
Specializace: Velitel průzkumných jednotek 

 

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

z civilu? 

Průzkum je rozsáhlá oblast činností. Proto celý studijní program je kombinací práce v terénu, ale 

i za počítačem. Je potřeba se naučit klasické průzkumné činnosti, jako je pozorování prostoru 

nebo cíle. Což v praxi znamená např. týden plnit úkoly v malé skupině osob, ležet skrytý v terénu 

a pozorovat a tím získávat informace. Ovšem je potřeba se také učit činnostem související ze 

zpravodajskými dovednostmi, jako je např. zpracování podkladů do zpravodajské přípravy 

bojiště. Což zase znamená strávit hodiny nad mapou a s počítačem a tvořit analýzy a plány. 

A k tomu je ještě potřeba znalost moderní techniky a všeobecnou znalost vývoje situace 

v zájmových státech a mít všeobecný přehled. To vše zahrnuje tato specializace. 

2. Proč sis tuto specializaci vybral?  

Osobně jsem si specializaci vybral především z důvodu práce v terénu. Vždy jsem měl radši práci 

v menší skupině lidí, se kterými se lépe znám a můžu jim důvěřovat. Také mě velmi baví praktické 

výcviky a představa týdne stráveného při výcviku v terénu se mi líbila. Další důvod bylo 

i následující zařazení na budoucí jednotku kam můžu jít sloužit po škole, a taky úzký kolektiv 

dobrých lidí, kteří se ke studentovi chovají lidsky a vždy pomůžou, jak ze strany kolegů studentů, 

tak i učitelů (akademických pracovníků). Jako další důvod byl ten, že průzkumný směr byl vždy 

elitní, a ne každý může být dobrý průzkumák.  

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

předměty? 

Jako studenti studijního programu, který studujeme, jsme byli rozdělováni do specializací 

na konci třetího ročníků podle pořadí dle nastavených kritérií a ve čtvrtém a pátém ročníku jsme 

již studovali oborové předměty. Podle již nového studijního programu se studenti rozdělují 

po prvním ročníku a od druhého ročníku jsou praktické výcviky orientované na obor, který 

si vybrali.    

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Jedním z nejdůležitějších předmětů je Zpravodajské zabezpečení a průzkum. Dále pak Vojenská 

topografie a navigační systémy a Ozbrojené síly cizích států.  

5. Jaké máš oborové předměty?  

Zpravodajské zabezpečení a průzkum, Ozbrojené síly cizích států, Vojenská topografie 

a navigační systémy, Informační podpora rozhodovacích procesů. 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

Vícedenní výcviky jsou prováděné ve výcvikovém prostoru v závěru zimního i letního semestru 

v trvání zpravidla dvou týdnů. V rámci studia předmětu Zpravodajské zabezpečení a průzkum 

se vyjíždí i na jednodenní výcviky do vojenského prostoru k procvičení nabitých teoretických 

vědomostí. Tyto jednodenní výcviky jsou několikrát za semestr. 

 



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

nečeká? 

Výcvik je specifický pro daný obor. Nicméně v tomto smyslu se dá říct, že každý obor má 

speciální výcvik, který ostatní nečeká. Specializace velitel průzkumných jednotek a pár dalších 

specializací (velitel mechanizovaných a tankových jednotek, pilot) absolvovala kurz S.E.R.E 

(Survival, Evasion, Resistence, Extraction) tedy přežití, vyhnutí se (zajetí), odolávání nátlaku 

a  vyproštění. Dále jsme absolvovali výcvik přežití v zimním prostředí a přesuny na sněhu a ledu 

na horách na skialpech. Tento kurz absolvují všichni studenti UO, ale odbornost velitel 

průzkumných jednotek a pilot, mají menší nadstavbu v rámci standartního průběhu kurzu.   

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

jiné) pro studium tvojí specializace? 

Pro studium průzkumu je potřeba zdravotní klasifikace A bez omezení. Po studiu je však 

k nástupu na některé jednotky vyžadována klasifikace schopen A jako výsadkář. Nepsaným 

předpokladem podle mě je, že by studenta zejména měl bavit praktický výcvik. Dále by měl mít 

vůdčí schopnosti a předpoklady k práci s lidmi, protože pro budoucího důstojníka a velitele 

bude tato činnost na denním pořádku. Pak určitě dobrou fyzickou kondici, ale také psychickou 

odolnost. Vše se potom zúročí při studiu a v samotné praxi, zejména při několikadenních 

cvičeních v terénu. 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

V rámci studijního programu, který jsem studoval, jsme na konci čtvrtého ročníku absolvovali 

odbornou stáž u 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě. Tato stáž je organizovaná 

pro všechny studenty specializace Velitel průzkumných jednotek. Na první stáži se student 

seznámí s celým 53. plukem průzkumu a elektronického boje a jeho podřízenými prapory, 

zejména 102. průzkumným praporem v Prostějově. Tato stáž je všeobecná s cílem seznámit 

se s běžným životem a činností na jednotkách.  
 

Druhá stáž je plánována na konec zimního semestru pátého ročníku. Student jede na stáž 

na jednotku, kde bude po absolvování studia sloužit. Student se blíže seznámí s jeho budoucí 

jednotkou, pracovním zařazení a jeho náplní práce. Případně se seznámí i se svými budoucími 

podřízenými. 

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

Velitel průzkumné skupiny. Náplní práce je řízení činnosti a organizace skupiny. Nedílnou 

součástí je neustálá práce s podřízenými. 


