předmět v rámci studia na univerzitě. Dále je určitě důležité studium cizích jazyků 

a tělesné přípravy.  

5. Jaké máš oborové předměty?  

Zpravodajské zabezpečení a průzkum, Vojenská topografie a navigační systémy, Ozbrojené síly 

cizích států, Informační podpora rozhodovacích procesů. 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

Před výběrem do specializace v průběhu prvního až třetího ročníku jsme měli výcvik zaměřený 

na vševojskové dovednosti dvakrát v roce (zima/léto). Ve specializaci tomu bylo obdobně 

se zaměřením na dovednosti vedení průzkumu, kterým předcházely jednodenní výcviky v rámci 

vyzkoušení si teoretických vědomostí v praxi. 

 

 



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

nečeká? 

V rámci specializace to byl kurz S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resistence, Extraction) tedy přežití, 

vyhnutí se (zajetí), odolávání nátlaku a vyproštění, jehož úkolem je naučit vojáka postarat 

se o sebe při odloučení od jednotky. Zkrátka umět přežít v krizové situaci.   

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

jiné) pro studium tvojí specializace? 

Člověk tuto specializaci musí chtít opravdu dělat, musí mít tu správnou motivaci, ale to je tak 

u všeho. Bylo by vhodné, kdyby byl fyzicky zdatný a psychicky odolný.  Pro studium průzkumu 

je potřeba zdravotní klasifikace A bez omezení. Dále musí mít na paměti, že jeho denní aktivita 

je práce s lidmi v malém kolektivu, kterým bude organizovat činnost, velet a řídit je a také 

hodnotit. 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

V rámci odborné stáže ve čtvrtém ročníku jsme se seznámili s 53. plukem průzkumu 

a elektronického boje a jeho podřízenými prapory a to pak zejména se 102. průzkumným 

praporem. Na další stáž už jede student přímo na jednotku, kde bude po absolvování studia 

sloužit. Na této stáží se zaměří na seznámení s touto jednotkou, místem a hlavně náplní práce, 

která od něj bude vyžadována. 

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

Budu velitel průzkumné skupiny. Tuto skupinu budu řídit, cvičit s ní a svým způsobem se starat 

o lidi na této jednotce. Dále se budu připravovat a vést jednotlivá zaměstnání v rámci výcviku. 

Z toho vyplývá i další část mé práce, která se bude zabývat zpracováním výcvikové a pomocné 

dokumentace. Jaký bude, ale přesný průběh mé budoucí práce zatím říct nedokážu. Zatím mám 

jen zkušenost studenta. 


