
Specializace: Zbraně a munice 

 

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

Zajímavý obor, který se věnuje věcem, které si člověk představí jako jedny z prvních, když se 

řekne slovo voják nebo armáda. Učíme se nejenom o samotných zbraních, či munici, ale hlavně, 

jak potom zbraň použít, či jakou munici zvolit, v reálných podmínkách, aby střelba byla 

maximálně efektivní s ohledem na typ cíle, atmosférické podmínky nebo na způsob vedení boje. 

 

2. Proč sis specializaci vybral?  

Obor jsem si vybral, protože jsem zkrátka chtěl studovat něco co by mě opravdu bavilo a do 

čeho budu mít motivaci. V mém studijním programu jsme se rozřazovali do oborů po šestém 

semestru. Tehdy jsem tolik nehleděl na to, kde bych mohl po studiu sloužit s tímto uplatněním, 

chtěl jsem hlavně chodit do školy a ze školy spokojený. Už na základní škole jsem sledoval videa 

a dokumenty a zbraních, bojových vozidlech a zbraňových systémech. Věděl jsem, že probírat 

tyto věci ve škole pro mě bude daleko snazší, než by bylo učivo na jiných oborech. Pro uchazeče, 

které tyto věci zajímají, podobně jako sama střelba, tuto specializaci doporučuji. Pod záštitou 

katedry se každý semestr konají skvělé střelby, na kterých je možnost si zastřílet ze zbraní, na 

které si ostatní studenti v rámci studia nesáhnout. Jsou to například kulomet Minimi, odstřelovací 

pušky SVD Dragunov či Falcon, pistole Glock a mnoho dalších. Jsem rád, že jsem si tuto 

specializaci vybral. 

 

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

Jak jsem zmiňoval, náš ročník se rozděloval po šestém semestru. Do té doby jsme měli všichni 

stejné předměty, jako je matematika, fyzika atd. Dle mého je to trochu nešťastný systém, proto 

je skvělé, že došlo ke změně. Nyní je to tak, že finální rozdělení je učiněno po třetím semestru. 

Do té doby jsou studenti rozděleni do specializací elektrotechnické a strojní (kromě vojenských 

pilotů a řídících letového provozu, tam jsou studenti rozřazeni ihned po přijímacích zkouškách.) 

Studenti zbraní a munice vzejdou ze strojní specializace. Od čtvrtého předmětu tak studentům 

zbraní a munice začínají oborové předměty. Podrobnější informace jsou k nalezení na 

www.unob.cz nebo Vám je s sdělí na infolince pro zájemce o studium. 

 

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  Jaké máš oborové předměty?  

Stěžejní jsou tři předměty. Munice a balistika, Zbraně a zaměřovače a systémy řízení palby, Obsah 

prvních dvou předmětů je už z názvu jasný. Třetí předmět pojednává o zaměřovačích o principu 

zamíření, zákonech geometrické optiky, podstatě světla, fiziologii lidského oka a principu vidění 

a také svým způsobem zahrnuje první dva předměty, protože když chceme vědět, jak s danou 

zbraní zamířit, abychom zasáhli cíl, musíme mít informace o balistické dráze střely a o dané 

zbrani. Čtvrtý předmět je pak Zbrojní služba, který pojednává o různých předpisech, logistice, 

skladování munice atd.  

 



5. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

V prvních třech letech studia jsme měli vždy na konci každého semestru dva týdny nepřetržitého 

výcviku, formou Kurzu základní přípravy. Tyto výcviky na něj v podstatě navazovali. Věnovali jsme 

se hlavně taktice, individuálním činnostem jednotlivce (práce se zbraní, maskování atd.) Poté, od 

sedmého semestru výcvik nahrazovali stáže na útvarech AČR, na pozicích, na které bychom mohli 

potenciálně nastoupit po dokončení studia.  

 

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

nečeká?  

Velice pravděpodobně čeká v prvním roce na útvaru pyrotechnický kurz, protože je vyžadován 

na moje budoucí zařazení.  

 

7. Je potřeba mít nějaký speciální předpokl ad nebo naopak nemít omezení (zdravotní 

nebo jiné) pro studium tvojí specializace?  

Žádný speciální předpoklad vyžadován není. Doporučuji udržovat se ve fyzické kondici a věnovat 

pozornost angličtině. 

 

8. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Na první stáže jsme jeli v sedmém semestru. Stáže jsou na pozicích, na které bychom mohli 

potenciálně nastoupit po dokončení studia. Poslední stáž byla v devátém semestru. V té době 

jsme už věděli naše služební zařazení po studiu, tudíž jsme si mohli vyzkoušet tu práci, kterou 

budeme dělat po dokončení studia a mohli se předběžně zaučit a poznat život na útvaru. Udělal 

jsem si obrázek, co bude mojí náplní práce, na co se připravit a na čem v posledním semestru 

zapracovat. 

 

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

Pokud úspěšně složím státní zkoušky, měl bych nastoupit do Centra zabezpečení munice 

v Týništi nad Orlicí. Ve zkratce, útvar má dvě funkce. Jednak je to sklad munice a zadruhé se tam 

dělají zkoušky munice, na jejich základě se například zavádí nová munice do AČR nebo 

prodlužuje životnost již prošlé munice. Moje primární náplň práce bude určení ohrožených 

prostorů pro určité typy munice, na jejichž základě se stanoví ohrožená pásma kolem střelnic a 

apod. Alespoň tak jsem to pochopil ze své stáže v devátém semestru na této pozici. Dále budu 

mít za úkol řídit část delaborace vyřazené munice, která neprošla zkouškami. Se zařazením jsem 

spokojen. Myslím, že je hodně odborné, ovšem znamená to, že se budu muset dále sám 

vzdělávat.  

 


