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Abstrakt 

Tato diplomová práce analyzuje a srovnává postavení a úkoly praporních 

obvazišť pěti armád NATO v míru a v boji. Práce je prakticky orientovaným 

výzkumem současného stavu praporních obvazišť v České republice, na 

Slovensku, v Maďarsku, v Polsku a v Belgii. Cílem práce je najít slabá místa 

v modelu praporního obvaziště současné AČR a navrhnout díky komparaci 

s dalšími modely ze zahraničí možné organizační změny. Uváděná data byla 

získána na základě strukturovaných rozhovorů se zástupci praporního obvaziště, 

případně zdravotnické složky jednotlivých armád. Práce poznatky zjištěné o každé 

národní armádě zpracovává metodou SWOT analýzy. Po stanovení silných 

a slabých stránek a příležitostí a hrozeb následuje komparace v několika 

vytyčených oblastech. Je to jednak legislativní rámec působení praporních 

obvazišť, organizační struktura v rámci konkrétního celku armády, úkoly 

a pravomoci obvazišť napříč vybranými armádami a personální a technické 

kapacity, kterými tyto zdravotnické jednotky disponují. Výsledky komparace 

praporních obvazišť AČR a sledovaných partnerských armád jsou diskutovány 

v poslední části práce s názvem diskuze.  
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Abstract 

This diploma thesis analyzes and compares the roles and tasks of battalion aid 

stations of the five NATO armies both in peace and combat. The thesis is 

a practically focused research of a present status of battalion aid stations in the 

Czech Republic, the Slovak Republic, Hungary, Poland and Belgium. 

The aim of the thesis is to find weak points within a model of a battalion aid 

station of the present ACR and to recommend possible organizational changes 

based on a comparison of other models from abroad. Provided data were obtained 

from structured interviews with some representatives of a battalion aid station or a 

medical unit of individual armies. The thesis processes obtained data from each of 

the national army by a SWOT analysis method. After specifying both the strong 

and weak points as well as chances and threats, the comparison in several selected 

areas follows. These are: a legislative framework of the battalion aid station 

activities, tasks and authorities of the aid stations throughout the selected armies as 

well as a personnel and technical capacity which these medical units have at their 

disposal. 

The results of a comparison of the battalion aid stations of ACR and surveyed 

partnership armies are discussed in the last part of the thesis called discussion. 
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Battalion aid station; military health care; Armed Forces of the Czech Republic 

(ACR); SWOT analysis; organizational model; comparison; medical management; 

ROLE 1; Armed Forces of the Slovak Republic; Hungary; Belgium; Poland.  
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1 ÚVOD 

Práce s názvem „Analýza a komparace postavení a úkolů praporních obvazišť 

vybraných armád v míru a boji“ mi byla doporučena především pro blízkost 

s mým působením na obvazišti 43. výsadkového praporu v Chrudimi, kde se 

s různými aspekty práce tohoto typu jednotky v rámci celého praporu setkávám 

každodenně. Cílem práce je najít slabá místa v modelu praporního obvaziště 

současné AČR a porovnat jejich podobu s jejich evropskými zahraničními protějšky 

s cílem zaměřit se na armády srovnatelně lidnatých států nebo blízkých 

zahraničních partnerů, jako je tomu v případě Polska. Zjištěný stav bude podroben 

SWOT analýze. Po provedení SWOT analýz jednotlivých modelů je cílem vytvořit 

model možného nového provedení praporního obvaziště, anebo konstatovat, že 

zahraniční praporní obvaziště nejsou v současné době a podobě při konfrontaci se 

stavem v AČR přínosem k možným změnám. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Popis struktury systému Zdravotnické služby v AČR  

2.1.1 Agentura vojenského zdravotnictví 

Agentura vojenského zdravotnictví (AVZDR) vznikla 1. července 2013. Je 

zastřešující složkou vojenského zdravotnictví pro veškerá zařízení zdravotnické 

péče s výjimkou praporních obvazišť, ÚVN Praha, VN Brno, VN Olomouc 

a Ústavu leteckého zdravotnictví Praha, viz Obr. 1. Působí v podřízenosti Sekce 

podpory Ministerstva obrany (Spod MO). Agentura vojenského zdravotnictví je 

společnou zastřešovací strukturou pro dále uvedené celky (Šín et al., 2017; Armáda 

ČR, 2018b). 

 

Obrázek 1 Organizační struktura Agentury vojenského zdravotnictví 

Zdroj: Ministerstvo obrany, 2014, s. 131 
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2.1.2 Polní nemocnice 

Jsou specializovanými vojenskými zdravotnickými jednotkami, které poskytují 

ambulantní, specializovanou ambulantní, jednodenní a lůžkovou (intenzivní  

i standardní) péči vojákům i místním obyvatelům v místě vojenských operací, a to 

až do úrovně ROLE 2 až 2+ (enhanced). Po doplnění specialisty ze stálých 

vojenských nemocnic jsou polní nemocnice schopny poskytovanou zdravotní péči 

rozšířit až na úroveň ROLE 3. Polní nemocnice může v případě aktivace po 

vyhlášení krizových stavů takovou péči poskytnout i občanům ČR. Tento typ 

jednotek v AČR reprezentují 6. a 7. polní nemocnice, které jsou od roku 2010 

dislokovány v Hradci Králové. Působení v operacích i v domácích podmínkách po 

technické a logistické stránce zajišťuje rota nemocniční podpory. Praporní 

nemocnice jsou jednotkami praporního typu s předurčením působení ve prospěch 

bojových brigád AČR. 6. polní nemocnice je určena pro podporu 4. brigády 

rychlého nasazení (4. BRN), 7. polní nemocnice je určena pro podporu  

7. mechanizované brigády. Polní nemocnice není schopna samostatného působení 

s výjimkou humanitárních operací a je závislá na vnější logistické podpoře. Do 

mnohonárodnostních operací bývají nasazovány vyčleněné polní chirurgické 

týmy, který působí v sestavě větších polních nemocnic jiných států. Polní 

nemocnice je vybudována jako modulární a může být pro účely nasazení upravena 

na ROLE 2/LM (lehká a vysoce manévrovatelná), nebo pracovat jako odsunová 

sběrna raněných (Armáda ČR, 2018a). 

„Hlavní úkoly: 

Polní nemocnice, která je na úrovni Role 2/E - 3, zajišťuje: 

• třídění a stabilizaci vitálních funkcí pacientů; 

• život a končetiny zachraňující (urgentní) chirurgii; 

• intenzivní péči, pooperační péči; 

• krevní transfúzi; 
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• krátkodobou hospitalizaci (do doby strategického odsunu); 

• stomatologickou péči; 

• zobrazovací vyšetření (CT, ultrazvuk, RTG); 

• laboratorní vyšetření (biochemicko-hematologická a mikrobiologická laboratoř); 

• zdravotnický odsun; 

• zásobování (nižších zdravotnických etap) zdravotnickým materiálem 

a technikou“ (Armáda ČR, 2018a). 

Tabulka 1 Základní takticko-technické požadavky na polní nemocnici úrovně Role 2/E 

Požadavek Počet 

Denní kapacita ambulantních ošetření 40–80 

Kapacita resuscitativních chirurgických operačních výkonů (24 

hodin) 

10 jednodušších nebo 

 5 náročných 

Počet chirurgických týmů 3 

Lůžková kapacita 3 + 1 JIP  (Jednotka intenzívní péče)  

5       IMC (Intermediální péče) 

17     MC  (Standardní péče) 

Průměrná doba hospitalizace 1–5 dní 

Jednorázová kapacita přijímacího a třídícího oddělení 25 pacientů  

(3 x P1, 5 x P2, 17 x P3) 

Zásoby zdravotnického materiálu Max do 30 dní činnosti 

Zdroj: Základní takticko-technické požadavky na polní nemocnici úrovně Role 2/E, 2018 

Požadavky se mohou měnit podle úkolu a modulárně upravené struktury polní 

nemocnice. 

2.1.3 Rota nemocniční podpory 

Rota nemocniční podpory logisticky zabezpečuje a podporuje jednotky polních 

nemocnic. Provádí výstavbu nemocničního koridoru a osazení dalšího technického 

materiálu na vojenských cvičeních (např. bianuální Vigorous Warrior) a tyto úkoly 

plní v podmínkách zahraničních operací (Armáda ČR, 2018a). 
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2.1.4 Centrum zdravotního materiálu 

Centrum zdravotnického materiálu (CZdrM) je ústředním zásobovacím  

a skladovacím zařízením zdravotnické služby AČR, které zdravotnickým 

jednotkám poskytuje materiální a technickou podporu a skladovací prostory. 

CZdrM poskytuje zásobování zdravotnickým materiálem veškerým útvarům  

a zařízením AČR, a to i úkolovým uskupením v zahraničních operacích. Je 

přejímacím místem většiny materiálu v materiálovém uskupení (MU) 2.5. 

Garantuje výrobu, vývoj a přejímku nového zdravotnického materiálu a vybavení 

a případně jeho opravu po nasazení (Ministerstvo obrany ČR, 2014; Armáda ČR, 

2018c). 

CZdrM disponuje specializovanými dílnami a technikou pro opravy, revize, 

kalibrace a validace chirurgických nástrojů a zdravotnických přístrojů ošetřoven, 

nemocnic a polních zařízení. Dále slouží pro zajištění kontroly léčiv, antidot  

a zdravotnických prostředků, přičemž v této sféře vykonává přenesený výkon 

státního zdravotního dozoru pro MO (Ministerstvo obrany ČR, 2014; Armáda ČR, 

2018c). 

Pracoviště základny garantují katalogizaci a vedení číselníků materiálových 

pohybů podle standardů NATO. Zajišťují předání humanitárních darů  

a zdravotnického materiálu do míst postižených katastrofami, a to včetně vyslání 

expertů k použití dodaného vybavení (Armáda, 2018c). 

„Organizační struktura: 

• velení; 

• úsek pořizování, vyřazování a likvidace MU 2.5; 

• úsek kontroly léčiv a zdravotnických prostředků MU 2.5; 

• úsek zásobování, skladování a kompletace; 
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• úsek metrologie, OTD a údržby zásob MU 2.5; 

• úsek zabezpečení; 

• skupina vnitřního zabezpečení; 

• skupina farmaceutů“ (Armáda ČR, 2018c). 

2.1.5 Jiné složky Agentury vojenského zdravotnictví 

Centra zdravotních služeb – dříve označována jako POŠ (Praporní ošetřovna). 

Zajištují péči praktického a zubního lékaře především pro vojáky  

z povolání.  

„Součástí Centra zdravotních služeb jsou pracoviště útvarových obvazišť, která jsou 

zřizována jako organizační součást pluku, praporu nebo oddílu vojenského útvaru a která 

jsou personálně a věcně vybavena k poskytování neodkladné a akutní péče na místě vzniku 

poškození zdraví“ (Vyhláška č. 156/2015 Sb.). 

Zde na základě vyhlášky nacházíme rozpor oproti zažité praxi. Útvarová 

obvaziště jsou integrální součástí praporu/pluku. V praxi je centrum zdravotních 

služeb označováno jiným číslem útvaru. Spolupráce mezi oběma složkami, tj. CzS 

spadajícím pod Agenturu vojenského zdravotnictví a pracovištěm 

praporního/plukovního obvaziště, je nutně úzká. Podle nařízení NGŠ AČR  

čj. 25-51/2008/DP-3696 by měla být polovina objemu realizovaných stáží jednotlivce 

provedena na pracovišti centra zdravotních služeb. V praxi jsou upřednostňovány 

zdravotnickými pracovníky praporních/plukovních obvazišť civilní zdravotnická 

zařízení, a to s ohledem na to, že stálý stav personálu CzS je obvykle schopen bez 

obtíží činnost zajistit a také z důvodu možnosti získaní širšího spektra zkušeností 

vysílaným personálem právě v civilních zdravotnických zařízeních (ZZS, ARO, 

pracoviště JIP, urgentní příjmy nemocnic) než ve výkonu typicky ambulantní 

činnosti ve prospěch CzS v posádce. Výjimkou je nárazová součinnost při 

provádění ročních lékařských prohlídek (RLP), rozšířených ročních lékařských 

prohlídek (RRLP), testování na omamné a psychotropní látky (OPL) a zajišťování 
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očkování vojáků před nasazením v zahraničních operacích (společně s VZÚ), 

případně v dílčích úkonech pracovně-lékařských prohlídek. CzS ve výjimečných 

případech provádí na předchozí vyžádání zajištění výcviku dle Zdrav 6-2. 

V chrudimské posádce se podílí na zajištění činností a výcviku, které probíhá 

přímo v ní, a to v jednotkách případů ročně. Tato praxe je ale zvyková a na základě 

vzájemných dohod zajišťují CzS pro jiné útvary i vyšší objem výcvikových činností. 

Personál CzS ve služebním poměru může být také zařazen do ZO společně 

s útvarem. Zasazení personálu CzS probíhá především do útvarů ve stejné 

posádce. K tomu dochází především tehdy, pokud vojenský útvar, který staví 

úkolové uskupení do ZO, nemá dostatek vlastních zdravotnických pracovníků 

s možností nasazení. Ta je omezena zdravotní způsobilostí, personální naplněností 

útvaru nebo nízkým počtem vojáků, jejichž doba od posledního nasazení není delší 

než 18 měsíců. 

2.1.6 Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny v Líních 

Zajišťuje službu LZS prostřednictvím provádění primárních a sekundárních 

vzletů především v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji. Personál také 

plní úkoly MEDEVAC týkající se přesunů pacientů ze zahraničí do ČR 

(Ministerstvo obrany ČR, 2014). Z hlediska praporních obvazišť umožnuje tento 

odbor odbornému obvazišťnímu personálu čerpání stáží na jejich pracovištích, 

edukaci  

v rámci kurzů na FVZ a specializované zdravotnické zabezpečení při vysokém 

riziku vzniku závažného poranění, například formou zajištění leteckého léčebného 

odsunu z místa doskokové plochy při realizování hromadných výsadků do 

ohraničené volné plochy. Odbor dříve zajištoval také pátrací službu SAR, kterou 

však převzaly posádky startující z letiště Praha Kbely (Kosecová, 2012; Armáda, 

2017b). 
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2.1.7 Vojenský zdravotní ústav 

Vojenský zdravotní ústav je zdravotnickým zařízením předurčeným pro 

ochranu veřejného zdraví příslušníků resortu MO a přidružených správních 

úřadů. Na svých jednotlivých detašovaných pracovištích zajištuje hygienicko-

protiepidemická opatření při návratu vojáků AČR ze zahraničních operací nebo 

v průběhu plnění úkolů OS ČR na vlastním území státu. Vojenský zdravotní ústav 

je nositelem práv přeneseného výkonu státní správy pro epidemiologickou 

problematiku, problematiku hygieny práce a výživy nebo pro kontrolu ochrany 

zdraví před neionizujícím zářením a pro úkoly resortu MO ČR vyplývající 

z atomového zákona (Vyhláška č. 156/2015 Sb.). 

2.1.8 Odbor preventivní péče v Českých Budějovicích  

V útvarové praxi se s tímto pracovištěm příslušník praporního obvaziště 

nejčastěji setká při plánování hromadných očkovacích akcích příslušníků praporu 

(očkování před výjezdem do ZO, volitelná očkování proti klíšťové encefalitidě, ale 

i poskytnutí kapacit tamního psychologického pracoviště). 

2.1.9 Odbor biologické ochrany v Těchoníně  

Toto pracoviště (dříve Centrum biologické ochrany v Těchoníně) je hlavním 

pracovištěm pro problematiku detekce a léčby vysoce nakažlivých chorob v AČR. 

Soustředí se na detekci, identifikaci a profylaxi biologických agens a biosafety, 

bariérový transport a léčbu takto postižených pacientů, přičemž vyčleněním tohoto 

pracoviště ve prospěch NATO je ČR vázána mezinárodními smlouvami. Vyčleňuje 

mobilní biologické týmy s lůžkovou kapacitou do místa případného zásahu. Ve své 

činnosti musí na místě zásahu nutně kooperovat s 31. plukem radiační, biologické  

a chemické ochrany v Liberci, dále s chemickými laboratořemi HZS, specialisty 

PČR a detekčními kapacitami SÚJCHBO (Státního ústavu jaderné a chemické 

a biologické ochrany) (Krištof, 2012). V útvarové praxi se setkávají s prací této 
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složky vojáci navracející se ze zahraničních operací při zhodnocení jejich 

zdravotního stavu po návratu.  

2.1.10 Aktivní záloha Odboru biologické ochrany Těchonín  

Vznikla v roce 2017. V současné době disponuje nižšími desítkami příslušníků 

AZ – specialistů z řad civilního zdravotnického personálu a neodborného 

personálu. Plní úkoly ve prospěch Odboru biologické ochrany Těchonín. Aktuálně 

se jedná o jedinou složku aktivních záloh v rámci struktury Agentury vojenského 

zdravotnictví (Mathauser, 2018). 

2.1.11 Další složky spadající pod Vojenský zdravotnický ústav  

Dalšími složkami jsou veterinární prvky přeřazené do Agentury vojenského 

zdravotnictví z dřívější Veterinární služby AČR: Kromě poskytování 

kynologických služeb ve prospěch AČR mohou být tyto prvky využívány pro 

řešení veterinárních situací ve prospěch IZS. Příkladem je například cvičení 

„Nákaza 2015“ (Jonák, 2015). 

Jedná se o: 

• Vojenský veterinární ústav v Hlučíně; 

• Centrum vojenské kynologie v Chotyni. 

2.2 Složky mimo Agenturu vojenského zdravotnictví  

2.2.1 Stálé vojenské nemocnice 

V resortní podřízenosti ministerstvu obrany se nyní nacházejí tři vojenské 

nemocnice umístěné v Praze, Brně a Olomouci. Ústřední vojenská nemocnice  

v Praze (ÚVN-VFN) je nemocnicí fakultní pro Fakultu vojenského zdravotnictví  

v Hradci Králové, Univerzitu obrany v Brně (FVZ UO). Vojenské nemocnice 

poskytují ambulantní, lůžkovou a jednodenní péči v plném spektru oborů  
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s výjimkou kardiochirurgie a léčby popálenin. Pediatrická péče je omezená  

a jediným pracovištěm tohoto typu je Oddělení dětské následné intenzivní péče ve 

VN Olomouc. ÚVN-VFN Praha slouží taktéž jako výcvikové, vzdělávací a odborné 

zařízení pro personál z řad AČR i odborné veřejnosti, kterým poskytuje  

2 akreditované kurzy (Ministerstvo obrany ČR, 2014). 

2.2.2 Ústav leteckého zdravotnictví  

Zajišťuje posudkovou činnost pro civilní a vojenské letectví, po specialisty 

výsadkové přípravy a potápěče podle platné legislativy. Poskytuje ambulantní péči 

v několika specializacích s ohledem na specifika letecké medicíny a provádí 

komerční vyšetření na vyžádání. Kromě posudkové a komerční činnosti se zabývá 

dlouhodobou preventivní leteckou medicínou a poskytováním tréninkových  

a simulačních technologií (např.: simulátor nočního vidění, pilotní a desorientační 

trenažér aj.) (Ministerstvo obrany ČR, 2014; Ústav leteckého zdravotnictví Praha, 

2018). 

2.3 Poskytování zdravotní péče v systému ROLE  

Po vzniku zranění u vojáka v průběhu vedení bojových operací prochází raněný 

léčebně-odsunovým řetězcem, který je zakončen až převzetím pacienta do péče  

v zdravotnickém zařízení v domovském státě. Tento řetězec je v závislosti na 

vedení bojové činnosti nutně vysoce flexibilní a mobilní a jeho jednotlivé prvky 

jsou spojeny systémem pozemních a vzdušných přesunů. Vojenský léčebně 

odsunový systém je tvořen soustavou polních zdravotnických zařízeních a ta se 

dále člení na 4 úrovně (ROLE 1–4), a to podle poskytované péče, přičemž každá 

vyšší úroveň je schopna poskytnout a rozšířit péči poskytovanou úrovní nižší. 

Pojem ROLE vznikl z angl. „roles“, tzn. „úroveň“ definují péči, která je raněnému 

v daném článku řetězce poskytnuta, a jeho další směrování (Zeman, Krška, 2011; 

Emergency War Surgery, 2013). V některých jiných armádách nebo v problematice 

vedení zdravotnického zabezpečení námořních operací se můžeme setkat 
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s pojmem ECHELON, který je ekvivalentní k pojmu ROLE, ale s ohledem na 

specifika námořních operací se v drobnostech odlišuje (Kosecová, 2013; Humlíček, 

2001; NATO, 1997). 

2.3.1 Prvotní ošetření na místě poranění 

Prvotní ošetření většího počtu vzniklých zranění není zdravotnická služba 

schopna efektivně provést přímo na místě sama. Péče předcházející ošetření na 

ROLE 1 v prvních minutách po vzniku poranění počítá tedy se: 

• sebepomocí; 

• vzájemnou pomocí. 

Záchrana spočívá především poskytnutí první pomocí podle algoritmu TCCC  

a potlačení protivníka, případně vyvázání jednotky z boje. Při svépomoci se voják 

ošetřuje sám a s sebou neseným materiálem, pokud to povaha zranění dovoluje, 

nebo se snaží alespoň krýt vojáky jdoucí mu na pomoc. K poskytování vzájemné 

pomoci jsou určeni CLS. Při vzniku poranění jsou CLS na základě velitelského 

rozhodnutí velitele družstva, případně čety, vysláni na pomoc raněnému.  

V součinnosti s dalšími vojáky zajišťují přesun do hnízda raněných. 

Rotní hnízdo raněných (angl. ekv. casualty collection point – CCP) buduje 

zdravotnický instruktor roty. Ranění jsou zde základně ošetřeni a čekají dále na 

odsun na obvaziště praporu. 

Rotní hnízdo raněných v obraně (Casualty collection point) je budováno v na 

zádi bojové sestavy roty, a to přibližně 500 až 1000 metrů od předního okraje 

sestavy roty. Hnízdo raněných buduje na místě určeném velitelem roty, zpravidla 

poblíž velitelského stanoviště, a v součinnosti s vedoucím praporčíkem, který 

garantuje platné označení podle Ženevských konvencí. Je pro něj vybírán 

především krytý prostor nebo pevné stavby poskytující krytí, které však nejsou 
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osamocené a působí nápadně, místo zároveň vylučuje rychlý postup protivníka 

a mělo by umožnovat snadný a krytý dojezd skupin sběru a vývozu raněných 

z praporního obvaziště. V útoku jsou hnízda raněných průběžně vytvářena 

v očekávané ose postupu praporního obvaziště (Humlíček, 2001, s. 20). 

Zdravotnický instruktor v hnízdě raněných ošetřuje raněné a informuje velitele 

roty. Podle stavu zraněných vyžaduje velitel roty jejich odsun pomocí MEDEVAC 

a MIST hlášení, které probíhá po prvotním hlášení o situaci (SALTR) (Zeman, 

Krška, 2011). 

2.3.2 ROLE 1 

Na základě předchozích hlášení probíhá odsun silami a prostředky praporního 

obvaziště. Jak bylo zmíněno v kapitole „Personální složení praporního obvaziště“, 

současná obvaziště již nedisponují přesně určeným družstvem sběru a vývozu 

a tato činnost by byla provedena adhoc odsunovou skupinou ve složení sběrač 

raněných (řidič) a zdravotnický záchranář (všeobecná sestra). Zraněný by měl být 

odsunut k lékařské péči úrovně ROLE 1 do 1 hodiny, nejpozději však do 6 hodin 

(Humlíček, 2001). 

Činnost ROLE 1 usiluje o co nejrychlejší efektivní návrat vojáků k plnění úkolu.  

Z tohoto důvodu nedisponuje ROLE 1 hospitalizační kapacitou. Zdravotnický 

odsun je realizován družstvem sběru a vývozu, případně zdravotnickým týmem 

ROLE 1. 

Na úrovni praporního obvaziště je dále prováděna první lékařská pomoc, 

třídění raněných (triage), resuscitace, stabilizování pacienta a transport na další roli 

(Klein, Ferko et al., 2005a). Doba pobytu pacienta na praporním obvazišti, 

u kterého je předpoklad návratu do služby, by neměla přesáhnout 48 hodin. Mimo 

jiné může být prováděna i obvyklá ambulantní péče nebojových zranění, po které 

se pacient navrací zpět k jednotce. Z chirurgické péče jsou prováděny pouze 

drobné zákroky (šití, excize drobných těles aj.) (Kosecová, 2013). V závislosti na 
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organizaci konkrétní armády nemusí být jednotka plnící úkoly ROLE 1 organickou 

součástí praporu, ale může být přičleněna z vnějšku (NATO, 1997). ROLE 1 má 

personálně pouze zdravotnický, případně odsunový personál. Nemá tedy vlastní 

logistickou složku a je závislá na logistické podpoře realizované výhradně rotou 

logistiky organicky nadřazené jednotky (Růžička, Potáč, 2015). 

V boji se praporní obvaziště nachází v hloubce sestavy praporu od 3 do 5 km od 

pravděpodobné vzdálenosti, kde může v rámci vedení bojové činnosti dojít ke 

zraněním (Humlíček, Psutka, Witt, 2006, s. 46). Přemisťuje se, pokud vzdálenost od 

předního okraje vlastních jednotek vzroste nad 8 km (Humlíček, 2001). 

2.3.3 ROLE 2 

Zdravotnické ošetření na úrovni ROLE 2 je určeno stupni brigáda a je 

poskytováno v oblasti BSA (Brigade support area) (Klein, Ferko et al., 2005a). Je 

zajišťováno jednotkou o velikosti zdravotnické roty. Od zániku 4. zdravotnické 

roty v Havlíčkově Brodě v roce 2004 tuto úroveň ošetření vykonávají 6. a 7. plní 

nemocnice ve prospěch 4. BRN a 7. MB. Jednotka ROLE 2 může být posílena 

o vyšší lůžkové kapacity a schopnosti specialistů dle potřeby na úroveň ROLE 2+; 

ROLE 2E – enhanced.  

„ROLE 2+ oproti ROLE 2 disponuje navíc: 

• urgentní chirurgií; 

• intenzivní péčí; 

• základní pooperační péčí; 

• krevní transfuzí; 

• laboratorním vyšetřením; 

• základním zobrazovacím vyšetřením (RTG, UZ)“ (Fusek et al., 2001, s. 16). 
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Nasazení ROLE 2E oproti standardní ROLE 2 je vykoupeno nižší mobilitou 

pracoviště (Gubáš, 2015). Do úrovně ROLE 2E jsou přidáváni mimo uvedené  

i psychologové, psychiatři, epidemiologové a jiné specialisté. Charakter soudobých 

protipovstaleckých operací a s nimi související strategie získávání „Srdce a mozků“ 

(Afghanistán) si může v jiných obdobných zahraničních nasazeních nově vyžádat  

i vyšší počty specialistů gynekologie a pediatrie (Klein, Ferko, 2005b). ROLE 2 

může být i redukován za účelem dosažení schopnosti rychlého manévrování 

(ROLE 2LM). ROLE 2 je střední etapou zdravotnického ošetření v rámci příjmu 

a přetřídění raněných. V podmínkách AČR jde o první etapu, na které je 

prováděna DCS (Dammage control surgery), tj. zákroky na kontrolu krvácení, 

záchranu končetin a stabilizaci poraněného. Dále jsou prováděny činnosti 

resuscitační chirurgie a péče usilující o stabilizování vitálních funkcí a zajištění 

pacienta k další etáži lékařské péče v podmínkách polního nasazení. V ostatních 

armádách chirurgická úroveň léčby nemusí být na této úrovni pravidlem (US 

Army) a ROLE 2 je pouze etapou rozšířené resuscitace. Doktrína NATO AJP-4.10A 

však DCS na ROLE 2 předpokládá. Doba hospitalizace poraněného je do tří dnů. 

Následně je poraněný navrácen k jednotce nebo již dříve odeslán na vyšší etáž. 

(ROLE 3) ROLE 2 je zasazena ve vzdálenosti do 20 km od jednotky poskytující péči 

úrovně ROLE 2. Přesun z ROLE 2 na ROLE 3 a vyšší je prováděn pomocí 

MEDEVAC (Zeman, Krška, 2011). ROLE 2 je první etáží, která ve své sestavě 

zahrnuje organicky na válečných tabulkách logistický prvek, a to četu logistiky, 

která se sestává z družstva oprav techniky, zásobovacího, vodního 

a hospodářského družstva. V míru pro aktuálně existující ROLE 2E tyto služby pro 

obě polní nemocnice zajišťuje rota nemocniční podpory, která výše zmíněné služby 

zajišťuje četou zabezpečení a četou logistické podpory (Růžička, Potáč, 2015). 

2.3.4 ROLE 3 

Zdravotnické ošetření na úrovni ROLE 3 je určeno stupni divize a je 

poskytováno v oblasti DSA (Division support area) (Klein, Ferko et al., 2005a). 
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Jedná se o plně rozvinutou polní nemocnici, která poskytuje sekundární péči 

(Combat Support Hospital) (Emergency War Surgery, 2013). Tento stupeň není 

v AČR prakticky realizován s ohledem na to, že sama AČR stěží dosahuje velikosti 

jedné divize, může být ale realizován v případě mobilizace. Z důvodu neexistence 

tohoto stupně v současné AČR je v realitě zahraničních operací tento stupeň péče 

realizován spojenci, případně je tato úroveň léčky de facto poskytovaná odsunem 

do Vojenské nemocnice v ČR. Taktický zdravotnický odsun na tuto úroveň a mimo 

operační oblast je tak nahrazen brzkým realizováním strategického zdravotnického 

odsunu (Školník, Gubáš, 2014). Část obvyklé léčebné péče na této úrovní (Damage 

control surgery) může být v podmínkách AČR poskytnuta již na úrovni ROLE 2+. 

V podmínkách US Army na této úrovni působí, nebo jsou z této úrovně vysílány 

Forward Surgical Teams (FST) podle potřeby na podporu jednotek poskytujících 

péči na úrovni ROLE 2. FST nejsou schopny samostatného nasazení, ale podle 

potřeby mohou být rozděleny na samostatné 2 týmy (operace Irácká svoboda / 

Trvalá svoboda) pro podporu jednotek ROLE 2 (Lenhart, Savitsky, Eastridge, 2011). 

Obdobou FST v AČR jsou polní chirurgické týmy (PCHT), které jsou obdobným 

způsobem zasazovány do větších zdravotnických jednotek ROLE 2+/3 (Armáda 

ČR, 2017c). Péče na úrovni ROLE 3 předpokládá lůžkovou kapacitu ve stovkách 

lůžek, doba léčby není omezena. Jednotka úrovně ROLE 3 je zároveň logistickým 

zabezpečovacím prvkem materiálu pro úroveň ROLE 2 (Zeman, Krška, 2011). Samo 

logistické zabezpečení jednotky úrovně ROLE 3 probíhá pomocí roty logistiky, 

která je přítomna v organické struktuře (Růžička, Potáč, 2015). 

2.3.5 ROLE 4 

ROLE 4 je definitivní péčí v domovském státě nebo v „safe heaven – bezpečném 

útočišti“, případně na stabilní základně státu v zámořských oblastech. Jedná se  

o jedinou strategickou úroveň péče v systému ROLE (Szarpak, 2012). Pro americké 

síly nasazené v regionu MENA jsou to například stále kamenné vojenské 

nemocnice na základnách v Německu. Tento stupeň péče je v resortu MO ČR 
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poskytován výhradně vojenskými nemocnicemi, přičemž v menších zahraničních 

armádách může být pacient odsunut na péči úrovně ROLE 4 i do civilního zařízení 

(Klein, Ferko et al., 2005a). Péče je na úrovni ROLE 4 zajištěna v plném spektru. 

Jedná se zejména o zásahy rekonstrukční chirurgie, rehabilitace nebo stavy 

vyžadující podporu základních životních funkcí v podmínkách následné 

intenzivní péče. Nemocnice ROLE 4 často plní úlohu personálního reservoáru 

a pracoviště pro poskytování stáží pracovníkům, kteří jsou služebně zařazeni na 

jednotkách poskytujících péči na nižších etapách ROLE (Zeman, Krška, 2011). 

2.3.6 Doktrinální poznámka 

Pro podobu zdravotnického zajištění na úrovni všech úrovní zdravotnické 

služby ve státech NATO jsou doktrinálně závazné dokumenty SHAPE AD 85 – 5 

Ace medical support doctrine, MC 326/3 - „Principy a zásady zdravotnického zabezpečení 

v NATO" a AJP-4.10(B) - „Spojenecká společná doktrína zabezpečení NATO“. Jejich 

tehdejší verze byly transponovány do armádní doktríny AČR AD-7 (Doktrína 

vojenské zdravotnické služby) v roce 2002. Doktrína slouží především jako podklad 

pro budoucí rozvoj. Vzájemný vztah doktrinálních dokumentů je patrný z Obr. 2 

(Blanař, 2007). 
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Obrázek 2 Vzájemný vztah doktrinálních dokumentů 

Zdroj: Blanař, 2007, s. 3 

2.4 Zdravotnické jednotky jako integrální součást jednotek  

2.4.1 Součásti praporu/pluku – Praporní obvaziště 

Obvaziště jsou nejmenší zdravotnickou jednotkou v AČR na úrovni 

prapor/pluk. 

Velitelem obvaziště je lékař – náčelník praporního obvaziště, který je zároveň 

náčelníkem zdravotnické služby AČR u praporu/pluku. Je odborným garantem  

a rádcem velitele útvaru pro otázky zdravotnického zabezpečení výcviku 

i nasazení praporu a v tomto směru je nápomocen členům štábu. Nachází se ve 

velitelské podřízenosti k veliteli jednotky, po odborné linii náleží pod náčelníka 

zdravotnické služby brigády (Humlíček, 1998), přičemž dnes (březen 2018) 

takovéto služební místo neexistuje. V praxi je v případě 43. výsadkového praporu 
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koordinována služební činnost s nadřazeným brigádním stupněm skrze důstojníka 

O-4 MED, obvykle v hodnosti kapitána. Aktuálně tuto pozici zastává absolvent 

oboru Zdravotnický management na Univerzitě obrany, přičemž ale toto vzdělání 

není pro tuto pozici pravidlem. Praporní obvaziště v AČR nejsou obvykle 

personálními tabulkami specializovaně upravena ve vztahu k plněným úkolům 

jednotky. Výjimky lze nalézt u speciálních sil, které však svoje nasazení i výcvik 

provádějí v mnohem menších skupinách, než by alespoň početně odpovídalo 

praporu. 

Praporní obvaziště dříve nebyla poskytovateli zdravotnické péče podle zákona 

372/2011 Sb., o zdravotních službách. Tento stav se změnil vyhláškou č. 156/2015 Sb. 

Do té doby byla legislativně upravena pouze možnost jejich nasazení za krizových 

situací, kdy jakákoliv zdravotnická součást AČR mohla být poskytovatelem 

zdravotnické péče jakožto vysoce mobilní zdravotnické zařízení. S tímto pojmem 

přišel zákon 372/2011 Sb. (Procházka, Blanař, Janouch, 2012). 

 Kromě NObv hraje ve funkci obvaziště klíčovou úlohu určený NLZP  

s hmotnou odpovědností a funkcí skladníka praporního obvaziště, který vede 

evidenci zdravotnického materiálu MU 2.5 pro potřeby praporu a cestou skupiny 

logistiky štábu S-4 vyžaduje, objednává, udržuje nebo odsunuje zdravotnický 

materiál nutný pro plnění úkolů praporu. V objednávkách vychází z materiálních 

požadavků NObv a velitelů rot, pro které požadavky zpracovávají mladší 

zdravotničtí záchranáři rot. Materiál je po schválení objednávky a při jeho 

dosažitelnosti expedován z Centra zdravotnického materiálu v Bystřici pod 

Hostýnem. 
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2.4.2 Personální složení obvaziště 

Tabulka 2 Modelový příklad obvaziště 43. výsadkového praporu 

Služební zařazení hodnost Náplň činnosti, resp. činnost nad rámec. 

Náčelník obvaziště mjr. Velitel jednotky a velitel Zdr.s. AČR u útvaru, odborný 

garant velitele útvaru pro otázky zdravotnického 

zabezpečení výcviku i nasazení praporu. Zdr. výcvik 

formou stáží v zdravotnických zařízeních. Plánování, 

kordinace požadavků zabezpečení se štábem praporu. 

Zdravotnické zabezpečení výcviku praporu podle 

Zdrav-6-2 (noční padákové seskoky) 

Zástupce náčelníka obvaziště kpt. Zástupce velitele jednotky, Zdr. výcvik formou stáží 

v zdravotnických zařízeních. Plánování, kordinace 

požadavků zabezpečení se štábem praporu. 

Zdravotnické zabezpečení výcviku praporu podle 

Zdrav-6-2 (noční padákové seskoky) 

Zdravotní sestra nrtm. Materialista MU 2.5 

Zdravotnický záchranář nrtm. Materialista MU 2.5 

Zdravotnický záchranář nrtm. Instruktor CLS praporu 

Zdravotnický záchranář nrtm. Zdravotnické zabezpečení výcviku praporu podle 

Zdrav-6-2, výuka CLS a zdravotní přípravy ve 

spolupráci s instruktorem CLS, zastupování velitele 

v obě nepřítomnosti, plánování, kordinace požadavků 

zabezpečení se štábem praporu. Zdr. výcvik formou 

stáží v zdravotnických zařízeních. 

Zdravotní sestra nrtm. 

Starší sběrač raněných rtn. Obdoba technika jednotky 

Sběrač raněných čet. Obdoba výkonného praporčíka jednotky 
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Sběrač raněných čet. řidič zdravotnického odsunového týmu, oprávnění 

k řízení vozidla s právem přednostní jízdy, úspěšně 

absolvovaný CLS kurz, přinejmenším jeden ze sběračů 

raněných musí mít kurz obsluhy elektrocentrál 
Sběrač raněných čet. 

Sběrač raněných čet. 

Zdroj: Obvaziště 43. výsadkového praporu, 2016 

Pozn.: Základní činnosti na služebním místě jsou vyznačeny kurzivou, činnosti 

vykonávané v rámci jednotky nad rámec povinností jsou uvedeny normálním písmem. 

Celkem se praporní obvaziště praporu sestává z 12 služebních míst a toto 

rozložení je shodné i pro ostatní prapory 4. BRN. Starší literatura udává jako 

standard pro mechanizované jednotky 18 příslušníků obvaziště, přičemž toto 

obvaziště zahrnovalo družstvo sběru a vývozu o 9 příslušnících, kterým velel 

zdravotnický instruktor. Toto personální složení obvaziště je ovšem ještě z doby 

před profesionalizací AČR.  

Tabulka 3 Organizace praporního obvaziště mechanizovaného praporu 

Praporní obvaziště mechanizovaného praporu Počty 

Náčelník praporního obvaziště – všeobecný lékař 1 

Všeobecný lékař 1 

Zdravotník 2 

Sběrač raněných 2 

Řidič-strojník elektrocentrály 1 

Řidič-sběrač raněných 2 

Družstvo sběru a vývozu  

Velitel družstva – zdravotnický instruktor 1 

Sběrač raněných 4 

Řidič-sběrač raněných 5 

Celkem 18 

Zdroj: Humlíček, 2001 
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2.4.3 Mladší zdravotničtí záchranáři rot 

Na jednotlivých rotách působí NLZP s minimálně středoškolským vzděláním 

zakončeným maturitní zkouškou, s registrací v národním registru zdravotnických 

pracovníků a v hodnosti rotmistra na pozici „mladší zdravotnický záchranář“. 

Nejbližším služebním nadřízeným je jim výkonný praporčík a jsou součástí 

velitelského družstva roty. Jejich hlavní činností je edukace příslušníků roty 

a vojáků plnících úlohu CLS pod dohledem zdravotnického pracovníka 

certifikovaného k provádění výcviku CLS, dále plní úkoly zdravotnického 

zabezpečení výcvikových úkolů roty a na vyžádání NObv zdravotnické 

zabezpečení na úrovni praporu podle předpisu Zdrav-6-2. V součinnosti 

s velitelem roty zajišťují podávání požadavků na doplnění zdravotnického 

materiálu roty cestou obvaziště. Vedou evidenci a výdej takto poskytnutého 

materiálu (Humlíček, 1998). Prochází jak vojenským výcvikem společně se svojí 

rotou, tak i vlastní odbornou přípravou formou stáží v civilních a vojenských 

zdravotnických zařízeních. Tato příprava by podle nařízení NGŠ AČR  

čj. 25-51/2008/DP-3696 neměla klesnout pod 50 % pracovní doby vojáka, přičemž 

z přidělených stáží 50 % by mělo být vykonáno v zařízeních vojenského 

zdravotnictví. Tzn., že celkem 25 % fondu pracovní doby by měl mladší 

zdravotnický záchranář odsloužit například ve prospěch CzS. Absolvují 

praporčický karierní kurz a v průběhu svojí služby také akreditované zdravotnické 

kurzy pořádané FVZ UO. Obvykle v průběhu svojí služby absolvují kurz BARTS, 

který posléze v periodě 5 let obnovují (Smutná, 2016). 

2.4.4 Combat Life Saver (CLS) 

Jedná se o vojáka, který je proškolen v život zachraňujících úkonech v boji na 

laické úrovni. CLS není zdravotnický pracovník ve smyslu zákona 96/2004 Sb. 

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), nemá tedy samostatné 

kompetence zdravotnického profesionála. Pomoc je jím poskytována v míru pouze 

v rámci zajištění výcviku v předpisem upraveném rozsahu (Podle předpisu Zdrav 
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6-2). Jeho hlavním úkolem je vedení boje v rámci družstva, úkoly CLS jsou tak jeho 

sekundární funkční náplní (Veselka, 2017). Koncepce CLS je vedena s cílem mít 

proškoleného „first-responder“, tj. „prvního reagujícího“ na každém družstvu, 

ačkoliv reálně mohou být first-responder vojáci na každé pozici, a z tohoto důvodu 

prodělávají zdravotnickou přípravu podle osnov Prog-1-3 také. Na kurzy CLS jsou 

v útvarové praxi obvykle vysíláni vojáci na pozici střelec výsadkového družstva  

v hodnosti svobodníka. Na ostatních pozicích v družstvu je efektivní plnění úlohy 

CLS problematické z důvodu, že v případě ošetřování raněného není ošetřující 

schopen plnit svůj původní úkol (např. velení družstvu, palebná podpora ze zbraní 

starších střelců, řízení vozidel a vedení radiové komunikace). V případě ošetření 

střelcem tak vypadává z boje voják ozbrojený pouze útočnou puškou a bez dalších 

určených podpůrných činností. CLS je obdobou sběrače raněných. Svoji roli  

v převažujícím výběru vojáků na pozici střelec k zařazení do kurzů CLS hraje  

i snaha dále motivovat služebně mladší vojáky k dalšímu růstu.  

2.5 Přehledový popis zdravotnických služeb armád států 

vybraných v této práci 

2.5.1 Popis vojenské zdravotnické služby – Slovensko (Ozbrojené sily 

slovenskej republiky) 

Slovenské vojenské zdravotnictví zajištuje armádu o počtu přibližně  

12 500 příslušníků ozbrojených sil. Slovenské vojenské zdravotnictví disponuje  

2 vojenskými nemocnicemi a 2 instituty. Příslušníci slovenského vojenského 

zdravotnictví plnili v nedávné době v nižších počtech úkoly ve dvou zahraničních 

operacích, a to v misi ISAF (Afghanistán) a v rámci mise OSN UNFICYP na Kypru. 

Celková historie nasazení zdravotnických jednotek v zahraničních operacích se od 

české liší nasazením zdravotníků ve vícero misí OSN, kromě Kypru i ve 

Východním Timoru a na Golandských výšinách (Almanac: Slovakia republic, 2018). 
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Zdravotnická služba podléhá Úradu hlavného lékara OS SR, což je ekvivalent 

pozice General Surgeon v západních armádách. Hlavní lékař je přímo podřízen 

náčelníku Generálního štábu OS SR. Slovenské vojenské zdravotnictví je dále 

velitelsky děleno podle druhů sil. Ke každé složce slovenských ozbrojených sil 

(pozemní síly, vzdušné síly) je přičleněna zdravotnická součást štábu.  

Ústřední vojenská nemocnice v Ružomberoku je zřizována Ministerstvem 

obrany SR a má lůžkovou kapacitu 400 lůžek. Nemocnice je fakultní nemocnicí pro 

Katolickou univerzitu v Ružomberoku. Primární péče na útvarech je zajištována na 

praporních ošetřovnách a zdravotnických centrech, které jsou podřízeny Ústřední 

vojenské nemocnici v Ružomberoku (Almanac: Slovakia republic, 2018). 

Dalším významným pracovištěm nemocničního typu je v OS SR Letecká 

vojenská nemocnice v Košicích, která zahrnuje Ústav letecké a preventivní 

medicíny. 

ROLE 1 je včleněna do každé taktické jednotky na úrovni praporu nebo letecké 

základny a poskytuje danému útvaru zdravotnickou podporu. Počty příslušníků 

ROLE 1 jsou variabilní v závislosti na velikosti a určení jednotky, obvykle mezi  

15–25 příslušníky. V OS SR nalezneme celkem 26 jednotek s úrovní péče ROLE 1. 

Jejich úkoly jsou prakticky stejné jako u českých protějšků. Tj. zdravotnické 

zabezpečení v boji i výcviku, odsun raněných na vyšší etáž, vedení výcviku ve 

zdravotnické přípravě a zajištění výbavy, prostředků a léčiv pro vedení této 

činnosti (Almanac: Slovakia republic, 2018). 

Úkoly ROLE 2/2+ plní Mobilní polní nemocnice v Ružomberoku, která se 

nachází v přímé podřízenosti Úřadu hlavního lékaře. Byla nasazena v množství 

zahraničních operací. 

Úkoly ROLE 4 pro potřeby OS SR plní v plném spektru Ústřední vojenská 

nemocnice v Ružomberoku. V rámci CBRN problematiky mají OS SR k dispozici 
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Rapidly deployable outbreak investigation team (RDOIT) a Preventive Medicine 

tým (PREVMED) (Almanac: Slovakia republic, 2018). 

Vzdělávání vojenských lékařů pro potřeby OS SR je možné realizovat od 

školního roku 2017/2018 na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové na 

základě meziresortní dohody Ministerstev obrany SR a ČR. Do této doby byla 

výuka zajištována veřejným vysokým školstvím (Slovenská zdravotnická 

univerzita v Bratislavě). 

Pravděpodobně s ohledem k velikosti a kapacitám státu je specifikem slovenské 

zdravotnické služby blízká vazba na civilní medicínu v rámci CIV-MIL kooperace, 

a to jak v zajištění vzdělávání, tak ve využívání kapacit specializovaných služeb 

veřejného zdravotnictví ve prospěch armády (např. specializovaná kardiologická 

péče). Opačně na civilních školách lze nalézt specializované vojenské katedry jako 

Katedru letecké medicíny na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě 

(Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, 2018). Také vstupní prohlídky do 

služebního poměru u OS SR a prohlídky při návratu ze zahraničních operací jsou 

smluvně realizovány v Nemocnici Svatého Michala, a. s., v Bratislavě (Almanac: 

Slovakia republic, 2018). 

2.5.2 Popis vojenské zdravotnické služby – Polsko (Siły zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej) 

Polské vojenské zdravotnictví zajištuje armádu o počtu přibližně  

96 000 příslušníků ozbrojených sil, a to přibližně 760 lékaři zařazenými ve 

vojenském zdravotnictví. Dále 150 sestrami, přibližně 1500 záchranáři  

a 8500 civilních zdravotníků ve vojenských nemocnicích a ambulantních 

ošetřovnách vojenských posádek. Polské vojenské zdravotnictví disponuje 

8 vojenskými nemocnicemi a 3 instituty. Příslušníci polského vojenského 

zdravotnictví byli opakovaně nasazováni v zahraničních operacích a nyní plní 

úkoly ROLE 1 v Kuvajtu a Afghanistánu. 
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Vojenské zdravotnictví je organizováno v podřízenosti Oddělení vojenské 

zdravotnické služby ministerstva obrany (Departament Wojskowej Służby 

Zdrowia). Ředitelem tohoto oddělení je hlavní lékař polských ozbrojených sil. 

Ředitelství oddělení vojenské zdravotnické služby je v přímé podřízenosti 

společného generálního štábu polských ozbrojených sil skrze Inspektorát logistické 

podpory (Almanac: Poland, Republic of, 2018). 

Hlavním zařízením s možností plnit úkoly ROLE 4 je Institut vojenské medicíny 

ve Varšavě s lůžkovou kapacitou 978 míst. V podřízenosti Institutu se nachází čtyři 

detašovaná vědecká pracoviště v Lodži. Jedná se o Oddělení organizace 

zdravotnické podpory a veřejného zdraví a Oddělení bioetiky a medicínského 

práva. V základně vojenského námořnictva v Gdyni se nachází Oddělení námořní  

a hyperbarické medicíny a Oddělení tropické medicíny a epidemiologie. Další 

vojenské fakultní nemocnice nalezneme ve Vratislavi, Bydhošti, Krakově 

a Lublinu. Sít kamenných zdravotnických zařízení doplňuje sestava Center 

preventivní péče, která poskytují služby poliklinik a dále rehabilitační zařízení 

(Almanac: Poland, Republic of, 2018). 

Obdobně jako v AČR je problematika letecké medicíny řešena odděleně od 

ostatních na pracovišti Vojenského institutu letecké medicíny ve Varšavě. 

Složky, které v prostředí AČR sdružuje Vojenský zdravotnický ústav, jsou 

podřízené přímo Oddělení vojenského zdravotnictví. 

Vojenský institut hygieny a epidemiologie je dislokován na dvou pracovištích: 

ve Varšavě a Pulavě. Zaměřuje se na obecná protiepidemiologická opatření 

v polské armádě a na monitoring epidemiologické situace. Pracoviště v Pulavě je 

orientováno na řešení CBRN hrozeb a je v úzké součinnosti s Centry vojenské 

preventivní medicíny, která disponují mobilními biologickými týmy, jež jsou 

schopny poskytnout péči a izolaci vysoce nakažlivým pacientům přímo v terénu. 
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Obdobné úkoly plní i Centrum epidemiologických opatření polských ozbrojených 

sil, které řeší kromě opatření vůči biologickým hrozbám úlohu zdravotnické 

rozvědky v polské armádě (Almanac: Poland, Republic of, 2018). 

Jiná zařízení zahrnují Vojenské krevní centrum (krevní banku), vnitroresortní 

certifikační autority a síť 36 psychologických center. 

ROLE 1 jsou integrovány přímo u jednotek, praporní ošetřovny působí 

samostatně v podřízenosti Inspektorátu logistiky. ROLE 2 je zajišťována 

Zdravotnickými podpůrnými skupinami v sestavě brigád. ROLE 2+/3 je zajištěna 

dvěma polními nemocnicemi dislokovanými v Bydhošti a Wroclavi. 

Vzdělávání vojenských zdravotnických specialistů zajišťuje Vojenské centrum 

zdravotnického výcviku v Lodži. Kromě karierních kurzů je v Lodži v rámci 

systému vojenského vzdělávání nabízeno studium vojenského všeobecného 

lékařství, které navazuje na dřívější tradici Wojskowej akademii medycznej 

(Almanac: Poland, Republic of, 2018). 

2.5.3 Popis vojenské zdravotnické služby – Maďarsko (Magyar 

Honvédség) 

Maďarské vojenské zdravotnictví zajištuje armádu o počtu přibližně  

26 500 příslušníků ozbrojených sil. Maďarské vojenské zdravotnictví disponuje  

8 vojenskými zdravotními zařízeními (4 rehabilitační zařízení, hospic  

a 2 nemocnice situované v Budapešti) a 2 instituty. Příslušníci maďarského 

vojenského zdravotnictví plnili v nedávné době úkoly v misi ISAF jako doplňující 

personál pro německou nemocnici úrovně ROLE 3, stále přítomni jsou v Kosovu, 

kde zajišťují péči ROLE 1 a ROLE 2 pro nasazené jednotky a částečně podporují 

místní systém zdravotnické péče (Szucs, 2017). Zdravotnická služba je vystavěna 

pod ředitelstvím zdravotnické služby a zdravotnických orgánů.  
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Systém vojenských zdravotnických zařízení nemocničního typu je přímo 

podřízen náčelníkovi štábu Maďarských obranných sil. Systém vojenských 

nemocnic prošel zásadní přestavbou v roce 2011 a stabilizoval se na počtu  

8 pracovišť, včetně specializovaných pracovišť rehabilitační péče. Tato reforma 

vojenských nemocnic navazovala na reformu poskytování veřejného zdraví  

v Maďarsku, přičemž vojenská zdravotnické zařízení ve prospěch veřejného 

systému poskytují především specializovanou traumatologickou  

a neurotraumatologickou péči. Vojenská nemocnice v Budapešti zajišťuje 

pracoviště popáleninového centra a je klíčovým kardiologickým pracovištěm 

v Maďarsku (Almanac: Hungary, Republic of, 2018). 

Institut letecké medicíny, vojenské zdatnosti a výzkumu v Kecskemétu provádí 

služby letecké medicíny pro služební účely i civilní sféru, hodnotí i způsobilost 

výsadkového a potápěčského personálu a pozemního leteckého personálu. 

Zároveň je poliklinikou jednodenní chirurgie. Vědecký výzkum je veden v těsné 

spolupráci s katedrou Letecké a kosmické medicíny Univerzity v Szegedu. 

Vědecký institut v Budapešti provádí základní a aplikovaný výzkum  

v problematice CBRN a biochemie, laboratorní screening návykových látek  

u vojenského personálu a rozvíjí systém DNA evidence obětí trestných činů. 

Centrum zdravotnického výcviku v Budapešti je školicím střediskem 

zdravotnických specializací Maďarských obraných sil. Kromě základního 

zdravotnického výcviku ve prospěch všech složek obranných sil provádí i kurzy 

specialistů EOD, školení resortního krizového managementu, přípravu do 

zahraničních operací různého charakteru a doškolovací kurzy pro zdravotnický 

personál po nástupu do služby. Resortní lékařskou fakultou maďarské obranné 

síly nedisponují (Almanac: Hungary, Republic of, 2018). 
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Centrum excelence vojenské medicíny (CoE MILMED) nespadá do struktury 

maďarské armády, ale Maďarsko je hostitelskou zemí tohoto pracoviště NATO. 

Centrum, které bylo akreditováno v roce 2009, sídlí v Budapešti a na detašovaném 

pracovišti v německém Mnichově. Toto pracoviště připravuje odborné podklady  

a zajištění změn dokumentů a doktrín NATO ve zdravotnické oblasti, expertní 

zprávy a koncepční plánovaní zdravotnického zabezpečení u jednotek NATO. Na 

jeho činnosti se podílí 11 zemí Aliance (NATO, 2016). 

Jednotky obvazišť (pracoviště ROLE 1) jsou integrální součástí vlastních 

jednotek. Plní zároveň úkoly ambulance praktického lékaře v místě posádky 

(Almanac: Hungary, Republic of, 2018). 

2.5.4 Popis vojenské zdravotnické služby – Belgie (Defensie van België) 

Belgické vojenské zdravotnictví zajištuje armádu o počtu přibližně  

29300 příslušníků ozbrojených sil. Disponuje jednou vojenskou nemocnicí, která 

zároveň zastřešuje výzkum pro potřeby OS. Příslušníci belgického vojenského 

zdravotnictví plní, nebo v nedávné době plnili, úkoly v mnoha misích zaštítěných 

EU, NATO a OSN. Těžištěm jejich nasazení je Afrika (Mali, Demokratická 

republika Kongo, námořní patrolování u břehů západní Afriky, Somálska a ve 

Středozemním moři), dále jsou nasazení v Afghanistánu, Libanonu, Jordánsku. 

Zajímavostí je i podíl na belgických polárních expedicích BELARE. Celá 

komponenta zahrnuje přibližně 1500 příslušníků, z toho asi 30 lékařů převážně se 

specializací v praktickém lékařství nebo v urgentní medicíně (Almac: Belgium, 

Kingdom of, 2018). 

Co do struktury je belgická zdravotnická služba zcela odlišná od jiných v práci 

popisovaných armád. Vojenské zdravotnictví je vyděleno od ostatních sil  

v tzv. Zdravotnické komponentě, jejíž velitel podléhá přímo náčelníkovi štábu 

belgické armády. Úlohy ROLE 1 až ROLE 2 MTF jsou zajišťovány podle potřeby 

pěti tzv. Prvky zdravotnické intervence, které tvoří samostatné útvary dislokované 
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po Belgii. Tyto Prvky se mezi sebou dále dlouhodobě specializují na konkrétní jim 

přidělenou činnost, tj. na výcvik jiných jednotek ve zdravotnické přípravě, 

zajišťování logistiky pro ostatní elementy, leteckou evakuaci, práci v CBRN 

prostředí a podporu výsadkových a speciálních jednotek. Specializovaný personál 

pro doplnění Prvků poskytuje v případě potřeby Vojenská nemocnice Královny 

Astrid (Almac: Belgium, Kingdom of, 2018). 

Pomocí Prvků je zajištěna i péče ekvivalentní praporním ošetřovnám v AČR, 

kromě toho provádějí příslušníci Prvků dentální, fyzioterapeutickou péči a nutriční 

poradenství ve prospěch zajišťovaných jednotek. 

Vojenská nemocnice Královny Astrid v Bruselu poskytuje úroveň péče ROLE 4. 

Je hlavním pracovištěm a výcvikovým centrem pro personál Prvků. Nemocnice je 

profilována jako úrazová. Traumatologické a ortopedické kapacity jsou běžně 

poskytovány ve prospěch systému veřejného zdravotnictví, kromě toho je 

Nemocnice Královny Anny také ústředním centrem popáleninové péče pro Belgii. 

Mimo jiné zahrnuje řadu pracovišť typických pro vojenskou medicínu, jako 

pracoviště letecké a hyperbarické medicíny, cestovní medicíny, klinické a služební 

psychologie, centrum pracovního lékařství (zajištuje vstupní a výstupní prohlídky 

ve prospěch OS Belgie) a jiné. Kapacity v ostatních oborech jsou smluvně sdíleny  

s jinými fakultními nemocnicemi v Bruselu (Almac: Belgium, Kingdom of, 2018). 
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3 CÍL PRÁCE 

Tato diplomová práce je prakticky orientovaným výzkumem s ambicí stát se 

podkladem pro reálné rozhodovací procesy uvnitř AČR. Jako taková je tedy 

empiricky zaměřená a neklade si za cíl generování zobecněných poznatků  

a vědecké teorie. Hlavní metodou této práce je komparace několika případů 

praporních obvazišť ze srovnatelných armád evropských zemí, které jsou členy 

NATO. Aby bylo vůbec možné přistoupit k této komparaci, musí nejdříve 

proběhnout výběr vzorku (tedy jednotlivých zemí), sběr informací o jednotlivých 

případech, dále aplikovaná SWOT analýza těchto případů a následně pak už 

samotná komparace českého případu se zahraničním. Komparace samotná bude 

probíhat v několika oblastech: jednak v oblasti legislativního rámce působení 

praporních obvazišť, dále v oblasti organizační struktury provázanosti s dalšími 

jednotkami, srovnány budou také úkoly a pravomoci obvazišť napříč vybranými 

armádami a personální a technické kapacity, kterými tyto zdravotnické jednotky 

disponují.  

Práce používá pro komparaci metodu srovnání podobných případů, a to 

obvazišť armád zemí V4, Belgie. Mimo Polsko se jedná o země s armádami 

obdobné velikosti a ambicí. V případě Polska jde však o armádu intenzivně 

spolupracující s AČR. Sběr dat proběhne dotazováním pracovníků jednotlivých 

praporních obvazišť. V empirické části bude pro popis stavu jednotlivých obvazišť 

užita SWOT analýza. Po identifikaci silných a slabých stránek zahraničních 

obvazišť bude jejich stav konfrontován se stavem v AČR a porovnán s praxí ve 

vybraných oblastech.  
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3.1 Výzkumné otázky 

Práce pro tuto komparaci definuje tři základní okruhy výzkumných otázek, na 

které se bude snažit najít odpovědi.  

1. Jak se liší praporní obvaziště AČR po stránce organizačního členění a dalších 

vybraných charakteristik oproti praporním obvazištím vybraných 

zahraničních armád (země V4, Belgie, Polsko)?  

2. Jaké jsou silné a slabé stránky současného fungování praporních obvazišť 

vybraných zemí a která rizika a příležitosti s sebou jednotlivé modely 

organizace praporního obvaziště nesou?  

3. Jaký model je na základě komparace možné uvažovat jako alternativu  

k aktuálnímu pojetí praporních obvazišť v AČR? 
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4 METODIKA 

4.1 Ujasnění konceptů použitých ve výzkumných otázkách 

a možnosti jejich následného měření 

Po formulaci všech výzkumných otázek je třeba se věnovat také vysvětlení 

pojmů, které tyto otázky obsahují, a prozkoumat následně také možnosti jejich 

praktického měření. Praporní obvaziště u jednotlivých armád je v této práci 

myšleno jako ideální typ – tedy reprezentant typické třídy určitých jevů. Tato práce 

proto neusiluje o získání kompletních informací ze všech obvazišť daných armád, 

ale oslovuje jen několik z nich a všímá si typických znaků, které mají ve své 

provozní stránce. Tento výzkumný předpoklad lze takto definovat, protože 

jednotlivá obvaziště (s výjimkou speciálních sil) plní stejné úkoly a mají stejnou 

organizační strukturu. Je to výhodné i proto, že data ze všech obvazišť 

zahraničních armád jsou obtížně dostupná a přitom pravděpodobně nepřináší 

velkou sumu nových poznatků.  

4.2 Výběr vzorku zemí a obvazišť 

Práce používá pro komparaci metodu srovnání podobných případů. Pokud se 

podíváme blíž na případ České republiky, je to malá země v rámci NATO, která 

má 10 milionů obyvatel a armádu o síle 23 184 příslušníků (1. 1. 2017) (Armáda ČR, 

2017a). Srovnání bude probíhat pouze v evropském kontextu a právě mezi členy 

NATO. Kritériem komparace je dále jednak řádová velikost armády a řádový počet 

obyvatel, neboť je obtížné srovnávat armády menších evropských zemí s 

armádami velkých státních celků, dále je zde jistá kulturní spřízněnost a blízkost. 

Na základě těchto kritérií byly vybrány pro srovnání s českým případem tyto 

země: Slovensko, Maďarsko a Polsko jako země V4, které jsou taktéž ve 

Středoevropském prostoru a deklarují podobné vojenské cíle a ambice. Dále bude 

český případ také srovnán s praxí v Belgické armádě, která má obdobnou velikost. 

Mimo Polsko se jedná o země s armádami obdobné velikosti a obdobných ambicí. 
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V případě Polska jde však o armádu intenzivně spolupracující s AČR, která má, co 

se týče zadaných cílů, nejvíce obdobný profil jako AČR. 

• Česká republika – Armáda České republiky (AČR); 

Vs. 

• Slovensko – Ozbrojene sily Slovenskej republiky (OS SR); 

• Polsko – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 

• Maďarsko – Magyar Honvédség; 

• Belgie – Defensie van België. 

Uvnitř jednotlivých armád je pak třeba vybrat a kontaktovat příslušné zástupce 

praporních obvazišť. Strukturní role a funkce jednotlivých praporních obvazišť 

v rámci jedné zahraniční armády by u různých praporů zahraničních armád 

(s výjimkou speciálních sil, na které se tato práce nezaměřuje) měla být stejná, 

neboť se řídí stejnými pravidly, nařízeními a rozkazy. Je proto možné oslovit 

libovolného zástupce některého z praporních obvazišť v rámci každé z vybraných 

zahraničních armád. Lze se také oprávněně domnívat, že vzhledem k velikosti 

těchto armád (s výjimkou Polska) budou mít obvaziště velmi podobný charakter.  

4.3 Sběr informací 

Sběr dat proběhne dotazováním pracovníků jednotlivých praporních obvazišť  

a dále studiem sekundárních pramenů (legislativní zdroje a poskytnuté 

organizační dokumenty). Byl proto vytvořen tento strukturovaný set otázek: 

1. Je Vaše praporní obvaziště poskytovatelem zdravotních služeb? 

2. Je Vaše praporní obvaziště součástí roty logistiky, nebo jiné struktury 

zabezpečení praporu, nebo je přidělena zcela zvenčí? 

3. Disponuje praporní obvaziště zdravotnickým důstojníkem (zdravotnický 

manažer)? 

4. Je na rotách praporu zdravotnický záchranář, případně je na úrovni čet? 
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5. Jak je upraveno obvaziště po legislativní stránce? 

6. Plní praporní obvaziště úlohy závodních lékařů? (Tj. je činnost obvaziště  

a praporní ošetřovny oddělena?)  

7. Jaký je požadovaný a reálný objem stáží zdravotnického personálu v rámci 

výcviku? 

8. Podle doktríny SHAPE AD 85-8, kapitola 5, by měl 1 odsunový prostředek 

s posádkou (řidič a zdravotník) připadat na 130 vojáků v boji, za 

předpokladu, že odsunové vozidlo pojme 3 raněné. Jaký je tento poměr ve 

Vaší armádě a kolik raněných pojme váš odsunový prostředek? 

9. Odpovídá technické vybavení obvaziště jeho personálním počtům?  

A v jakém poměru? 

10. Liší se ve Vaší armádě personální složení obvaziště v závislosti na druhu 

vojska, u něhož je obvaziště přiděleno? Pokud ano, jakým způsobem? 

Případné doplňující dotazy pro upřesnění odpovědí byly již poté zaslány 

zástupcům zahraničních praporních obvazišť individuálně.  

4.3.1 SWOT analýza jednotlivých obvazišť  

SWOT analýza je jednou z nejrozšířenějších metod strategické analýzy, která 

byla postupně vyvinuta v 60. až 70. letech na Stanfordské univerzitě v USA jako 

metoda pro analýzu nedostatků v plánování obchodních společností a velkých 

korporací (Grasserová, Dubec, Řehák, 2012). 

SWOT analýza patří mezi základní nástroje integrující poznatky z analýzy 

vnějšího i vnitřního prostředí a umožňuje efektivní formulaci strategií dalšího 

rozvoje. Poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, strategií 

organizace a strategických cílů. Spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu 

organizace (vnitřní prostředí) a současné situace okolí organizace (vnější prostředí) 

(Grasserová, Dubec, Řehák, 2012). 
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Postupně se začal tento typ analýzy aplikovat také v dalších oblastech, jako je 

třeba marketing nebo oblast vojenského strategického plánování, je hojně využíván 

také přímo na resortu obrany České republiky (Grasserová-Motyčková, Richter, 

2016). 

Logika SWOT analýzy vychází ze čtyř základních principů. Je to princip 

účelnosti, relevantnosti, kauzality a objektivnosti. Princip účelnosti znamená, že 

analýza je vedena s ohledem na konkrétní cíl, kterého chce dosáhnout – typicky je 

to například tvorba vize podkladu pro definování vize, podkladu pro formulaci 

strategických cílů anebo identifikace kritických oblastí. Princip relevantnosti 

znamená, že svoji analýzu zaměřujeme jen na podstatná fakta a dlouhodobé jevy, 

nikoliv na jednotlivosti. Princip kauzality potom říká, že je třeba se zaměřit na 

příčiny problému, nikoliv na důsledky. To je zvláště zřejmé při analýze slabých 

stránek, kdy analytici často identifikují důsledky, a ne příčiny nevyhovujícího 

stavu. Posledním principem je pak princip objektivnosti, kdy je možné buďto 

hodnotit jednotlivé oblasti ve více lidech, anebo vytvářet škály hodnocení, které 

kvantifikují a zpřesňují hodnocení (Glasserová, Dubec, Řehák, 2010, s. 300–301). 

Principy SWOT analýzy: 

• princip účelnosti; 

• princip relevantnosti; 

• princip kauzality; 

• princip objektivnosti. 

Obecnou logiku SWOT analýzy lze aplikovat i na hodnocení praporního 

obvaziště. Je však třeba uvažovat o dvou limitech s touto aplikací spojených: 
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1. limit – obvaziště jako součást praporu a Armády ČR 

Praporní obvaziště nepředstavuje celou organizaci, pouze relativně samostatnou 

jednotku, která je podřízena praporu, potažmo Armádě ČR. Pro potřeby tohoto 

výzkumu je však třeba se zaměřit primárně na SWOT analýzu obvazišť, nikoliv 

praporů nebo celých armád, které tvoří pouze kontext jejího fungování. 

Hranice vnitřního a vnějšího prostředí a jeho rozostření v případě praporních 

obvazišť více nejasná. Při jejím určování se můžeme držet této poučky: 

„Jako dělicí čáru mezi vnějším a vnitřním prostředím je vhodné brát fakt, že ty faktory, 

které jsou organizací ovlivnitelné, spadají do vnitřního prostředí, a ty, které ovlivnitelné 

nejsou nebo jen velmi omezeně, spadají do vnějšího prostředí“ (Grasserová-Motyčková, 

Richter, 2016). 

Převedeme-li tuto zásadu na případ SWOT analýzy organizační jednotky, jako 

je praporní obvaziště, je možné uvažovat o tom, že samotná armáda (jak prapor, 

brigáda, tak armáda jako celek) je vůči obvazišti ve vztahu, kdy sama obvaziště 

ovlivňuje, ale není touto organizační jednotkou výrazně ovlivňována nebo je jen 

těžko ovlivňována. Je tedy v tomto smyslu možné hovořit o tom, že armáda je vůči 

obvazišti vnějším prostředím, což se zakládá v principu na tom, že je obvaziště 

přísně podřízeno vojenské hierarchii.  

Pro potřeby této práce budeme o armádě uvažovat jako o vnějším prostředí pro 

obvaziště, protože armáda, potažmo její velení, reguluje činnost praporních 

obvazišť systémem rozkazů a nařízení, v čemž představuje obdobu legislativní 

regulace státu vůči firmám. Pro účely tohoto výzkumu je navíc výhodné stanovit 

tuto hranici právě tak, že analýza silných a slabých stránek se bude týkat pouze 

obvazišť jako takových a analýza hrozeb a příležitostí se bude týkat vyšších 

organizačních celků armády – tj. praporu, brigády, Generálního štábu a potažmo 

celé Armády České republiky. Vnější prostředí však netvoří pouze různé stupně 
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a struktury AČR, ale také politika Ministerstva vnitra, legislativní rozhodnutí 

parlamentu, nařízení vlády a jiné.  

2. limit – aplikace na nekonkurenční prostředí 

Je třeba uvažovat o tom, že SWOT analýza byla původně designována pro 

rozbor a hodnocení obchodních společností na volném konkurenčním trhu. Proto 

je jednou z jejích důležitých komponent také rozdělení na vnitřní prostředí, kde 

dochází k hodnocení silných a slabých stránek organizace samotné, a dále pak na 

vnější prostředí, kde obvykle dochází k hodnocení příležitostí a hrozeb, které 

bývají u soukromých subjektů obvykle výrazně zaměřeny na posouzení aktivit 

konkurenčních firem ve stejném segmentu a dalších vnějších vlivů (např. změny 

legislativy, vývoj trhu s komoditami, stav trhu práce aj.) (Grasserová, Dubec, 

Řehák, 2012). 

Na rozdíl od obchodních korporací ale praporní obvaziště, potažmo i celá 

instituce armády, nečelí ve stabilních demokratických zemích konkurenci, je to 

služba kompletně monopolizovaná státem a jako taková i obvaziště samotná mají 

uvnitř státu monopol na výkon určitých zdravotnických úkonů uvnitř armády  

(tj. jejich úkoly nejsou stejné jako třeba u polních nemocnic). Analýza vnějších 

podmínek se tak soustřeďuje spíše na podmínky určené zákonodárci, organizační 

kroky Armády atd. 

4.4 Obecné schéma SWOT analýzy 

4.4.1 A. Vnitřní analýza: silné a slabé stránky 

Zaměřuje se na hodnocení současného stavu organizace, na její silné a slabé 

stránky. „Analýza vnitřních možností organizace spočívá především v určení, zda zdroje  

a možnosti organizace odpovídají působení vnějšího prostředí na organizaci“ (Glasserová, 

Dubec, Řehák, 2010, s. 296). Do silných stránek patří všechny dosažené úspěchy, 

dovednosti, znalosti, schopnosti a také zdroje. Silné stránky jsou ovšem pouze to, 
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co vybočuje z průměru, respektive z obvyklého standardu u obdobných organizací 

(Grasserová, Dubec, Řehák, 2012). 

Slabé stránky organizace jsou všechny jevy, které snižují vnitřní hodnotu 

organizace (dovednosti, aktiva, zdroje). V případě praporního obvaziště jsou to 

všechny vnitřní záležitosti, které snižují jeho akceschopnost, tedy schopnost  

v reálném čase plnit zadané úkoly a cíle jak v míru, tak v boji. Obvykle jsou slabé 

stránky měřeny interním hodnoticím systémem, v tomto případě však nemůže 

sloužit jako opora žádná dlouhodobá regule. Na praporních obvazištích probíhá 

pouze celoroční interní hodnocení pro potřeby velitele. Jde o vševojskové úkoly, 

ale také odborné úkoly ve funkci, jako je pravidelná příprava CLS podle plánu 

výcviku nebo zdravotní příprava rot. Tyto podklady však nejsou souborně za celé 

obvaziště k dispozici. 

Není-li k dispozici žádná opora, skrze kterou by bylo možné výkony obvaziště 

kvantifikovat, je možné je posuzovat pomocí hodnocení většího množství zástupců 

(insiderů). „Vždy je nezbytné každé tvrzení podpořit odpovídajícími daty, případně zvýšit 

objektivitu tvrzení zapojením více osob do identifikace faktorů“ (Grasserová-Motyčková, 

Richter, 2016). 

Příkladem slabých stránek může být obecně třeba nízká produktivita (dle interní 

stupnice obvyklé produktivity), omezený přístup ke zdrojům (v případě 

praporního obvaziště zejména adekvátní zdravotní výbava, pomůcky a léky) nebo 

také slabá reputace organizace.  

4.4.2 B. Analýza vnějšího prostředí 

Vnější prostředí působí nezávisle na organizaci a jejím působení. V případě 

obvazišť můžeme považovat tuto jednotku za natolik podřízenou vůči dalším 

stupňům armádní organizace, že de facto neexistuje efektivní způsob, jak by mohlo 

obvaziště ve velkém ovlivňovat a proměňovat charakter armády. Proto je možné  
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o armádě uvažovat jako o vnějším prostředí. Ve vnějším prostředí se obvykle 

identifikují tyto druhy příležitostí a hrozeb, které je možné zahrnout pod zkratku 

PESTLE: 

• P – politické; 

• E – ekonomické; 

• S – sociální; 

• T – technologické; 

• L – legislativní; 

• E – ekologické. 

V našem případě pak přibývá ještě faktor: 

• A – armáda. 

4.4.3 C. Nové příležitosti 

Nové příležitosti jsou všechny nápady, strategie a postupy z vnějšího prostředí 

(tedy i armády samotné), které představují příležitost pro další rozvoj organizace. 

Mohou to být podněty ze zahraničí, z jiných stupňů organizačního členění apod.  

4.4.4 D. Hrozby vnějšího prostředí 

Hrozby vnějšího prostředí jsou všechny negativní vlivy, které leží mimo 

kontrolu organizace. Představují rizika pro plnohodnotné fungování organizace  

a znemožňují dosahování cílů, které si tato organizace vytyčila. Cílem této analýzy 

je identifikace hrozeb, vyhodnocení jejich závažnosti a také snaha je eliminovat – 

respektive uzpůsobit své jednání vědomí těchto hrozeb.  

Teoreticky může jít v případě praporního obvaziště například o nevhodnou 

změnu legislativy nebo armádního nařízení, které by znemožnilo obvazišti 

vykonávat své úkoly. Může jít také obecně o problémy v personální rovině,  
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u soukromých podniků se často uvádí velká fluktuace zaměstnanců v důsledku 

zvýšené poptávky na trhu, v případě praporního obvaziště je možné 

vyhodnocovat třeba pobídky Kariérního řádu AČR vůči zdravotnickým 

specialistům a jiné možnosti jejich uplatnění jak v rámci AČR, tak v rámci civilního 

sektoru.  

4.5 Postup při realizaci SWOT analýzy 

Prvním krokem při realizaci SWOT analýzy je stanovení cíle, ke kterému má 

vést. Naším konečným cílem je vytvořit model možného nového provedení 

praporního obvaziště v české armádě, případně konstatovat, že zahraniční 

praporní obvaziště nejsou v současné době a podobě při konfrontaci se stavem 

v AČR přínosem k možným změnám.  

Druhým krokem SWOT analýzy je pak stanovení jednotlivých oblastí, které mají 

být analyzovány. Teoreticky je možné praporní obvaziště jako organizaci členit 

podle funkčních nebo procesních oblastí, případně využít model 7 S. Vzhledem  

k nedostatku informací a odborných podkladů se jako nejvhodnější jeví funkční 

pohled. Ten identifikuje funkční oblasti jednotky, jako jsou systémy řízení, 

organizace struktury, informační systémy, kultura organizace, personální zdroje  

a rozvoj, technika, finance a ekonomika (Glasserová, Dubec, Řehák, 2010, s. 301).  

V našem případě je tento výčet vhodné zúžit na 3 položky: 1) řízení a organizační 

struktura, 2) personální zdroje a rozvoj, 3) technika.  

Třetím krokem je stanovení hranice mezi vnitřním a vnějším prostředím. Vnější 

prostředí nemůže organizace nebo analyzovaná jednotka sama ovlivnit, existuje 

nezávisle na ní. Vzhledem ke specifikům armádního prostředí je možné vést tuto 

hranici právě mezi praporním obvazištěm a zbytkem armády včetně praporu 

samotného (viz úvaha v kapitole 4.2).  



53 

Čtvrtým krokem je rozčlenění oblasti na úseky, přičemž není možné pracovat  

s oblastí jako celkem. Například není možné rozhodovat o položce „personál“ jako 

o silné nebo slabé stránce, příležitosti či hrozbě – je však možné uvažovat 

o odborné kvalifikaci personálu, vzdělávání personálu, fluktuaci personálu, situaci 

na pracovním trhu vně organizace, motivovanosti personálu apod. Je přitom třeba 

mít na zřeteli, že jeden takto definovaný faktor může být vždy jen v jedné 

kategorii. Může být buďto slabou stránkou, silnou stránkou, příležitostí, anebo 

hrozbou. Nikdy však nesmí být zařazen současně mezi víc kategorií.  

Pátým krokem je pak samotná analýza silných a slabých stránek, hrozeb  

a příležitostí. Ta probíhá v rámci vnitřního prostředí tak, že na základě dostupných 

odpovědí zařadíme konkrétní položky do kategorií slabina anebo silná stránka. Ke 

každé položce přiřadíme také zdůvodnění, proč je vybrána jako silná stránka 

anebo slabina. Vytvoříme tak seznam silných stránek a slabin. Následně určíme 

také jejich důležitost z hlediska významu v dané oblasti.  

V rámci vnějšího prostředí je postup obdobný. Na základě odpovědí 

z dotazníku a dalších dostupných materiálů zařadíme jednotlivé jevy do kategorie 

příležitost či hrozba. Následně provedeme zhodnocení hrozeb podle jejich 

akutnosti a závažnosti dopadu. U hrozeb je třeba zvážit také pravděpodobnost 

vzniku, která může vycházet z historické zkušenosti.  

Šestým krokem je pak vytvoření matice SWOT a výběr konkrétních strategií. 

Podle jednotlivých kvadrantů SWOT existují čtyři alternativy strategií. Je to 

strategie hledání, využití, vyhýbání anebo konfrontace. Strategie hledání (WO 

strategie) se zaměřují na překonání slabých stránek (weakness) vhodným využitím 

příležitostí (oportunity). Strategie využití (SO strategie) využívají silné stránky ke 

zhodnocení příležitostí vnějšího prostředí. Strategie vyhýbání (WT strategie) se 

zaměřuje na odstranění slabin a vyhnutí se hrozbám vnějšího prostředí. Strategie 
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konfrontace (ST strategie) pak využívá silných stránek organizace k tomu, aby 

překonala hrozby plynoucí z vnějšího prostředí.  

4.5.1 Komparativní analýza vybraných případů 

Komparace jako vědecká metoda musí mít jasně stanovený objekt komparace, 

cíl komparace a kritéria, podle kterých je možné objekty srovnávat. V našem 

případě je tímto objektem „ideálně typizované“ praporní obvaziště jednotlivých 

vybraných zemí. Cílem komparace je návrh alternativního modelu pro praporní 

obvaziště AČR. Samotná kritéria komparace jsou pak stejná jako oblasti 

komparace, a to:  

• legislativní rámec; 

• organizační struktura a provázanost s jinými jednotkami; 

• úkoly a pravomoci; 

• personální stránka; 

• technika. 

4.5.2 Problémy a limity výzkumu 

Předvýběr kontaktovaných pracovišť a jednotek byl proveden na základě 

dostupných informací o struktuře jednotlivých armád z otevřených internetových 

zdrojů (Wikipedia, 2018a; Wikipedia 2018b; Wikipedia, 2018c; Wikipedia, 2018d).  

Z podstaty tématu bylo nutné najít a kontaktovat respondenty v specifické skupině 

v relativně uzavřených organizacích, kterými pro cizince zahraniční ozbrojené síly 

jsou. Z toho vyplývá i rozdílná úroveň zařazení dotazovaných, kdy už v tak těžce 

dosažitelné skupině bylo nutné najít spolupracujícího respondenta. S výjimkou 

belgické armády, kde odpověděl přímo velitel jedné ze zdravotnických jednotek, 

odpovídali jinde NLZP. Na základě osobních vazeb byl kontaktován pouze 

příslušník polské armády. V případě maďarské armády byl nápomocen vojenský 

přidělenec Maďarska pro ČR sídlící v Budapešti. Obdobná cesta v případě Švédska 
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selhala jak na českém, tak švédském vojenském přidělenci ve Stockholmu. 

Následně byly využity osobní vazby mých kolegů na Agentuře vojenského 

zdravotnictví a výběr vyhledáváním podle pracovního zařazení na Facebooku. 

Opět neúspěšně. Pokus o kontakt s Jihoskanským plukem, jednou z jednotek 

lehkého typu Švédsku, selhal odmítnutím jejich velitele s odůvodněním vysoké 

služební vytíženosti zdravotníků jeho praporu. S ohledem na citlivost současné 

bezpečnostní situace byla několikrát odepřena konkrétní informace o dané 

problematice nebo bylo vyžadováno dodatečné prokázání identity dotazujícího.  

Limitem se ukázala v případě dotazování příslušníka belgické armády 

nemožnost prokázat svoji identitu v elektronickém prostředí alespoň přiděleným 

resortním emailem. Moje identita byla následně prokázána oskenovanými 

vojenskými doklady. V případě Slovenska k žádnému ověřování nedošlo a byl 

jsem přesměrován na požadované pracoviště vojenskou telefonní spojovatelkou.  

V případě polské armády zakázal respondentu poskytnout podrobnější informace  

o poměrech zdravotnického personálu vůči materiálnímu a personálnímu 

zabezpečení přímo nadřízený. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Profily praporních obvazišť zkoumaných armád 

Následující kapitola slouží pro prezentaci zjištěného stavu v jednotlivých 

armádách tak, jak byl subjektivně popsán očima dotazovaných respondentů.  

Z průzkumového šetření lze vyvodit předběžný závěr, že prakticky všechny 

zpracovávané armády mají ve své struktuře jednotku praporního obvaziště a až na 

jednu specifickou výjimku jsou tato obvaziště organickou součástí mateřských 

jednotek. Na základě této skutečnosti bude pro potřeby následující SWOT analýzy 

chápána jednotka jako činitel vnějšího prostředí společně s armádou a potažmo 

příkladovým státem jako celkem. 

5.1.1 Popis praporního obvaziště – Česká republika (Armáda České 

republiky) 

Praporní obvaziště je podle respondenta poskytovatelem zdravotních služeb ve 

smyslu zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, avšak poskytovatelem značně specifickým. Respektive tímto 

zákonem je jejich působení omezeno na, cituji: „krizové situace“. Což vyvolává 

otázku, zda jsou praporní obvaziště ve prospěch civilního obyvatelstva 

aktivovatelná i mimo tzv. „krizové stavy“, které na rozdíl od „krizových situací“ 

naše legislativa zná a přesně je definuje. Mimo tuto nejasnost jsou praporní 

obvaziště v AČR chápána jako specifický poskytovatel zdravotních služeb pouze 

pro vojáky z povolání, a to v rámci výcviku, operace nebo neodkladné péče. Blíže 

tuto problematiku definuje vyhláška č. 156/2015 Sb., vyhláška o podmínkách 

poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní 

péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele 

zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních 

nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými 

poskytovateli). 
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Obvaziště je v rámci praporu zcela samostatnou jednotkou. V dílčích úkolech  

v mírovém životě a výcviku mohou jednotlivci absolvovat výcvik v rámci větších 

jednotek. S ohledem na vytíženost úkoly (stáže, zabezpečení) prakticky neprobíhá 

výcvik samotného personálu obvaziště dohromady s výjimkou celoútvarových 

cvičení, kterých se podstatná část personálu účastní. I na těchto cvičeních ale může 

být personál kdykoliv odvolán z výcviku v zájmu plnění zdravotnické odsunové 

péče. 

Praporní obvaziště v AČR nedisponují zdravotnickým manažerem. V zásadě 

jeho možnou činnost (plánování, objednávky a kontroly materiálu, vkládání 

rozkazů do systému) vykonává několik vojáků nad rámec svých povinností, 

případně se k těmto povinnostem doplňuje ještě zastoupení velitelů v době jejich 

nepřítomnosti. Je pravděpodobné, že činnost zdravotnického manažera by přispěla 

k častějšímu odbornému výcviku personálu. 

Na rotách se nachází zdravotnický záchranář. Je součástí velitelského družstva. 

Náplň jeho činnosti významně závisí na veliteli roty, případně vedoucím 

praporčíkovi. Respondent zdůrazňuje, že činnost zdravotnického záchranáře se 

může lišit v závislosti na rotě a veliteli. Z osobní zkušenosti uvádí, že prováděl 

veškerý zdravotnický výcvik roty, zpracovával objednávky a udržoval materiál. 

Své stáže koordinoval s velitelem roty. Na jiných rotách ale velitelé někdy nevědí, 

nemusí vědět, jak vhodně zdravotnického záchranáře využít. Zdravotničtí 

záchranáři jsou tak využíváni jako písaři, pomocníci výkonného praporčíka nebo 

technika, mohou jim být případně činěny potíže v plnění odborných stáží 

zdravotnického personálu s poukazem na absenci a mezery ve vševojskovém 

výcviku. 

Legislativa ČR s pojmem „útvarové obvaziště“ nepracuje jinde než ve vyhlášce  

č. 156/2015 Sb. Činnost a náplň výcviku je určena PROG 1-3/ZDRAV, zdravotnické 

zabezpečení jiných jednotek se provádí podle ZDRAV 6-2, významné pro činnost 
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praporních obvazišť je dále nařízení NGŠ AČR čj. 25-51/2008/DP-3696 

o podmínkách provádění stáží odborného zdravotnického personálu. 

Obvaziště v AČR neposkytuje služby praktického lékaře. Je ale obvyklé, že 

personál praporního obvaziště stážuje na CZS v případě špiček vytížení ordinace, 

tj. očkování, chřipkové epidemie aj. V případě ročních lékařských prohlídek  

a rozšířených lékařských prohlídek vojáků z povolání a testování na OPL personál 

praporního obvaziště plánuje rozpisem objednání příslušníků k RLP činnost CZS, 

koordinuje odvezení vzorků k testům OPL a jsou zároveň nápomocni na CZS  

v koordinaci s velitelem útvaru, potažmo štábem. 

V otázce stáží se má praporní obvaziště AČR řídit nařízením NGŠ AČR  

čj. 25-51/2008/DP-3696, které požaduje absolvování stáže o rozsahu minimálně  

50 % pracovní doby. Tato doba je dále členěna na poloviny mezi místně příslušné 

CZS a civilního poskytovatele zdravotnických služeb, kde zdravotnický odborný 

personál provádí stáž. V případě 43. výsadkového praporu je ve smlouvách o 

poskytované praxi tato doba vždy výslovně omezena na maximálně 50 % pracovní 

doby na civilním pracovišti. Z reálné zkušenosti respondenta vyplývá, že za 

posledních 6 let jeho služby (tj. 336 týdnů služby včetně dovolených) mu bylo 

umožněno pracovat na odborné stáži zdravotnického personálu u civilního 

poskytovatele zdravotnických služeb přibližně 49 pracovních týdnů. To za 

předpokladu pracovního týdne o délce 40 hodin činí dotaci, která se blíží k 

reálným 15 % fondu pracovní doby. 

Respondent se domnívá, že by při kolísajícím stavu 550 příslušníků praporu 

mělo být zdravotnické zabezpečení pravděpodobně navýšeno přinejmenším 

o jednu osádku s odpovídající technikou. Jeho úvaha je založena na předpokladu, 

že odsunový prostředek LR 130Z umožnuje převoz 4 ležících pacientů. Tyto 

prostředky jsou aktuálně k dispozici 3. Počty odsunové techniky by podle AD 85-5 

odpovídaly bojovému zdravotnickému zajištění přibližně 480 vojáků, při úvaze 
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o přidání jednoho odsunového prostředku s odsunovým týmem by teoreticky 

mohlo praporní obvaziště zajistit až 640 vojáků, avšak při ideální distribuci 

raněných, které nelze dosáhnout.  

Obvaziště respondenta je podle jeho výpovědi dostatečně personálně 

i materiálně obsazeno vzhledem k počtům a úkolům útvaru. Sanity LR 130Z jsou 

vybaveny ventilátory Drager s napojenými kyslíkovými láhvemi, 

monitory/defibrilátory Corpuls 3 (případně nově zaváděným Primedic 

DefiMonitor EVO), ke každému sanitě náleží záchranářský batoh. Jeho obsah byl 

mírně upraven a přibližně odpovídá standardům ZZS Středočeského kraje, podle 

kterých byl zpracován vlastní standard vč. záznamu o zásahu. NLZP a řidiči toho 

času početně plně dostačují svěřené výjezdové technice. Při plné obsazenosti 

výjezdových prostředků ale nemusí dostačovat personál na rozvinuté ROLI 1, kde 

od léta 2018 bude podstav jednoho lékaře a jednoho NLZP. Podstavy lékařů na 

praporních obvazištích nebo jejich rychlá fluktuace jsou chronickým problémem 

velké části praporních obvazišť v AČR. Nárazově se využitelné stavy odsunové 

a automobilní techniky mohou nacházet v nepojízdném stavu. V tomto případě 

také respondent zmiňuje relativně vysoký nájezd techniky, případně její unikátnost 

a tím komplikovanou opravu. V případě rozvinuté ROLE 1 u 43. VPR se totiž 

využívá místo obvyklé POP-2 pojízdná převazovna POP-3, tč. v jediném 

provozovaném kuse v rámci AČR. 

Personální obsazení jednotlivých praporních obvazišť se v AČR mírně liší. Jde 

například o hodnostní zařazení u specializovaných pluků (31. PLRCHB, 25. PLRB), 

případně o samotné vybavení jednotek, kdy je místo monitoru/defibrilátoru 44. 

LMPR vybaven na svých odsunových prostředcích pouze defibrilátorem. 

Obvyklou praxí jsou také různé poměry personálu na tabulce zdravotnického 

záchranáře a zdravotní sestry, které často nekorelují s jejich získaným 

specializačním vzděláním. Výhodou je v tomto případě to, že daný stav registrační 

autorita NLZP (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 
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oborů) zná a toleruje v ozbrojených silách vykonávanou praxi i na jiném 

systematizovaném místě, než kterému by odpovídalo specializační vzdělávání. Po 

novelizaci zákona 96/2004 sb. v září 2017, která ruší registrace a kreditový systém 

bez výhledu na budoucí náhradu, se ale zdá respondentovi další řešení této 

problematiky v rámci AČR obsolentní. Mělo by být ale zohledněno při případném 

dalším zavedení registračního a kreditového systému. 

5.1.2 Popis praporního obvaziště – Slovensko (Ozbrojené sily Slovenskej 

republiky) 

OS SR nedisponují jednotkou lehkého typu, obdobnou k výchozímu 

popisovanému stavu v AČR u 43. VPR. Za referenční obvaziště byl zvolen 22. 

mechanizovaný prapor v Michalovcích. Jediná jednotka, o které lze u OS SR 

uvažovat jako o lehké, je 5. pluk speciálního určení. Tato jednotka však odpovídá 

svým charakterem speciálním silám (Pikner, 2004). 

Obvaziště 22. MPR není poskytovatelem zdravotnických služeb hrazených ze 

systému veřejného zdravotního pojištění. Posádková ambulance je detašovaným 

pracovištěm Ústřední vojenské nemocnice v Ružomberoku. Praporní obvaziště 

mechanizovaného praporu je v jeho sestavě samostatnou jednotkou a velí mu 

jeden důstojník – lékař, který je náčelníkem obvaziště. Tento důstojník nemá 

k dispozici zastoupení zdravotnického manažera.  

Činnost posádkové ambulance je oddělena od obvaziště. Na rotách nejsou 

přiděleni žádní zdravotničtí pracovníci, péče první pomoci je poskytována 

proškolenými CLS. Vzdělávání personálu obvaziště v rámci stáží na civilních 

pracovištích není přesně určeno, účast příslušníků mechanizovaného praporu na 

stážích bude probíhat poprvé až v tomto roce. V této činnosti byl personál 

obvaziště zdržen blíže nespecifikovanými legislativními problémy.  
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Poměr odsunových prostředků k počtům vojáků udává respondent na 

120 vojáků vůči odsunovému prostředku. Současně mají obrněné ambulance 

kapacitu zpravidla 4 lůžka pro ležící pacienty (výjimkou mohou být 3 lůžka pro 

ležící raněné). Praporní obvaziště OS SR jsou zpravidla stejná v závislosti na typu 

jednotky. Výjimkou jsou obvaziště u praporu palebné podpory (dělostřelecký 

a raketometný oddíl), která nemají tabulkově přiděleného lékaře. Je to dáno tím, že 

tyto útvary mají nižší počty vojáků a bojové úkoly, které plní, předpokládají i nižší 

počty prostředků zdravotnického odsunu raněných s ohledem na úkoly plněné ve 

větší vzdálenosti od linie styku s nepřítelem.  

5.1.3 Popis praporního obvaziště – Polsko (Siły zbrojne Rzeczypospolitej 

Polskiej) 

Praporní obvaziště (Zespol zabezpeczenia medycznego – ZZM) polské armády 

jsou financována Ministerstvem obrany. Nečerpají tedy žádné peníze ze systému 

veřejného zdravotnictví a vykonávají tak péči mimo něj. Obvaziště jsou přímo 

podřízena veliteli praporu. Majetkovou evidencí materiálu spadá obvaziště 

zpravidla pod rotu logistiky a jako jednotka náleží do sestavy praporu. Současně 

obvaziště nedisponují pozicí takzvaného zdravotnického manažera. Mimo 

obvaziště působí samostatně zdravotničtí záchranáři rot. 

Obvaziště je právně regulováno mnoha předpisy oddělení Vojenské 

zdravotnické služby. Obvaziště jako takové plné úkoly ROLE 1, nikoliv úkoly 

praktického lékaře pro prapor. Personál obvaziště plní stáže ve zdravotnických 

zařízeních, přičemž neexistuje právně závazný dokument definující pracoviště 

působnosti nebo časový rozsah působení. Existují doporučení, ale bez právních 

účinků. Aktuálně se celá oblast nachází pod pravomocí velitele dané jednotky. 

Obecná úprava je však připravována.  

Co se poměru mezi počtem vojáků/raněných a počtem evakuačních prostředků 

týče, je obvaziště materiálově vybaveno 1 kusem zdravotnického batohu na 
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záchranáře. Defibrilátory a automatizovanými defibrilátory není obvaziště 

vybaveno 1 ku 1 vůči personálu, toto číslo je lehce nižší.  

Obecně není podoba praporních obvazišť a jejich vybavenost v polské armádě 

standardizována. Obvaziště v polské armádě se liší personálním obsazením 

dokonce i ve dvou typově stejných jednotkách, což vybraný respondent připisuje 

především finanční situaci. Obvaziště považuje dotazovaný za pracovně přetížená. 

To ilustruje tím, že obvaziště žádají zvětšení tabulek a jejich úlohy jsou nyní 

částečně plněny i na základě kontraktu se soukromými firmami.  

5.1.4 Popis praporního obvaziště – Maďarsko (Magyar Honvédség) 

Působení praporních obvazišť financuje výhradně jen Ministerstvo obrany. 

Praporní obvaziště je v rámci praporu nezávislou jednotkou, podobně jako v české 

armádě. Jsou přímo podřízena veliteli praporu a organizačně nepodléhají žádné 

rotě. Na obvazištích působí takzvaný asistent velitele, který plní roli 

zdravotnického manažera. Ten velí obvazišti a dohlíží na to, jak plní zadané úkoly. 

V rámci praporu jsou všichni zdravotníci alokováni pouze v rámci obvazišť – 

nejsou na rotách. V rámci bojových rot pracují však na úrovni družstva vojáci 

proškolení jako CLS.  

Maďarská armáda nedisponuje legislativou, která by přímo specificky 

upravovala působení praporních obvazišť. Zdravotnická péče závisí na civilním 

právu, ale kompetence a nutné curriculum pro působení ve funkci záchranáře 

praporního obvaziště jsou řešeny odděleně vojenskou legislativou. Pracovníci 

obvaziště mimo úkoly ROLE 1 vykonávají také v době míru běžnou péči o vojáky, 

kterou v AČR zajišťuje posádková ošetřovna (praktický lékař). Samotné úkony 

praporního obvaziště se liší u některých specializovaných útvarů (Jednotka 

ochrany proti CBRN, Speciální síly a útvar pomoci při živelných katastrofách). 
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Co se zajištění odbornosti členů praporního obvaziště týče, každý zdravotnický 

pracovník by měl ročně absolvovat 24denní praxi v civilním zdravotnickém 

zařízení. Není to ovšem závazná podmínka, bez které by nemohl působit ve své 

pozici na praporním obvazišti. Současně před nasazením v zahraniční operaci 

musí zdravotníci odsloužit 2 týdny ve vojenské nemocnici. 

Důležitým ukazatelem organizační struktury je také poměr mezi počtem vojáků 

praporu a počtem zdravotníků praporního obvaziště. V maďarské armádě připadá 

přibližně 150–200 osob na každou ambulanci. Platí také, že na každou sanitu 

připadají potenciálně 4 lůžkoví pacienti. Praporní obvaziště disponuje vlastní 

zdravotnickou technikou, jako jsou defibrilátory (například 5 kusů na jedno 

obvaziště), ale nedisponují v sanitách monitory životních funkcí. Maďarská 

armáda má monitory pouze v polní nemocnici, přičemž připadají 2 na každý 

prapor, tedy asi 1 monitor na 400 mužů. Předpokládá se, že ve válečném stavu by 

se toto číslo navýšilo.  

5.1.5 Popis praporního obvaziště – Belgie (Defensie van België) 

V belgické armádě je vojenské zdravotnictví organizováno jako složka 

ozbrojených sil postavená na jednu úroveň s pozemními, leteckými a námořními 

silami. Přibližný počet příslušníků je 2000. Praporní obvaziště belgické armády 

nejsou z hlediska organizace součástí praporů, ale jsou přímo podřízeny Velitelství 

zdravotnické komponenty. Činnost praporních obvazišť financuje Ministerstvo 

obrany. Velitelem obvaziště je vždy lékař. Velitelsky je veliteli obvaziště 

nápomocen zdravotnický záchranář ve funkci velícího poddůstojníka jednotky. 

Jednotku dále tvoří zdravotní sestry, které vykonávají specializovanou funkci, 

a nemají funkci velitelskou. Některé sestry mohou mít reálně vyšší hodnost než 

záchranář pověřený velením jednotky, přesto jim takto může být veleno. Zdravotní 

sestry nejsou také nikdy přímými nadřízenými ostatních příslušníků ROLE 1.  
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Belgická armáda v současné době plánuje podporovat každou rotu jedním 

obvazištěm. V aktuální terminologii přitom nazývá obvaziště přímo „útvarem 

ROLE 1“. Každá rota by tak měla mít svůj útvar ROLE 1, který zahrnuje 

i zdravotnické léčebné zařízení (s lékařem, sestrou, vedoucím praporčíkem 

a zdravotníkem) a dvě obrněné ambulance (každá se záchranářem a řidičem-

zdravotníkem). Navíc na úrovni praporu na sekci o 10 vojácích připadá 1 CLS. 

Činnost obvazišť neupravuje žádná speciální legislativa. Vedle obvazišť spadá 

pod prapor také Oblastní zdravotnické centrum, které je umístěné v kasárnách. 

Vojáci ho mohou denně navštívit kvůli běžné zdravotnické péči (vojáci mohou 

případně využít i možnost jít za civilním praktickým lékařem a požadovat 

proplacení výdajů za ošetření po armádě). Útvar ROLE 1 tak slouží k podpoře 

v operacích a výcviku. Oblastní zdravotnické centrum je podporou v míru. 

Jednotlivá obvaziště se pak mohou lišit svým typem. Belgická armáda přitom 

plánuje rozlišit 4 typy ROLE 1: lehký typ pro výsadkový prapor, střední typ pro 

motorizované a mechanizované prapory (stejný typ má sloužit pro průzkumnou 

rotu praporu ISTAR), dále těžší a statický typ pro jednotky bojové podpory (ženijní 

a dělostřelecké prapory) a statický typ pro nasazené velitelství.  

Všichni pracovníci obvaziště musí udržovat svoji odbornou způsobilost na 

adekvátní úrovni. V belgické armádě přitom platí, že lékaři urgentní medicíny 

musí absolvovat praxi nejméně 440 hodin ročně na civilním pracovišti urgentní 

medicíny. V praxi je však běžné, že věnují těmto stážím ještě více času. Sestry jsou 

běžně zaměstnány v Královské vojenské nemocnici v Bruselu na každodenní bázi 

a k Roli 1 jsou vysílány pouze při výcviku, na cvičení a nasazení. Záchranáři 

provádějí minimálně 180 hodin práce v nemocnici nebo na záchranné službě, 

případně se účastní nácviku v kurzech. Někdy limit 180 hodin lehce přesahují. 

Řidiči-zdravotníci nepracují v nemocnicích nebo u záchranné služby, ale procházejí 

omezeným kontinuálním zdravotnickým výcvikem. 
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Belgické obvaziště je dimenzováno tak, že na jednu ambulanci připadá přibližně 

60 až 100 vojáků. Počty vozidel ovšem mohou být upraveny v průběhu plánovací 

fáze operace. Většina taktických ambulancí má kapacitu pro 3 pacienty na 

nosítkách. Trendem je však směřovat ke dvěma ležícím pacientům na prostředek 

(z důvodu možné vyšší úrovně péče), což umožňují nová vozidla, případně 

úpravy již existujících vozidel v průběhu jejich dosavadního užívání. Na úrovni 

ROLE 1 (obvaziště na úrovni roty) disponuje zdravotnické léčebné zařízení 

3 monitory s defibrilátory a 1 přístrojem v každé obrněné sanitě.  

5.2 SWOT analýza praporních obvazišť 

Cílem SWOT analýz je ve všech případech vytvoření lepšího modelu působení  

a organizace praporního obvaziště, které má sloužit jako model pro budoucí rozvoj 

obvazišť v rámci AČR. Uvažujeme přitom vždy o jednotlivých oblastech, které 

tvoří 1) řízení a organizační struktura, 2) personální zdroje a rozvoj a 3) technika. 

Stejně tak ve všech případech určíme jednotně hranici mezi vnitřním a vnějším 

prostředím – vnitřním prostředím rozumíme vždy jen obvaziště jako takové, 

vnějším prostředím prapor, pluk, armádu a celospolečenské faktory v dané zemi. 

Tyto tři oblasti pak jsou dále členěny na jednotlivé úseky: 

1. Řízení a organizační struktura – poskytování běžné praxe praktického 

(závodního) lékaře, míra provázanosti obvaziště se zabezpečovaným 

útvarem, přítomnost specializovaných velících důstojníků, právní úprava. 

2. Personální zdroje a rozvoj – kapacita personálu, množství odborných stáží 

v průběhu roku, specializace obvaziště vzhledem k typu útvaru. 

3. Technika – dostatečnost zdravotnických kapacit v poměru 

k zabezpečovaným útvarům (včetně kapacity techniky vzhledem 

k personálu). 
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5.2.1 Česká republika (Armáda České republiky)  

V případě praporních obvazišť Armády České republiky jsem vycházel mimo 

jiné ze strukturovaného rozhovoru vedeného s členem 43. výsadkového praporu 

v Chrudimi. Zmíněné skutečnosti byly rozděleny mezi silné a slabé stránky 

(aktuální stav obvazišť) a příležitosti a hrozby (aspirace a vnější vlivy shrnuté pod 

zkratkou PESTLE a také podněty z armádního prostředí). U každé položky pak 

uvádím konkrétní důvod, proč je silnou stránkou, slabinou, příležitostí či hrozbou 

pro plnění úkolů obvaziště. Jednotlivé položky následně prioritizuji na základě 

důležitosti jejich dopadu na plnění úkolů praporního obvaziště. Přednost mají 

vždy systémové problémy před dílčími skutečnostmi. U vnějších příležitostí 

a hrozeb byl zvážen nejen dopad, ale také pravděpodobnost vzniku zmíněné 

situace. Vznikla tak škála silných stránek (celkem 3), slabých stránek (celkem 7), 

příležitostí (celkem 4) a hrozeb (celkem 12). Za opravdu nejpodstatnější uvažované 

fenomény pak lze považovat zejména položky s prioritou 1 až 3 v každé kategorii. 

Tyto položky v další kapitole projdou mezinárodním srovnáním.  

Na základě SWOT analýzy jsem v druhém kroku vytvořil SWOT matici 

strategií, které se nabízí jako logické řešení definovaného stavu. Ne všechny 

strategie musí být využity. Pokusil jsem se však z výzkumných důvodů přemýšlet 

nad všemi dostupnými možnostmi (strategie hledání neboli WO strategie, strategie 

využití neboli SO strategie, strategie vyhýbání neboli WT strategie a konečně 

strategie konfrontace neboli ST strategie).  
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Tabulka 4 SWOT analýza ČR 

ČR Pozitivní Negativní 

V
n

itř

n
í S Silné W Slabé 
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• 1) 

Secvičeno

st s 

jednotko

u na 

vyšším 

stupni – 

pravideln

ě 

prochází 

možnou 

specificko

u 

přípravu 

pro daný 

útvar. 

• 2) 

Dostatečn

é právní 

zakotvení 

– 

nejdůležit

ější 

činnosti 

obvaziště 

jsou 

právně 

zakotven

y, a lze se 

tak 

teoreticky 

domáhat 

jejich 

plnění. 

• 3) 

Dostatečn

é 

personáln

í zajištění 

– počet 

personál

u obvykle 

není 

limitem 

plnění 

úkolů. 

 

• 1) Zatížení 

příslušníků 

obvaziště 

velícími 

a administrativ

ními 

činnostmi. 

Blokace času 

příslušníků 

obvaziště, 

který mohl být 

efektivněji 

využit pro 

výcvik.  

• 2) Hraniční 

počet 

odsunové 

techniky – 

Výpadek 1 

kusu 

odsunového 

prostředku 

může ohrozit 

plnění 

mírových 

úkolů. 

• 3) Nevytěžení 

odborných 

dovedností a 

znalostí 

záchranářů na 

rotách. Část 

velitelů 

neklade na 

odborný 

personál 

odpovídající 

úkoly, takže 

vzrůstá 

nejistota 

ohledně jejich 

úrovně 

odborného 

výcviku. 

• 4) Fluktuace 

lékařů – lékař 

je často v praxi 

odkázán na 

znalosti a 
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V
n

ější O Příležitosti T Hrozby 
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• 1) Navyšování rozpočtu Ministerstva obrany a výdajů ČR 

na obranu. 

• 2) Zamýšlená modernizace vozového parku. 

• 3) Vyčlenění armádních nákupů ze zákona o veřejných 

zakázkách (a současné zavedení vlastní legislativní 

normy). 

• 4) Aktualizace ZAKL1 – obsahuje absurdní a neaktuální 

věci (rozlišuje vojáky z povolání a vojáky základní 

služby), obsahuje věci, které kolidují s Ústavou (praxi 

posádkového vězení, které hrozí vojákům za kázeňské 

přestupky, které nemají povahu trestného činu). 

 

 

• 1) Nedostatečná atraktivita 

obvazišť pro lékaře. 

• 2) Neefektivní rozložení 

prostředků v rámci armády 

– chybějící standard 

vybavení ROLE 1. 

• 3) Neochota obyvatel 

stěhovat se za prací 

(vzhledem k umístění 

praporů ČR). 

• 4) Pracovní zařazení s 

vysokou pravděpodobností 

syndromu vyhoření 

(služební a pomáhající 

profese současně). 

• 5) Neexistence zdravotního 

prvku na stupni brigáda – 

zdůvodnění: Otázka 

kapacit polních nemocnic, 

dříve existovaly 

zdravotnické roty, které 

zajišťovaly úkoly ROLE 2, 

neexistence dřívějšího 

zdravotnického náčelníka 

brigády, nahrazeno O-4 

MED, ale na této pozici 

není nutné zdravotnické 

vzdělání (zdravotnický 

manažer), aktuální 

rezignace na vzdělávání 

nových zdravotnických 

manažerů. 

• 6) Probíhající změny v 

registraci a celoživotním 

vzdělávání NLZP 

(vyhlášení Ministerstva 

zdravotnictví – 

Zdůvodnění: Po novelizaci 

zákona 96/2004 sb. v září 

2017, které ruší registrace a 

kreditový systém bez 

výhledu na budoucí 

náhradu, takže není jasné, 

jak bude dál probíhat 

systém vzdělávání NLZP a 

jak bude uznávána praxe 

těm NLZP, kteří v rámci 

armády působí na jiném 

systemizovaném místě). 
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Matice SWOT strategií (ČR) 

SO  WO  

 • Vyšší rozpočty můžeme využít na modernizaci a rozšíření 

techniky – zejména vozového parku. Je také příležitostí pro 

zřízení služebního místa pro řízení a velení praporního 

obvaziště neboli zřízení pozice tzv. zdravotnického manažera. 

To by mohlo řešit i nízký objem stáží a fluktuaci lékařů i nízký 

objem společného výcviku obvaziště. 

• Aktualizace ZAKL1 může eliminovat využívání záchranářů na 

rotách na jinou práci. 

ST  WT  

• Secvičenost s vyšším stupněm do jisté 

míry nahrazuje neexistenci 

zdravotnického velitelského prvku na 

stupni brigáda. 

• Aktuální dostatečné počty personálu 

naznačují, že by se organizace mohla 

dobře vypořádat i s demografickým 

přechodem, pokud bude i nadále 

úspěšná v náborové politice, a také ve 

své schopnosti udržet si odborníky 

(dokáže zabránit fluktuaci). 

 

• Fluktuaci lékařů na obvazištích eliminuje zvýšení atraktivity 

obvazišť, a to formou snížení neodborné zátěže lékařů. 

• Hrozbu vyhoření můžeme pomoci eliminovat snížením řídící a 

velitelské zátěže lékařů a nelékařského zdravotnického 

personálu v případě, že lékaře zastupují nebo přejímají část 

jeho povinností. 

• Obecný problém se zdůvodňováním výdajů na bezpečnost pro 

praporní obvaziště v době „klidu“ může řešit zdůraznění toho, 

že praporní obvaziště jsou z pohledu civilních zdravotnických 

pracovníků tak úzce specializována, že to může činit problémy 

při potřebě rychlého zapracování civilního zdravotnického 

personálu v době krize. 

 

Žádná ze strategií není zcela uspokojující a často řeší pouze dílčí problémy 

praporního obvaziště. Finálním řešením modelu pro další působení obvazišť je 

proto třeba čerpat také ze srovnání se zahraniční praxí, kde se mohou ukázat větší 

strukturální odlišnosti. 
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5.2.2 Slovensko (Ozbrojené sily Slovenskej republiky) 

Také u OS SR jsem na základě strukturovaných otázek získal základní přehled  

o aktuální podobě praktického výkonu praporních obvazišť, který jsem zasadil do 

kontextu působení tamější vojenské zdravotnické služby. Postup probíhal stejně 

jako v případě SWOT analýzy praporních obvazišť AČR. V tomto případě jsem po 

konzultaci s místním respondentem uvedl také adaptační mechanismy obvazišť – 

jako jednu ze slabých stránek totiž hodnotím „malý počet lékařů na 

mechanizovaných ROLE 1“. Současně však kompenzuje tuto situaci celkově 

menšího nároku na počty lékařů ROLE 1 ve zdravotnické službě to, že nejsou 

vyžadováni na jednotkách bojové podpory (hodnoceno tedy jako silná stránka). 

Následně jsem provedl také základní analýzu možných strategií pro zhodnocení 

toho, nakolik je pro vytvoření nového modelu pro obvaziště AČR nosným 

modelem právě slovenský příklad (po vychytání současných slabin). 

Tabulka 5 SWOT analýza Slovensko 

SR Pozitivní Negativní 

V
n

itřn
í 

S Silné W Slabé 

• 1) Specifikace obvaziště závisí na 

určení jednotky. 

• 2) Celkově nižší nároky na počty 

lékařů ROLE 1 ve zdravotnické službě 

z důvodu jejich tabulkové 

nepřítomnosti u jednotek bojové 

podpory. 

• 1) Nemají ZZ na rotách. 

• 2) Malý počet lékařů na mechanizovaných ROLE 

1. 

• 3) Hraniční počet odsunové techniky. 

• 4) Nemají zdravotnického manažera. 

V
n

ější 

O Příležitosti T Hrozby 

• 1) Postupné zvyšování vojenského 

rozpočtu do roku 2024. 

• 2) Redefinice legislativy týkající se 

stáží. 

• 3) Vysoká provázanost s civilním 

zdravotnictvím. 

• 1) Absolutní závislost na externích VŠ 

u vzdělávání odborného personálu. 

• 2) Malý politický zájem o armádu a vojenské 

zdravotnictví. 

• 3) Nízký objem stáží. 

• 4) Malá demografická základna. 
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Matice SWOT strategií (SR) 

SO  WO  

 • Díky postupnému zvyšování financí se mohou 

vytvořit místa zdravotnických záchranářů na rotách, 

což může zvýšit edukaci rotních CLS a efektivitu 

třízení pacientů v rotním hnízdě zraněných. 

ST  WT  

• Celkově nízký tabulkový počet lékařů 

zdravotnické služby vyvažuje absolutní závislost 

OS SR na externích vzdělávacích institucích pro 

lékařský personál. 

• Absolutní závislost OS SR na externích vzdělávacích 

institucích u odborného personálu může být 

problémem v případě zavedení pozice 

zdravotnického záchranáře roty. Tuto situaci by šlo 

řešit pomocí založení vlastní vzdělávací školy nebo 

náborové kampaně. 

 

5.2.3 Polsko (Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej)  

SWOT analýza polských praporních obvazišť proběhla stejným způsobem jako 

předešlé. Doplnil jsem také analýzu strategií vycházejících ze SWOT analýzy. To 

může být následně využito pro výhledový model praporních obvazišť AČR. 
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Tabulka 6 SWOT analýza Polsko 

PL Pozitivní Negativní 

V
n

itřn
í 

S Silné W Slabé 

• 1) Dobré materiálové zabezpečení - 

materiálově je obvaziště vybaveno 

1 kusem zdravotnického batohu na 

záchranáře. Defibrilátory 

a automatizovanými defibrilátory není 

obvaziště vybaveno 1 ku 1 vůči 

personálu a toto číslo je lehce nižší.  

• 2) Majetkovou evidencí materiálu 

spadá obvaziště zpravidla pod rotu 

logistiky. 

• 1) pracovní přetíženost – malá kapacita lidí nebo 

velký počet úkolů. 

2) Obvaziště nedisponují pozicí takzvaného 

zdravotnického manažera. 

 

V
n

ější 

O Příležitosti T Hrozby 

• 1) Stabilizované financování armády 

a velký podíl armádních výdajů 

vzhledem k ekonomickému výkonu 

země (Globalsecurity.org, 2017; CIA, 

2017) 

• 2) Komplexní struktura všech úrovní 

role (i ROLE 3). 

• 3) Zájem politické reprezentace 

o armádu jako celek. 

• 4) Nadprůměrně vysoká ochota 

občanů bránit svoji zemi. (47%) 

(WIN/Gallup International’s Global 

Survey Shows Three in Five Willing to 

Fight for Their Country, 2015) 

• 5) Vysoký demografický rezervoár. 

• 1) Obecně není podoba praporních obvazišť 

a jejich vybavenost v polské armádě 

standardizována. 

• 2) Úlohy jsou nyní částečně plněny i na základě 

kontraktu se soukromými firmami.  

• 3) Chybějící dokument pro plnění stáží - personál 

obvaziště plní stáže v zdravotnických zařízeních, 

přičemž neexistuje právně závazný dokument 

definující pracoviště působnosti nebo časový 

rozsah působení. Existují doporučení, ale bez 

právních účinků. 
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Matice SWOT strategií (PL) 

SO  WO  

 • Stabilizované financování může sloužit k náboru nových 

pracovních sil a to může sloužit k eliminaci přetíženosti 

obvazišť. 

• Zájem politiků může být obrácen k otázce pracovní 

přetíženosti praporních obvazišť, kterou je třeba prioritně 

řešit. 

ST  WT  

• Evidence majetku v rámci jiné roty snižuje 

nároky na možnou budoucí personální 

tabulku obvaziště (není potřeba skladník). 

• Standardizování personálních tabulek pro daný typ 

obvaziště praporu může mít vliv na pracovní vytíženost 

daných obvazišť. 

 

5.2.4 Maďarsko (Magyar Honvédség) 

SWOT analýza maďarských praporních obvazišť odhalila 4 silné stránky, 

5 slabin a shodně 3 příležitosti i hrozby vnějšího prostředí. Maďarská obvaziště 

podle analýzy mají rezervy v technickém a materiálovém vybavení, ale také 

v podpoře ZZ na rotách. Strategie se proto soustředily zejména na odstranění 

těchto nedostatků.  
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Tabulka 7 SWOT analýza Maďarsko 

HU Pozitivní Negativní 

V
n

itřn
í 

S Silné W Slabé 

• 1) Asistent velitele, který plní roli 

zdravotnického manažera. 

• 2) Specifická vojenská legislativa pro 

zdravotnické obory. 

• 3) Rozdělení specializace obvaziště 

podle typu jednotky. 

• 4) Přesně definovaný rozsah stáží. 

• 1) Nemají ZZ na rotách. 

• 2) Nízký počet odsunových prostředků na počet 

zajišťovaných vojáků. 

• 3) Nejsou dostupné monitory životních funkcí 

v odsunových sanitách. 

• 4) Malý objem stáží. 

• 5) Obvaziště vykonává úkoly ambulance 

praktického lékaře. 

V
n

ější 

O Příležitosti T Hrozby 

• 1) Politická vůle k navyšování 

rozpočtů a technické vybavenosti 

armády (About Hungary, 2017). 

• 2) Předpokládané navýšení počtu 

monitorů životních funkcí ve 

válečném stavu. 

• 3) Kontinuální zkušenost s provozem 

zdravotnického zařízení ROLE 1 

v zahraniční operaci. 

• 1) Nízký objem výdajů na armádu ze státního 

rozpočtu (CIA, 2017). 

• 2) Absence legislativního rámce pro praporní 

obvaziště. 

• 3) Pochyby nad geopolitickým směřováním 

Maďarska. 
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Matice SWOT strategií (HU) 

SO  WO  

 • Politická vůle navyšovat výdaje na armádu může 

sloužit k tomu, že vzniknou ZZ na rotách. 

• Žádná dostupná monitorace a nízký počet 

odsunových prostředků může být eliminován tím, 

že se předpokládá navýšení technických 

odsunových prostředků ve válečném stavu. 

• Nízký počet stáží může být u jednotlivců 

kompenzován nasazením na ROLE 1 v zahraniční 

operaci. 

ST  WT  

• Specifická legislativa pro vojenské zdravotnické 

obory a přesně definovaný rozsah stáží částečně 

eliminují potřebu legislativního rámce pro celé 

praporní obvaziště. 

• Pokud zvýšíme výdaje na armádu ze státního 

rozpočtu, mělo by toto navýšení směřovat do 

oblasti nákupu monitorovacích prostředků a 

dalších odsunových vozidel. 

• Vytvoření předpisu specifického pro obvaziště 

může oddělit ambulantní péči od obvazišťní praxe. 

 

5.2.5 Belgie (Defensie van België) 

SWOT analýza belgických praporních obvazišť odhalila 6 silných stránek, 

4 slabiny, 3 příležitosti i 4 hrozby ve vnějším prostředí. Belgická obvaziště jsou na 

vysoké úrovni, co se týká materiálového a technického vybavení a taktéž objemu 

odborných stáží, což je nutné řadit mezi jejich silné stránky. Další je pak 

přítomnost zdravotnického manažera na obvazišti a také unikátní začlenění 

obvazišť nikoliv k bojovým útvarům, ale k oddělené zdravotnické komponentě. 

I v rámci takto vyspělé organizační struktury jsem se však pokusil navrhnout další 

strategie pro zlepšení současného stavu.  
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Tabulka 8 SWOT analýza Belgie 

BE Pozitivní Negativní 

V
n

itřn
í 

S Silné W Slabé 

• 1) Asistent velitele – zdravotnický 

manažer. 

• 2) Unikání struktura jako oddělená 

složka sil. 

• 3) Dostatek odsunových prostředků. 

• 4) Vybavenost monitorujícími 

prostředky. 

• 5) Diferenciace obvazišť v závislosti na 

typu jednotky. 

• 6)Vysoký objem stáží. 

• 1) Možný překryv schopností při kompletním 

nasazení armády. 

• 2) Nízká časová dotace na secvičenost se 

zabezpečovanou jednotkou. 

• 3) Koncentrace nákladné techniky a vysoce 

specializovaného personálu na jednom místě je 

bezpečnostním rizikem pro případný útok. 

• 4) Výkon úkolů POŠ. 

V
n

ější 

O Příležitosti T Hrozby 

• 1) Snaha o zvýšení kvality odsunové 

péče snížením poštu převozních míst v 

odsunovém prostředku. 

• 2) Ambiciózní plán zdravotnického 

zabezpečení rot. 

• 3) Rozmanitost prostředí, kde bývají 

pracovníci obvazišť nasazováni. 

• 1) Riziko náhlého nasazení v bývalých koloniích 

Belgie. 

• 2) Neudržení tempa ekonomického výkonu, na 

kterém závisí financování armády. 

• 3) Plynulost velitelského procesu ve 

mnohojazyčném prostředí. 

• 4) Riziko rozpadu Belgie na jednotlivá etnická 

a náboženská společenství. 

 

Matice SWOT strategií (BE) 

SO  WO  

• Již tak silná vybavenost zdravotnickou 

monitorací a zdravotnickou technikou bude 

podle záměru dále rozvíjena snížením 

kapacity odsunových prostředků za účelem 

zvýšení kvality péče poskytované 

personálem v průběhu zdravotnického 

odsunu. 

• Současný dostatek odsunových prostředků je 

vhodným východiskem pro navýšení 

odsunových kapacit při snížení počtu 

přepravovaných v jedné sanitě.  

• Ambiciózní plán zdravotnického zabezpečení rot řeší 

možná překryv personálu zabezpečení konkrétních 

jednotek tím, že se navýší počet personálu a dedikuje se 

k jednotlivým rotám. 
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ST  WT  

• Zdravotnický manažer může kontrolovat 

plynulost velitelského procesu 

v mnohojazyčném prostředí zdravotnické 

komponenty. 

• Unikátní struktura umožňuje rychlé 

vyčlenění a nasazení do zahraniční operace v 

případě náhle vzniklé potřeby. 

• Díky vysokému objemu stáží není nutná 

obnovovací výcviková stáž před nasazením. 

• Vyšší časová dotace pro secvičení s jednotkou, pro jejíž 

zabezpečení je zdravotnický personál určen, může být 

přínosem v případě reakcí na náhle vzniklé krizové 

situace v bývalých belgických koloniích. 

 

5.3 Komparace praporních obvazišť jiných zemí vůči AČR  

Pro potřeby komparace praporních obvazišť vycházíme z již dříve stanovené 

výzkumné otázky č. 1., z kapitoly 3 – Cíle práce a metodika: 

1. Jak se liší praporní obvaziště AČR po stránce organizačního členění a dalších 

vybraných charakteristik oproti praporním obvazištím vybraných 

zahraničních armád (země V4, Belgie, Polsko)?  

Komparaci provádíme v těchto určených dílčích oblastech:  

5.3.1 Legislativní rámec 

Ze srovnání odpovědí příslušníků zahrnutých armád vyplývá, že praporní 

obvaziště vlastní zákonnou normu nemají, nebo si existenci takovéto legislativy 

neuvědomují, protože na ně v praxi nemá žádný vliv. Respondenti také nezmiňují 

žádnou významnou regulaci podzákonnými normami. Obvykle jsou praporní 

obvaziště upravovaná vnitroresortními nařízeními (například rozsah stáží  

u zdravotnického personálu), výjimečně jako v případě Maďarska mají vlastní 

právní úpravu pro kompetence zdravotnických pracovníků v armádě. 

Z tohoto hlediska je normativní prostředí obvazišť v AČR na obdobné nebo 

mírně vyšší úrovni než v jiných armádách. Problémy vyplývající z obvazišťní 
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praxe v AČR leží v oblastech nakládání s léčivy a možných výjimek pro provádění 

některých úkonů zdravotnické péče prostřednictvím NLZP v ZO nebo při 

nedosažitelnosti lékaře. 

5.3.2 Organizační struktura a provázanost s jinými jednotkami  

Až na příklad belgických ozbrojených sil jsou všechny armády zajištěny 

jednotkou zajišťující péči ROLE 1 přímo ve struktuře svých útvarů. Z tohoto 

hlediska praxe v AČR nijak nevybočuje od většiny srovnávaných armád. 

5.3.3 Úkoly a pravomoci 

Péče a úkoly praporních obvazišť jsou odděleny s výjimkou belgických 

ozbrojených sil a Maďarska. V belgickém systému tuto péči vykonává ustálený 

personál, který je řazen do prvku komponenty, stejně jako personál, co je 

předurčen k plnění zdravotnického zabezpečení pro určené útvary. V Maďarsku 

praporní obvaziště plní zároveň úkoly ošetřovny útvaru. Žádná z těchto jednotek 

neposkytuje služby v rámci systému veřejného zdravotnictví v daných státech. To 

může být ovlivněno i tím, že jiné armády například neomezují příslušníky ve 

služebním poměru ve volbě praktického lékaře, což je případ AČR. Péče 

praporních ošetřoven je v AČR oddělena, přičemž personál praporních obvazišť na 

nich v případě potřeby krátkodobě stážuje. 

5.3.4 Personální stránka 

Objem možné odsunové péče z úrovně ROLE 1 se s výjimkou Belgie pohybuje 

na hraně nutných kapacit, pokud budeme pro účely srovnávací modelace vycházet  

z příkladu: 
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Tabulka 9 Odsun raněných z místa poranění na první etapu 

Odsun raněných z místa poranění na první etapu 

Vzdálenost 5 km 

Doba na cestu celkem 1 hod. 

CEPP 6 hod. 

Průměrná kapacita odsunového 

vozidla 

3 WIA 

Potřebný počet zdravotnických aut WIA/6*3 

Zdroj: Humlíček, Psutka et Witt, 2006, 47 

„Podle vzorce uvedeného v tabulce vychází potřeba cca 0,8 odsunových prostředků na 

každých cca 100 zabezpečovaných osob (tj. jeden odsunový prostředek na každých  

cca 130 osob). Pro prapor velikosti 600 osob je tedy nutné mít k dispozici 5 odsunových 

prostředků“ (Humlíček, Psutka,Witt, 2006, s. 47). 

Zkoumané armády nejsou zcela konzistentní v užití prvku zdravotnického 

manažera u zdravotnických jednotek úrovně ROLE 1. Zdravotnického manažera ve 

své personální sestavě obvaziště využívá maďarská armáda. Belgická armáda tuto 

funkci řeší pověřeným zdravotnickým záchranářem v praporčickém sboru, který 

se nachází v obdobné funkci jako vedoucí praporčíci rot, nebo by ve vztahu  

k zdravotnictví šlo chápat jeho pozici jako ekvivalent staniční sestry. Ostatní 

armády toto pověření velitelskou a štábní činností v rámci obvaziště neznají. 

Polský respondent vyjádřil názor, že absence zdravotnického manažera je 

nešťastná. AČR tuto pozici na úrovni ROLE 1 nezná, rozdělení štábních 

a velitelských oprávnění a povinností se liší jednotku od jednotky v závislosti na 

místním úzu týmu a nezřídka je plněno příslušníkem obvaziště, který v danou 

dobu není aktuálně vytížen úkoly zdravotnického zabezpečení nebo výuky 

zdravotnické přípravy na vlastní jednotce. 
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5.3.5 Technika 

Otázka kapacit odsunové zdravotnické techniky byla částečně zodpovězena již  

v přechozí části věnované personální stránce obvazišť. Pro účely skutečného 

zhodnocení totiž nemůže být chápán sám odsunový prostředek dosazený do výše 

uvedeného vzorce jako dostatečná kapacita pro zajištění schopnosti 

zdravotnického odsunu, ale klíčovým požadavkem je také personální obsazení 

daného odsunového prostředku v podmínkách jednotky. Tzn. kompletní 

odsunový tým na odsunový prostředek. 

5.4 Srovnání silných a slabých stránek obvaziště ČR a dalších 

zkoumaných obvazišť podle závěrů analýzy SWOT  

Než přistoupíme k samotné tvorbě ideálního modelu praporního obvaziště pro 

AČR, je vhodné komparovat také silné a slabé stránky jednotlivých obvazišť, 

abychom získali přehled o tom, v kterých oblastech jednotlivé země vynikají a kde 

naopak mají rezervy. Provedeme také stručné srovnání vnějších vlivů – tedy 

příležitostí a hrozeb. A to zejména s odkazem na to, že 4 z 5 zkoumaných případů 

se nachází ve stejném geografickém prostoru (země V4). Dalším argumentem, proč 

do přehledu zahrnout také vnější vlivy, je i to, že ve vnějších vlivech jsou zahrnuty 

také podněty armádní, a tedy ovlivnitelné v rámci nejvyššího velení jednotlivých 

armád. 

2. Jaké jsou silné a slabé stránky současného fungování praporních obvazišť 

vybraných zemí a která rizika a příležitosti s sebou jednotlivé modely 

organizace praporního obvaziště nesou?  

5.4.1 Slabé stránky 

Jako největší slabinu určila SWOT analýza zatížení příslušníků českých obvazišť 

velícími a administrativními činnostmi. Druhou největší slabinou je na základě 

SWOT hraniční počet odsunové techniky, třetí nejvýznamnější slabinou pak 
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nevytěžení odborných znalostí záchranářů na rotách ze strany velitelů. Pokud 

tento stav srovnáme s trojicí nejzásadnějších slabých stránek ostatních případů, 

zjistíme, že až na Belgii a Polsko se problém s nízkým či hraničním počtem 

odsunové techniky vyskytuje u všech zkoumaných zemí. Je přitom třeba uvažovat 

o tom, že Belgie představuje v našem vzorku v zásadě unikátní příklad.  

Zajímavé však je i to, že žádná z ostatních zemí nemá mezi trojicí největších 

slabin zmínku o přetížení administrativou. Obvaziště polské armády má ovšem 

hned na prvním místě „pracovní přetíženost“ a na druhém místě pak to, že 

nedisponuje pozicí zdravotnického manažera. Je tak možné, že část pracovního 

vytížení polských obvazišť tvoří právě administrativní činnost (propojená 

s velením). Je také třeba zvážit to, že ostatní země s výjimkou Belgie řeší poněkud 

urgentnější otázky samotného materiálního a personálního zabezpečení, které se 

do činnosti obvazišť promítají hned v několika rovinách.  

Zatímco praporním obvazištím v AČR podle této sondy chybí schopnost velitelů 

na rotách vytěžit schopnosti a dovednosti záchranářů, slovenská a maďarská 

obvaziště ani nedisponují zdravotnickými záchranáři na úrovni roty. Úplným 

opakem tohoto stavu je pak Belgie, která má v plánu přidělit každé rotě vlastní 

obvaziště. Aktuální stav ZZ na rotách je tak zřejmě dostačující a jedinou slabinou 

belgických praporních obvazišť je potenciální překryv schopností při kompletním 

nasazení armády, který však může řešit důsledné plánování.  

Česká republika 

1. Zatížení příslušníků obvaziště velícími a administrativními činnostmi. 

Blokace času příslušníků obvaziště, který mohl být efektivněji využit pro 

výcvik.  

2. Hraniční počet odsunové techniky – Vypadnutí 1 kusu odsunového 

prostředku může ohrozit plnění mírových úkolů. 
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3. Nevytěžení odborných dovedností a znalostí záchranářů na rotách. Část 

velitelů neklade na odborný personál odpovídající úkoly, takže vzrůstá 

nejistota ohledně jejich úrovně odborného výcviku. 

Slovensko 

1. Nemají ZZ na rotách. 

2. Malý počet lékařů na mechanizovaných ROLE 1. 

3. Hraniční počet odsunové techniky. 

Polsko  

1. Pracovní přetíženost – malá kapacita lidí nebo velký počet úkolů. 

2. Obvaziště nedisponují pozicí takzvaného zdravotnického manažera. 

Maďarsko  

1. Nemají ZZ na rotách. 

2. Nízký počet odsunových prostředků na počet zajišťovaných vojáků. 

3. Nejsou dostupné monitory životních funkcí v odsunových sanitách. 

Belgie 

1. Možný překryv schopností při kompletním nasazení armády. 

2. Nízká časová dotace na secvičenost se zabezpečovanou jednotkou. 

3. Koncentrace nákladné techniky a vysoce specializovaného personálu na 

jednom místě je bezpečnostním rizikem pro případný útok. 

5.4.2 Silné stránky 

SWOT analýza českých praporních obvazišť určila jako nejsilnější stránku jejich 

aktuálního stavu secvičenost s jednotkou na vyšším stupni, protože česká 

obvaziště procházejí pravidelnou specifickou přípravou pro daný útvar. Druhým 
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největším plusem pak je dostatečné právní zakotvení působení obvazišť, přičemž 

nejdůležitější činnosti obvaziště jsou právně ošetřeny, a lze se tak teoreticky 

domáhat jejich plnění. Jako v pořadí třetí nejsilnější stránka pak v českém případě 

vyšlo dostatečné personální zajištění, díky němuž obvykle počet personálu není 

limitem plnění úkolů.  

Podobně jako česká obvaziště je na tom Maďarsko, které má specifickou 

vojenskou legislativu pro zdravotnické obory. Obecně lze říci, že silné stránky 

jednotlivých obvazišť jsou značně heterogenní. Maďarsko a Belgie mají ve své 

organizační struktuře funkci zdravotnického manažera, který zajišťuje velení 

a administrativu potřebnou pro koordinaci a plnění úkolů. V případě Belgie je 

však třeba připomenout, že praporní obvaziště se nachází mimo samotné jednotky, 

ve vyčleněné zdravotnické komponentě armády, a funkce zdravotnického 

manažera je tedy nutností. Slovenská, maďarská a belgická obvaziště mají své 

úkoly specializované podle typu jednotky, kterou zajišťují (v případě Belgie je to 

však až 5. silná stránka v pořadí, viz dílčí závěry SWOT analýzy). Zajímavou 

a zřejmě unikátní úpravou je pak to, že polská praporní obvaziště spadají svojí 

majetkovou evidencí pod rotu logistiky, přičemž v českém případě toto zařizuje 

obvaziště samotné.  

Česká republika 

1. Secvičenost s jednotkou na vyšším stupni – Pravidelně prochází možnou 

specifickou přípravou pro daný útvar. 

2. Dostatečné právní zakotvení – Nejdůležitější činnosti obvaziště jsou právně 

zakotveny, a lze se tak teoreticky domáhat jejich plnění. 

3. Dostatečné personální zajištění – Počet personálu obvykle není limitem 

plnění úkolů. 
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Slovensko 

1. Specifikace obvaziště závisí na určení jednotky. 

2. Celkově nižší nároky na počty lékařů ROLE 1 ve zdravotnické službě  

z důvodu jejich tabulkové nepřítomnosti u jednotek bojové podpory. 

Polsko 

1. Dobré materiálové zabezpečení – Materiálově je obvaziště vybaveno 1 kusem 

zdravotnického batohu na záchranáře. Defibrilátory a automatizovanými 

defibrilátory není obvaziště vybaveno 1 ku 1 vůči personálu, toto číslo je lehce 

nižší.  

2. Majetkovou evidencí materiálu spadá obvaziště zpravidla pod rotu logistiky. 

Maďarsko 

1. Asistent velitele, který plní roli zdravotnického manažera. 

2. Specifická vojenská legislativa pro zdravotnické obory. 

3. Rozdělení specializace obvaziště podle typu jednotky. 

Belgie 

1. Asistent velitele – zdravotnický manažer. 

2. Unikání struktura jako oddělená složka sil. 

3. Dostatek odsunových prostředků. 

5.4.3 Příležitosti 

Mezi největší příležitosti pro praporní obvaziště v AČR v horizontu několika 

příštích let identifikovala SWOT analýza zejména navyšování rozpočtu 

Ministerstva obrany a výdajů ČR na obranu. To dává příležitost alokovat větší 

prostředky také na technické a materiálové zajištění obvazišť, ale také pro širší 

úvahu nad organizačním uspořádáním praporních obvazišť. Jako druhou největší 
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příležitost pak jmenuje SWOT analýza zamýšlenou modernizaci vozového parku 

AČR, která by se mohla týkat také odsunových prostředků ROLE 1. Třetí 

příležitostí je pak případné vyčlenění armádních nákupů ze zákona o veřejných 

zakázkách (současně se zavedením vlastní legislativní normy). To by mohlo 

výrazně urychlit nákupy potřebné techniky včetně zdravotnických odsunových 

prostředků. 

Podobně jako Česká republika, také Slovensko a Maďarsko se snaží navýšit 

rozpočty na obranu země. V posledních letech takto politická reprezentace zemí 

střední Evropy reaguje na zhoršenou bezpečnostní situaci a nové hrozby. 

V případě Polska a Belgie pak jsou už nyní vojenské rozpočty dotovány relativně 

velkými sumami ze státního rozpočtu. Polsko má v posledních letech stabilizované 

financování armády a velký podíl armádních výdajů vzhledem k ekonomickému 

výkonu země. Belgie sice nesplňuje požadavky NATO na podíl výdajů na obranu 

země vůči HDP, ale vzhledem ke svému vysokému ekonomickému výkonu i tak 

dokáže finančně zajistit armádu dané velikosti a zaměřuje se spíše na užší 

specializaci – důkazem toho může být i plán na zvýšení kvality odsunové péče 

(snížení počtu raněných v odsunovém prostředku).  

Česká republika 

1. Navyšování rozpočtu Ministerstva obrany a výdajů ČR na obranu. 

2. Zamýšlená modernizace vozového parku. 

3. Vyčlenění armádních nákupů ze zákona o veřejných zakázkách (a současné 

zavedení vlastní legislativní normy). 

Slovensko 

1. Postupné zvyšování vojenského rozpočtu do roku 2024. 

2. Redefinice legislativy týkající se stáží. 

3. Vysoká provázanost s civilním zdravotnictvím. 
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Polsko  

1. Stabilizované financování armády a velký podíl armádních výdajů vzhledem 

k ekonomickému výkonu země (Poland - Military Spending, 2017). 

2. Komplexní struktura všech úrovní role (i ROLE 3). 

3. Zájem politické reprezentace o armádu jako celek. 

Maďarsko 

1. Politická vůle k navyšování rozpočtů a technické vybavenosti armády 

(About Hungary, 2017). 

2. Předpokládané navýšení počtu monitorů životních funkcí ve válečném 

stavu. 

3. Kontinuální zkušenost s provozem zdravotnického zařízení ROLE 1  

v zahraniční operaci. 

Belgie 

1. Snaha o zvýšení kvality odsunové péče snížením poštu převozních míst  

v odsunovém prostředku. 

2. Ambiciózní plán zdravotnického zabezpečení rot. 

3. Rozmanitost prostředí, kde bývají pracovníci obvazišť nasazováni. 

5.4.4 Hrozby 

Největší vnější hrozbou pro praporní obvaziště AČR je podle SWOT analýzy 

nedostatečná atraktivita obvazišť pro lékaře. Respondent se z pozice ZZ domnívá, 

že to může být dáno, že většinu pracovní náplně lékařů tvoří činnosti nesouvisející 

s medicínou, převaha manažerských a velitelských úkolů, na které pravděpodobně 

nejsou v této míře připravováni. V rámci vojenského lékařství je také za elitnější 

pozici v českém prostředí většinou považována vojenská nemocnice. Jako druhou 

největší hrozbu pak SWOT určila chybějící standard zdravotnického vybavení 
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ROLE 1, přičemž v tomto kontextu respondent zmiňuje také dlouhé lhůty pro 

objednávání některých druhů specifického zdravotnického materiálu. Třetí 

hrozbou v pořadí pak je podle výsledků prioritizace analýz SWOT neochota 

obyvatel ČR stěhovat se za prací, což může být vzhledem k umístění praporů AČR 

do budoucna zásadní problém, který může přispět také k prohlubování 

neatraktivity obvazišť pro lékaře.  

Hrozby jsou v případě dalších obvazišť značně diverzní a platí, že nejzávažnější 

hrozby není možné přímo komparovat. V případě Slovenska je to velká závislost 

na externích (tedy civilních) zdravotních školách, kterou Slovensko začalo řešit 

pomocí meziresortní dohody s Ministerstvem obrany ČR. Dále malý politický 

zájem o modernizaci armády a aktuální nízký objem stáží, který může znamenat 

překážku pro udržení zdravotnických kompetencí. Polská obvaziště mají atypicky 

část svých úloh (zdravotnické zabezpečení) plněnu ze strany externích dodavatelů. 

To představuje hrozbu hned ve dvou směrech – obecně nelze ani v době míru 

přenášet povinnosti praporních obvazišť na externí subjekty, protože se tak snižuje 

motivace zajistit vlastní stavy. Dále vyvstává otázka, nakolik by externí firmy byly 

schopné vypomoct polské armádě v době války. V případě Maďarska jsou velkou 

hrozbou malé výdaje na armádu (které se však mají do roku 2024 navýšit), absence 

legislativního rámce pro obvaziště a také politická a celospolečenská situace, která 

může hypoteticky vyústit až ve změnu geopolitického směřování Maďarska. 

Belgická obvaziště jako unikátní případ pak čelí hrozbám zcela jiného charakteru. 

Je to nutnost pružně reagovat na možné nasazení v bývalých koloniích, potenciální 

hrozba škrtů v rozpočtu v době ekonomické recese a nutnost koordinovat velení  

v mnohajazyčném prostředí. Prakticky zatím zvládání této hrozby vypadá tak, že 

útvary jsou v belgické armádě vždy jednojazyčné, hodnostní sbor praporčíků 

ovládá většinou na základní úrovni alespoň 2 jazyky, avšak není to pro něj 

povinné, ale výhodou. Od kapitánské hodnosti výše je pak pro vojáky z povolání 

přidělena povinnost zvládat 2 jazyky (Globalsecurity.org, 2018). 
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Česká republika 

1. Nedostatečná atraktivita obvazišť pro lékaře. 

2. Neefektivní rozložení prostředků v rámci armády – chybějící standard 

vybavení ROLE 1. 

3. Existence dlouhých lhůt objednávání některých druhů specifického 

zdravotnického materiálu. 

4. Neochota obyvatel stěhovat se za prací (vzhledem k umístění praporů ČR). 

Slovensko 

1. Absolutní závislost na externích VŠ u vzdělávání odborného personálu. 

2. Malý politický zájem o armádu a vojenské zdravotnictví. 

3. Nízký objem stáží. 

Polsko 

1. Obecně není podoba praporních obvazišť a jejich vybavenost v polské 

armádě standardizována. 

2. Úlohy jsou nyní částečně plněny i na základě kontraktu se soukromými 

firmami.  

3. Chybějící dokument pro plnění stáží. 

Maďarsko 

1. Nízký objem výdajů na armádu ze státního rozpočtu (The World Factbook, 

2017). 

2. Absence legislativního rámce pro praporní obvaziště. 

3. Pochyby nad geopolitickým směřováním Maďarska. 

Belgie 

1. Riziko náhlého nasazení v bývalých koloniích Belgie. 
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2. Neudržení tempa ekonomického výkonu, na kterém závisí financování 

armády. 

3. Plynulost velitelského procesu ve mnohojazyčném prostředí. 

5.5 Alternativní model obvaziště v AČR jako výsledek 

komparace 

Podle vytyčených výzkumných otázek zbývá zodpovědět poslední stanovenou 

otázku: 

3. Jaký model je na základě komparace možné uvažovat jako alternativu  

k aktuálnímu pojetí praporních obvazišť v AČR? 

Tato otázka bude dále rozpracována v následující kapitole 6, Diskuze. 
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6 DISKUZE 

6.1 Srovnání obsahu práce s dostupnou literaturou 

Předkládanou práci je poměrně složité konfrontovat se související literaturou.  

V aktuální době (květen 2018) mi není známa práce nebo monografie, která by se 

obvazišti zabývala z hlediska manažera a SWOT analýzy. Dostupná literatura  

v AČR je většinou zastaralá, publikovaná okolo roku 2000 s koncepcí zaměřenou 

na tehdejší mechanizované prapory v rámci divizí (Humlíček, 1998; Humlíček, 

2001) a ještě s předpokládanou funkční existencí brigádních zdravotnických rot. 

Jedinou aktuální výjimku najdeme v obecněji zaměřené učební pomůcce FVZ 

UNOB: „Vybrané kapitoly z taktiky pro příslušníky zdravotnické služby“ autorů  

pplk. Ing. Milana Růžičky, Ph.D., a mjr. Ing. Bc. Michala Potáče, Ph.D. Nicméně 

základní postupy organizace odsunu pacienta zůstávají léta stejné a již tehdejší 

vnitroresortní literatura se odvolává na dodnes platné a aktualizované doktrinální 

dokumenty. Systém odsunu po ose raněný – rotní hnízdo raněných – obvaziště 

praporu, obvaziště pluku až po samostatný zdravotnický oddíl ostatně ve velmi 

podobné formě úrovní aplikovala i dřívější ČSLA (TAKTIKA A STRATEGIE ČSLA 

v obraně). Mimoresortní literatura, a to i zahraniční, obvykle obvaziště pouze 

povrchně zmiňuje a zabývá se obvazištěm především jako pracovištěm pro třídění 

pacientů, případně pro neodkladné život zachraňující úkony. V okrajové podobě je 

praporní obvaziště základně popsáno v některých již odkazovaných učebnicích 

chirurgie (Zeman, Krška, 2011; Klein, Ferko et kol., 2005a). Zahraniční literatura je 

cenná zejména v popisu široké škály a modularity zdravotnických jednotek, 

kterými různé ozbrojené sbory USA reagují na úkol odsunu a péče o vlastní raněné 

(Lenhart, Savitsky, Eastridge. 2011). 
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6.2 Východiska pro úpravu modelu obvaziště v AČR 

Z hlediska srovnání jednotlivých zkoumaných států si AČR v rámci podmínek 

služby vojenského zdravotnického personálu na praporních/plukovních 

obvazištích nestojí úplně špatně. U ostatních armád V4 se setkáváme s reálnými 

nižšími počty i tabulkami než v AČR. Jedinou adaptaci na kapacitní problém 

zdravotnického zabezpečení v míru popisuje polský respondent. Polská armáda 

tento problém řeší nasmlouváním externích zdravotnických firem. Závažným 

problémem slovenského a maďarského přístupu může být absence zdravotnického 

personálu na rotách a z toho plynoucí nedostupnost ošetření mladším 

zdravotnickým záchranářem v hnízdě raněných, nebo nemožnost koordinace 

a revidovaní takovéhoto ošetření prováděného CLS v místě hnízda raněných nebo 

na místě vzniku zranění. Práce se nevěnovala roli zdravotnického personálu jako 

školitele CLS a zdravotnické přípravy na bojových rotách, ale z vlastní zkušenosti 

mohu říct, že tato role zdravotnického personálu je na rotě klíčová. Mladší 

zdravotnický záchranář roty v modelu AČR má totiž možnost aktivně pracovat 

s mnohem užším školeným kolektivem, než jak tomu je při centralizované 

praporní výuce, a má možnost korigovat úroveň jednotlivých CLS nebo tipovat 

společně s veliteli vhodné a motivované uchazeče pro CLS kurz. Tento problém 

může být obzvláště markantní v modelu zdravotnické služby jako zcela 

odděleného prvku (Belgie), kde však může být eliminován belgickým 

respondentem již zmiňovaným plánem na pevně dané přidělení externího 

zdravotnického personálu ze Zdravotnické komponenty již na stupeň rota. 

Z uvedených důvodů považuji přítomnost mladšího zdravotnického záchranáře na 

rotě za zásadní pro snížení zátěže obvazišťního personálu jak v míru (zdravotnické 

zabezpečení výcviku, výuka zdravotnické přípravy), tak v boji, kdy přímo na rotě 

v závislosti na plněném úkolu a rozkazu velitele mladší zdravotnický záchranář 

může přerozdělit zdravotnické vybavení a společně s vedoucím praporčíkem 

jednotky přichystat při plnění úkolů v obraně hnízdo raněných. Tyto opatření 
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kromě snížení zátěže obvazišťního personálu mohou mít vliv i na následné snížení 

úmrtnosti raněných v odsunovém cyklu. 

6.2.1 WO strategie: Jak pomocí příležitostí překonat svoje slabiny? 

Při vytváření WO strategií pro praporní obvaziště AČR byly kapitole 5.2.1 

identifikovány tyto následující body, které budou konfrontovány se stavem 

v jiných armádách. 

• Vyšší rozpočty můžeme využít na modernizaci a rozšíření techniky – zejména 

vozového parku. Je také příležitostí pro zřízení služebního místa pro řízení a velení 

praporního obvaziště neboli zřízení pozice tzv. zdravotnického manažera. To by 

mohlo řešit i nízký objem stáží a fluktuaci lékařů i nízký objem společného výcviku 

obvaziště. 

Pokud konfrontujeme tento bod se situací v jiných armádách, výrazně ostatní 

převyšuje počtem odsunových týmů a prostředků pouze belgická Zdravotnická 

komponenta. Za stavu, kdy udává 60 až 100 vojáků zajišťovaných jedním 

odsunovým prostředkem a týmem, se již vydala cestou navyšování kvality péče 

v průběhu odsunu a snižovaní počtu raněných přepravovaných v jednom 

odsunovém prostředku. Tato kvalitativní změna je pro ostatní hodnocené armády 

V4 při aktuálním pokrytí jednoho odsunového prostředku na přibližně 100 až  

150 vojáků stále nedosažitelná a hlavním problémem pro zkoumané armády V4 

(včetně AČR) zůstává dimenzování odsunových kapacit jednotek pro bojové 

nasazení na samotné hraně nebo mírně pod doporučenými odsunovými 

kapacitami podle AD 85-5 (Humlíček, 2001, s. 47). Je samozřejmé, že tato kapacita 

se mění v závislosti na mnoha faktorech, ostatně příklad pro výpočet odsunové 

kapacity obvaziště byl již uveden v kapitole 5.3.4. Otázku přítomnosti 

zdravotnického manažera na obvazišti budu dále řešit v kapitole 6.2.3. 
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• Aktualizace ZAKL-1 může eliminovat využívání záchranářů na rotách na 

jinou práci. 

V tomto bodě se jedná o problém relativně nižšího významu, který nebyl 

aktivně dotazován u respondentů jiných armád. V ZAKL-1 je zdravotnický 

personál vyňat z plnění služby dozorčího posádky, přesto jsou v praxi zdravotníci 

bojových rot do celoútvarových směn zařazováni. Jak zmiňuje český respondent 

(Příloha 5), povaha služby mladšího zdravotnického záchranáře se zásadně liší 

v závislosti na představách velitele roty. To může narušovat plnění objemu 

odborných stáží zdravotnického personálu podle nařízení NGŠ AČR  

čj. 25-51/2008/DP-3696, které vyžaduje celkově 50 % podílu pracovní doby 

odpracované na zdravotnických pracovištích. Sám respondent, toho času zařazen 

na praporním obvazišti, udává reálný objem zdravotnických stáží na 15 %. 

Aktualizace ZAKL-1 tak může v prvé řadě odstranit množství přežilých a dnes již 

absurdně vyznívajících ustanovení v něm a zároveň lépe definovat povinnosti 

nebo výjimky u zdravotnického personálu AČR. To může být pro zdravotníky 

a podmínky jejich práce výhodné zejména s ohledem na to, že závazné nařízení 

NGŠ AČR není v praxi často chápáno jako natolik zásadní dokument, aby velitele 

roty k zájmu o co nejširší naplnění objemu stáží u jeho mladšího zdravotnického 

záchranáře donutil. 

6.2.2 ST strategie: Jak využít silné stránky k odvrácení a překonání 

hrozeb? 

Při vytváření ST strategií pro praporní obvaziště AČR byly kapitole 5.2.1 

identifikovány tyto následující body, které budou konfrontovány se stavem 

v jiných armádách. 
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• Secvičenost s vyšším stupněm do jisté míry nahrazuje neexistenci 

zdravotnického velitelského prvku na stupni brigáda. 

Otázka velitelsko-odborné podřízenosti nebyla v původních dotazech 

zkoumána, nikdo, a to včetně českého respondenta, ji sám aktivně nezmiňuje jako 

problematickou. Po velitelsko-odborné úrovni jsou praporní obvaziště podřízena 

logistickému oddělení štábu brigády O-4, a to konkrétně důstojníkovi pro 

zdravotnické zabezpečení (O-4 MED). Jak je zmíněno v kapitole 2.4.1, tento 

důstojník není lékařsky vzdělán, ale jeho pozici obvykle zastává absolvent 

studijního oboru Vojenský zdravotnický management z FVZ UO, případně 

absolvent jiného logistického oboru na UO. I přes absenci čistě zdravotnického 

vzdělání velitelsko-odborná podřízenost praporních obvazišť poddůstojníku O-4 

MED na brigádním stupni nečinní žádné známé provozní potíže. Praporní 

obvaziště tedy již není zahrnuto pod samostatného náčelníka zdravotnické služby 

brigády, jak udává starší literatura (Humlíček, 1998). 

• Aktuální dostatečné počty personálu naznačují, že by se organizace mohla 

dobře vypořádat i s demografickým přechodem, pokud bude i nadále 

úspěšná v náborové politice a také ve své schopnosti udržet si odborníky 

(dokáže zabránit fluktuaci). 

Pokud srovnáme tuto strategii s ostatními zkoumanými armádami, vyčnívá 

oproti ostatním opět příklad belgické Zdravotnické komponenty a jejího zvláštního 

samostatného postavení uvnitř OS Belgického království. Vzhledem k centralizaci 

zdravotnické podpory do tzv. Elementů může být část jednotek zabezpečena 

stejným personálem, ačkoliv ve Zdravotnické komponentě nacházíme snahu 

vyhnout se dublování personálu přiděleného k zabezpečení konkrétních jednotek. 

Kromě možného dublování úkolů kladených na personál (jak je zmíněno 

v kapitole 5.2.5 v matici SWOT strategii) hrozí i nižší secvičenost se 
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zabezpečovanou jednotkou a možný projev nedostatečnosti personálních kapacit 

v případě rychlé aktivace OS jako celku. 

6.2.3 WT strategie: Jak odstranit slabiny a vyhnout se hrozbám? 

Při vytváření WT strategií pro praporní obvaziště AČR byly kapitole 5.2.1 

identifikovány tyto následující body, které budou konfrontovány se stavem 

v jiných armádách. 

• Fluktuaci lékařů na obvazištích eliminuje zvýšení atraktivity obvazišť, a to formou 

snížení neodborné zátěže lékařů. 

Fluktuace lékařského personálu nebyla u ostatních armád zjišťována. Z hlediska 

respondenta v AČR je ale tento stav chronickým problémem obvazišť, s čímž 

souhlasím. Místa náčelníka obvaziště a jeho zástupce obvykle nejsou mezi lékaři 

považována za atraktivní, oproti možnostem odborného růstu v nemocnicích. 

Navíc, i pokud je lékař ve výjimečných případech motivován vykonávat obvazištní 

pozici, setká se s vysokou mírou z administrativně-velitelské činnosti, na kterou 

nemusel být zcela připraven. Poprvé v životě se setkává se svojí rolí velícího 

důstojníka a výcvikovým cyklem útvaru a jednotky vůbec. Musí se přitom 

v zaškolení často spolehnout na kolegy v nižších pozicích. Tento fakt je zmíněn 

v kapitole 5.2.1 ve SWOT analýze jako slabina. Lze také uvažovat o tom, jakou roli 

v tomto stavu hraje oddělení odborné přípravy studentů FVZ UNOB ve VA 

Vyškov v porovnání s ostatními studenty UNOB, nebo absence následných 

aplikačních kurzů. Osobně z pozice zdravotnického záchranáře, který absolvoval 

FVZ UNOB, hodnotím absolvování aplikační přípravy společně s dalšími studenty 

UNOB kladně, protože po projití společné přípravy se studenty především 

velitelských odborností jsem byl s budoucí činností na útvaru seznámen lépe, než 

bych pravděpodobně byl bez ní. Podle mého názoru by tento společný základ na 

aplikačních kurzech VA vedl k nižším nárokům na rychlost zaškolení lékaře krátce 
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po nastoupení do velitelské funkce na obvazišti a tím i k jeho většímu následnému 

pracovnímu komfortu. 

Vzhledem k aktuálním podstavům lékařů na praporních obvazištích nebo 

vysoké fluktuaci, kdy mladí lékaři využívají často první možnosti, jak obvaziště 

opustit, není zaručeno ani předávání funkce a zkušeností mezi personálem na 

stejné odbornostní a velitelské úrovni. Alternativou k tomuto stavu může být 

snížení administrativně-velitelské zátěže zřízením pozice zdravotnického 

manažera na obvazištích. Další možností je formování obvazišť jako pracovišť bez 

lékařů. Takto jsou například podle slovenského respondenta koncipována 

obvaziště útvarů bojové podpory v OS SR. Svůj způsob standardizovaného členění 

obvaziště v závislosti na určení útvaru mají i belgická Zdravotnická komponenta 

a obvaziště v Maďarských obranných silách. 

• Hrozbu vyhoření můžeme pomoci eliminovat snížením řídící a velitelské 

zátěže lékařů a nelékařského zdravotnického personálu v případě, že lékaře 

zastupují nebo přejímají část jeho povinností. 

V teoretické části práce uvádím příklad přehledu příslušníků praporního 

obvaziště 43. výsadkového praporu (viz kapitola 2.4.2), kde je patrné, že někteří 

příslušníci plní úkoly, které jsou na bojových rotách plněny osobou na zcela 

samostatném a k tomu určeném místě. Výhodou tohoto přístupu je pro daný útvar 

to, že obvaziště nepotřebuje na zajištění úkolů mnoho lidí. Nevýhodou je narušení 

odborné činnosti jinými úkony a především častá nedostupnost velké části 

příslušníků z důvodu rotací na stážích a kursech. Tyto stáže a další praktické 

kurzy jsou ovšem často narušovány, protože velitel (lékař) musí kvůli některému 

z úkonů odvolat příslušníka od jejich plnění. Příkladem může být nutnost otevřít 

sklad MU 2.5 ke kontrole z vyššího stupně nebo potřeba zastoupit lékaře při 

měsíčním plánování činnosti praporu. Vhodným východiskem je tedy 

standardizace v určení plnění neodborných služebních úkonů a delegace buď na 
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pověřeného příslušníka v pozici obdobné vrchní sestře jako v belgické 

Zdravotnické komponentě, nebo samostatného zdravotnického manažera 

(zástupce velitele obvaziště) jako u Maďarských obranných sil. 

• Obecný problém se zdůvodňováním výdajů na bezpečnost pro praporní 

obvaziště  

v době „klidu“ může řešit zdůraznění toho, že praporní obvaziště jsou z 

pohledu civilních zdravotnických pracovníků tak úzce specializována, že to 

může činit problémy při potřebě rychlého zapracování civilního 

zdravotnického personálu v době krize. 

Tato strategie připomíná, že vyšší fluktuace personálu není s ohledem na 

specifika obvaziště jako pracoviště zdravotnické pomoci žádoucí. Na personál 

obvazišť je kladena celá řada rozšiřujících nároků oproti standardnímu 

zdravotnickému personálu, přičemž jejich odborný zdravotnický výcvik je 

získáván v podmínkách obvazišť mnohem pomaleji a udržován velmi obtížně. 

Ačkoliv zdravotničtí pracovníci podle nařízení NGŠ AČR mají absolvovat přibližně 

50 % pracovní doby na odborném pracovišti, tato čísla u bojové jednotky podle 

vyjádření respondenta i mé vlastní zkušenosti neodpovídají realitě. Pokud zvážíme 

respondentem odhadovanou dotaci odborných stáží okolo 15 %, získává tak 

obvaziště NLZP s roční praxí výkonu ve zdravotnictví až po více než 6 letech 

služby. Toto získávání zkušeností navíc může být degradováno i značně 

nespojitým průběhem odborných stáží. 

6.2.4 SO strategie: Jak pomocí svých silných stránek využít příležitosti  

SO strategie, která vychází ze SWOT analýzy, je ve vojenském prostředí výrazně 

ovlivněna nízkou responsivitou vyšších celků k nárokům a připomínkám 

vycházejících od celků nižších. V prostředí AČR žádná SO strategie obvazišť 

nebyla identifikována. Jediné SO strategie se povedlo nalézt u belgické 

Zdravotnické komponenty, viz kapitola 5.2.5. 
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6.3 Úpravy modelu obvaziště AČR 

Při rozvaze nad strategiemi SWOT v AČR a při porovnání stavu vůči jiným 

armádám vystupuje několik skutečností, které dále seřadím podle naléhavosti. 

1. Nutnost zabránění fluktuace personálu. 

2. Nutnost snížení objemu administrativní činnosti. 

3. Zvýšení objemu odborné přípravy. 

4. Navýšení nyní hraničních počtů odsunové techniky a odsunových týmů. 

S ohledem na řešení výše zmíněných skutečností navrhuji upravit současnou 

podobu praporních obvazišť v AČR níže uvedeným způsobem a tím odpovědět na 

výzkumnou otázku č. 3. 

3. Jaký model je na základě komparace možné uvažovat jako alternativu  

k aktuálnímu pojetí praporních obvazišť v AČR? 

Při řešení těchto dílčích skutečností nelze žádný porovnávaný model převzít 

jako celek. Prakticky každé uspořádání zdravotnické služby a obvazišť v nich 

vykazuje tyto dílčí problémy nebo jejich část anebo by reforma do alternativního 

modelu přinesla pravděpodobně vysoké finanční a organizační náklady za 

současného vzniku nových rizik, viz belgická Zdravotnická komponenta a její 

analýza v kapitole 5.2.5.  

Navrhuji: 

1. Zařadit do sestavy obvaziště důstojnickou pozici zdravotnického manažera. 

2. Zahrnout obvaziště do roty zabezpečení. 

3. Navýšit počet 4místných odsunových prostředků LR 130Z nebo jeho 

ekvivalentu o jeden kus na prapor a přidání odsunového týmu. 

4. Zvážit strukturování obvazišť podle účelu jednotky. 
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6.3.1 Dopady zařazení pozice zdravotnického manažera  

Navrhuji zařadit do personální sestavy praporních obvazišť zdravotnického 

manažera v důstojnické hodnosti. Činnost těchto manažerů by spočívala 

v zastupování obvaziště jako de facto čety svého druhu na poradách velení 

roty/praporu, plánování a dekonflikce zdravotnického zabezpečení a výcviku, 

plánování a dekonflikce odborných stáží zdravotnického personálu, vedení 

výcvikové a plánovací dokumentace, vedení skladů MU 2.5 a jiné materiálové 

evidence, vyřizování požadavků a rozkazů v systému DEPO. 

Očekávaným dopadem takovéto pozice je zvýšení komfortu pracovního 

prostředí pro lékaře a NLZP a z toho plynoucí možná nižší fluktuace, zvýšení 

rychlosti získávání zkušeností v odborném zdravotnickém prostředí u lékařů  

a NLZP. Koncentrace výkonu plánování a velení obvaziště do jedné funkce by také 

mohla zlepšit komunikaci a předávání informací mezi odborným personálem, 

který se může míjet při plnění úkolů a stáží mimo útvar. 

Rizikem zařazení zdravotnického manažera je přerušení vojenské hierarchie 

tím, že praktická koordinace a velitelská činnost by byla vykonávána příslušníkem 

s možným nižším hodnostním zařazením, než je běžné u lékaře.  

6.3.2 Dopady zahrnutí obvaziště do roty zabezpečení  

Toto doporučení vychází ze struktury zmiňované respondentem polské armády, 

kdy je majetek obvaziště evidován pod rotou logistiky. S obdobným doporučením 

pro jednotky lehkých motorizovaných praporů se můžeme setkat i v soudobé 

vojenské literatuře (Zahradníček, 2014). Přičemž autorem navrhovaný počet  

2 odsunových skupin raněných je z hlediska modelového příkladu v této práci 

poddimenzován. 

Očekávaným dopadem této změny je další snížení velitelské a neodborné 

pracovní zátěže NLZP a lékařů obvazišť. V tomto pojetí specializované čety 
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v rámci tabulkové struktury roty zabezpečení by se obvaziště přiblížilo jednotkám 

průzkumu (u 43. VPR k roku 2018 zařazeni pod velitelskou rotou) a ostřelovačům  

(u 43. VPR k roku 2018 zařazeni pod rotou zbraní), přičemž je předpoklad že 

zdravotnický manažer by zastupoval dále obvaziště směrem k veliteli praporu, jak 

je obvyklé u zmiňovaných specializovaných jednotek i přes to, že jsou tabulkově 

řazeny do konkrétní roty. Zároveň je praporní obvaziště jako jednotka více 

navázáno k praporu, a jsou tak zároveň eliminovány nevýhody modelů jiných 

armád prezentovaných v této práci, jako je například externalizace obvazišť od 

jednotek (viz Belgie v kapitole 5.2.5). 

Nevýhodou této koncepce je, že by předpokládala další nutné makro změny ve 

struktuře (lehkých) praporů podle již citovaného Ing. Pavla Zahradníčka, jako 

například právě vznik zastřešujících rot zabezpečení. 

6.3.3 Dopady navýšení odsunové kapacity 

Aktuální odsunová kapacita obvaziště 43. VPR ve vzdálenosti 5 km od přední 

linie styku s nepřítelem a s uvažovanou hodinou převozu je adekvátní přibližně 

pro 480 vojáků podle modelového příkladu (Humlíček, Psutka, Witt, 2006, s. 46). 

Ve shodě s respondentem navrhuji navýšení o jeden odsunový tým 

(záchranář/sestra a řidič – sběrač raněných) na praporním obvazišti. Teoretická 

kapacita v modelovém příkladu by vzrostla na 640 zajištěných vojáků v boji při 

ideální distribuci raněných.  

Zároveň toto navýšení vytváří zachovanou hraniční odsunovou kapacitu i při 

ztrátě jednoho zdravotnického odsunového prostředku nebo jeho osádky. 

6.3.4 Důvody pro strukturování obvazišť podle typu jednotky 

Většina zkoumaných armád strukturuje praporní obvaziště podle typu 

zabezpečované jednotky. Tento fakt potvrdili respondenti belgické, maďarské  
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i slovenské armády. Situace personálních tabulek obvazišť v závislosti na určení 

jednotky je nejasná pouze v polské armádě a respondent nebyl schopen 

identifikovat hlubší zámysl, s jakým jsou v polské armádě obvaziště přičleněná ke 

konkrétním jednotkám plánována. Maďarský respondent uvádí zvláštní strukturu 

obvazišť používanou pro speciální síly, CBRN jednotky a jednotky CO. 

Slovenský příklad zmiňuje tabulkovou nepřítomnost lékaře u jednotek palebné 

podpory (dělostřelecký oddíl, raketometný oddíl) a nižší počty odsunových 

prostředků těchto jednotek s odkazem na podstatu jejich úkolů a z nich plynoucí 

nižší možnost ohrožení. S ohledem na standardy NATO tento postup nelze 

doporučit. Například v amerických OS je ROLE 1 vždy první etáží, kde je 

poskytnuta dammage control resuscitation pod dohledem lékaře (Emergency War 

Surgery, 2013). S ohledem na náročnost personálního zabezpečení praporních 

obvazišť lékaři je však tento postup jednou z možných nouzových alternativ řešení 

při personálních potížích. 

V rámcové shodě s tímto příkladem je i přístup belgické Zdravotnické 

komponenty, která plánuje členit pracoviště ROLE 1 v závislosti na typu jednotky 

tímto klíčem: 

• „Lehké, pro výsadkový prapor. 

• Střední, pro motorizované/mechanizované prapory. Stejný typ bude použit pro 

prapor ISTAR, resp. pro jeho průzkumnou rotu. 

• Verze pro jednotky bojové podpory (ženijní, dělostřelecké prapory). Tento typ je těžší 

a více statický. 

• Verze pro nasazené velitelství, statická“ (viz Příloha 4). 

S ohledem na úspěšnou praxi standardizace jednotek obvazišť podle typu 

zabezpečovaného útvaru lze zvážení tohoto postupu doporučit i v podmínkách 

AČR. Snížení počtu lékařů, případně jejich vypuštění z tabulek ROLE 1, by bylo 

s ohledem na obvyklé postupy u ROLE 1 pouhou alternativou. 
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6.4 Problematika dalších úrovní ROLE 

Při studiu a srovnávání zdravotnických služeb vyvstává i otázka dimenzování 

navazujících stupňů v systému ROLE v AČR. S kompletní strukturací a naplněním 

jednotkami všech úrovní ROLE se mezi srovnávanými armádami setkáváme pouze 

v belgickém (viz kapitola 2.5.4) a polském případě (viz kapitola 2.5.2). 

V současné AČR se polní nemocnice snaží být schopné variabilně plnit úkoly 

ROLE 2 a úkoly zasahující až k úrovni ROLE 3 (viz kapitola 2.12 a popis ROLE 2+). 

Obě polní nemocnice jsou také zabezpečeny pouze jedním sdíleným logistickým 

prvkem roty nemocniční podpory, přičemž podle soudobé vojenské literatury se 

pro úkoly ROLE 2+ předpokládá samostatná logistická četa a pro úkoly ROLE 3 

samostatná rota logistiky. Tato otázka je však natolik komplexní, že zasluhuje 

vlastní monografii nebo akademickou práci. 

6.5 Přínosy práce 

Základním přínosem předkládané práce je identifikování slabých stránek 

současného modelu praporních obvazišť v AČR a návrh možných zlepšení. 

Praporním obvazištím jako takovým se nevěnuje mnoho odborné literatury. 

V medicínské literatuře jsou obvykle zmiňována v učebnicích chirurgie, 

ve vojenské literatuře je zmíněna jejich existence v sestavě praporu, v lepším 

případě jsou rozpracovány jejich nároky na logistické zabezpečení. Předkládaná 

práce i se svými závěry je pravděpodobně ojedinělou na dané téma v českém 

prostředí a může díky tomu přispět k soudobému stavu poznání v aplikovaném 

obranném výzkumu.  
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Aktuálně je velmi obdobná problematika řešena v projektu s cílem stanovit 

nový vnitřní předpis MO s názvem „Zabezpečení schopností Role 1“ a zpracovat 

český obranný standard s názvem „Požadavky na materiálně technické 

zabezpečení schopností Role 1“. Tento projekt ještě není uzavřen (jeho průběžné 

výsledky nejsou známy), tvorbu standardu můžeme čekat až v horizontu 1 roku či 

2 let. Tato práce tak může mít reálný přínos pro tvorbu tohoto vnitřního předpisu, 

případně i zmíněného českého obranného standardu. 



107 

7 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zaměřila na analýzu a komparaci postavení a úkolů 

praporních obvazišť AČR vůči čtyřem vybraným armádám v rámci NATO – 

Slovensku, Polsku, Maďarsku a Belgii. Cílem této práce bylo nalezení vhodného 

modelu pro působení praporních obvazišť v rámci AČR. Pro tvorbu modelu byly 

stanoveny tři základní výzkumné otázky. První z nich zjišťovala, jak se liší 

praporní obvaziště v oblasti legislativy upravující jejich působení, organizační 

struktury v rámci konkrétního celku armády, úkolů a pravomocí obvazišť napříč 

vybranými armádami a v oblasti personálních a technických zdrojů. V této čistě 

popisné rovině práce nejdříve pomocí strukturovaných otázek představila profil 

jednotlivých obvazišť. Velmi unikátní organizační strukturu přitom vykazuje 

belgický příklad, kde jsou obvaziště součástí samostatné zdravotnické 

komponenty, a nejsou stálou součástí praporů či pluků.  

Druhou výzkumnou otázkou pak bylo, jaké jsou silné a slabé stránky 

současného fungování praporních obvazišť, případně jaká rizika a příležitosti 

s sebou jednotlivé modely organizace nesou. Pro zjištění jsme použili aplikovanou 

SWOT analýzu, jejíž závěry nám pomohly určit přínosnost některých odlišností 

v rámci jednotlivých modelů.  

Třetí a poslední výzkumná otázka se ptala, kterým modelem je možné nahradit 

současné uspořádání praporních obvazišť v rámci AČR. Žádný z modelů však není 

vhodné aplikovat v celé šíři jako systém opatření, je však možné a vhodné 

inspirovat se prvky, které patří mezi jejich silné stránky. V prvé řadě je to zařazení 

pozice takzvaného zdravotnického manažera do sestavy obvazišť. Za druhé je to 

zahrnutí obvaziště do rot zabezpečení. Za třetí je to také navýšení počtu stávajících 

odsunových prostředků o 1 kus na prapor, současně s navýšením odsunového 

týmu. Je také možné zvážit vyšší specializaci obvazišť podle typu jednotky, u které 

jsou přiděleny. Ambice práce byly zodpovězením těchto otázek naplněny. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka  Její význam 

4. BRN  4. brigáda rychlého nasazení 

7. MB  7. mechanizovaná brigáda 

AČR  Armáda České republiky  

ARO  Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

AVZDR  Agentura vojenského zdravotnictví  

BARTS Battlefield Advanced – Resuscitations Techniques and Skills 

(Kurz Neodkladné péče v poli) 

BSA  Brigade support area (Brigádní prostor podpory) 

CBRN Chemical, biological, radiological and nuclear defense (Obrana 

proti chemické, biologické, radiologické a nukleární hrozbě) 

CCP  Casualty Collection Point (Rotní hnízdo raněných) 

CEPP Casualty Evacuation Planning Period (plánovaná doba 

evakuace raněných) 

CLS  Combat Life Saver 

CoE  Centre of Excellence (Centrum excelence) 

CO   Civilní obrana 
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CT   Computer Tomography (počítačová tomografie) 

CZdrM  Centrum zdravotnického materiálu 

CZS  Centra zdravotních služeb 

ČSLA  Československá lidová armáda 

EOD  Explosive Ordnance Disposal (Pyrotechnická služba) 

EU   Evropská unie  

FST   Forward Surgical Teams (Předsunutý chirurgický tým) 

FVZ UO/UNOB Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IMC  Intermediate Care (Intermediální péče) 

ISAF  International Security Assistance Force 

JIP   Jednotka intenzivní péče 

MC   Medical Care (Standardní péče) 

MEDEVAC Medical Evacuation (Zdravotnický odsun raněných) 

MIST report Mechanism Injuries Signs Tretments report (Hlášení  

o mechanismu úrazu, povaze a rozsahu zranění, příznacích  

a lécích) 

MTF Medical Treatment Facility (Jednotka třídění raněných) 
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MU   Materiálové uskupení 

NATO  North Athlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 

NGŠ  Náčelník generálního štábu 

NLZP  Nelékařský zdravotnický personál 

NObv  Náčelník obvaziště 

OPL  Omamné a psychotropní látky 

OS   Ozbrojené síly 

OSSR  Ozbrojené síly Slovenské republiky 

OSN  Organizace spojených národů 

OTD  Obchodně-technická dokumentace 

PČR  Policie České republiky 

PCHT   Polní chirurgické týmy 

PN   Polní nemocnice 

POP  Pojízdná převazovna 

POŠ  Praporní ošetřovna  

PREVMED  Preventive Medicine tým (Preventivní zdravotnický tým) 

RDOIT   Rapidly Deployable Outbreak Investigation Team (Rychle 

nasaditelný vyšetřovací epidemiologický tým) 
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(R)RLP  (Rozšířené) Roční lékařské prohlídky 

RTG  Rentgen 

SALTR  Prvotní hlášení o nálezu a situaci raněného 

Spod MO  Sekce podpory Ministerstva obrany  

SÚJCHBO  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (analýza 

silných a slabých stánek organizace a jejích vnějších příležitostí  

a hrozeb) 

TCCC  Tactical Combat Casualty Care (Přednemocniční neodkladná 

péče v taktickém prostředí) 

UNFICYP  United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (Mírová mise 

OSN na Kypru) 

UZ Ultrazvuk 

ÚVN – VFN  Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice 

Praha  

V4 Višegrádská čtyřka, uskupení zemí 

VA Vojenská akademie 

VN Brno  Vojenská nemocnice Brno 

VZÚ  Vojenský zdravotnický ústav 
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WIA  Wounded in action (Raněný v boji) 

ZO   Zahraniční operace 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 

ZZ   Zdravotnický záchranář  
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Příloha 1: Polský respondent Jaroslaw, obvaziště 

18. výsadkového praporu 

Przepraszam Radek ale nadmiar obowiązków i częste zagraniczne wyjazdy 

sprawiły że zapomniałem Ci odpisać. 

1. NFZ w Polsce nie finansuje wydatków ZZM. Jest to w gesti Ministerstwa 

Obrony. 

2. ZZM gospodarczo podlega pod kompanie logistyczną i dowódczo pod 

Dowódce JW. 

3. ZMM nie ma etatu menagera (szkoda). 

4. Tak na kompani znajduje się paramedyk. 

5. Wytyczne i Zarządzenia Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. Jest ich 

dużo. 

6. ZZM nie pełni zadań lekarza ogólnego. 

7. Polska armia dopiero pracuje nad takimi rozwiązaniami ustawowymi są one 

już wprowadzane(są zalecenia ale brak aktów prawnych) narazie leży to w gesti 

Dowódcy JW i procentowo wygląda to różnie. 

8. Nie słyszałem o takich zależnościach pomiędzy ilością środków ewakuacji 

a liczbą żołnierzy. W różnych jednostkach wygląda to różnie. Przypuszczam że 

takie normy są wprowadzane dopiero na czas wojny. W Bielsku są wymagane 

wozy ewakuacji medycznej do przewozu czterech rannych leżących. 

9. Każdy medyk ma plecak medyczny osobisty 1-1. A defibrylatory niestety są 

ograniczone i jest w nich dowolność w różnych jednostkach (AED,Defibrylator) 



 

II 

10. Oczywiście że są zróżnicowane w tak różny sposób że różni się to nawed w 

dwóch takich samych jednostkach. Skąd tak różne naliczenia personelu 

medycznego tego niestety nie wiem ale myśle że chodzi o finanse. ZZMy są 

przepracowane, walczą o zwiększenie etatu i niestety posiłkują się firmami 

prywatnymi.  

 

Obvaziště jsou financována mimo systém financování zdravotnictví, obvaziště 

financuje ministerstvo obrany. 

Obvaziště majetkově podléhá rotě logistiky a velitelsky veliteli praporu. 

Obvaziště nedisponuje pozicí manažera (Škoda). 

Na každé rotě je pozice zdravotnického záchranáře. 

Obvaziště je právně regulováno mnoha předpisy oddělení Vojenské 

zdravotnické služby. 

Obvaziště neplní úkoly závodního lékaře. 

Polská armáda se teprve chystá ustanovit předpisy pro plnění zdravotnických 

stáží v civilních zařízeních. Existují doporučení, ale bez právních účinků. Aktuálně 

se celá oblast nachází pod pravomocí velitele dané jednotky. 

Neznám takovéto vztahy mezi počtem raněných a počtem evakuačních 

prostředků. Domnívám se, že takovéto normy jsou zavedeny teprve ve válečném 

období. 

Každý záchranář má svůj zdravotnický batoh (1 ku 1). Defibrilátorů a AED je 

méně a jsou dostupné v různých jednotkách. 



 

III 

Obvaziště v polské armádě se liší personálním obsazením dokonce i ve dvou 

typově stejných jednotkách. Odkud tato situace pochází, si nejsem vědom, ale je 

podmíněna financemi. Obvaziště jsou přetížena, žádají zvětšení tabulek, a dokonce 

jsou posilována i soukromými firmami. 

  



 

IV 

Příloha 2: Slovenský respondent Marián, obvaziště 

22. mechanizovaného praporu 

Dobrý deň, posielam Vám odpovede na Vaše otázky ktoré ste posielali 

kpt. MUDr. Harmócimu. 

1. Je Vaše praporní obvaziště poskytovatelem zdravotních služeb (vyúčtování 

péče pro pojišťovny aj.)? 

Nie, nie je poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti. 

2. Je Vaše praporní obvaziště součástí roty logistiky, nebo jiné struktury 

zabezpečení praporu, nebo je přiděleno zcela zvenčí? 

Obväzisko 22. mechanizovaného práporu je samostatnou jednotkou práporu. 

3. Disponuje prap. obvaziště zdravotnickým důstojníkem (zdravotnický 

manažer)? 

Obväzisko má jediného důstojníka a je nim „náčelník obväziska – lekár“. 

4. Je na rotách praporu zdravotnický záchranář, případně je na úrovni čet? 

Na rotách nie je zdravotnícky personal, na rotách máme len nezdravotnícky 

personal ktorý prešiel výcvikom CLS (Combat lifesaver). 

5. Jak je upraveno obvaziště po legislativní stránce? 

Činnosť obväziska upravuje zákon č. 281/2015 Z., z. o štátnej službe 

profesionálních vojakov, § 123. Link: http://www.epi.sk/zz/2015-281. (Pre bližšie 

info pošlite doplňujúce otázky.) 



 

V 

6. Plní praporní obvaziště úlohy závodních lékařů? (tj. Je činnost obvaziště  

a praporní ošetřovny oddělena?) 

Činnosť práporného obväziska a (v OS SR) posadkovej ambulancie je oddelená. 

Posadková ambulancia je detašovaným pracoviskom Ústrednej vojenskej 

nemocnice v Ružomberku, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 

7. Jaký je požadovaný a reálný objem stáží zdravotnického personálu v rámci 

výcviku? 

Po legislatívných problémoch začnú stáže príslušníkov obväziska až tento rok 

takže ešte nie som schopný na túto otázku odpovedať. 

8. Podle doktríny SHAPE AD 85-8 by měl 1 odsunový prostředek s posádkou 

(řidič a zdravotník) připadat na 130 vojáků v boji, za předpokladu že odsunové 

vozidlo pojme 3 raněné. Jaký je tento poměr ve vaší armádě a kolik raněných 

pojme váš odsunový prostředek? 

Naše obväzisko disponuje rôznymi typmi odsunových prostriedkov, všetky 

majú kapacitu 4 lôžka pre ležiacich ranených (okrem jedného ktoré má „len“ tri 

lôžka). Pomer v našom prápore je jeden odsunový prostriedok na 120 vojakov. 

9. Odpovídá technické vybavení obvaziště jeho personálním počtům? A v jakém 

poměru? 

Prosím konkretizujte otázku (neviem odpovedať). 

10. Liší se ve vaší armádě personální složení obvaziště v závislosti na druhu 

vojska, u kterého je obvaziště přiděleno? Jak? Spravidla všetký obväziska sú 

rovnaké , výnimkou sú obväziska palebnej podpory (Delostrelecký oddiel, 



 

VI 

Raketometný oddiel ), ktoré nemajú tabuľkovo lekára, a vzhľadom na nižšie počty 

útvaru a bojové poslanie majú aj nižší počet odsunových prostriedkov. 

Neváhajte ma kontaktovať aj telefonicky: 00421 910 *** ***. 

S pozdravom  

rtm. Marián  

starší zdravotník  

22. mechanizovaný prápor Michalovce 
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Příloha 3: Maďarský respondent, odpověď z úrovně ROLE 1 

zprostředkována maďarským vojenským ataché, plk. Taliánem 

Dear Kristof! 

Answers: 

1. From ministry of Defence only. 

2. It is an independent organization of the battalion. It does not belong to any 

company. It is directly linked to the BTN commander.  

3. It does. We call him leader assistant. 

4. No devoted medics in the companies. Only Combat Life Savers. At least one 

per each squadron. 

5. No there is not. We Use SOPs only. Medically we rely on civilian law. But the 

curriculum, the competence of the medical personnel is described in a special army 

law. 

6. Yes, they do common healthcare.  

7. Each medical personnel has 24 days per year to serve in a civilian healthcare 

provider organization. But they are not bound to do it. Before each deployment 

they have to go to the Hospital of The Army for at least two weeks. 

8. 4 litter patients per each ambulance. 150-200 persons per each ambulance. But 

I am not allowed to tell you more detailed numbers. 

9. In the aidstations we have 5 defibrillators. No monitors on the ambulances. 

Monitors are only in the field hospital (ROLE 1). But we have only two per each 



 

VIII 

BTN. This means 1 monitor for 400 men. In case of a war this number would 

increase we don't know how much.  

10. Currently there is no difference written in between ROLE 1s. Specialization of 

an AID STATION depends on the task of the BTN is currently having. For example 

CBRN, DISASTER RELIEF, SPECIAL FORCES tasks. 

Richard 

 

OBV jsou financována pouze ministerstvem obrany. 

OBV jsou nezávislou jednotkou v rámci praporu. Nepodléhají žádné rotě. Jsou 

přímo podřízena veliteli praporu. 

Ano, máme zdravotnického manažera, nazýváme jej asistentem velitele. 

Nedisponujeme žádnými záchranáři na rotách, ale alespoň 1 CLS na družstvo. 

Ne, nejsou. Řídíme se pouze SOP. Zdravotnická péče závisí na civilním právu, 

ale kompetence a nutné curriculum pro působení na funkci je řešeno odděleně 

vojenskou legislativou. 

Ano, provádějí běžnou péči. 

Každý zdravotnický pracovník by měl absolvovat 24 dní v civilním 

zdravotnickém zařízení, ale není to závazná podmínka. Před nasazením 

v zahraniční operaci musejí odsloužit 2 týdny ve vojenské nemocnici. 

4 lůžkoví pacienti na každou sanitu, přibližně 150–200 osob na každou 

ambulanci. Bohužel, nejsem oprávněn Vám sdělit přesná čísla. 
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Na OBV máme 5 defibrilátorů. Žádné monitory v sanitách. Monitory se 

nacházejí pouze v polní nemocnici, ale pouze 2 na každý prapor, což znamená 

přibližně 1 na 400 mužů. Ve válečném stavu toto číslo pravděpodobně vzroste. 

Ano, existují rozdíly mezi obvazišti. Například pro CBRN, Speciální síly a úkoly 

pomoci při katastrofách. 
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Příloha 4: Belgický respondent, plukovník Wouter Weuts, velitel  

2. elementu belgické Zdravotnické komponenty  

1. It is financed by the MOD. 

2. Where does your Battalion Aid Station takes place in the organisational 

structure of the Battalion itself? Is it a part of the Company of Logistics, or any 

other company for the securing support of the Battalion, or is it just an outside part 

of the Battalion? The BEL Role 1 means are NOT part of the Infantry Bataljon 

structure. They are provided by separate Medical Units, that fall directly under the 

command of a Medical Component Commander (at the same level as the Land 

Component Commander). 

3. Does your Battalion Aid Station have a position of the paramedic sergeant or 

the paramedic manager? Yes. The Commander of the Role 1 is the Role 1 physician; 

the ‘Chief NCO’ is a paramedic. There is also a nurse NCO, but this is considered 

as a technical function and, even if the nurse is sometimes higher in rank, the nurse 

is NOT the ‘Chief NCO’ of the Role 1. 

4. Are there any paramedics devoted to the companies of the Battalion 

themselves? Do the Companies of the Battalion have their own paramedics? Or 

eventually, are there separated paramedics for the Platoons? We actually plan to 

support each Coy with ONE Role 1 (we do not use the term Bataljon Aid Station 

anymore). In this sence, each Coy has its own Role 1, consisting of a Role 1 MTF 

(with physician, nurse, Chief NCO and medic) and TWO armored Ambulances 

(each with 2 paramedics and a medic-driver). Additionally, inside the Coy itself, 

there is ONE ‘Combat Life Saver’ per section of 10 soldiers. 

5. Is there any legislative about the position of the Battalion Aid Station inside 

your army? Not that I am aware of. 
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6. Does the Battalion Aid Station provide also a common healthcare for the 

soldiers as general practitioner (GP) of the Battalion? (Do you have a division 

between functions of the Battalion Aid Station and a 

Battalions´Surgery/Ambulance/GP? Yes.) On a day-by-day basis, soldiers go to a 

military Regional Medical Center at the garrison, where we have military general 

practitioners for the sick-call. Soldiers are also allowed to go to any civilian doctor 

and request reimbursement by the military. This means that Role 1 Spt is 

considered an ‘Operations and Training’ matter, and the Regional Medical Centers 

are considered as peacetime support. 

7. What is the required amount of the practical training (internships in the 

hospitals, ambulance service etc.) for the members of the Battalion Aid Station? 

And what is the real amount they fulfil? Emergency Physicians are required to 

work approximately 440 Hr per year in a civilian emergency setting, but often do 

more. Nurses are employed in the Military Hospital in Brussels on a day-by-day 

basis and are only posted in the Role 1’s for training, exercises and deployments. 

Paramedics do a minimum of approximately 180 Hrs per year in hospital or 

emergency services and academic training, and sometimes do a bit more. Medic-

drivers do not work in hospitals or emergency services, but have a (limited) 

continuous medical training cycle. 

8. According to the doctrine SHAPE AD 85-8 (for further details view the NATO 

logistics handbook – Chapter 16 – Medical Support) one paramedic ambulance car 

with the doctor and paramedic should be assigned to 130 of soldiers in the battle. 

(Accepting the presumption that one paramedic ambulance car is able to transport 

3 injured soldiers) - How many injured persons can your paramedic ambulance car 

transport? And how many soldiers are there in your Battalion/in your army for one 

paramedic ambulance car? 
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Most tactical ambulances have a capability of 3 stretcher patients. However, 

there is a tendency to go to TWO stretcher patients (allowing for a higher level of 

care) for new vehicles, mid-life updates of existing vehicles etc… In theory, there 

are approximately 60 to 100 soldiers per Ambulance car, but the number of 

Ambulance-cars can be adapted during the planning phase of an operation. 

9. Related to the figures of the personnel, is there enough of the technical 

equipment (monitor/defibrillator etc...) in yourBattalion Aid Station? What is the 

proportion between the personnel and the technical equipment? In planning, we 

have three monitor/defi’s per Role 1 (=per Coy): ONE in the MTF, and ONE in each 

ambulance. This is a difficult question: when is enough, enough? 

10. Are there any differences in the functions of the Battalion Aid Station related 

to the type of the unit where is assigned to? How does the Battalion Aid Station 

differ between the different types of units, battalions etc.? 

We are currently planning with several types of Role 1’s: 

• A Light version for Airborne Bn. 

• A Medium version for Medium (motorized infantry) Bn. This type is also 

planned for ISTAR Bn / Recce Coy. 

• A version for Combat Support Units (e.g. Engineer Bn, Arty Bn). This 

type is heavier and more static. 

• A version for a deployed HQ (=’static’). 

Colonel Wouter Weuts 
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Obv je financováno MO. 

Obvaziště nejsou součástí praporů. Jsou přímo podřízena Velitelství 

zdravotnické komponenty, tj. složce Vojenského zdravotnictví, která je 

organizována jako separátní složka armády, jako například celé Pozemní síly. 

Lékař je velitelem obvaziště, nadřízeným všem NLZP, jako je vždy záchranář. 

Jsou zde i sestry, avšak jsou považovány za výkonnou funkci a může jím být 

veleno pověřeným záchranářem, ačkoliv samy mohou mít vyšší hodnost. Přesto 

nejsou nikdy nadřazenými ostatním na ROLE 1.  

V současné době plánujeme podporovat každou rotu jednou ROLE 1 (Už 

nepoužíváme termín praporní obvaziště). V tomto smyslu každá rota má jednu 

svoji ROLE 1, která zahrnuje ROLE 1 MTF (tedy s lékařem, sestrou, vedoucím 

praporčíkem a zdravotníkem) a dále se dvěma obrněnými ambulancemi (každá 

se záchranářem a řidičem-zdravotníkem). Navíc na každou sekci o 10 lidech 

připadá jeden CLS. 

Nejsem si žádného vědom. 

Ano, vojáci mohou denně navštívit Oblastní zdravotnické centrum v kasárnách, 

kde jsou přítomni vojenští praktičtí lékaři pro běžnou zdravotnickou péči. 

Vojákům je taktéž povoleno navštěvovat civilního lékaře a požadovat proplacení 

výdajů po armádě. Tzn. ROLE 1 je určena pro podporu v operacích a výcviku, 

Oblastní zdravotnické centrum je podporou v míru. 

Po lékaři urgentní medicíny je vyžadováno 440 hodin ročně na civilním 

pracovišti urgentní medicíny, ale často dělají více. Sestry jsou běžně zaměstnány 

v Královské vojenské nemocnici v Bruselu na každodenní bázi a k Roli 1 jsou 

vysílány pouze na výcvik, na cvičení a nasazení. Záchranáři provádějí minimálně 

180 hodin práce v nemocnici nebo na záchranné službě, případně se účastní 
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nácviku v kurzech. Někdy limit 180 hodin lehce přesahují. Řidiči-zdravotníci 

nepracují v nemocnicích nebo u záchranné služby, ale procházejí omezeným 

kontinuálním zdravotnickým výcvikem. 

Většina taktických ambulancí má kapacitu pro 3 pacienty na nosítkách. Avšak 

tendencí je směřovat ke dvěma ležícím pacientům na prostředek (z důvodu možné 

vyšší úrovně péče), což umožňují nová vozidla, případně úpravy již existujících 

vozidel v průběhu jejich dosavadního užívání. Teoreticky máme tedy  

60–100 vojáků na ambulanci, ale počty vozidel mohou být upraveny v průběhu 

plánovací fáze operace. 

Plánujeme obsazení třemi monitory/defibrilátory na úrovni ROLE 1 (tj. na rotu), 

jeden na MTF (Medical treatment facility) a jeden v každé sanitě. Ale to je těžká 

otázka, kdy je dost opravdu dost? 

Nyní plánujeme několik typů ROLE 1. 

• Lehké, pro výsadkový prapor. 

• Střední, pro motorizované/mechanizované prapory. Stejný typ bude 

použit pro prapor ISTAR, resp. pro jeho průzkumnou rotu. 

• Verze pro jednotky bojové podpory (ženijní, dělostřelecké prapory). 

Tento typ je těžší a více statický. 

• Verze pro nasazené velitelství, statická. 
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Příloha 5: Český respondent, nrtm. V. H., zdravotnický záchranář 

praporního obvaziště 43. VPR 

Praporní obvaziště je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona 

č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

avšak poskytovatelem značně specifickým. Respektive tímto zákonem je jejich 

působení omezeno na cituji: „krizové situace". Což vyvolává otázku, zda jsou 

praporní obvaziště ve prospěch civilního obyvatelstva aktivovatelná i mimo 

tzv. „krizové stavy", které na rozdíl od „krizových situací" naše legislativa zná 

a přesně je definuje. Mimo této nejasnosti jsou praporní obvaziště v AČR chápána 

jako specifický poskytovatel zdravotních služeb pouze pro vojáky z povolání, a to 

v rámci výcviku, operace nebo neodkladné péče. Blíže tuto problematiku definuje 

vyhláška č. 156/2015 Sb., vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb 

vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání 

může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách 

organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách 

poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli). 

Obvaziště je zcela samostatnou jednotkou. V dílčích úkolech v mírovém životě  

a výcviku mohou jednotlivci absolvovat výcvik v rámci větších jednotek. 

S ohledem na vytíženost úkoly (stáže, zabezpečení) prakticky neprobíhá výcvik 

samotného personálu obvaziště dohromady, s výjimkou celoútvarových cvičení, 

kterých se podstatná část personálu účastní. I na těchto cvičeních ale může být 

personál kdykoliv odvolán v zájmu plnění zdravotnické odsunové péče. 

Ne, v zásadě jeho možnou činnost (plánování, zastoupení velitele 

v nepřítomnosti, objednávky a kontroly materiálu, vkládání rozkazů do systému) 

vykonává několik vojáků nad rámec svých povinností, případně se k těmto 

povinnostem doplňuje ještě zastoupení velitelů v době jejich nepřítomnosti. Je 

pravděpodobné, že činnost zdravotnického manažera by přispěla k častějšímu 

odbornému výcviku personálu. 
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Ano je. Je součástí velitelského družstva. Náplň jeho činnosti významně závisí 

na veliteli roty, případně vedoucím praporčíkovi. Z osobní zkušenosti jsem 

prováděl veškerý zdravotnický výcvik roty, případně jsem domluvil náhradu, 

zpracovával objednávky a udržoval materiál, koordinoval své stáže s velitelem. Na 

jiných rotách ale velitelé někdy nevědí "kam s ním", zdravotničtí záchranáři jsou 

využíváni jako písaři, pomocníci výkonného praporčíka nebo technika, mohou jím 

být případně činěny potíže v plnění odborných stáží zdravotnického personálu. 

Viz odpověď na otázku 1. Naše legislativa s pojmem „útvarové obvaziště" 

nepracuje jinde než ve vyhlášce č. 156/2015 Sb. Činnost a náplň výcviku je určena 

PROG 1-3/ZDRAV, zdravotnické zabezpečení jiných jednotek se provádí podle 

ZDRAV 6-2, významné je dále pro činnost praporních obvazišť nařízení NGŠ AČR 

čj. 25-51/2008/DP-3696 o podmínkách provádění stáží odborného zdravotnického 

personálu. 

Ne, resp. nikoliv v rámci svého zařazení na praporním obvazišti. Je obvyklé, že 

personál praporního obvaziště stážuje na CzS v případě špiček vytížení ordinace, 

tj. očkování, chřipkové epidemie. V případě ročních lékařských prohlídek  

a rozšířených lékařských prohlídek vojáků z povolání a testování na OPCHL 

personál praporního obvaziště plánuje rozpisem objednaných příslušníků činnost, 

koordinuje odvezení vzorků k testům OPCHL a jsou zároveň nápomocni na CzS. 

Podle nařízení NGŠ AČR čj. 25-51/2008/DP-3696 jde o minimálně 50 % pracovní 

doby. Tato doba je dále členěna na poloviny mezi místně příslušné CzS a civilního 

poskytovatele zdravotnických služeb, kde zdravotnický odborný personál provádí 

stáž. V případě 43. VPR je ve smlouvách o poskytované praxi tato doba vždy 

výslovně omezena na maximálně 50 % pracovní doby na civilním pracovišti. 

Z mojí reálné zkušenosti vyplývá, že za 6 let služby (tj. 336 týdnů služby včetně 

dovolených) mi bylo umožněno pracovat na odborné stáži zdravotnického 

personálu u civilního poskytovatele zdravotnických služeb přibližně 49 pracovních 
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týdnů, za předpokladu pracovního týdne o délce 40 hodin. Tato dotace se blíží 

k reálným 15 % fondu pracovní doby. 

Odsunový prostředek LR 130Z umožnuje převoz 4 ležících pacientů. Tyto 

prostředky jsou aktuálně k dispozici 3. Tyto počty by odpovídaly bojovému 

zdravotnickému zajištění přibližně 480 vojáků. Za úvahy, kdy jednu sanitu 

nahradíme vyšším počtem míst, by teoreticky mohla zajistit až 640 vojáků, avšak 

při ideální distribuci raněných, které nelze dosáhnout. Při kolísajícím stavu 

550 příslušníků praporu by mělo být toto zabezpečení pravděpodobně navýšeno 

přinejmenším o jednu osádku s odpovídající technikou. 

Ano, odpovídá. Sanity LR 130Z jsou vybaveny ventilátory Drager s napojenými 

kyslíkovými láhvemi, monitory/defibrilátory Corpuls 3 (případně nově 

zaváděným Primedic DefiMonitor EVO), ke každému sanitě náleží záchranářský 

batoh. Jeho obsah byl mírně upraven a přibližně odpovídá standardům ZZS 

Středočeského kraje, podle kterých byl zpracován vlastní standard vč. záznamu 

o zásahu. NLZP a řidiči toho času početně plně dostačují k svěřené výjezdové 

technice. Při plné obsazenosti výjezdových prostředků ale nemusí dostačovat 

personál na rozvinuté ROLI 1, kde od léta 2018 bude podstav jednoho lékaře 

a jednoho NLZP. Podstavy lékařů na praporních obvazištích nebo jejich rychlá 

fluktuace jsou chronickým problémem velké části praporních obvazišť v AČR. 

Nárazově se využitelné stavy odsunové a automobilní techniky mohou nacházet 

v nepojízdném stavu. V tomto případě je třeba mít na zřeteli relativně vysoký 

nájezd techniky, případně její unikátnost a tím komplikovanou opravu. V případě 

rozvinuté ROLE 1 u 43. VPR se totiž využívá místo obvyklé POP-2 pojízdná 

převazovna POP-3, toho času v jediném provozovaném kuse v rámci AČR. 

Ano liší, liší se hodnostní zařazení například u specializovaných pluků 

(31. plrchb, 25. plrb), případně samotné vybavení jednotek, kdy je místo 

monitoru/defibrilátoru 44. lmpr vybaven na svých odsunových prostředcích pouze 
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defibrilátorem. Obvyklou praxí jsou také různé poměry personálu na tabulce 

zdravotnického záchranáře a zdravotní sestry, které často nekorelují s jejich 

získaným specializačním vzděláním. Výhodou je v tomto případě, že daný stav 

registrační autorita NLZP (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů) zná a toleruje v ozbrojených silách vykonávanou praxi i na 

jiném systematizovaném místě, než kterému by odpovídalo specializační 

vzdělávání. Po novelizaci zákona 96/2004 sb. v září 2017, která ruší registrace 

a kreditový systém bez výhledu na budoucí náhradu, se ale další řešení této 

problematiky zdá v rámci AČR obsolentní. Mělo by být ale zohledněno při 

případném dalším zavedeném registračním a kreditovém systému. 


