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Abstrakt 

Obsahem bakalářské práce bude analýza vyčleňování sil a prostředků Armády 

České republiky vzhledem k platným právním normám. Cílem práce bude 

analyzovat reálné krizové situace, jejich komparace vzhledem k platným Směrnicím 

a personální kapacity AČR. 

V teoretické části budou vymezeny základní pojmy a právní předpisy pro účely 

bakalářské práce. Dále budou popsány zásady vyčleňování a požadování sil a 

prostředků AČR dle platných právních norem. V závěru teoretické části budou 

krátce představeny hlavní útvary vyčleňovaných sil a prostředků.   

Praktická část se bude zabývat analýzou nasazení AČR pro potřeby IZS ve 

stanoveném časovém období, tyto reálné krizové situace budou posouzeny 

v kontextu vyčleňovaných sil a personálních kapacit. Cílem analýz příslušných 

dokumentů, statistik a několika rozhovorů bude získání pohledu na efektivnost a 

dostatečnost vyčleňovaných sil. 

Klíčová slova 

Armáda České republiky, integrovaný záchranný systém, nevojenské krizové 

situace, síly a prostředky Armády České republiky.  



 

 

Abstract 

The content of the thesis is the analysis of the earmarking of forces and resources 

of the Czech Armed Forces due to applicable legal standards. The goal will be to 

analyze the real crisis situations, their comparison with current Guidelines and 

personnel capacity of the Czech Armed Forces.  

The basic concepts and legal regulations for the purpose of bachelor thesis will be 

defined in theoretical part. Furthermore, the principles of earmarking and 

requesting forces and resources of the CAF will be described in accordance with 

applicable legal standards. At the end of the theoretical part, the main departments 

of earmarked forces and resources will be briefly introduced.  

The practical part will deal with the analysis of the CAF deployment for the favor 

and needs of the IRS in the given time period. These real crisis situations will be 

assessed in the context of the earmarked forces and personnel capacities. The goal of 

the analysis of relevant documents, statistics and several interviews will be to gain 

insight into the effectiveness and sufficiency of the earmarked forces.  

Keywords 

Czech Armed Forces, forces and resources of the Czech Armed Forces, integrated 

rescue system, non-military crisis situations.   
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1 ÚVOD 

Čím dál častěji se globálně setkáváme s krizovými situacemi nevojenského 

charakteru, které zasahují do našeho každodenního života. Vzhledem k tomu, že 

se v této práci budu zabývat Českou republikou, jako příklad uvedu povodně 

v letech 1997 a 2002, které jsou zároveň největšími mimořádnými událostmi 

přírodního charakteru na našem území. Nemusí se ovšem jednat pouze o 

v minulosti často frekventované povodně, ale i o situace jako znečišťování 

základních složek životního prostředí, globální oteplování a s ním spojený úbytek 

vody nebo všemi obávané teroristické útoky. Situace ve světě se z tohoto úhlu 

pohledu zhoršuje a představuje zásadní ohrožení životů a zdraví občanů České 

republiky.  

Tyto situace je Česká republika připravena řešit díky vyspělému systému 

součinnosti a poskytování pomoci nazývaným Integrovaný záchranný systém. Je 

to unikátní systém koordinace a kooperace zasahujících složek, který vznikl právě 

pro řešení mimořádných událostí nevojenského charakteru. 

Mezi základní složky IZS patří Hasičský záchranný sbor České republiky, 

jednotky PO, poskytovatelé zdravotnických služeb a Policie České republiky Další, 

často opomíjené složky, disponují zkušenostmi a technikou bez které by základní 

složky byly oslabeny nebo zcela neúčinné. Takovou složkou je Armáda České 

republiky, která kdysi, před zrušením povinné vojenské služby v roce 2005, patřila 

mezi hlavní aktéry při řešení krizových situací jak vojenského, tak nevojenského 

charakteru. Své schopnosti velmi dobře předvedla při řešení povodní v letech 1997, 

2002 a dalších.  

Přestože Armáda České republiky prošla mnoha reorganizacemi, zmenšováním 

rozpočtů a významným úbytkem sil po její profesionalizaci, stále se jedná o velmi 
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významnou složku Integrovaného záchranného systému, která je schopna velmi 

efektivně a spolehlivě plnit úkoly při řešení krizových situací.  

Cílem práce je analyzovat současné schopnosti a kapacity Armády České 

republiky k poskytování pomoci při krizových situacích nevojenského charakteru, 

posoudit je v kontextu času, reálných krizových situací a personální síly AČR. Tato 

data budou použita pro srovnání vyčleňovaných sil a prostředků AČR na základě 

Směrnice Náčelníka generální štábu AČR z let 2005-2016.  

 



12 

 

2 SOUČASNÝ STAV 

AČR se za několik uplynulých desítek let výrazně změnila. V původní vizi 

armáda tvořila kapacity pro řešení všech krizových situací. Dnes armáda řeší 

převážně vojenské krizové situace a menšinově nevojenské krizové situace, na které 

základní složky IZS nestačí. Armáda tedy přechází spíše do role podpory 

Integrovaného záchranného systému. Tato nová situace se uplatňuje částečně kvůli 

profesionalizaci armády v roce 2005, kdy došlo k transformaci ozbrojených sil. 

„Transformační úsilí bylo zpomaleno významným poklesem finančních prostředků 

alokovaných ve prospěch AČR v letech 2009-2013, což mělo zásadní negativní dopady na 

úroveň jejích schopností. Většina útvarů a zařízení vykazuje naplněnost personálem na 60–

80 %. Vojenský materiál není doplněn na tabulky počtů a jeho kvalitativní parametry nejsou 

v souladu se standarty NATO.“ [1, str. 9, 16] 

2.1 Vymezení základních pojmů pro účely bakalářské práce 

Základní složky IZS tvoří Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky [2]. 

Ostatní složky jsou zejména vyčleněné síly a prostředky (dále jen SaP) 

ozbrojených sil. Vyčleněnými SaP ozbrojených sil se rozumí v tomto případě SaP 

vojenských útvarů (dále jen VÚ) a vojenských zařízení (dále jen VZ). 

Vyčleněné SaP AČR jsou síly a prostředky, které jsou zařazené v Ústředním 

poplachovém plánu na základě uzavřených dohod [2]. 

Společné operační centrum MO je určeno k řízení a koordinaci činnosti při 

nasazení AČR k řešení krizových situací v souladu s platnými právními normami. 
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Zabezpečuje činnost krizového štábu MO a podporu činnosti Ústředního krizového 

štábu [2]. 

Krizovou situace je taková mimořádná událost v jejím důsledku se vyhlašuje stav 

nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy 

důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze 

odvrátit a způsobené školy odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, 

ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních 

a jiných služeb a právnících a fyzických osob. Krizové situace mohou být vojenského 

nebo nevojenského charakteru [2, 3]. 

Krizová situace nevojenského charakteru je situace v souvislosti se vznikem 

mimořádné události jako např. živelní pohromy, havárie a nehody velkého rozsahu, 

ohrožení demokratického zřízení, chodu hospodářství nebo základních lidských 

práv a svobod, ohrožení veřejného pořádku, narušení státních hranic migrační 

vlnou velkého rozsahu nebo při jiném rozsáhlém ohrožení životů, zdraví, majetku a 

životního prostředí, která přímo nesouvisí se zajišťováním obrany ČR před vnějším 

napadením. Při nevojenské krizové situaci se vyhlašuje stav nebezpečí a nouzový 

stav. V případě ohrožení demokratických základů státu se vyhlašuje stav ohrožení 

státu. [4, 5] 

Ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací je [2]: 

a) vyžádaná, při které GŘ HZS ČR poskytuje pomoc, povolává a nasazuje 

SaP dle Ústředního poplachového plánu IZS při řešení mimořádné 

události postiženému kraji nebo více krajů, nebo koordinuje vyslání SaP 

do zahraničí. Nasazené složky se řídí pokyny velitele zásahu na místě 

mimořádné události nebo starosty obce s rozšířenou působností nebo 

hejtman kraje, jestliže koordinuje záchranné a likvidační práce nebo pokud 
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hejtman kraje vyhlásil stav nebezpečí, nebo velitele jednotky vyslané do 

zahraničí,  

b) přímá, při které GŘ HZS řídí přímými pokyny nebo prostřednictvím 

pokynů HZS krajů vybrané složky IZS při přímo řízených záchranných a 

likvidačních pracích. Podmínkou pro její uplatnění je vyhlášení nouzového 

stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu v případě krizových 

situacích vojenského charakteru. Koordinační role a řídící pravomoci 

územních orgánů tím není dotčena s výjimkou koordinace těch vybraných 

složek, které zabezpečují přímo řízené záchranné a likvidační práce  

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě 

živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného 

nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostřední, pokud nedosahuje 

intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou 

činností správních úřadů a složek IZS. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 

třiceti dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády [2]. 

Nouzový stav je stav vyhlašovaný vládou ČR, popřípadě předsedou vlády ČR, 

v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo 

jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové 

hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost [2]. 

Pohromami se rozumí zejména živelní katastrofy, požáry, průmyslové a 

ekologické havárie, které ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo 

životní prostředí [2, 3]. 

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení 

bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu 

k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení 

jejich příčin [2, 3]. 
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Likvidační práce jsou specifické činnosti vedoucí k odstranění následků 

způsobených mimořádnou událostí [6]. 

Nebezpečím z prodlení se rozumí taková mimořádná a krizová situace, při níž 

dochází k bezprostřednímu ohrožení zájmu chráněných státem. Jedná se tedy o 

situace, v jejichž rámci by došlo ke zhoršení stavu a zvýšení již existujícího 

nebezpečí, pokud nedojde k bezprostřednímu zásahu. V těchto případech lze za 

chráněný zájem považovat zejména životy a zdraví osob a značné majetkové 

hodnoty státu, měst, obcí a občanů [2]. 

Odstraňováním jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky se 

rozumí použití vojenské techniky s nezbytně nutnou obsluhou v jiných závažných 

situacích ohrožující životy a zdraví osob, značné majetkové hodnoty nebo životní 

prostředí [2]. 

Plnění humanitárních úkolů civilní ochrany při pohromách se rozumí podíl 

AČR na zajištění zejména [2]:  

• evakuace, 

• dekontaminace a podobných ochranných opatření, 

• poskytování nouzového ubytování a zásobování, 

• okamžité opravy některých nezbytných veřejných zařízení, 

• pomoci při ochraně předmětů nezbytných k přežití,  

• boje s požáry, 

• zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 

• poskytování zdravotní péče zachraňujícím a postiženým v prostoru 

mimořádné události, 

• dalších doplňujících činností nezbytných k plnění výše uvedených úkolů, 

jako zabezpečení letecké služby pátrání a záchrany, zabezpečení letecké 

přepravy raněných a nemocných, zabezpečení přepravy zdravotnické, 
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humanitární nebo jiné pomoci anebo specialistů potřebných k provádění 

záchranných prací, zřizování náhradních přemostění,  

• úprava komunikací, vytyčování a zřizování objížděk apod.  

Dekontaminací se rozumí realizace opatření směřující k odstranění nebo 

zneškodnění toxických chemických látek a odstranění radioaktivních látek 

z povrchu těla, osob, výzbroje, techniky, terénu, objektů a hospodářských zvířat [2]. 

Úkolovým uskupením (dále jen ÚÚ) se rozumí dočasné uskupení jednotek pod 

velením určeného velitele, účelově vytvořené ze SaP AČR k plnění úkolů při 

mimořádné události, které vyžadují provedení záchranných prací, likvidaci 

následků pohromy, plnění humanitárních úkolů civilní ochrany nebo plnění úkolů 

PČR [2]. 

Plánovanou pomocí na vyžádání se rozumí předem písemně dohodnutý způsob 

poskytnutí pomoci ostatními složkami IZS obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS při 

provádění záchranných a likvidačních prací. Zahrnuje se do Ústředního 

poplachového plánu IZS [2]. 

2.2 Vymezení právních předpisů pro účely bakalářské práce 

Směrnice náčelníka Generálního štábu vychází z ustanovení platných právních 

předpisů a norem, mezirezortních dohod a vnitřních předpisů [2, 3] 

Mezirezortní dohody, které řeší nasazení SaP AČR: 

• Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a 

Ministerstvem obrany ČR, čj. 1259/2013-1140, uveřejněná ve Věstníku 

Ministerstva obrany č. 22/2013, (dále jen Rámcová dohoda), 
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• Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi Českou republikou, 

Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 

sboru České republiky a Českou republikou, Ministerstvem obrany – 

Generálním štábem Armády České republiky, (dále jen Dohoda), čj. 544-

1/2013-1160, ve znění dodatku č. 3, čj. 383-1/2016-1160, 

• Realizační dohoda mezi Policií České republiky a Armádou České 

republiky k provedení nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 465/2008 

Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie 

České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách (dále 

jen Dohoda o povolání vojáků), čj. 544-2/2013-1160,  

• Dohoda mezi Správou státních hmotných rezerv a Ministerstvem obrany 

o součinnosti v oblasti přepravy pohotovostních zásob za krizových stavů, 

č. j. 10581/2004-8764, ze dne 6. října 2004 (dále jen Dohoda se SSHR), 

• Smlouva mezi SÚJB a AČR o činnosti složek celostátní radiační 

monitorovací sítě v působnosti Armády ČR, č. j.80616-61/2006-DP-1618, ze 

dne 5. ledna 2006 a Realizační dohoda o činnosti složek celostátní radiační 

monitorovací sítě v působnosti AČR, čj. 104-8/2014-1160 ze dne 11. dubna 

2014 (dále jen Smlouvy s SÚJB), ve znění dodatku č. 1, čj. 104-17/2014-1160, 

• Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem obrany 

ČR o spolupráci při řešení mimořádné situace v zahraničí, 

• Realizační dohoda uzavřená mezi Ministerstvem zdravotnictví a 

Ministerstvem obrany o zajištění transportu vzorků biologického 

materiálu k detekci původu vysoce nakažlivých nemocí do zahraničí, 

silami a prostředky Ministerstva obrany, čj. 316-19/2014-3416 (resp. č. j. 

MZDR 6216/2013 ze dne 27. června 2014), 

• Realizační dohoda o zajištění součinnosti uzavřená mezi ČR – 

Ministerstvem zdravotnictví a ČR – Ministerstvem obrany, čj. 697-1/2016-

3416 ze dne 30. června 2016, 

• Ústřední poplachový plán IZS (dále jen ÚPP IZS), 
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• Vnější havarijní plán JE Dukovany a JE Temelín.   

Vnitřní předpisy: 

• Krizový plán MO čj. 538-1/2012-3691 ze dne 14. prosince 2012, 

• RMO 9/2006, Zřízení Krizového štábu MO, ve znění 1. - 6. doplňku.  

2.3 Použití AČR při krizové situaci nevojenského charakteru 

2.3.1 Použití AČR v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 

silách 

O základních úkolech ozbrojených sil České republiky pojednává zejména zákon 

č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách. Tento zákon stanovuje povinnost připravovat 

se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení a podílet se na 

činnostech ve prospěch míru a bezpečnosti účastí na operacích na podporu a udržení 

míru jako priority ozbrojených sil České republiky. 

Na základě toho zákona lze armádu použít k plnění úkolů Policie České 

republiky, nastane-li situace, kdy síly a prostředky Policie České republiky nebudou 

dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti. AČR lze uplatnit i při 

záchranných pracích při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožující 

životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí a k likvidaci jejích 

následků. Dále do jejích úkolů patří odstraňování jiných hrozících nebezpečí za 

použití vojenské techniky, zabezpečování letecké zdravotnické dopravy, 

poskytování leteckých služeb, zabezpečování dopravy na základě rozhodnutí vlády 

a k plnění humanitárních úkolů civilní obrany [7]. 

Pro umožnění plnění výše vyjmenovaných úkolů byla vytvořena Směrnice a 

byly vyčleněny síly a prostředky, které tvoří tzv. odřady. 
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Právě těmito vyčleněnými silami a prostředky se má bakalářská práce 

zabývá. Jejich momentální kapacita a konkrétní úkoly jsou uvedeny v praktické části 

bakalářské práce. 

2.3.2 Použití AČR v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému 

Armáda České republiky, jako ostatní složka integrovaného záchranného 

systému, může být použita při záchranných a likvidačních pracích na základě 

požadavku pro plánovanou pomoc na vyžádání.  

Zásady vyžadování vyčleněných sil a prostředků ozbrojených sil při záchranných 

a likvidačních pracích jsou podrobně rozebírány v kapitole 2.6.1 Vyčleňování sil a 

prostředků AČR k záchranným pracím a v kapitole 2.6.2 Vyčleňování sil a 

prostředků AČR k likvidačním pracím. 

2.3.3 Použití AČR v souladu s nařízením vlády 465/2008 Sb. o povolání 

vojáků AČR k plnění úkolů PČR při radiačních haváriích na 

jaderných elektrárnách 

Armáda České republiky posiluje PČR na základě nařízení vlády 465/2008 Sb. a 

Dohody o povolání vojáků AČR. V praktickém výkonu služby jsou vojáci AČR 

podřízeni příslušníkům PČR. 

Hlavním úkolem nasazení sil a prostředků AČR k plnění úkolů PČR je ve 

smíšených hlídkách, zabezpečit plnění úkolů pořádkové policie související 

s regulací pohybu osob, zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti při vzniku 

mimořádné události na JE [2]. 

Velitelem smíšené hlídky je vždy příslušník PČR. Člen hlídky – voják je vybaven 

dlouhou střelnou zbraní a pistolí. K plnění úkolu je oprávněn používat zbraň, 

donucovací prostředky, jako např. hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany a pouta 

[2].   
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2.4 Novodobá historie a vývoj vojenských záchranných útvarů  

Od 1. ledna bylo vytvořeno nové regionální rozdělení pro poskytování podpory 

civilním orgánům ze strany ZVZ:   

• 71. záchranná výcviková základna Kutná Hora s územní působností 

Hlavní město Praha (část města na pravém břehu řeky Vltava), Středočeský 

kraj (území na pravém břehu řeky Vltava), Liberecký kraj, 

Královehradecký kraj,  

• 72. záchranná výcviková základna Jindřichův Hradec s územní působností 

Jihočeský kraj, Kraj Vysočina,  

• 73 záchranná výcviková základna Rakovník s územní působností Hlavní 

město Praha (část města na levém břehu řeky Vltava), Středočeský kraj 

(území na levém břehu řeky Vltava), Karlovarský kraj, Ústecký kraj, 

Plzeňský kraj,  

• 74. záchranná výcviková základna Bučovice s územní působností 

Jihomoravský kraj, Zlínský kraj,  

• 75. záchranná výcviková základna Olomouc (Hlučín) s územní působností 

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj [8]. 

Podporu základních složek integrovaného záchranného systému pro posílení 

jednotkami ZVZ mohli vyžádat krajští hejtmani, primátor hlavního města Prahy, 

starostové obcí a v případě rozsáhlých pohrom Ministerstvo vnitra České republiky 

[8]. 

K nejznámějšímu nasazení vojenských záchranářů došlo při povodních v letech 

1997, 1998, 2002, 2003, 2006, 2009, 2010 a 2013. Tato pomoc spočívala v záchraně 

životů, materiálních hodnot a odstraňování následků povodní. Záchranné 

výcvikové základny a pozdější záchranné prapory byly zařazeni mezi ostatní složky 

IZS jako první ze všech součástí AČR [9]. 
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Na základě reformy AČR z 1. prosince 2004 došlo, kromě regionálního rozdělení 

působnosti ZVZ, také ke vzniku 15. ženijní záchranné brigády, jejíž velitelství bylo 

umístěno v Bechyni, a bylo tvořeno především z příslušníků zrušených ženijních 

útvarů – 2. ženijní prapor v Janovicích nad Úhlavou, 7. ženijní prapor v Hranicích, 

11. ženijní pluk v Litoměřicích a výcviková základna ženijního vojska v Litoměřicích 

[9]. 

Byla převzata podřízenost záchranných a výcvikových základen od Velitelství sil 

podpory, a ženijního praporu 4. brigády rychlého nasazení [8]. 

Profesionalizací armády v roce 2005 došlo k významnému úbytku personálních 

sil AČR a toto vedlo k velkým reorganizacím armády společně se zrušením povinné 

vojenské služby v prosinci předchozího roku [10]. 

V rámci plánované profesionalizace byly v letech 2004 a 2005 reorganizovány 

záchranné výcvikové základny na záchranné prapory [9]:  

• 71. záchranná a výcviková základna transformována na 152. záchranný 

prapor, 

• 72. záchranná výcviková základna transformována na 153. záchranný 

prapor Kutná Hora, 

• 73. záchranná a výcviková základna transformována na 154. záchranný 

prapor Rakovník, 

• 74. záchranná a výcviková základna transformována na 155. záchranný 

prapor, 

• 75. záchranná a výcviková základna transformována na 156. záchranný 

prapor Olomouc a 157. záchranný prapor Hlučín. 

Na podzim roku 2008 byla 15. ženijní záchranná brigáda reorganizována na 15 

ženijní brigádu. V rámci této reorganizace došlo ke zrušení nebo reorganizaci všech 

záchranných praporů [9]:  
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• 152. záchranný prapor Kutná Hora byl k 1. říjnu 2008 zrušen, 

• 153. záchranný prapor Jindřichův Hradec byl k 1. říjnu 2008 zrušen a 

v posádce ho nahradil nově vznikající 44. lehký motorizovaný prapor 4. 

brigády rychlého nasazení, 

• 154. záchranný prapor Rakovník byl k 1. říjnu 2008 zrušen a na jeho základě 

vznik 152. ženijní prapor, 

• 155. záchranný prapor Bučovice byl ke dni 30. září 2008 zrušen a 

v Bučovicích vznikl 74. lehký motorizovaný prapor 7. mechanizované 

brigády, 

• 156. záchranný prapor Olomouc byl ke dni 1. října 2008 zrušen a vytvořen 

153. ženijní prapor, 

• 157. záchranný prapor Hlučín byl ke dni 31. prosince 2008 zrušen a předán 

Hasičskému záchrannému sboru. 

Současně se vznikem obou ženijních praporů, 152. ženijního praporu Rakovník a 

153. ženijního praporu Olomouc, vznikly dvě samostatné záchranné roty na 

základech 154. záchranného praporu v Rakovníku a 156. záchranného praporu 

v Olomouci [9]. 

Transformace AČR v roce 2013 měla za následek reorganizaci 15 ženijní brigády 

na 15. ženijní pluk. V rámci této reorganizace došlo ke zrušení 152 ženijního praporu 

Rakovník a obou samostatných záchranných rot (SZR Rakovník a SZR Olomouc). 

Ty byly zařazeny do 151. ženijního praporu Bechyně a 153. ženijního praporu 

Olomouc, kde vznikly nově záchranné roty. Samostatná záchranná rota Olomouc 

byla přetransformována do 153. ženijního praporu Olomouc na základech bývalé 

samostatné záchranné roty Olomouc [11, 14]. 
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Tímto krokem došlo k zániku samostatných vojenských záchranných útvarů.  

Momentálně má Armáda České republiky k dispozici vojenské záchranáře ve 

dvou praporech – 151. ženijní prapor Bechyně, jehož součástí je i záchranná rota, a 

153. ženijní prapor Olomouc, který má také ve struktuře záchrannou rotu. Obě 

záchranné roty mají i svoji jednotku Aktivní zálohy.    

2.5 Zásady vyčleňování a vyžadování sil a prostředků AČR 

2.5.1 Vyčleňování sil a prostředků AČR k záchranným pracím 

Vyčlenění a použití sil a prostředků Armády České republiky mohou vyžadovat 

[2]: 

• hejtmani krajů a starostové obcí v jejichž obvodu došlo k pohromě, u NGŠ 

AČR, 

• hejtmani krajů a starostové obci nebo velitel zásahu a velitel jednotky 

požární ochrany, hrozí-li nebezpečí z prodlení, u velitele VÚ nebo 

náčelníka VZ, která je nejblíže místu pohromy, 

• Ministerstvo vnitra v souladu s ústředním poplachovým plánem IZS 

prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR, 

• hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným 

poplachovým plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje, 

• velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, 

v ostatních případech prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS, 

• HZS kraje, krajský úřad nebo MV jako ostatní pomoc. 
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Obrázek 1 Vyžádání SaP – hrozí nebezpečí z prodlení (zdroj [2]) 

V mimopracovní době se aktivace SaP AČR řeší cestou náčelníků skupin velení a 

řízení/dozorčích orgánů útvarů a zařízení AČR [2]. 

Pokud je ohrožena podstatná část území ČR, rozhoduje o použití armády 

k záchranným pracím při pohromě vláda na návrh ministra vnitra. V případě že by 

nasazení sil a prostředků AČR ohrozilo plnění základního úkolu ozbrojených sil, 

může být, v souladu se zněním Dohody, nasazení těchto sil a prostředků zamítnuto 

[7].  
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Obrázek 2 Vyžádání SaP – nehrozí nebezpečí z prodlení (zdroj [2]) 

V mimopracovní době se aktivace SaP AČR řeší cestou NSk VŘ/dozorčích orgánů 

[2]. 

2.5.2 Vyčleňování sil a prostředků AČR k likvidačním pracím 

Vyčlenění a použití sil a prostředků Armády České republiky mohou vyžadovat 

[6]: 

• Ministerstvo vnitra v souladu s ústředním poplachovým plánem IZS 

prostřednictvím OPIS GŘ HZS, 

• hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným 

poplachovým plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje, 
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• velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, 

v ostatních případech prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS, 

• HZS kraje, krajský úřad nebo MV pro potřebu složek IZS jako ostatní 

pomoc.  

O použití armády k likvidaci následků pohromy nad rámec vyčleněných SaP 

AČR v ústředním poplachovém plánu IZS rozhoduje vláda [7]. 

2.5.3 Vyčleňování sil a prostředků AČR k  odstraňování jiného hrozícího 

nebezpečí za použití vojenské techniky 

Vyčlenění a použití sil a prostředků Armády České republiky mohou vyžadovat 

[7].: 

• vedoucí správních úřadů, orgánů územní samosprávy právnických osob a 

požární ochrany, 

• oprávněné osoby vyžadují vojenskou techniku s nezbytně nutnou 

obsluhou, pokud nemají potřebnou techniku k odstranění takového 

ohrožení, u NGŠ AČR. 

V mimopracovní době se aktivace SaP AČR řeší cestou NSkVŘ/dozorčích orgánů. 

O nasazení SaP AČR k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské 

techniky rozhoduje ZNGŠ-Ř SOC MO, následně informuje NGŠ AČR. Náčelník GŠ 

AČR poté informuje ministra o nasazení vojenské techniky a ten o této skutečnosti 

informuje vládu [2]. 

2.5.4 Vyčleňování sil a prostředků AČR v případě vzniku mimořádné 

události 2. nebo 3. stupně na JE Temelín a JE Dukovany  

V případě vyhlášení mimořádné události 2. nebo 3. stupně na JE mají pravomoc 

vyžadovat nasazení vyčleněných SaP AČR tyto orgány: 
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K zabezpečení nasazení dekontaminačních odřadů osob, výzbroje a techniky, 

případně hospodářských zvířat [2]: 

• na JE Temelín: hejtman Jihočeského kraje nebo jeho odpovědný zástupce, 

nebo v případě nebezpečí z prodlení také ředitel HZS Jihočeského kraje 

nebo jeho odpovědný zástupce – řídící důstojník nebo velitel zásahu,  

• na JE Dukovany: hejtman Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje nebo 

jeho odpovědný zástupce, nebo c případě nebezpečí z prodlení ředitel 

HZS Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje nebo jeho odpovědný 

zástupce – řídící důstojník nebo velitel zásahu. 

Stálá směna SOC MO provede, cestou dozorčích orgánů, aktivaci 

dekontaminačních odřadů osob a techniky. Dále zajistí aktivaci SaP Vojenské Policie 

cestou Stálého operačního důstojníka VP. Sekce podpory zajistí výdej 

dezaktivačních směsí z centrálního skladu Rančířov, zejména v mimopracovních 

dnech [2]. 

V případě vyhlášení mimořádné události 2. stupně na JE mají za úkol vyčleněné 

SaP vyčkávat na místech stále dislokace, v domovských útvarech, v režimu 

pohotovosti a být připraveni k okamžitému výjezdu [2]. 

V případě vyhlášení radiační havárie – MU 3. stupně, se přesunou vyčleněné SaP 

na předem stanovená místa dekontaminace, kde rozvinou dekontaminační linky. 

Další činnost probíhá podle potřeb a upřesnění krizových štábů příslušného kraje. 

Pokud nebyla vyhlášena pohotovost 2. stupně MU, před vyhlášením 3. stupně, musí 

vyčleněné SaP provést aktivaci do 24 hodin, poté přesun na předem stanovená místa 

dekontaminace [2]. 

Velitelství pozemních sil musí dále zabezpečit další dekontaminační odřad 

k provedení dekontaminace osob a techniky v rámci evakuace 22. základny 
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vrtulníkového letectva Sedlec-Vícenice, ležící uvnitř zóny havarijního plánování JE 

Dukovany. 

2.5.5  Vyčleňování sil a prostředků AČR k plnění úkolů Policie České 

republiky 

Vyčlenění a použití sil k posílení Policie České republiky při záchranných a 

likvidačních prací je stejná jako u vyžadování SaP prostřednictvím OPIS GŘ HZS 

popsané v předchozích kapitolách. 

Specifickým prostředí je plnění úkolů pořádkové služby PČR při vyhlášení 2. 

nebo 3. stupně na jaderných elektrárnách. Nasazení vyčleněných SaP Univerzity 

obrany, Pozemních sil, Vzdušných sil a Velitelství výcviku-Vojenské akademie 

Vyškov, lze vyžadovat cestou operačního střediska Policejního Prezidia a následně 

prostřednictvím Stále směny SOC MO [2]. 

2.6 Hlavní útvary vyčleňovaných sil a prostředků  

V následující kapitole budou stručně představeny hlavní útvary vyčleňovaných 

sil a prostředků tak, aby měl i čtenář bez znalosti fungování a schopností Armády 

České republiky představu o tom, k čemu dané jednotky slouží v rámci ochrany 

obyvatelstva a při součinnostech s jednotkami IZS. 

Budou představeny útvary 15. ženijní pluk Bechyně, 31. pluk radiační, chemické 

a biologické ochrany Liberec, 24. základna dopravního letectva Kbely a Agentura 

Vojenského zdravotnictví jako nadřízené velitelství Odboru biologické ochrany 

Těchonín a veterinárního ústavu Hlučín. 

2.6.1 15. ženijní pluk Bechyně 

Hlavním úkolem 15. ženijního pluku je zejména plnění úkolů ženijní podpory a 

operací Armády České republiky pod vedením NATO, EU či OSN. Současně také 

zajišťuje podporu IZS k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany v době míru i 
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válečného stavu. Pro tyto účely jsou součástí ženijního pluku dva ženijní prapory – 

151. záchranný prapor v posádce Bechyně a 153. ženijní prapor v posádce Olomouc. 

Tyto prapory plní úkoly k podpoře Integrovaného záchranného systému a k plnění 

humanitárních úkolů civilní ochrany. [9, 13]. 

Úkoly pro ochranu obyvatelstva a součinnost s IZS tedy jsou [15]:  

• všeobecná ženijní podpora, 

• podpora Integrovaného záchranného systému a plnění humanitárních 

úkolů, 

• speciální odřady k plnění záchranných, vyprošťovacích a likvidačních 

prací.  

Jednotka má také svou aktivní zálohu – záchrannou rotu.  

Složení záchranné roty 

Záchranná rota tvoří díky své specializaci jeden z důležitých armádních článků 

při plnění úkolů civilní ochrany a úkolů ochrany obyvatelstva.   

Záchrannou rotu tvoří velitel, jeho zástupce a vedoucí praporčík roty. Dále je 

tvořena velitelským družstvem, záchrannou četou, záchrannou strojní četou a 

dvěma dekontaminačními četami [16]. 

Celkem záchrannou rotu tvoří 93 příslušníků AČR. Schéma záchranné roty lze 

nalézt v příloze 1 této bakalářské práce. 

Velitelské družstvo 

Slouží jako prvek velení záchranné roty v poli. Tvoří jej výkonný praporčík, 

technik roty, mladší instruktor, starší skladník, mladší revizní technik a starší řidič 

[16].  
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Schéma velitelského družstva lze nalézt v příloze 1 této bakalářské práce. 

Záchranná četa 

Záchranná četa slouží k provádění specializačních záchranných prací jako je 

například záchrana osob ve výškách, vyprošťování osob pod závaly, záchrana osob 

na a ve vodě a vykonávání úkolů vojenské hasičské jednotky [16]. 

Tvoří jej záchranné hasičské družstvo o 7 příslušnících, záchranné potápěčské 

družstvo o 4 příslušnících a dvě záchranná družstva, každé o 4 příslušnících [16]. 

Spolu s velením jej tvoří 21 osob. Schéma záchranné čety lze nalézt v příloze 1 této 

bakalářské práce. 

Záchranná strojní četa 

Slouží k provádění specializačních záchranných a likvidačních prací jako jsou 

například vyprošťování osob pod závaly, evakuace obyvatel a přeprava materiálu 

[16]. 

Tvoří jej záchranné přepravní družstvo o 5 příslušnících, záchranné vyprošťovací 

družstvo o 7 příslušnících, záchranné družstvo rypadel o 4 příslušnících a záchranné 

družstvo nakladačů o 4 příslušnících [16]. 

Spolu s velením tvoří záchrannou četu 22 osob, schéma strojní čety lze nalézt 

v příloze 1 této bakalářské práce. 

1. a 2. dekontaminační četa 

Záchranná rota momentálně disponuje dvěma družstvy dekontaminace. Obě 

mají stejnou strukturu a úkoly, které jsou popsány níže.  
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Slouží k provádění dekontaminace osob a techniky a pro průzkum radiačního, 

chemického a biologického nebezpečí [16].  

Tvoří je družstvo dekontaminace osob o 7 příslušnících, družstvo dekontaminace 

techniky o 7 příslušnících a družstvo radiačního, chemického a biologického 

průzkumu o 4 příslušnících [16]. 

Spolu s velením tvoří dekontaminační četu 20 osob. Dohromady se tedy, 

v případě obou čet jedná o 40 osob určených k provádění dekontaminace a 

průzkumu. Schéma obou družstev lze nalézt v příloze 1 této bakalářské práce. 

Aktivní záloha 151. ženijního praporu Bechyně a 153. ženijního praporu Olomouc 

plně kopíruje strukturu profesionální záchranné roty. Příslušníci aktivní zálohy jsou 

cvičeni na stejné funkce jako profesionálové tak, aby byli schopni zcela nahradit 

profesionála při provádění služebních úkolů. Výjimku tvoří záchranné potápěčské 

družstvo, které není zařazeno do struktury Aktivní zálohy 151. žpr. Bechyně a 153. 

žpr. Olomouc. 

2.6.2 24. základna dopravního letectva Kbely 

Hlavním úkolem 24. zDL Kbely je zejména letecká přeprava osob a materiálu 

k plnění úkolů AČR. Jde například o přepravu příslušníků AČR do vojenských misí, 

a to jak na území ČR, tak i mimo něj. Zajišťuje také přepravu ústavních a vládních 

činitelů ČR a zahraničních státních delegací podle rozhodnutí Ministerstva obrany 

[15]. 

Mezi speciální úkoly lze zařadit lety verze MEDEVAC v rámci NATO a pro 

potřeby zdravotnické služby ČR – program LZS a SAR. Také zajišťuje speciální lety 

vzdušného průzkumu, fotografické snímkování, letecké laserové skenování a 

podobně [15]. 
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Úkoly pro ochranu obyvatelstva a součinnost s IZS tedy jsou [15]: 

• letecká přeprava materiálu,  

• speciální lety – MEDEVAC, LZS, a SAR,  

• letecký vzdušný průzkum – fotografické snímkování, letecké laserové 

skenování. 

Jednotka má také svou aktivní zálohu – strážní rota letiště. 

2.6.3 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec 

Hlavním úkolem 31.prchbo je zejména chemické zabezpečení AČR a plnění 

nejsložitějších úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení. Mezi vedlejší úkoly 

lze zařadit ochranu proti ostatním radioaktivním a toxickým látkám, radiační a 

chemický průzkum, nespecifický biologický průzkum, odběr vzorků, laboratorní 

analýza radioaktivních a toxických látek a varování o napadení zbraněmi 

hromadného ničení a o úniku jiných toxických látek [16]. 

Provádí také dekontaminaci techniky, materiálu, terénu a terénních objektů, 

dekontaminaci a hygienickou očistu osob, základní zdravotnické ošetření a lékařské 

ošetření osob zasažených zbraní hromadného ničení [16]. 

Úkoly pro ochranu obyvatelstva a součinnost s IZS tedy jsou [16]:  

• radiační a chemický průzkum, 

• nespecifický biologický průzkum, 

• odběr vzorku a jejich laboratorní analýzu,  

• varování o napadení zbraněmi hromadného ničení, 

• dekontaminace a hygienickou očistu osob, 

• dekontaminace techniky, materiálu, terénu a terénních objektů, 

• základní zdravotnické ošetření a lékařské ošetření osob zasažených 

zbraněmi hromadného ničení,  
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• expertní činnost ve prospěch nadřízených stupňů. 

Jednotka má také svou aktivní zálohu – četu dekontaminace. 

2.6.4 Agentura vojenského zdravotnictví  

Agentura vojenského zdravotnictví představuje nadřazený a odborný prvek pro 

řízení a organizaci poskytování zdravotních služeb a veterinárního zabezpečení 

resortu Ministerstva obrany. V oblasti vojenského zdravotnictví a veterinární služby 

je odborně nadřízený všem útvarům a zařízením AČR [17]. 

2.6.5 Odbor biologické ochrany Těchonín 

Centrum biologické ochrany Těchonín, jak je Odbor často nazýván veřejností, je 

vysoce specializované zdravotnické vojenské zařízení, které je jediné ve střední a 

východní Evropě [18]. 

Hlavním úkolem tohoto zařízení je zajištění izolace pacientů se zvláště 

nebezpečnými a exotickými infekcemi (např. SARS, Ebola, a jiné) až na stupeň 

zabezpečení Bio Safety Level 4. Mezi další úkoly se řadí jejich hospitalizace a léčba, 

zamezení následného šíření nákazy v populaci a také obranný výzkum který slouží 

zároveň jako výukové a výcvikové středisko pro vojenské a civilní specialisty jak 

z České republiky, tak v rámci NATO [18, 19]. 

Úkoly pro ochranu obyvatelstva a součinnost s IZS tedy jsou [19]: 

• řízení specifického obranného systému v boji proti bioterorismu a při 

ochraně vojsk před biologickými zbraněmi,  

• řešení úkolů ve prospěch IZS, 

• laboratorní diagnostika biologických agens zneužitelných k bioterorismu 

nebo k přípravě špinavé bomby biologického charakteru, 
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• izolace a hospitalizace osob s vysoce nebezpečnými nákazami při 

vyhlášení krizového stavu. 

Součástí CBO Těchonín jsou dále také podpůrné objekty – karantény, laboratoře, 

ubytovací kapacity, sklady, garáže a logistické zabezpečení. 

Jednotka má také svou aktivní zálohu a spolu s ní sehrává důležitou úlohu 

v biologické ochraně v rámci ČR a dalších států střední a východní Evropy. 

2.6.6 Vojenský veterinární ústav Hlučín 

 Dalším specializovaným zařízením Armády České republiky je Vojenský 

veterinární ústav Hlučín.  

Hlavním úkolem Vojenského veterinárního ústavu je státní veterinární dozor 

v resortu Ministerstva obrany. Mezi další úkoly lze zařadit komplexní veterinární 

zabezpečení vojenských útvarů a zařízení Ministerstva obrany, komplexní 

laboratorní vyšetřování potravin, krmiv a rozbor vody, ochrana vojsk proti 

onemocněním přenosným ze zvířat na člověka, hospitalizace a provádění náročných 

specializovaných zákroků u služebních psů a přípravu veterinárních lékařů pro 

zahraniční mise [20]. 

Úkoly pro ochranu obyvatelstva a součinnost s IZS tedy jsou [20]: 

• státní veterinární dozor, 

• komplexní laboratorní vyšetření potravin, krmiv a rozbor pitné vody, 

• ochrana vojsk proti onemocněním přenosným ze zvířat na člověka, 

• diagnostika vybraných nákaz, včetně provádění protiopatření, 

• léčebně preventivní činnost,  

• vyčleňování veterinárních zásahových skupin pro potřebu IZS. 
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3 CÍL PRÁCE 

     Cílem této bakalářské práce je analyzovat schopnosti a kapacity AČR 

přispívající k součinnosti Integrovanému záchrannému systému při řešení 

krizových situací nevojenského charakteru jak doma, tak v zahraničí. V teoretické 

části práce vymezuje základní pojmy a právní předpisy potřebné pro zkoumání 

Směrnice. Dále řeší použití vyčleňovaných jednotek v souladu se zákonem o 

ozbrojených silách, integrovaném záchranném systému a použití v souladu 

s nařízením vlády pro použití AČR při radiačních haváriích na jadernách 

elektrárnách Temelín a Dukovany. Dále budou popsány a hodnoceny zásady pro 

vyčleňování sil a prostředků Armády České republiky a její použití k záchranným a 

likvidačním pracím pro potřeby IZS. V závěru teoretické části jsou krátce 

představeny hlavní útvary vyčleňovaných sil a prostředků. 

V praktické části bude cílem analýza zásahů Armády České republiky v letech 

2005 – 2016 a jejich komparace se Směrnicí náčelníka Generálního štábu – tedy počty 

osob a techniky vyčleněné k plnění stanovených úkolů. Výsledky této analýzy 

budou posouzeny v kontextu personální síly AČR a reálných krizových situací.  

Výsledek této práce může posloužit k lepšímu náhledu na efektivitu a 

dostatečnost vyčleňovaných sil a prostředků. 

Cíle této práce tedy jsou: 

• analýza Směrnice náčelníka Generálního štábu v letech: 2005, 2008, 2011 a 

2016, 

• analýza reálných krizových situací, ve kterých byly vyčleněny síly a 

prostředky AČR, 

• komparovat tyto výsledky v kontextu personálních stavů armády a 

efektivnosti vyčleňovaných sil a prostředků, 
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• komparovat výsledky analýzy v kontextu ostatních záchranných sborů 

určených k provádění záchranných a likvidačních pracích – konkrétně 

HZS ČR, 

• stanovit doporučení pro zvýšení efektivnosti a dostatečnosti 

vyčleňovaných sil.  
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4 METODIKA 

Pro zpracování teoretické části bakalářské práce byla využita odborná rešerše a 

analýza literatury a získaných informací ze Směrnic a zdrojů Armády České 

republiky. Pro praktickou část práce byly získány materiály pomocí rozhovorů a 

informací ze subjektů AČR – 15. ženijní pluk, Stále operační centrum MO, Velitelství 

pozemních sil. Získané informace byly upraveny vzhledem k povaze a utajení 

obsažených skutečností a následně vyhodnocovány pro získání výsledků 

zpracovávané analýzy.  

Analýza bude provedena při jednotlivých, reálných krizových situacích ve 

sledovaném období. Budou také analyzovány poskytnuté dokumenty a statistiky o 

počtu a způsobu vyčleňovaných sil a prostředků AČR. Součástí jsou také rozhovory 

s důstojníky 15. ženijního pluku Bechyně, Stálého operačního centra Ministerstva 

obrany, Generálního štábu a Velitelství pozemních sil.  

Součástí analýzy jsou také data ze statistické ročenky Armády České republiky a 

Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Na základě získaných informací z teoretické části, vyhodnocování a analýzy 

zdrojů, rozhovorů a statistik Armády České republiky a Hasičského záchranného 

sboru České republiky, bude posouzena efektivita a dostatečnost vyčleňovaných sil 

a prostředků AČR. 

Dále byla v práci použita metoda komparace, kdy byly komparovány adekvátní 

data o nasazení SaP mezi AČR a HZS a v rámci AČR za jednotlivé roky.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Analýza nasazení SaP dle Směrnice náčelníka Generálního 

štábu Armády České republiky v období 2005 až do 

současnosti 

Směrnice náčelníka Generálního štábu Armády České republiky k nasazování sil 

a prostředků Armády České republiky v rámci integrovaného záchranného systému 

a k plnění úkolů Policie České republiky slouží ke stanovení počtů SaP AČR, 

podmínek a zásad nasazování SaP Armády České republiky. Tyto jednotky tvoří 

podporu složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních pracích a při jiných 

závažných situacích ohrožující životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí [2]. 

Dále slouží k použití SaP AČR pro odstranění následků pohromy nebo jiného 

hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky a k plnění humanitárních úkolů a 

úkolů Policie České republiky [2]. 

5.2 Analýza nasazení AČR pro potřeby IZS v letech 2005 - 2008 

5.2.1 Zásahy provedené v letech 2005 - 2008 

Ve sledovaném období byly provedeny tři významné zásahy, na kterých se 

Armáda České republiky podílela jako ostatní složka IZS.  

Povodeň 2006 

27. března – 5. dubna 2006 se Armáda podílela na záchranných a likvidačních 

pracích v povodní postižených oblastech. Zároveň zde působila jako posila Policie 

ČR. 

Armáda zasahovala zejména v oblastech Jihočeského kraje (Veselí nad Lužnicí), 

Ústeckého kraje (Roudnice nad Labem, Terezín, Mlékojedy), Olomouckého kraje 

(Olomouc) a Jihomoravského kraje (Břeclav, Poštorná). Hlavními úkoly 
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vyčleněných sil a prostředků AČR byly záchranné a likvidační práce. Přibližně 300 

příslušníků se uplatnilo při posílení Policie České republiky, z toho 53 vojáků při 

posílení Policie ČR v lokalitě Veselí nad Lužnicí a Litoměřice [21, 22].  

Vyčleněny byly jednotky specializované pro záchranné práce – 152. záchranný 

prapor Kutná Hora, 153. záchranný prapor Jindřichův Hradec a 154. záchranný 

prapor Rakovník [21]. 

Posílení Policie České republiky při zajišťování a ochraně majetku v zaplavených 

a evakuovaných oblastech byli prováděny ze zdrojů 42. mechanizovaného praporu 

Tábor [21]. 

Armáda České republiky vyčlenila 2700 příslušníků a 797 kusů techniky pro 

řešení této mimořádné události. V případě akutní potřeby byl připraven resort 

obrany nabídnout, při omezení výcviku a dalších aktivit, až dalších 2500 příslušníků 

[21, 22]. 

Epidemie ptačí chřipky 2007 

Pro řešení vysoce nakažlivé ptačí chřipky v Orlickém a Ústeckém kraji se Armáda 

České republiky podílela dezinfekcí techniky a osob pracujících v kontaminovaném 

prostředí, sběru uhynulé drůbeže a ptactva a také dezinfekcí kontaminovaných 

objektů [21].  

27. června označila Státní veterinární správa ohnisko ptačí chřipky v chovu 

brojlerů v Noříně a obci Tisová na Orlickoústecku. Ochranné pásmo zahrnovalo 

Ústecký, Jihomoravský, Královehradecký a Jihočeský kraj. Díky včasnému zásahu 

Státní veterinární správy a vyčleněných sil a prostředků Armády České republiky 

nedošlo ke ztrátám na životech osob [23].   
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Pro řešení této mimořádné události bylo vyčleněno 194 příslušníků a 55 kusů 

techniky. Vojáci pocházeli ze 151. ženijního praporu v Bechyni a vojenští specialisté 

z Agentury Vojenského Zdravotnictví v Hradci Králové [21, 24].  

Operace Winter Race 

V rámci ničivého zemětřesení, které postihlo Pákistán 8. října. Byl 12. října vyslán 

armádní speciál do postižené oblasti. Zemětřesení zabilo 80 000 lidí a zanechalo více 

jak tři miliony bez vody a střechy nad hlavou [25]. 

Armáda České republiky, vyslala lékaře a zdravotní sestry spolu s pětičlenným 

administrativně podpůrným týmem na základě rozhodnutí ministra obrany. Ti se 

připojili k humanitární operaci NATO. Český tým plnil úlohy podle odbornosti 

v nizozemské polní nemocnici ve městě Bagh. [25, 26]. 

Celkem vyčlenila Agentura Vojenského zdravotnictví 29 příslušníků k řešení této 

mimořádné události. Jednalo se o chirurgy, epidemiology, specialisty ORL, lékaře 

ARO, pediatra a veterináře spolu s administrativním týmem [26]. 

Mise byla ukončena 10. ledna 2006 návratem kontingentu do České republiky. 

5.2.2 Personální stavy Armády České republiky v období 2005 – 2008 

Celkové počty příslušníků AČR ve sledovaném období 2005 – 2008 jsou uvedeny 

níže v Tabulce 1. Pro porovnání slouží data z roku 2004 [27]. 

 

 

 

 



41 

 

Tabulka 1 Počty příslušníku AČR a občanských zaměstnanců MO 2004 – 2008 (zdroj: [27])  
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2004 32 2 865 4 175 6 339 6 879 1281 22 145 17 288 39 433 

2005 32 2 679 4 111 6 641 7 834 843 23 110 14 971 38 081 

2006 32 2 674 4 162 6 834 8 977 612 24 299 13 358 37 587 

2007 26 2 589 4022 7 206 8 619 626 24 334 11 946 36 280 

2008 25 2 464 3795 7 363 8 486 701 24 103 10 575 34 678 

  * Počet osob bez zakryté části Vojenského zpravodajství ke dni 13. 1. 2009 

Tabulka 1 ukazuje stoupající tendenci počtu příslušníků AČR, ovšem celkový počet 

resortu MO klesal. Celkově lze sledovat pokles velitelských a řídících hodností – 

generálů, vyšších důstojníků a nižších důstojníků. Zároveň lze sledovat výrazný růst 

hodností nižšího velení – praporčíků a rotmistrů. Počty čekatelů důstojníků 

obsahuje počet studentů vojenských škol ve služebním poměru. Sloupec Celkem 

resort MO obsahuje i počty neuváděné v tabulkách – například mužstvo, povinné 

zálohy apod.  

Změny u vyčleňovaných sil a prostředků AČR v rámci Směrnice 

Z důvodu snižování personálu v resortu ministerstva obrany došlo během roku 

2008 ke zrušení 152. záchranného praporu Kutná Hora, 153. záchranného praporu 

Jindřichův Hradec, 154. záchranného praporu Rakovník, 155. záchranného praporu 
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Bučovice, 156. záchranného praporu Olomouc, 157. Záchranný prapor Hlučín byl 

transformován a předán Hasičskému záchrannému sboru [9].  

Funkci bývalých záchranných praporů měly nově zastávat dvě samostatné 

záchranné roty. 

5.3 Analýza nasazení AČR pro potřeby IZS v  letech 2009 - 2011 

5.3.1 Zásahy provedené v letech 2009 – 2011 

Ve sledovaném období bylo provedeno pět významných zásahů, na kterých se 

Armáda České republiky podílela jako ostatní složka IZS.  

Letní povodně 2009 

25. června – 31. srpna 2009 se Armáda podílela na záchranných a likvidačních 

pracích při letních povodních na území Moravskoslezského, Olomouckého, 

Jihočeského, Ústeckého a Pardubického kraje.  

Nejvíce postižené území tvořil Nový Jičín a Kopřivnice v katastrálním území 

Moravskoslezského kraje, Nová Červená Voda a Jeseník v katastrálním území 

Olomouckého kraje a Bernartice v katastrálním území Jihočeského kraje. 

Hlavními úkoly vyčleněných sil a prostředků AČR byly záchranné a likvidační 

práce. Vzhledem k ničivému charakteru povodně byla provedena výstavba 14 

mostních provizorií ženisty z 15. ženijní brigády Bechyně [21]. 

Vyčleněny byly také specializované jednotky pro záchranné a ženijní práce, 151. 

ženijní prapor Bechyně a 152. ženijní prapor Rakovník. Logistickou podporu celé 

operace zajišťoval 71. mechanizovaný prapor Přáslavice a 101. spojovací prapor 

Lipník nad Bečvou [21]. 
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Pro řešení této mimořádné události bylo vyčleněno 700 příslušníků a 90 kusů 

techniky [21]. 

Povodeň 2010 

17. května – 30 června 2010 se Armáda podílela na záchranných a likvidačních 

pracích při odstraňování následků povodní na území Moravskoslezského, 

Olomouckého a Zlínského kraje. 

Záchranné a likvidační odřady byly tvořeny hlavně vojáky ze 7. mechanizované 

brigády Hranice, specialisty na záchranné práce a likvidační práce 151. ženijního 

praporu Bechyně a 152. ženijního praporu Rakovník a 15. ženijní brigády Bechyně. 

Logistické zabezpečení tvořila 14. brigáda logistické podpory Pardubice a 13. 

dělostřelecká brigáda Jince. Celkem bylo nasazeno 220 příslušníků a 45 kusů 

techniky [21]. 

Bleskové povodně 2010 

7. srpna – 14. září 2010 se Armáda podílela na záchranných a likvidačních pracích 

pří odstraňování následků bleskových povodní na území Libereckého a Ústeckého 

kraje.   

Armáda zahájila nasazení v neděli 8. srpna v pět hodin ráno. Postiženo bylo 81 

obcí v Libereckém a 67 obcí v Ústeckém kraji [28]. 

Nejvíce prostředků Armády České republiky bylo vyčleněno 15. srpna, konkrétně 

se jednalo o 786 osob a 233 kusů techniky [21, 28]. 

V rámci úkolového uskupení byli zapojeni vojáci z 43.  výsadkového 

mechanizovaného praporu Chrudim, 41. mechanizovaného praporu Žatec, 42. 

mechanizovaného praporu Tábor, 31. brigády radiační, chemické a biologické 
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ochrany Liberec a 15. ženijní brigády Bechyně. Ženisté postavili 19 mostních 

provizorií [21, 28].  

Na záchranných pracích s také podíleli specialisté ze 152. ženijního praporu 

Rakovník. Odbornou zdravotnickou podporu a rozbor vzorků zajišťovala 

Veterinární základna Chotyně [21, 28, 29]. 

Pro leteckou evakuaci byl vyčleněn vrtulník W-3A Sokol ze 24. základny 

dopravního letectva Praha – Kbely [21, 28, 29]. 

Celkem se na řešení mimořádné události podílelo 790 osob a 240 kusů techniky 

[21, 28]. 

Operace „VLAK“ 

16. června 2011 se Armáda podílela na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 

června 2011 na operaci „VLAK“, kde šlo o eliminaci výpadku dopravní obslužnosti 

na železnici po dobu trvání stávky v dopravě na území České republiky [21]. 

Stávka zaměstnanců v dopravě 16. června 2011 postihla osobní i nákladní 

železniční dopravu. Byl zcela zastaven provoz pražského metra a podstatně omezen 

provoz městské hromadné dopravy zejména v Praze, Ústí nad Labem a Brně. Stávky 

se účastnilo 120 tisíc lidí a tím se řadí mezi největší stávky svého druhu v české 

historii. [30]. 

Pro posílení dopravy v náhradě za zrušené vlakové spoje vláda rozhodla o 

nasazení 150 autobusů a mikrobusů Ministerstva obrany. Tento krok byl ovšem 

kritizován opozicí jako porušení Zákona o ozbrojených silách. [21, 30]. 

Vzhledem k povaze krizové situace a možnému kolapsu dopravy zahájila 

Armáda plnění operačního úkolu 16. června 2011 v 00:00 hodin. Celkem bylo 
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nasazeno 206 příslušníků a 183 kusů techniky z Velitelství, konkrétně z Vojenské 

Akademie Vyškov, 13. dělostřelecké brigády Jince, 21. základny taktického letectva 

Čáslav a 42. mechanizovaného praporu Tábor [21]. 

Posílení civilního zdravotnictví Slovenské republiky 

30. listopadu 2011 v souvislosti se vznikem nepříznivé situace ve zdravotnictví 

na území Slovenské republiky, požádala vláda SVK o poskytnutí pomoci v oblasti 

civilního zdravotnictví. Vláda ČR rozhodla o nasazení odřadu lékařských specialistů 

Armády České republiky k poskytnutí pomoci.  

Celkem bylo nasazeno 29 lékařských specialistů AČR z Agentury Vojenského 

zdravotnictví v Hradci Králové na podporu krizové situace slovenského 

zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky [21]. 

5.3.2 Personální stavy Armády České republiky v období 2009 – 2011 

Celkové počty příslušníků AČR ve sledovaném období 2009 – 2011 jsou uvedeny 

níže v Tabulce 2.  
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Tabulka 2 Počty příslušníků AČR a občanských zaměstnanců MO 2009 – 2011 (zdroj: [32]) 
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2009 25 2 464 3 795 7 363 8 486 1 341 24 103 10 575 34 678 

2010 20 2 286 3 524 6 969 8 683 919 23 136 9017 32 153 

2011 22 2 258 3 225 6 082 7 637 937 22 261 8 303 30 564 

* Počty osob bez zakryté části Vojenského zpravodajství ke dni 1. 1. 2012 

Tabulka 2 ukazuje klesající trend jak v oblasti počtu příslušníků AČR, tak 

v celkovém počtu zaměstnanců resortu MO. Klesající počet v oblasti vyššího velení, 

to jsou generálové, vyšší důstojníci a nižší důstojníci, byl pravděpodobně způsoben 

návrhem zákona, který změnil zákon č. 211/1999 Sb. Ten stanovil přeměnu hodností 

a hodnostních sborů. Ze stejného důvodu došlo k nárůstu ve sboru poddůstojníků 

v roce 2010. Počty čekatelů důstojníků obsahují počet studentů vojenských škol ve 

služebním poměru. Sloupec Celkem resort MO obsahuje i počty neuváděné 

v tabulkách – například mužstvo, povinné zálohy apod.  
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5.4 Analýza nasazení AČR pro potřeby IZS v letech 2011 - 2016 

Ve sledovaném období byly provedeny dva významné zásahy, na kterých se 

Armáda České republiky podílela jako ostatní složka IZS.  

5.4.1 Zásahy provedené v letech 2012 – 2016 

Povodeň 2013 

2. června – 30. července 2013 se podílela Armáda na záchranných a likvidačních 

pracích při povodních na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, 

Královehradeckého, Plzeňského, Jihočeského a Středočeského kraje a na území 

hlavního města Prahy [21].   

Povodeň 2013 probíhala ve třech na sebe navazujících vlnách, od 29. května do 5. 

června, druhá vlna přišla od 10. června do 12. června a třetí, nejslabší vlna, od 24. 

června do 27. června 2013. Zasaženo bylo celkem 970 obcí na celém území České 

republiky, včetně několika velkých měst jako je Ústí nad Labem, Praha, Plzeň, Děčín 

a České Budějovice. Evakuováno muselo být přes 26 tisíc osob, 618 osob bylo 

zachráněno ze zátopové oblasti. Povodeň si vyžádala 15 lidských životů [21, 33].   

Pro řešení mimořádné situace byly vyčleněny síly a prostředky ze 42. 

mechanizovaného praporu Tábor, leteckou evakuaci a podporu zajišťovala 24. 

základna Dopravního letectva Praha Kbely a 24. základna Vrtulníkového letectva 

Přerov sloužila jako podpora letů SAR. Pro tyto účely slouží vyčleněný vrtulník 

W3A – Sokol. Na záchranných a likvidačních pracích se podíleli také specialisté ze 

151. ženijního praporu Bechyně [21].   

Logistickou podporu zajišťovala 14. brigáda logistické podpory Pardubice spolu 

s 13. dělostřeleckou brigádou Jince [21].   
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Armáda České republiky nasadila pro řešení této mimořádné události přes 9781 

příslušníků a 1821 kusů techniky [21].   

Muniční sklad Vrbětice 

16. října 2014 – 31. ledna 2016 se Armáda České republiky podílela na střežení 

vnějšího perimetru areálu Vrbětice na základě nařízení vlády č. 236/2014.  

Střežení bylo nařízeno po výbuchu skladu č. 16 využívaného civilní firmou. 

Úkolem Armády České republiky byla ostraha vnějšího perimetru, pyrotechnické 

prohlídky, sanace pozemků a vyskladnění nevybuchlé munice. Na těchto pracích se 

podíleli příslušníci Vojenské Policie a 71. mechanizovaného praporu Hranice. Na 

pyrotechnických a trhacích pracích se podíleli pyrotechnici Vojenské policie, 15. 

ženijního pluku a 153. ženijního praporu Olomouc z roty EOD [21, 33].   

Armádní hlídky střežily 29 stanovišť a úseků. Od 16. října probíhaly smíšené 

hlídky s Policií České republiky. Po výbuchu skladu č. 12 ze dne 3. prosince 2014 se 

podíleli příslušníci Vojenské policie na střežení vnějšího perimetru bez pomoci 

Policie České republiky [21, 33].    

Vojáci se také podíleli na prověřování úseků pro stavbu oplocení a předání 

střežení areálu Vojenským lesům a statkům ČR. Tuto činnost vykonávali 

pyrotechnici ze 151. ženijního praporu Bechyně. Celkem se na střežení areálu 

Vrbětice podílelo přibližně 6 350 příslušníků, denně se tedy jednalo o 186 osob. Tyto 

jednotky pocházely zejména z 22. základny vrtulníkového letectva z Náměště nad 

Oslavou, z 26. pluku velení, řízení a průzkumu ze Staré Boleslavi, z 21. základny 

taktického letectva z Čáslavi a 24. základny dopravního letectva z letiště Praha – 

Kbely. Na střežení areálu se tak podílela postupně třetina sil Armády České 

republiky. [21, 34, 35].    
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Veškerá munice byla dne 23. prosince 2016 odvezena a areál tak dodnes zůstává bez 

munice. O jeho dalším využití rozhodnou Vojenské lesy a statky ČR. Oficiální 

ukončení střežení areálu Armádou České republiky proběhlo 5. února 2016, poté 

začalo postupné stahování z jednotlivých stanovišť zpět na domovské základny. 

Posledními nasazenými příslušníky ve Vrběticích byly vojáci z likvidační skupiny 

14. pluku logistické podpory Pardubice, jejichž úkolem bylo postupné zrušení 

základen ve Vrběticích a Haluzicích a odvoz materiálu, tato činnost byla ukončena 

15. února 2016 [21, 36].    

5.4.2 Personální stavy Armády České republiky v období 2012 – 2016 

Celkové počty příslušníků AČR ve sledovaném období 2012 – 2016 jsou uvedeny 

níže v Tabulce 3.  

Tabulka 3 Počty příslušníků AČR a občanských zaměstnanců MO 2012 – 2016 (zdroj: [37]) 
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2012 22 2 140 3 319 6 049 7 399 965 21 751 8 248 29 999 

2013 18 2 091 3 376 6 052 7 375 1 067 21 733 8 288 30 021 

2014 20 1 981 3 315 5 875 6 894 955 21 011 7 530 28 541 

2015 21 1 942 3 377 5 944 6 963 1 266 20 864 7 487 28 351 

2016 19 2 027 3 418 6 224 7 474 1 464 21 970 6 411 29 512 

* Počty osob bez zakryté části Vojenského zpravodajství ke dni 1. 1. 2016 
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Tabulka 3 ukazuje dlouhodobě stoupající trend jak počtu příslušníků AČR, tak 

v celkovém počtu zaměstnanců resortu MO. Jedinou výjimku tvoří rok 2014 kde 

dochází k hlubokému propadu. Důvodem mohl být zákon o státní službě č. 234/2014 

Sb., kvůli kterému vznikla k 1. 7. 2015 kategorie státních zaměstnanců. Proto 

pozorujeme propad občanských zaměstnanců resortu Ministerstva obrany. Počty 

čekatelů důstojníků obsahuje počet studentů vojenských škol ve služebním poměru. 

Sloupec Celkem resort MO obsahuje i počty neuváděné v tabulkách – například 

mužstvo, povinné zálohy apod. 

Změny u vyčleňovaných sil a prostředků AČR v rámci Směrnice 

Přestože ve sledovaném období stoupal počet příslušníků AČR, rozhodlo se 

na konci roku 2013 o zrušení samostatné záchranné roty Rakovník. Armáda dle 

zkušeností z posledních tří let a četností zásahu konstatovala, že nasazování 

záchranných rot je nedostatečné. K nasazení dojde zpravidla jen při větších 

pohromách, které ale stejně vyžadují nasazení daleko větších sil než momentálních 

dvou relativně malých záchranných rot. Dle armády je tedy jejich postavení v rámci 

AČR v mírových podmínkách prakticky neopodstatněné [11,38]. 

Reorganizací vznikly dvě záchranné roty v podřízenosti ženijních praporů – 

151. ženijní prapor Bechyně a 153. ženijní prapor Olomouc, každý se záchrannou 

četou. Záměr Armády byl doplnit nedostatečné kapacity dvou výše zmíněných rot 

dle institutu „přidělení útvaru k plnění úkolů civilní obrany“. Poté by tedy úkoly 

civilní obrany mohly plnit i jednotky jejichž primární úkol je odlišný [11,38].  

I přes protesty Ministerstva vnitra a starosty města Rakovník došlo 

k plánované reorganizaci na dvě výše zmíněné záchranné roty. 
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5.5 Analýza nasazení AČR pro potřeby IZS v letech 2016 až do 

současnosti   

Ve sledovaném období bylo provedeno pět významných zásahů, na kterých se 

Armáda České republiky podílela jako ostatní složka IZS. 

Kapitola pouze slouží pro srovnání s předchozími roky.  

5.5.1 Zásahy provedené v letech 2017 až do současnosti 

Ptačí chřipka 2017 

7. ledna 2017 se Armáda České republiky podílela na základě žádosti Státní 

veterinární správy cestou OPIS MV – GŘ HZS ČR na výpomoci při depopulaci 

drůbeže v pásmu vysoce patogenní aviární influenze (chřipky ptáků) na Jižní 

Moravě. Jednalo se přibližně o 38 ohnisek v chovech drůbeže a v jednom případě o 

ohnisko u ptáků v zajetí. Celkem bylo postiženo 13 krajů, z toho 11 kvůli chovům 

drůbeže [21,39]. 

Celkem byli nasazeni 4 příslušníci Vojenského veterinárního ústavu Hlučín 

pro řešení této mimořádné události [21]. 

Africký mor prasat 

7. srpna – 30. září 2017 se Armáda České republiky podílela na základě 

žádosti Státní veterinární správy ČR cestou OPIS MV – GŘ HZS na výpomoci při 

analýze a řešení mimořádné události, šíření vysoce nakažlivého Afrického moru 

prasat na území České republiky. Bylo diagnostikováno 2005 pozitivních případů 

AMP, a to výhradně u prasat divokých. Nebyla zjištěna přítomnost viru AMP u 

domácích prasat. [21,40]. 
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Celkem bylo nasazeno 5 příslušníků Vojenského veterinárního ústavu Hlučín 

pro řešení této mimořádné události [21]. 

Epidemie spalniček 

25. dubna – 4. května 2018 se Armáda České republiky podílela na zajištění 

činnosti Zdravotnické záchranné služby z důvodu epidemie spalniček.  

Celkem bylo nasazeno 10 příslušníků zdravotnických záchranářů 

výjezdových skupin k doplnění počtu záchranářů Zdravotnické záchranné služby 

hlavního města Praha [21]. 

5.5.2 Personální stavy Armády České republiky v letech 2017 až do 

současnosti 

Celkové počty příslušníků AČR ve sledovaném období 2016 až do současnosti 

jsou uvedeny níže v Tabulce 7. 

Tabulka 4 Počty příslušníků AČR a občanských/státních zaměstnanců MO 2017 do současnosti (zdroj: 

[41]) 
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2017 28 2 079 3 739 6 923 8 364 1 422 24 251 7 869 32 120 

2018 27 2 111 3 877 7 151 8 800 1 346 25 105 7 979 33 084 

* Počty osob bez zakryté části Vojenského zpravodajství ke dni 1. 1. 2019 
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Tabulka 4 ukazuje na dlouhodobý trend vyššího počtu příslušníků AČR. Tento trend 

je stejný jako v několika předchozích letech. Pro představu, v roce 2012 měl resort 

Ministerstva obrany 29 999 příslušníků a občanských zaměstnanců, nyní v roce 2018, 

má resort 33 084 příslušníků, občanských zaměstnanců a státních zaměstnanců. 

Přestože došlo k několika propadům kvůli změně legislativy (v roce 2011 a 2015), má 

AČR stále trend rostoucího počtu zaměstnanců. Resort Ministerstva obrany se tímto 

pomalu dostává na původní hodnotu z roku 2008 – tj. 34 678 příslušníků a 

zaměstnanců resortu MO.  

5.5.3 Posílení Policie České republiky v  letech 2005 do současnosti 

Ve sledovaném období posilovala Armáda České republiky PČR celkem ve třech 

případech.  

V letech 2006 – 2007 se AČR podílela na střežení skládek nebezpečného odpadu 

v obcích Chvaletice a Libčany. Celkem se na střežení podílelo 20 příslušníků 

Armády České republiky [21]. 

V roce 2009 se AČR podílela na posílení PČR na MS v klasickém lyžování 

v Liberci při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti. Celkem bylo nasazeno 300 

příslušníků AČR [21]. 

V roce 2016 se AČR podílela na zajištění bezpečnosti na území republiky 

v souvislosti s hrozbou teroristických útoků v Belgii. Na základě rozhodnutí vlády 

dne 22. března 2016 sestavila Armáda České republiky tři Úkolová Uskupení [21]. 

• ÚÚ Praha v počtu 350 osob, 

• ÚÚ Brno v počtu 100 osob, 

• ÚÚ Ostrava v počtu 100 osob. 

Tato uskupení se podílela na zajišťování bezpečnosti v ČR po dobu dvou měsíců. 

Celkem tedy bylo nasazeno 550 příslušníků Armády České republiky [21]. 
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5.5.4 Nasazení nezařazená v předchozích kapitolách 

V roce 2009 proběhla v České republice návštěva papeže Benedikta XVI. 

V souvislosti s touto návštěvou zajišťovala Armáda České republiky ochranu 

vzdušného prostoru, pořádkovou činnost a zdravotnickou službu [21]. 

Celkem bylo nasazeno 764 příslušníků a 56 kusů techniky pro zajištění těchto 

opatření [21]. 

V roce 2010 proběhl v České republice podpis dohody START, dohody o snížení 

počtu jaderných zbraní mezi USA a Ruskou federací. Podpis nově platící dohody, 

START III, proběhl právě v Praze 8. dubna 2010 mezi ruským prezidentem 

Dimitrijem Medvěděvem a americkým prezidentem Barackem Obamou [21, 42]. 

Armáda České republiky zajišťovala při této příležitosti ochranu vzdušného 

prostoru. Celkem bylo nasazeno 212 příslušníků a 43 kusů techniky [21].  

5.6 Statistická analýza získaných dat 

5.6.1 Analýza vyčleňování SaP AČR pro záchranné a likvidační práce  

V následující kapitole bude provedena analýza ročních statistik Armády České 

republiky, Hasičského záchranného sboru a vyhodnocovací zprávy k povodním 

2010 Ministerstva životního prostředí. Ze získaných dat bude posouzena 

využitelnost Armády České republiky jako ostatní složky IZS. 

Armáda se díky své specificky důležité roli podílela na záchranných a 

likvidačních pracích v rámci IZS při všech závažných povodních mezi roky 2006 až 

2013. Přehled analýzy zásahů AČR během jednotlivých povodních je uveden 

v tabulce 5 níže.  
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Postup vyžadování sil a prostředků AČR pro záchranné a likvidační práce je 

popsán v kapitole 2.5.1 Vyčleňování sil a prostředků AČR k záchranným pracím a 

kapitole 2.5.2 Vyčleňování sil a prostředků AČR k likvidačním pracím. Tyto zásady 

se také řídí zákonem 219/1999 Sb. o ozbrojených silách a zákonem 239/2000 Sb. o 

integrovaném záchranném systému. 

Tabulka 5 Analýza zásahů pro záchranné a likvidační práce (zdroj: [21, 43]) 

 

Analýza zásahů pro záchranné a likvidační práce 

Událost HZS/SDH SaP AČR 

Povodeň 2006 24 174 2 700 

Letní povodeň 20006 8 125 700 

Povodeň 2010 6 346 220 

Blesková povodeň 2010 2 917 790 

Povodeň 2013 19 435 9 781 

CELKEM 60 997 14 191 
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Nejvíce nasazovanými útvary byly útvary záchranných praporů společně 

s ženisty z 15 ženijní brigády. Ti tvořili páteř při záchranných pracích a stavbách 

mostních provizorií. Logistickou podporu zajišťovala 14. brigáda logistické podpory 

Pardubice nebo 7. mechanizovaná brigáda Hranice, případně mechanizované 

prapory dislokované na území České republiky.  

Tabulka 5 obsahuje celkové počty příslušníků Hasičského záchranného sboru a 

Sboru dobrovolných hasičů vyčleněných pro řešení povodňových událostí v letech 

2006 – 2013. Celkem se jedná o 60 997 příslušníků a osob HZS ČR a SDH.  

Armáda pro tyto události vyčlenila celkem 14 191 příslušníků.  

Obrázek 3 Graf počtu nasazených příslušníků HZS/SDH a AČR (zdroj: vlastní) 

 

Obrázek 3 – Graf popisuje počty nasazených příslušníků HZS/SDH a SaP AČR ve 

sledovaném období. Největší nasazení příslušníků a osob HZS/SDH bylo při 

povodních v roce 2006, poté při povodních v roce 2013, nejmenší nasazení bylo při 

bleskových povodních v roce 2010. Celkem nasadil HZS/SDH 60 997 osob.  

24 174

8 125 6 346
2 917

19 435

60 997

2 700 700 220 790

9 781
14 191

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Povodeň 2006 Letní povodeň
2006

Povodeň 2010 Blesková
povodeň 2010

Povodeň 2013 Celkem

Počet nasazených příslušníků HZS/SDH a AČR

HZS/SDH SaP AČR



57 

 

Armáda nasadila nejvíce příslušníků při povodních v roce 2013, poté při povodních 

v roce 2006, nejmenší nasazení bylo při povodních v roce 2010. Celkově vyčlenila 

Armáda České republiky 14 191 příslušníků.  

Procentuální nasazení příslušníků Armády České republiky při povodni v roce 2006 

bylo 11,17 %, při letní povodni 2006 8,62 %, při povodni 2010 3,47 %, při bleskové 

povodni 2010 27,08 % a při povodni 2013 50,33 %. Povodeň 2013 představuje tedy 

největší nasazení sil a prostředků AČR vzhledem k počtu příslušníků HZS/SDH. 

Průměrné procentuální zastoupení příslušníků Armády České republiky bylo      

23,27 %.  

Z analýzy a údajů výše je patrné, že nejzávažnější byly povodně v roce 2013, ve třech 

povodňových vlnách bylo postiženo přes 970 obcí na území České republiky, 

konkrétně v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královehradeckém, Plzeňském, 

Jihočeském, Středočeském kraji a na území hlavního města Prahy.  

Armáda pro tuto mimořádnou událost vyčlenila 9 781 osob, což je zároveň největší 

počet vyčleněných jednotek ve sledovaném období. Druhou největší událostí byly 

povodně v roce 2006, zde AČR vyčlenila pouze 3 000 osob, tento nízký počet byl 

nahrazen příslušníky a osobami z HZS/SDH v počtu 24 174 vůči 19 435 v předchozím 

zmíněném případě. 
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Tabulka 6 Počet vyčleněných vojáků z povolání k počtu kapacit AČR (zdroj: [21, 27, 32, 37, 41]) 

Počet vyčleněných vojáků z povolání k počtu kapacit AČR 

Rok Vyčleněné SaP AČR Počet vojáků z povolání 

2006 3 000 24 299 

2007 194 23 110 

2009 700 24 103 

2010 1 010 23 136 

2011 229 22 261 

2013 9 781 21 733 

2016 6 350 21 970 

2017 9 24 251 

2018 10 25 105 

Tabulka 6 ukazuje počty vyčleněných příslušníků Armády České republiky k počtu 

dostupných kapacit AČR v daném roce. Nejvíce nasazených bylo v roce 2013, 

nejméně v roce 2017.  
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Obrázek 4 Graf – Počet vyčleněných vojáků z povolání k počtu kapacit AČR (zdroj: vlastní) 

 

Obrázek 4 – Graf zobrazuje počty vyčleněných vojáků z povolání k počtu kapacit 

Armády České republiky.   

Procentuální nasazení bylo 45,01 % pro rok 2013, 28,90 % pro rok 2016 a 12,35 % pro 

rok 2006. V případě roku 2013 se tedy jedná téměř o polovinu příslušníků AČR, 

v roce 2016 se jedná téměř o třetinu z kapacit AČR.  

V případě roku 2013 se jedná o nejvyšší procentuální nasazení SaP AČR pro potřeby 

IZS ve sledovaném období.  

V případě nejnižších nasazení v roce 2017 a 2018 se jedná o 0,04 % pro rok oba 

zmíněné roky. Jedná se zároveň o nejnižší procentuální nasazení SaP AČR pro 

potřeby IZS ve sledovaném období.  

Průměrné procentuální nasazení SaP AČR vzhledem k počtu kapacit bylo přibližně 

10,14 %. 
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Z analýzy údajů o zásazích a možných kapacitách Armády České republiky je 

patrné, že kromě již zmíněných roků 2013 a 2016, jsou procentuální počty nasazených 

vojáků velmi nízké. Ve dvou případech se nejedná ani o 1 % kapacity AČR, je ovšem 

nutné zmínit že v případech s nejnižšími výsledky se jednalo o specialisty 

z Agentury vojenského zdravotnictví.  

5.7 Analýza vývoje vyčleňovaných sil a prostředků  

5.7.1 Směrnice náčelníka Generálního Štábu AČR 2005 

Směrnice náčelníka Generálního štábu AČR z roku 2005 vyčleňuje celkem 19 

různých typů zásahových týmů. Jedná se o tyto odřady, či týmy [44]:  

• záchranné prapory a jejich specializované odřady, 

• mobilní zdravotnický tým, 

• odřad k odstraňování závalů na komunikacích, 

• odřad k záchraně osob při povodních, 

• odřad k provádění trhacích a demoličních prací, 

• speciální skupinu, 

• družstvo radiačního a chemického průzkumu (2x), 

• družstvo dekontaminace techniky a terénu, 

• družstvo dekontaminace osob, 

• speciální mobilní biologický tým, 

• stacionární mikrobiologickou laboratoř, 

• hospitalizační a izolační bázi, 

• vrtulník pro řešení nenadálých mimořádných událostí, 

• vrtulník k záchraně osob s osádkou (2x), 

• družstvo psovodů, 

• vojenskou veterinární zásahovou skupinu (2x).  
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Celkově jde o 104 příslušníků + velení a 30 kusů techniky, z toho 3 vrtulníky. Počet 

osob a techniky ze záchranných praporů není stanoven. 

5.7.2 Směrnice náčelníka Generálního Štábu AČR 2008 

Směrnice náčelníka Generálního Štábu AČR z roku 2005 vyčleňuje jednotky ve 46 

zásahových týmech, nově rozdělených do tzv. odřadů. Jedná se o [45]: 

Odřady pro nouzové ubytování: 

• humanitární základna a stavební tým (4x). 

Odřady pro evakuaci a humanitární pomoc: 

• odřad pro evakuaci při povodních (3x), 

• odřad k převozu humanitární pomoci a nouzovému zásobování (2x). 

Odřady pro pomoc s technikou: 

• vyprošťovací odřad (3x) 

Odřady pro zabezpečování sjízdnosti: 

• odřad k zabezpečení průjezdnosti na komunikacích a ve městech (3x), 

• odřad pro nouzové přemostění (2x). 

     Odřady pro terénní a zemní práce: 

• odřad pro provádění zemních prací (3x), 

• odřad k provádění trhacích a demoličních prací. 

Odřady pro průzkum a detekci látek CBRN 

• speciální mobilní biologický tým, 

• stacionární mikrobiologická laboratoř, 

• letecká skupina radiačního průzkumu E, 

• letecká skupina radiačního průzkumu, 

• družstvo radiačního a chemického průzkumu (2x). 

Odřady pro dekontaminaci techniky 

• dekontaminační odřad – technika (5x). 
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Odřady pro dekontaminaci osob 

• dekontaminační odřad – osoby (5x). 

Zdravotnické odřady 

• hospitalizační a izolační báze, 

• mobilní zdravotnický tým (2x). 

Veterinární odřady 

• vojenská veterinární zásahová skupina (2x). 

Letecké síly a prostředky pro záchranné práce 

• posádka vrtulníku v pohotovosti SAR (2x), 

• nenadálé úkoly – plnění ve prospěch IZS, 

• odřad leteckého hašení. 

Celkově jde o 444 osob a 125 kusů techniky, z toho 6 vrtulníků. Jedná se tedy 

o zvýšení pohotovosti o více jak 340 osob a vyčlenění o 95 kusů techniky více 

[45]. 

5.7.3 Směrnice náčelníka Generálního Štábu AČR 2011 

Směrnice náčelníka Generálního Štábu AČR z roku 2011 vyčleňuje jednotky v 50 

zásahových týmech nově byly přidány [46]:  

• vojenská zdravotnická vozidla,  

• letecká přeprava humanitární pomoci, 

• letecká evakuace osob do zahraničí.  

Celkový počet osob byl ponížen na 359 příslušníků, počty techniky byly zvýšeny 

na 150 kusů. Kusy techniky pro humanitární základnu a stavební tým nejsou 

stanoveny. 

5.7.4  Směrnice náčelníka Generálního Štábu AČR 2011 

Směrnice náčelníka Generálního Štábu AČR z roku 2016 vyčleňuje jednotky ve 44 

zásahových týmech, byly zrušeny [2]:  
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• humanitární základna a stavební tým (2x), 

• odřad pro evakuaci při povodních, 

• vyprošťovací odřad, 

• odřad k zabezpečení průjezdnosti na komunikacích a ve městech, 

• odřad pro nouzové přemostění, 

• odřad pro provádění zemních prací, 

• posádka vrtulníku v pohotovosti SAR (2x), 

• letecká evakuace osob ze zahraničí, 

Nově vzniklé zásahové týmy [2]:  

• dekontaminační odřad – technika, 

• zásobování vodou pro 22. zVrL., 

• dekontaminační odřad – osoby, 

• psychosociální intervenční tým, 

• letecká evakuace osob, zraněných a nemocných z místa postižení, 

• nenadálé úkoly ve prospěch IZS, 

Celkově tedy bylo zrušeno 10 zásahových týmů ze Směrnice 2011, nově byly 

stanoveny nebo reorganizováno 6 zásahových týmů.  

Směrnice náčelníka Generálního štábu 2016 vyčlenila celkově 416 osob, jedná se 

tedy o zvýšení oproti roku 2011. Počty techniky byly sníženy na 135 kusů. 
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6 DISKUZE 

Armáda České republiky, jako nedílná součást Integrovaného záchranného 

systému, ve kterém je zařazena jako ostatní složka, dokazuje svou důležitost při 

řešení nevojenských krizových situacích na našem území. Významnou roli 

předvedla při řešení několika povodní ve sledovaném období, kde ukázala nejen 

svou připravenost, ale také profesionalitu a odhodlání.  

Úkoly Armády České republiky pro řešení nevojenských krizových situací jsou 

stanoveny v zákoně č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky. Přestože 

většinu těchto úkolů plní AČR ve spolupráci s IZS, mohou být plněny i 

v samostatném nasazení. Na základě zákona 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému jsou stanoveny další možné úkoly pro vyčleněné síly a 

prostředky Armády České republiky, ovšem již bez konkrétní podoby nebo druhu 

činnosti. Tyto úkoly jsou stanoveny na základě žádosti Ministerstva vnitra a 

jednotlivých orgánu Armády České republiky. V rámci sledovaného období plnila 

Armáda České republiky úkoly pomocného charakteru, jako jsou například 

záchranné a likvidační práce při povodních, kterých se armáda účastnila konkrétně 

6x. Hlavní roli při plnění těchto úkolů tvořily vojenské záchranné útvary. Na 

základě prezentovaných výsledků analýz zásahů a kapacit Armády České republiky 

lze konstatovat, že záchranné a likvidační práce při povodních plnila Armáda České 

republiky ve větším rozsahu dle potřeby a jednotlivých požadavků orgánů AČR, 

krajů a obcí a dostupné kapacity AČR.  

Speciální případy nasazení tvoří tzv. smíšené policejní hlídky, ty jsou občanům 

České republiky nejbližší vzhledem k událostem v roce 2016. Armáda se podílela na 

zajištění bezpečnosti na území republiky v souvislosti s hrozbou teroristických 

útoků v Belgii. Armáda vyčlenila na základě rozhodnutí vlády pro řešení této 

situace tři Úkolová Uskupení. Tato uskupení prováděla hlídkovou činnost ve 

smíšených hlídkách v ulicích vytipovaných měst spolu s příslušníky Policie České 
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republiky. Jednalo se celkem o 550 příslušníků mechanizovaných rot celé Armády 

České republiky. Veřejnost vnímala tento krok vstřícně a Armáda zde působila jako 

psychický prvek – uklidnění obyvatelstva. Armáda České republiky společně 

s Policií České republiky hodnotí tato opatření velmi kladně, jelikož si příslušníci 

AČR mohli osvojit některé méně využívané schopnosti u mechanizovaných rot. Tyto 

nabité schopnosti lze potencionálně v budoucnu využít při nutnosti nasazení 

Armády České republiky k zajištění vnitřního pořádku a potlačení hrozby ze strany 

vlastního obyvatelstva. 

Na schopnostech a kapacitách Armády České republiky plnit výše stanovené 

úkoly se významně podepsaly dvě události – zrušení povinné vojenské služby a 

následná profesionalizace Armády mezi rokem 2004 a 2005 a reorganizace 

záchranných výcvikových základen. Důsledkem profesionalizace byly kapacity 

Armády sníženy na polovinu a řada vojenských útvarů buď zrušena nebo 

reorganizována [47]. Tímto krokem byla značně omezena schopnost AČR k plnění 

záchranných a likvidačních prací a humanitárních úkolů k ochraně obyvatelstva. 

Následkem reorganizace vznikla 15. ženijní záchranná brigáda Bechyně jako 

velitelství záchranných a výcvikových základen – pozdějších záchranných praporů. 

Díky profesionalizaci Armády byly následně výrazně omezeny schopnosti 

k poskytování součinnosti při záchranných a likvidačních pracích bez omezení 

každodenních úkolů Armády České republiky. Příkladem budiž povodně 2013, 

jednalo se o nejvážnější povodně ve sledovaném období, Armáda nasadila více jak 

9 781 příslušníků z celkového počtu 21 733 vojáků z povolání, tj. přibližně 50,33 % 

kapacity Armády České republiky. Nasazení dalších prostředků Armády bylo 

možné pouze po omezení základních úkolů AČR jako jsou například zahraniční 

mise či výcvik jednotek. Toto omezení bylo následně schváleno vládou ČR, ovšem 

nebylo již nadále nutné vzhledem k vývoji mimořádné události. 

Záchranné a výcvikové základny a pozdější záchranné prapory byly zařazeny 

mezi vyčleňované síly a prostředky AČR jako první ze všech součástí Armády. Jejich 
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reorganizací došlo k významnému úbytku sil AČR vyčleněných pro potřeby IZS. 

Tyto prapory zajišťovaly plnění úkolu ochrany obyvatelstva, humanitární pomoci a 

záchranné a likvidační práce. Těchto 6 praporů bylo strategicky rozmístěno po 

republice, což umožňovalo nejrychlejší možné nasazení požadovaných sil a 

prostředků k řešení mimořádné události. Na podzim roku 2008 došlo k dalšímu 

významnému úbytku těchto sil při reorganizaci všech záchranných praporů. Nově 

vzniklá 15. ženijní brigáda měla v podřízenosti dva ženijní prapory, současně s nimi 

vznikly dvě samostatné záchranné roty – 154. samostatná záchranná rota Rakovník 

a 156. samostatná záchranná rota Olomouc. Tímto významným snížením došlo ke 

snížení důvěry ve schopnosti záchranných rot Armády České republiky a snížení 

vyžadování součinnosti těchto jednotek na minimum. Příkladem budiž povodně 

2013, kdy nedošlo k nasazení samostatné záchranné roty Rakovník, přestože rota 

byla v plné bojové pohotovosti a připravena poskytnout pomoc při povodních. Ve 

světle nových událostí se na konci roku 2013 rozhodlo o transformaci AČR, která 

měla za následek reorganizaci 15. ženijní brigády na 15. ženijní pluk. Součástí této 

transformace bylo také zrušení 152. ženijního praporu Rakovník a obou 

samostatných záchranných rot – SZR Rakovník a SZR Olomouc. Část příslušníků 

obou samostatných záchranných rot byla převelena do nově vzniklých záchranných 

rot v podřízenosti ženijních praporů – 151. ženijního praporu Bechyně a 153. 

ženijního praporu Olomouc. Tímto krokem došlo k zániku vojenských záchranných 

útvarů.  

Momentálně má Armáda České republiky k dispozici vojenské záchranáře ve 

dvou výše zmíněných praporech. Jejich kapacity jsou ovšem dle pohledu IZS 

nedostatečné, proto došlo k postupnému úpadku výjezdů záchranných rot 

k úkolům pro potřeby IZS. Poslední zásah záchranné roty Bechyně proběhl v roce 

2013. V březnu tohoto roku byla představena nová koncepce záchranné roty 

vzhledem k novému záměru Armády České republiky vybudovat ze 43. 

výsadkového praporu pluk. Organizační jádro pluku by mělo být zřízeno na začátku 

července tohoto roku, na podzim roku 2020 se pak počítá se vznikem pluku. 
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Počátečních operačních schopností dosáhne od začátku roku 2021, plných nejpozději 

do 2026. Pro transformaci výsadkového praporu bylo vyčleněno až čtyři miliardy 

korun a počet příslušníků se řadově zdvojnásobí [48]. Z důvodu zajištění roty 

bojového zabezpečení ze strany 15. ženijního pluku dojde dle informací z konce 

března tohoto roku k transformaci záchranné roty. Dojde ke zrušení 2. záchranné 

dekontaminační čety a záchranné strojní čety. Záchranná četa bude nově obsahovat 

pouze záchranné hasičské družstvo o 7 příslušnících a 1. záchranné družstvo o 4 

příslušnících. Záchranná družstva záchranné strojní čety budou přesunuta do 

podřízenosti záchranné čety. Plánované transformace se týkají obou výše zmíněných 

záchranných rot v podřízenosti ženijních praporů – 151. ženijního praporu Bechyně 

a 153. ženijního praporu Olomouc. Tímto krokem bude uvolněno přibližně 60 

příslušníků AČR, kteří budou zařazeni na pozice plánované roty bojového 

zabezpečení budoucího výsadkového pluku. Vzhledem k nutnosti stejné struktury 

Aktivních záloh výše zmíněných záchranných rot, dojde i k transformaci těchto 

záložních rot. Bohužel, vzhledem ke koncepci a požadavkům Aktivní zálohy, nelze 

příslušníky zařazené na pozici záchranných družstev přeškolit na nově vzniklé 

pozice u profesionální armády. Následkem toho dojde jak k oslabení kapacit a 

schopností profesionální záchranné roty Bechyně a Olomouc, tak jejich aktivních 

záloh.  

Ve sledovaném období byly analýzy nasazení rozděleny do čtyř časových úseků 

vzhledem k dostupným Směrnicím a možnosti porovnávat vyčleňované síly a 

prostředky ke skutečným počtům Armády České republiky.  

Největším nasazením Armády České republiky na území naší republiky byly 

jednoznačně povodně. Ze zmíněných 14 mimořádných událostí, na které byly 

povolány síly a prostředky IZS přes Směnu Stálého operačního střediska, bylo 

nasazení na povodních celkem 5x. Armáda pro tyto události vyčlenila celkem 14 191 

příslušníků, průměrné nasazení SaP AČR vzhledem k počtu kapacit bylo přibližně 

10,14 %, v případně povodní se jednalo o v průměru 20 % dostupných kapacit 
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v letech, kdy udeřila povodeň. Procentuálně se jednalo konkrétně o 11,17 % v roce 

2006, při letní povodni téhož roku 8,62 %, při povodni 2010 3,47 %, při bleskové 

povodni téhož roku 27,08 % a při povodni v roce 2013 se jednalo o 50,33 %. Povodeň 

2013 tvoří také největší nasazení sil a prostředků Armády České republiky ve 

sledovaném období.  

Mezi ostatní události, pro které byly vyčleněny Sap AČR lze zařadit například 

události zdravotnického charakteru, jako například epidemii spalniček, chřipku 

ptáků nebo africký mor prasat. Za velmi neobvyklé považuji nasazení příslušníků 

Armády České republiky k řešení událostí soukromých subjektů jako je například 

stávka dopravy v roce 2011 – operace VLAK a posílení civilního zdravotnictví 

Slovenské republiky téhož roku.  

Další významnou a velmi sledovanou událostí byl výbuch muničního skladu 

Vrbětice, který se odehrál 16. října 2014. Armáda zde střežila prostor, zajišťovala 

pyrotechnický průzkum, trhací a odminovací práce, odvoz nevybuchlé munice a 

prověřování úseků pro stavbu oplocení. Celkem se na střežení areálu Vrbětice 

podílelo 6 350 příslušníků, což je 186 osob denně. Armáda střežila prostor 

Vbětických muničních skladů do 31. ledna 2016. Hned vedle povodní se jedná o 

jednu z největších událostí řešených primárně silami Armády České republiky.  

Z analýz je patrné, že nejvíce je Armáda České republiky využívána při řešení 

dlouhodobých mimořádných události jako jsou například povodně, hlavní důvod 

je, dle mého názoru, hlavně dlouhá doba zpohotovení sil a prostředků jednotlivých 

útvarů. Přestože záchranné a likvidační práce tvořili, společně s úkoly humanitární 

pomoci, nejvíce zastupovanou činnost v mimořádných událostech, které řešila 

Armáda České republiky pro potřeby IZS, dochází ze strany AČR k minimalizování 

útvarů, které tuto činnost zajišťují, tento postoj jsem popsal již výše. 
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Převazuje vyčleňování na území České republiky. Lze ale ve výsledcích analýzy 

nalézt také dva zásahy v zahraničí – operaci Winter Race v Afghánistánu v roce 2005 

a posílení civilního zdravotnictví Slovenské republiky v roce 2011.   

Z výsledku analýz je zřejmé že nejvíce nasazovanými jednotkami jsou ženisté 

z 15. ženijního pluku Bechyně a jejich ženijní prapory spolu se záchrannými rotami, 

které mají v podřízenosti – 151. ženijní prapor Bechyně a 153. ženijní prapor 

Olomouc.  

Na základě provedených analýz v bakalářské práci bylo stanoveno 6 doporučení, 

jejichž dosažením lze zvýšit efektivitu Armády České republiky a její možnosti 

plnění úkolů stanovených platnou legislativou, plnění úkolů civilní ochrany a 

humanitárních úkolů a provádění součinnosti se složkami Integrovaného 

záchranného systému.  

Jelikož nejčastějšími úkoly byly právě úkoly civilní ochrany a humanitárního 

charakteru při povodních, je nutné zvýšení počtu vojáků, kteří tuto činnost 

provádějí, konkrétně se jedná o vojáky ženijního pluku a záchranných rot. 

V souvislosti s plánovanou reorganizací právě záchranných rot je nutné zabránit 

této reorganizaci, která zapříčiní další snížení dostupných kapacit vojenských 

záchranářů. I v případě zachování stávajícího stavu jsou kapacity záchranných rot 

nedostatečné pro samostatné řešení těchto událostí, jak z pohledu personálního, tak 

logistického. Záchranné roty jsou v současné době závislé na logistickém 

zabezpečení ženijních praporů, jelikož nemají vlastní četu logistiky, proto by bylo 

nutné další zvýšení počtu záchranářů a reorganizace záchranných rot alespoň na 

původní úroveň samostatných záchranných rot tak, aby byly samy schopny plnit 

úkoly stanovené platnou legislativou a mezinárodními úmluvami. Tyto úkoly jsou 

nyní převážně plněny ostatními složkami IZS nebo útvary Armády České republiky, 

které nejsou ovšem k jejich plnění primárně určeny. Záchranná rota má, jako jediný 
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útvar Armády České republiky, za primární úkol podporu IZS a plnění 

humanitárních úkolů.  

Nasazením AČR v zahraničí bylo vyčlenění vojenských lékařů k posílení 

civilního lékařství Slovenské republiky a nasazení lékařských specialistů v rámci 

mnohonárodnostního praporu NATO v Pákistánu. Armáda České republiky drží 

pohotovost v rámci systému UNSAS vojenských záchranných útvarů, jednotky 

v této hotovosti ovšem nebyly nikdy využity k plnění humanitárních úkolů v 

zahraničí. V roce 2015 byl systém UNSAS nahrazen nově vzniklým systémem 

připravenosti schopností pro mírové operace OSN nazývaný UNPCRS.  

 Doporučení 

Na základě provedených analýz schopností Armády České republiky 

k poskytování pomoci při řešení nevojenských krizových situací vyplývají 

následující doporučení: 

• vytipovat společně s ministerstvy (MV, MZ a MD) specifické odřady, které 

by měla AČR poskytovat, 

• modernizace a obnova techniky záchranných rot,  

• zkrácení doby nutné k zpohotovení vyčleněných odřadů, 

• nerušit 2. záchrannou dekontaminační četu, aby byla zajištěna rotace 

v případě mimořádné události na JE Temelín a Dukovany, případně větší 

kapacita dekontaminačních linek bez nutnosti součinnosti jiných 

vojenských útvarů nebo ostatních složek IZS, 

• navýšení počtu vojáků ženijního pluku, 

• navýšení počtu vojáků záchranných rot. 

Armáda České republiky je převážně povolávána k událostem, na které nemá 

HZS síly a prostředky. Jsou jimi například stavba mostních provizorií, zdravotnické 

a veterinární odřady a podobně.  
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Hasičský záchranný sbor České republiky vyčleňuje v rámci ÚPP odřady stejného 

charakteru jako Armáda České republiky. Z tohoto důvodu lze přemýšlet o omezení 

kapacit, které vyčleňuje AČR. Jedná se například o stavbu humanitárních základen, 

evakuaci osob, vyprošťování vozidel nebo zajištění průjezdnosti komunikací ve 

městech. Všechny tyto úkoly, kromě prvních dvou vyjmenovaných, provádějí 

jednotky AČR jako svůj sekundární úkol, primárně tyto jednotky plní úkoly 

ozbrojených sil, proto jejich omezení nepřipadá v úvahu. Jediné síly, které lze 

omezit, jsou jednotky záchranných rot, které plní součinnost s IZS jako svůj primární 

úkol. U těchto jednotek již dochází k reorganizaci, jak zmiňuji výše, chybějící 

kapacity jsou postupně nahrazovány zdroji HZS ČR. 

Hlavními událostmi, které AČR řešila, byly právě povodně. Pro tyto účely 

využívala armáda výše zmíněné záchranné roty a ženijní pluk, z tohoto důvodu by 

mělo dojít naopak ke zvýšení počtu příslušníků a modernizaci techniky 

záchranných rot. Zároveň by měly být zachovány stávající kapacity vyčleněné pro 

JE Temelín a JE Dukovany, kvůli možnému rozsahu této mimořádné události.  Spolu 

s tím souvisí zkrácení doby nutné k zpohotovení vyčleněných odřadů tak, aby AČR 

byla schopna pružně a pohotově reagovat i na menší události v součinnosti s HZS a 

ke zvýšení efektivnosti vyčleňovaných sil.  

Potenciál AČR lze vidět v možnostech specializací, které jednotlivé útvary 

nabízejí (ženijní, logistika, letecká přeprava atd.). Doporučuji tedy stanovit 

jednotlivé specifické činnosti, které mohou schopnosti AČR pokrýt tak, aby 

jednotlivé odřady plnily primárně tuto funkci. Tímto krokem lze dosáhnout většího 

počtu nasazení AČR k řešení mimořádných událostí a zvýšení efektivity 

vyčleňovaných sil.  
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Hlavním důvodem nízkého nasazování sil a prostředků AČR je velký časový úsek 

nutný k zpohotovení. Momentálně tvoří maximální doba pro nasazení 72 hodin. 

Proto je armáda povolávána spíše na záchranné a likvidační práce při větších 

událostech jako jsou například povodně. Dále pak ke specifickým činnostem, které 

nelze zastat jinými prostředky, například zdravotnické a veterinární odřady, ženijní 

práce nebo střežení objektů.  

Tato doporučení byla stanovena na základě výsledků provedených analýz.  
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7 ZÁVĚR 

Armáda České republiky tvoří nezastupitelnou roli v Integrovaném záchranném 

systému. Díky svému specifickému úkolu je schopna zajistit mnoho specializačních 

prací pro potřeby ochrany obyvatelstva nebo nevojenských krizových situací. Tyto 

úkoly jsou stanoveny platnými právními normami a vnitřními směrnicemi Armády 

České republiky. 

 Hlavní z nich je Směrnice náčelníka Generálního štábu AČR k nasazování sil a 

prostředků AČR v rámci Integrovaného záchranného systému a k plnění úkolů 

Policie České republiky. Ta tvoří hlavní metodickou a právní pomůcku jak pro 

potřeby AČR, tak pro potřeby správních orgánů k řešení krizové situace.  

Předmětem bakalářské práce byla analýza právě zmíněné Směrnice a nasazování 

sil a prostředků AČR pro reálné krizové situace v kontextu času a personální síly 

Armády České republiky. Ke splnění stanovených cílů bylo provedeno několik 

analýz armádních směrnic a dokumentů, statistik AČR a HZS, a několik rozhovorů 

s hlavními velícími prvky Armády České republiky fungující v součinnosti s IZS. 

Zároveň byla provedena odborná rešerše literatury ke stanovenému tématu. 

Následně byla provedena analýza reálných nasazení sil a prostředků Armády České 

republiky ve sledovaném období. V analytické části práce byla tato data porovnána 

v kontextu platných Směrnic a personálních kapacit AČR.  

I přes značně omezené kapacity hlavních aktérů podpory Integrovaného 

záchranného systému lze konstatovat, že Armáda České republiky tvoří velice 

specifickou a významnou roli při řešení civilních krizí a nevojenských krizových 

situacích doma a v zahraničí.  

Tato práce slouží jako podklad k detailnějšímu pohledu na efektivitu a 

dostatečnost vyčleňovaných sil. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Plný název 

24. zDL 24. základna dopravního letectva 

31. PRCHBO 31. pluk radiační chemické a biologické ochrany 

AČR  Armáda České republiky 

ARMS Armádní radiační monitorovací sítě 

CBO Těchonín Centrum biologické ochrany Těchonín 

EU Evropská unie 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství HZS ČR 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JE  Jaderná elektrárna 

KVV Krajské vojenské velitelství 

LZS Letecká záchranná služba 

MEDEVAC Medical evacuation (zdravotnická evakuace) 

MO Ministerstvo obrany 

NATO Severoatlantická aliance 

NGŠ AČR Náčelník Generálního štábu AČR 

NSkVŘ Náčelník skupiny velení a řízení 

OPIS  Operační a informační středisko 

OSN Organizace spojených národů 

RCC Rescue Coordination Centre (záchranné koordinační 

středisko) 

SaP Síly a prostředky 

SAR Search and Rescue (letecká služba pátrání a záchrany) 

SOC MO Společné operační centrum MO 

SPod MO Sekce podpory MO 

SRPS MO Sekce rozvoje a plánování schopností MO 

SSm SOC MO Stálá směna SOC MO 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

UNSAS United Nations Standby Arrangements System 

(Systém OSN pro pohotovostní operace) 

 
ÚÚ Úkolové uskupení 

Ve PozS Velitelství pozemních sil 
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VeV - VA Velitelství výcviku – Vojenská akademie 

VeVzS Velitelství vzdušných sil 

VP Vojenská Policie 

VÚ Vojenský útvar 

VZ Vojenské zařízení 

ZNGŠ-Ř SOCMO Zástupce NGŠ – ředitel Společného operačního centra 

ZVZ Záchranná výcviková základna 
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12.1 Příloha č. 1 – Schémata struktury záchranné roty  

 

Schéma záchranné roty 
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Schéma velitelského družstva 
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Schéma záchranné čety 
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Schéma záchranné strojní čety 
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Schéma záchranných dekontaminačních čet 


