
Specializace: Ženijní konstrukce 

 

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

Ženijní technologie je stavebně a strojně zaměřený obor. Ženisté slouží jako podpora pro ostatní 

druhy vojsk, takže se učíme, jaké úkoly v rámci tohoto poslání plní, včetně práce s trhavinami. 

 

2. Proč sis specializaci vybral?  

Měl jsem zájem o stavební obor a práci s trhavinami. 

 

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

My jsme se rozdělovali po pátém semestru a oborové předměty jsme měli od sedmého 

semestru. 

 

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Matematika a fyzika, ze kterých některé předměty vycházejí. 

 

5. Jaké máš oborové předměty?  

Jsou to vojenské stavby, ženijní podpora, ženijní technika a teorie a diagnostika zesilování 

konstrukcí, což je, zjednodušeně řečeno, v podstatě stavební mechanika. 

 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

Během prvních tří ročníků jsme měli každý semestr výcvik ve Vyškově, přibližně na 4 až 6 týdnů. 

Jednou za semestr jsme se ještě zúčastnili jednodenního zaměstnání, týkajícího se různých 

vojenských specializací a prací. Po nástupu na specializaci absolvovali speciální výcvik v lezení, 

plavání a také zimní přežití. 

 

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

nečeká?  

Měli jsme mít výcvik v ostrém trhání, ale kvůli současné situaci s covidem nám ho zrušili. 

 

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

nebo jiné) pro studium tvojí specializace?  

Určitě ne, pouze stačí mít zálibu v dané specializaci a mít k ní nějaký vztah. Poté je vše mnohem 

jednoduší. 

 



 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Při stáži na útvaru v Bechyni jsme se seznamovali s ženijní technikou, s tím, jak to na útvaru chodí 

a jaká bude náplň naší práce po absolvování školy. 

 

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

Bude ze mě velitel ženijní čety 41. mechanizovaného praporu v Žatci, kde budu plnit úkoly 

v rámci ženijní podpory.  

 


