
Specializace: Velitel ženijních jednotek 

 

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

civilu? 

Ženijní obor je zajisté jednou z nejvíce technicky zaměřených odborností napříč pozemními 

silami. To však neznamená, že se ženista nezapojuje do typicky vojenských činností typu velení 

podřízeným jednotkám. Ba spíše naopak. Velitel ženijních jednotek na výborné úrovni ovládá 

„vševojskovou“ taktiku vedení bojové činnosti a k tomu disponuje odbornými znalostmi napříč 

celou škálou činností – zřizováním mostových přepravišť s pomocí pontonových souprav 

počínaje, ničením železobetonových staveb plastickými trhavinami konče. Jinými slovy řečeno, 

absolvent oboru velitel ženijních jednotek dokáže nejenom dobře rodělovat úkoly, ale také 

zastane kus pořádné práce. 

2. Proč sis tuto specializaci vybral?  

Specializaci jsem si vybrala v průběhu třetího ročníku. V té době jsem již měla rámcovou 

představu o ostatních nabízených odbornostech. Důvod výběru ženijní specializace byl však 

jednoduchý – jeho praktičnost v reálném životě. Ve školním intranetu byly dohledatelné studijní 

plány a sylaby jednotlivých předmětů, které mě na první pohled zaujaly. Předměty jako bojová 

a všeobecná ženijní podpora předkládající informace z oblasti stavebnictví, základů strojírenství, 

trhavin a ničení, průzkumu a EOD (z angl. Explosive Ordnance Disposal) byly nanejvýš lákavé. 

A to  nehovořím o jejich propojení s problematikou vedení informačních a psychologických 

operací, civilně vojenské spolupráce a možnosti získání oprávnění k provádění trhacích prací 

velkého rozsahu.  

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

předměty? 

Studenti se v současném studijním programu (SP 2019) rozdělují do specializací již po ukončení 

druhého semestru, tedy na konci prvního ročníku. Oborové předměty začínají studovat 

až od počátku čtvrtého ročníku, ale už od druhého ročníku se seznamují s některými ženijními 

úkoly a samozřejmě i s konkrétními vyučujícími. V průběhu studia se mohou studenti zapojit 

do pomocné pedagogické síly, pomocné vědecké síly či studentské tvůrčí činnosti ve spolupráci 

s naší katedrou. Prostřednictvím daných činností mají prostor rozvíjet svůj potenciál a nabývat 

znalosti nad rámec stanovený studijním plánem. Svoji práci vytvářenou v rámci studentské tvůrčí 

činnosti již mohou formovat jako svoji budoucí diplomovou práci a s časovým předstihem vyladit 

případné nedostatky.    

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Předně je třeba říct, že studenti ve specializaci Velitel ženijních jednotek studují tři předměty – 

Bojovou ženijní podporu, Všeobecnou ženijní podporu a Organizaci a řízení jednotek ženijního 

vojska. Vyjma prvního uvedeného předmětu jsou zbylé dva obsahem státní závěrečné zkoušky 

na konci pátého ročníku. Důležité je však nepodceňovat ani tento předmět, neboť znalosti 

nabyté z jeho absolvování se promítají do schopnosti provádět kalkulace použití ženijních 

jednotek v rámci klíčového předmětu, kterým je Organizace a řízení jednotek ženijního vojska. 

Dá se říci, že všechny předměty jsou stejně důležité. 

 



5. Jaké máš oborové předměty?  

Jak jsem uvedla výše, mezi oborové předměty patří Všeobecná ženijní podpora, Bojová ženijní 

podpora a Organizace a řízení jednotek ženijního vojska. 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

Terénních cvičení zaměřených na problematiku ženijních prací se účastníme přibližně dvakrát 

do roka – v zimě v průběhu ledna až března a v létě během srpna a září. Také v rámci praktické 

aplikace teoretických znalostí vyjíždíme během semestru na krátká, většinou jednodenní cvičení 

na Ženijní metodické cvičiště do prostoru VVP Březina ve Vyškově. 

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

nečeká? 

Ano, v průběhu osmého semestru máme jedinečnou možnost získat Oprávnění k provádění 

trhacích prací malého rozsahu, tedy oprávnění, které může získat pouze voják v ženijní 

specializaci či příslušník speciálních sil nebo výsadkových jednotek. S tímto oprávněním tak 

můžeme řídit trhací práce a ostré minování, provádět průzkum zaminovaného prostoru a řídit 

výcvik s použitím trhavin do hmotnosti 100 kg. Navíc o rok později, tedy v průběhu desátého 

semestru, po úspěšném splnění stanovených podmínek získáme Oprávnění k provádění trhacích 

prací velkého rozsahu, který již nestanovuje horní hranici hmotnosti použitých trhavin. Dané 

oprávnění je nanejvýš lukrativní záležitostí zejména z toho důvodu, že jej může získat pouze 

absolvent Univerzity obrany v ženijní specializaci.  

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

(zdravotní nebo jiné) pro studium tvojí specializace?  

Pro zařazení do ženijní specializace není stanoven zvláštní požadavek, který by nekoreloval 

s požadavky kladenými na vojáky z povolání. 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Na stáže máme možnost se dostat již po ukončení osmého semestru v průběhu srpna a září. 

První stáže se zpravidla účastní všichni studenti dohromady. Stáž probíhá v posádkách Bechyně 

u 151. a 152. ženijního praporu a v posádce Olomouc u 153. ženijního praporu a trvá přibližně 

jeden měsíc. Tato stáž je pojímána jako prvotní prohlídka útvaru a seznámení se s běžným 

životem u jednotek. V průběhu devátého a desátého semestru studenti vykonávají stáž již 

v místě svého budoucího služebního zařazení. To znamená, že se můžeme dostat i k tzv. „ne-

ženijním“ útvarům – mechanizovaným a tankovým praporům či výsadkovému pluku, které ve své 

organizační struktuře mají zastoupeny ženijní jednotky. V průběhu druhé a třetí stáže tak máme 

možnost poznat svoji budoucí jednotku, seznámit se jak se svými potenciálními kolegy, 

podřízenými a nadřízenými, tak i se svými budoucími povinnostmi ve funkci velitele čety 

či důstojníka štábu. 

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

Obdobně jako u ostatních specializací jsme byli v průběhu devátého semestru rozřazeni na naše 

budoucí služební místa. Naše zařazení, které se odvíjelo od dosažených studijních výsledků, 

souviselo s budoucí náplní práce. Z pohledu našeho ročníku budeme všichni budoucí absolventi 

zastávat obdobnou pracovní náplň na pozici velitelů čet. Odlišnosti v naší činnosti budou 

určovány naším zaměřením. Jeden kolega bude velitelem ženijní zatarasovací čety a druhý zase 

velitelem ženijní průzkumné čety. Náš ročník je vyloženě velitelsky zaměřený, nicméně existuje 



možnost také sloužit na pozici důstojníka štábu, tedy na pozici spíše expertně než velitelsky 

zaměřené. 


