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Abstrakt: 

Název práce: Analýza zásahů vyčleněných prostředků ozbrojených sil České 

republiky. 

 

Cíle práce: jsou zpracování přehledu zásahů ozbrojených sil ČR ve prospěch 

Integrovaného záchranného systému v období let 2001 - 2010, který bude rozčleněn dle 

charakteru mimořádných událostí. Vzniklé kategorie zásahů analyzovat tak, aby z nich 

bylo možné zpracovat závěry v oblasti: 

1. celkového využití ozbrojených ČR ve prospěch Integrovaného záchranného 

systému, 

2. limitujících faktorů ve využití ozbrojených sil ČR v rámci Integrovaného 

záchranného systému, 

3. kladů a nedostatků, které se objevují v interním řízení jednotek  Armády ČR v 

průběhu nasazení, 

4. součinnosti Armády ČR a Integrovaného záchranného systému včetně zaměření 

se na funkčnost stanovených principů a algoritmů vyžadování a nasazování sil a 

prostředků Armády ČR k záchranným nebo likvidačním pracím. 

5. finanční náročnosti zásahů Armády ČR konaných ve prospěch Integrovaného 

záchranného systému. 

 

Metoda: rešerše odborné literatury a sepsání výsledků v logickém pořadí. Pro 

zhodnocení všeobecných rizik prostředí ČR jsou využity redukované postupy PEST 

analýzy. Analytická část je zpracována za pomoci prvků systémové analýzy.  

 

 Klíčová slova: Integrovaný záchranný systém, Armáda České republiky, živelní 

pohromy, epizoofie, antropogenní mimořádné události. 

 



Abstract:  

Title: Analysis of interventions of detached units from Czech Armed Forces 

 

Objectives of work: to make overview of interventions of Czech Armed Forces for 

Integrated rescue system in the period 2001-2010 and divided by the nature of the 

emergencies. The results will be analysed in order to make conclusions in five areas: 

1. overall use of Czech Armed Forces for Integrated rescue system 

2. factors limiting use of Czech Armed Forces for Integrated rescue system 

3. strengths and weaknesses in the internal management of Czech Armed Forces 

during deployment 

4. cooperation of Czech Armed Forces and Integrated rescue system including a focus 

on functionality of established principles and algorithms required to deploy forces 

and equipment of Czech Armed Forces to rescue or liquidation operations. 

5. financial costs of interventions of Czech Armed Forces for Integrated rescue system 

 

Method: Search in literature and writing the results in logical order. Procedures of 

reduced PEST analysis are used to assess the general risks of environment in the Czech 

Republic. The analytical part is processed with the help of elements of system analysis. 

 

Keywords: Integrated rescue system, Czech Arrned forces, natural disasters, 

epizootic, anthropogenic emergencies. 
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1 Úvod  

Tato práce analyzuje použití vyčleněných sil a prostředků (SaP) ozbrojených sil České 

republiky (OS ČR) k podpoře Integrovaného záchranného systému České republiky 

(IZS ČR) v letech 2001 – 2010. V úvodní části se práce zaměřuje na rešerši odborné 

literatury a shrnutí dostupných materiálů a zdrojů, které se touto problematikou 

zabývají, včetně jejich autorů. K problematice IZS existuje v současnosti poměrně 

obsáhlá literatura, která se zabývá ochranou obyvatelstva a úkoly záchranného systému 

v případě vzniku mimořádných událostí především z hlediska legislativního, obecného a 

hlediska havarijního plánování. Komplexních analýz nasazení a efektivity IZS a jeho 

jednotlivých složek, včetně jejich součinnosti však existuje velmi málo. Většinou jsou 

omezeny na dílčí zprávy a vyhodnocení jednotlivých ústředních orgánů státní správy, 

pod něž jsou tyto složky organizačně začleněny. To se týká také Armády České 

republiky (AČR). V navazující teoretické části je proto uveden pouze stručný přehled 

právních norem a předpisů, které celou problematiku legislativně upravují. Tyto normy 

pokud jsou v dokumentu dále citovány, jsou uváděny ve znění platném ke dni 

zpracování této práce. Podrobněji se dále práce věnuje vývoji české armády po roce 

1993 a její struktuře v souvislosti s plněním úkolů dříve tzv. „Civilní ochrany“, následně 

etapě působení vojenských záchranných útvarů až po předání záchranných schopností  

a kapacit těchto útvarů ženijnímu vojsku a vševojskovým útvarům Armády České 

republiky a Ministerstvu vnitra ČR (MV ČR). Pro komplexní postižení celé 

problematiky je v práci proveden přehled jednotlivých složek IZS a jejich působnosti a 

charakteristika ozbrojených sil ČR (OS ČR). V části, která je věnována současné AČR 

a její roli v IZS, se práce zaměřuje především na popis součinnosti s jednotlivými 

složkami záchranného systému a způsob vyžádání sil a prostředků Armády ČR k plnění 

úkolů v rámci IZS. V této části je také zpracován podrobný popis a výčet jednotek 

a uskupení, které AČR pro účely IZS vyčleňuje v současnosti, včetně popisu techniky 

a schopností, kterými disponují. Výše uváděné pasáže teoretické části vychází z již 

zpracované bakalářské práce na téma Vyčleněné prostředky ozbrojených sil ČR v rámci 

Integrovaného záchranného systému ČR. Pasáže byly aktualizovány a doplněny o nové 

poznatky. K závěru této části je připojena stručná analýza rizik a nebezpečí, které 

vyplývají z charakteristiky prostředí České republiky, ať již se jedná o hrozby 

vyplývající z fyzicko-geografické, či socio-ekonomické situace České republiky. 

Analýza prostředí je zpracována za pomocí postupů redukované PEST analýzy a slouží 
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jako výchozí podklad pro rozčlenění kategorií jednotlivých zásahů ozbrojených sil ČR 

na podporu IZS. 

 

Analytická část práce mapuje nasazení vyčleněných sil a prostředků ozbrojených sil ČR 

na podporu IZS v letech 2001 – 2010. K tomu bych chtěla podotknout, že V úvodu 

analytické části práce je provedena analýza samotných zásahů, přičemž tyto jsou 

rozděleny do celkem čtyř hlavních kapitol, dle charakteru mimořádné události, při které 

příslušníci armády zasahovali. Dominantní část pak představuje analýza zásahů AČR 

při povodních, neboť tyto mimořádné události se v hodnoceném období vyskytovaly 

nejčastěji a vyžádaly si nejrozsáhlejší nasazení armádních sil a prostředků, včetně jejich 

finančního pokrytí. Analytická část je ukončena diskusí nad výsledky zkoumání, včetně 

zdůraznění nejzásadnějších poznatků, které byly v analýze zjištěny. V závěru se práce 

zaměřuje na aktuální a budoucí otázky a úkoly Armády České republiky souvislosti 

s její rolí v IZS.  
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2 Rešerše literatury  

Integrovaný záchranný systém   

Problematice vzniku, struktuře, principům a činnosti Integrovaného záchranného 

systému se věnuje velké množství publikací. Zřejmě nejkomplexněji se popisovanou 

problematikou zabývá publikace Některé otázky ochrany společnosti (Linhart, 2005). 

Autor se v ní nezabývá pouze vývojem ochrany společnosti, ale řeší zde také otázky 

z oblasti IZS, ať už historického nebo součinnostního charakteru.  

 

Nedílnou součástí funkčnosti celého systému je jeho právní úprava. Legislativní rámec 

je přehledně zpracován v publikaci Krizové řízení (Vilášek, 2009). Kniha se zabývá 

především úlohou státu a veřejné správy při přípravě nebo řešení krizových situací.  

 

IZS by nemohl fungovat bez dostatečně dynamické právní úpravy a informačního 

managementu. Poznatky z této oblasti se zabývá publikace Informační management 

v bezpečnostních složkách. Autoři Luděk Lukáš, Petr Hrůza a Milan Kný se zde mimo 

jiné věnují informačním systémům pro krizové řízení, integrovaný záchranný systém  

a bezpečnostní management.  

 

Monografie Josefa Viláška a Jana Fuse Krizové řízení v ČR na počátku 21. století 

zpracovává poznatky z oblasti krizového řízení v ČR. Autoři se zabývají současným 

stavem krizové legislativy a možným vývojem do budoucnosti. Kniha podává 

komplexní přehled o vzájemném propojení České republiky, Severoatlantické aliance  

a Evropské unie z hlediska krizového řízení. Publikace se věnuje otázkám bezpečnostní 

politiky ČR a dále rozšiřuje souhrn poznatků v oblasti krizového řízení, uvedených v již 

zmíněné publikaci Krizové řízení (Vilášek, 2009).   

 

Uvedené publikace a Ústřední poplachový plán IZS (ÚPP IZS) poskytují poměrně 

dostatečný přehled o IZS, avšak pro úplné pochopení úlohy státu, veřejné správy  

a součinnosti jednotlivých složek je nutné zahrnout mezi studijní materiály také tzv. 

krizové zákony. To jsou zákony, které poskytují IZS potřebný právní rámec k jeho 

činnosti a rovněž také upravují funkci státu a veřejné správy v případě vzniku 

mimořádné události. 
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Civilní ochrana 

Vývoj civilní ochrany po roce 1993 zaznamenal, stejně jako vývoj ozbrojených sil ČR, 

významné změny, ať už právní, personální nebo dislokační. Pro studium změn v oblasti 

civilní ochrany, jsem využila Ročenky MO ČR a články z Vojenských rozhledů. 

Informace o transformaci vojenských záchranných útvarů, efektivitě jejich využití  

a přehledu o finančních prostředcích na zabezpečení činnosti VZÚ mi byly poskytnuty 

Společným operačním centrem MO.  

 

K získání přehledu o historii, struktuře, působnosti a funkčnosti jednotlivých 

záchranných útvarů, jsem využila zejména publikace Záchranné a výcvikové základny 

Armády ČR, kterou vydalo Ministerstvo obrany ČR v roce 2002. Nedílnou součástí 

záchranných útvarů je ženijní vojsko, jehož vývoj je zdokumentován v díle Ludvíka 

Doležala a Lubomíra Kroupy Ženijní vojsko a stalo se tak mou hlavní oporou při 

zkoumání vývoje použití ženijního vojska ve prospěch Civilní ochrany.  

 

K pochopení norem mezinárodního humanitárního práva, především problematiky 

Ženevských úmluv z roku 1949 a Dodatkových protokolů I a II z roku 1977, jsem 

využila Příručku mezinárodního humanitárního práva pro ozbrojené síly od švýcarského 

autora Frédéric de Mulinen. 

 

Ozbrojené síly ČR 

Vznik ozbrojených sil České republiky se datuje k 1. lednu 1993. Období, které přichází 

po tomto datu lze rozdělit do několika vývojových etap.  

 

Dnem vzniku samostatných ozbrojených sil ČR byly odstartovány procesy redislokace, 

reorganizace a redukce s následnou personální restrukturalizací. Proces personální 

transformace ozbrojených sil je fakticky a ciferně popsán v knize Personální vývoj 

v resortu obrany 1990 – 2001 od autorů Felixe Černocha a Karla Královce.  

 

Další významné personální a dislokační změny resortu obrany a armády, především 

přechod od základní vojenské služby k plně profesionální armádě, jsou poměrně 

přehledně zaznamenány v Ročenkách ministerstva obrany.  
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Otázky z oblasti socioekonomických aspektů profesionalizace ozbrojených sil jsou 

zajímavě zpracovány v publikaci Bohuslava Pernici Profesionalizace ozbrojených sil: 

trendy, teorie, zkušenosti. 

 

Současná problematika výstavby ozbrojených sil ČR je shrnuta v Bílé knize o obraně, 

kterou schválila vláda České republiky usnesením č. 369 ze dne 18. května 2011. Bílá 

kniha o obraně předkládá analýzu celkového stavu Ministerstva obrany ČR  

a ozbrojených sil ČR. Dále zahrnuje obecná a konkrétní doporučení pro stabilní rozvoj 

ozbrojených sil ČR.  

 

Směr, kterým se ozbrojené síly ČR mají v následujících letech ubírat je popsán 

v Obranné strategii České republiky ze září 2012 a Bezpečnostní strategii České 

republiky ze září 2011. 

 

Číselné údaje o personálu ozbrojených sil České republiky, respektive o ministerstvu 

obrany a jemu podřízeným složkám, jsem čerpala ze Statistických ročenek z let 2000 - 

2012, které vytváří Odbor personálních informací oddělení analýz a plánování 

personálu Agentury personalistiky Armády ČR. Publikace obsahují statistické přehledy, 

tabulky a grafy o skutečných počtech personálu, úbytcích a přírůstcích personálu resortu 

obrany. Dále také obsahuje analýzy příslušníků ministerstva obrany ČR po hodnostech, 

pohlaví, věkové struktury a odbornostech.  

 

S rozdělením ČSFR na Českou a Slovenskou republiky, vstupem ČR do NATO a EU 

dochází k právním úpravám, stejně tak jako v roce 2005, kdy se Armáda ČR stala 

profesionální. V orientaci mezi jednotlivými zákonnými normami mi jako přehledný 

zdroj informací posloužily opět Ročenky MO ČR, Statistické ročenky a také intranetový 

přístup do systému ASPI, který podává přehled o zákonných normách v ČR.  

 

Síly a prostředky Armády ČR ve prospěch IZS 

K této tématice mi poskytly informace Ročenky MO ČR z let 2000 – 2010, kde jsou 

popsány především strukturní a personální záležitosti této oblasti. Tyto jsem pak 

doplnila o poznatky z publikace Záchranné a výcvikové základny Armády ČR 
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(MO ČR, 2002), kde je mimo jiné velmi pečlivě zpracována oblast materiálních 

základen humanitární pomoci. 

 

Přehled sil a prostředků Armády ČR vyčleněných ve prospěch IZS poskytuje příloha 

č. 3 ke Směrnici náčelníka generálního štábu AČR z roku 2011, ve znění doplňků 1 – 4.  

 

Dalším zdrojem informací pro tuto oblast je Ústřední poplachový plán integrovaného 

záchranného systému, který vydává Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR. Ústřední poplachový plán IZS podává taktéž, 

přehled o silách a prostředcích složek Integrovaného záchranného systému, které je 

možné využít při záchranných a likvidačních pracích.  

 

Informace o jednotlivých druzích a typech techniky, kterými Armáda ČR disponuje  

a nasazuje je v případě potřeby ve prospěch IZS, mi poskytly publikace: Vojenské 

záchranné útvary – možnosti využití (MO ČR, 2006), 15. Ženijní záchranná brigáda 

(MO ČR, 2006), Úloha a vybavení vojenského záchranného útvaru Bučovice (MO ČR, 

2006). Autoři zde na modelových situacích mimořádných událostí prezentují přehled 

možných řešení záchranných nebo likvidačních prací prostředky AČR. 

 

Součinnost Armády ČR a IZS 

Zatímco problematika Integrovaného záchranného systému je komplexně a přehledně 

zpracována v dostatečném množství publikací, součinnosti IZS a Armády ČR se 

odborná literatura příliš nevěnuje. Proto se pro mě v této oblasti stala nejdůležitějším 

dokumentem Směrnice náčelníka generálního štábu Armády ČR z roku 2011, ve znění 

doplňků 1 - 4, která stanovuje podmínky a zásady vyžadování a nasazování sil  

a prostředků Armády ČR v případě vzniku krizové situace nevojenského charakteru. 

Směrnice dále pak také upravuje podmínky nasazení sil a prostředků Armády ČR 

k plnění úkolů PČR a to především v souvislosti se zabezpečením veřejného pořádku  

a bezpečnosti při mimořádné události na jaderné elektrárně.    

 

Další informace mi poskytla monografie Z. Rosické Armáda České republiky a ochrana 

obyvatelstva v rámci IZS. Monografie řeší otázky krizového řízení a zapojení jednotek 

Armády ČR do IZS.  
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Analýza zásahů ozbrojených sil ČR v období let  2001 - 2010 

Údaje o Armádě ČR potřebné pro provedení analýzy zásahů ozbrojených sil ČR jsem 

získala ze Společného operačního centra MO. Data o nasazení HZS ČR, SDH a PČR 

jsem čerpala převážně ze statistických ročenek HZS ČR (2000 - 2010) a odborného 

časopisu 112 (ročník 5-9). 
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3 Integrovaný záchranný systém  

3.1 Významné mezníky ve vývoji IZS  

Konec studené války, rozpad vojenského bloku států Varšavské smlouvy a celkové 

společenské uvolnění spojené se změnou politického a ekonomického řádu, vyvolal 

v české společnosti optimistické nálady, které vedly mimo jiné k tomu, že  oblast 

ochrany obyvatelstva byla vytlačena na samý okraj zájmu politiky. S odstupem času se 

však ukázalo, že potřeba řešit otázku komplexního záchranného systému ČR nikam 

nezmizela. Poměrně záhy se začaly v této oblasti objevovat nové výzvy a problémy. 

Zásadní překážkou v oblasti modernizace a rozvoje záchranářství představoval právní 

systém, který trpěl zastaralostí, nepružností a nepostihoval oblast ochrany a záchrany 

jako celek. Pro řešení této situace se nabízely dva přístupy (Linhart, 2005 s. 33). 

 

„První přístup vycházel z vybudování komplexního záchranného systému na bázi stálých 

institucí směrem od shora dolů, které se měly zabývat záchranářstvím“ (Linhart, 2005 

s. 33). V praxi to tedy představovalo plošné využití sil a prostředků potřebných 

k záchranným nebo likvidačním pracím velkého rozsahu. Instituce měly být nasazeny 

tam, kde situaci nemohly zvládnout jednotlivé samostatné složky. Nevýhoda tohoto 

přístupu byla spatřována především v tom, že civilní ochrana nebyla budována a ani 

koncipována na zvládání každodenních událostí.  

 

„Druhý přístup budování záchranného systému vycházel z praktických zkušeností 

jednotlivých složek, které při likvidaci každodenních událostí byly nuceny 

spolupracovat.“ (Linhart, 2005 s. 33). Druhý přístup tedy upřednostňoval součinnost tří 

základních složek – hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie ČR a zároveň 

vytvoření takového právního prostředí, které by vymezovalo potřebné kompetence pro 

jejich činnost (Linhart, 2005 s. 33). 

 

Přestože přijetí vládního usnesení č. 187 ze dne 18. března 1992 bylo považováno za 

výsledek společného úsilí nejen v oblasti záchranářství, další vývoj politické situace 

neumožnil úkoly pro tuto oblast z něho vyplývající úspěšně dořešit (Linhart, 2005 

s. 34). 
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V roce 1993 došlo k zániku České a slovenské federativní republiky (ČSFR) a vzniku 

samostatné České republiky. V souvislosti s tím lze pouze konstatovat, že bylo přijato 

dne 19. května 1993 vládní usnesení č. 246 k návrhu zásad Integrovaného záchranného 

systému. Jeden z úkolů pro ministra vnitra a ministra životního prostředí vyplývající 

z usnesení byl zpracovat zásady IZS do návrhu zákona o prevenci a likvidaci havárií. 

Zákon se však nepodařilo připravit a tak i nadále v České republice převládala určitá 

právní neurčitost pro tuto oblast (Linhart, 2005 s. 35). 

 

Za významný zlomový okamžik lze považovat rozsáhlé povodně zejména v oblastech 

severní a následně jižní Moravy v roce 1997. Zde se jednoznačně negativně projevila 

nepružnost dosavadního právního prostředí. Problematika byla částečně vyřešena 

přijetím nového Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky. 

Během následujících dvou let se velmi intenzivně pracovalo na přípravě dalších 

krizových zákonů. Snaha vyústila v roce 2000, kdy vešla v platnost nová soustava 

krizových zákonů. V souvislosti s přijetím této krizové legislativy se dne 1. ledna 2001 

stalo garantem ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra ČR. V současné době je tedy 

IZS právně vymezený jako systém spolupráce jednotlivých složek IZS (Fiala, Vilášek, 

2010 s. 67 - 68). 

 

3.2 Právní rámec a úkoly Integrovaného záchranného systému 

Vzhledem k tomu, že právní úprava v oblasti krizového řízení zahrnuje dosti 

nepřehledné množství zákonů, vyhlášek a nařízení, jež by se mohly stát samotným 

předmětem zkoumání, představím zde pouze čtyři zákony, které považuji v této oblasti 

za nejdůležitější. 

 

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Předmětem úpravy zákona je 

oblast plynoucí z povinnosti státu zajistit svrchovanost a územní celistvost České 

republiky, ochranu jejich demokratických základů a ochranu životů, zdraví 

a majetkových hodnot. Dále zavádí termíny nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný 

stav, které má vláda právo vyhlásit v případě bezprostředního ohrožení státu (Fiala, 

Vilášek, 2010 s. 68).  
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Ústavní zákon je stěžejním předpisem právní úpravy v otázkách bezpečnosti a navazují 

na něj jak zákony krizové, tak zákony branné. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, lze považovat za základní 

právní předpis. Zákon vymezuje IZS, stanovuje jeho základní a ostatní složky jejich 

působnost. Dále upravuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních a 

samosprávních celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob a to ve vztahu 

k přípravě na mimořádnou událost, k záchranným a likvidačním pracím a k ochraně 

obyvatelstva (Vilášek, 2009 s. 23). 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, stanovuje působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů územních samosprávních celků a povinnosti právnických a fyzických 

osob při přípravě na krizové situace, které nejsou vojenského charakteru (Fiala, Vilášek, 

2010 s. 69). 

 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Předmětem 

úpravy zákona je příprava hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, 

stav ohrožení státu a válečný stav a přijetí hospodářských opatření pro tyto stavy. 

Stanovuje pravomoc vlády, ČNB, správních úřadů v návaznosti na jednotlivé krizové 

stavy. Dále upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě  

a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy (Vilášek, 2009 s. 31 - 36). 

 

Z dikce výše uvedených zákonů vyplývá, že úkolem IZS je především eliminovat 

bezprostřední vliv mimořádné události na osoby, majetek a životní prostředí a zahájit 

obnovu přijatelných životních podmínek. 
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3.3 Základní složky Integrovaného záchranného systému 

Podle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému jsou 

základními složkami IZS: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, 

 Zdravotnická záchranná služba, 

 Policie ČR. 

 

3.3.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 

Byl zřízen na základě zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR. 

Úkoly HZS ČR jsou plněny v rozsahu a podle podmínek stanovených v příslušných 

právních předpisech, především zákonem č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném 

systému, zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a zákonem č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně. V současném pojetí je základním posláním HZS ČR chránit životy, 

zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 

událostech (Fiala, Vilášek, 2010 s. 115).  

 

HZS ČR je tvořen a řízen generálním ředitelství HZS ČR, které je součástí Ministerstva 

vnitra. V čele generálního ředitelství stojí generální ředitel HZS ČR, který je zároveň 

náměstkem ministra vnitra. HZS ČR je dále členěn na hasičské záchranné sbory krajů 

v čele se svým krajským ředitelem a ty se člení na jednotlivé územní obvody. Součástí 

generálního ředitelství HZS ČR je také ústřední operační a informační středisko. Na 

krajské úrovni je to potom krajské operační středisko. Tato střediska jsou stálými 

orgány pro koordinaci složek IZS. HZS ČR také disponuje čtyřmi specializovanými 

chemickými laboratořemi, které jsou zařazeny do struktury HZS krajů Plzeňského, 

Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského (Fiala, Vilášek, 2010 s. 117 -

 119). 
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3.3.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany  

Jednotky požární ochrany (JPO) jsou organizované systémy, které tvoří odborně 

vyškolené osoby s příslušnou technikou (URL1). Základním úkolem JPO je chránit 

životy a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí. JPO jsou určeny k likvidaci 

požárů, živelních pohrom a případně jiných mimořádných událostí, avšak vzhledem 

k jejich technickému a materiálnímu vybavení není po nich možno požadovat veškerá 

zabezpečení a opatření vedoucích k likvidaci živelních pohrom a jiných mimořádných 

událostí (Fiala, Vilášek, 2010 s. 119). 

 

Linhart (2005 s. 47) dělí jednotky požární ochrany do šesti kategorií označovaných 

římskými číslicemi I - VI. Jednotky s územní působností zasahující i mimo svého 

zřizovatele jsou označeny JPO I, JPO II a JPO III a jednotky s místní působností 

zasahující na území svého zřizovatele jsou označeny JPO IV, JPO V a JPO VI.  

 

3.3.3 Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) ještě do nedávné doby, jako jediná ze základních 

složek IZS neměla vlastní zákon, který by upravoval její činnost. Situace se změnila 

v roce 2011, kdy byl 6. listopadu schválen zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě.  

 

Zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva 

a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatelů 

akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na 

zdravotnickou záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací 

a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby (§ 1 zákona č. 

374/2011 Sb.).  

 

Úkolem zdravotnické záchranné služby je na základě tísňové výzvy, poskytnout 

neodkladnou přednemocniční péči osobám se závažným postižením zdraví nebo 

ohrožení života. Přednemocniční péče je poskytována od okamžiku vyrozumění až po 

předání zraněného do nemocniční péče. Výkonnými prvky jsou výjezdové skupiny, 
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které se dělí do tří kategorií – rychlá lékařská pomoc, rychlá zdravotnická pomoc 

a doprava raněných a nemocných v podmínkách neodkladné péče (Fiala, Vilášek, 2010 

s. 124). Další zabezpečované činnosti zdravotnickou záchrannou službou jsou 

stanoveny v § 4 zákona č. 374/2011 Sb.  

 

3.3.4 Policie České republiky 

Policie České republiky (PČR) je pověřena výkonem státní moci v oblasti bezpečnosti 

občanů, ochrany majetku a veřejného pořádku. Základním právním normou, která 

upravuje její úkoly, organizaci a oprávnění je zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky. Ústředním správním orgánem je Ministerstvo vnitra ČR. Policie České 

republiky je tvořena policejním prezídiem, útvary s celostátní působností a krajská 

ředitelství s jimi zřízenými útvary. Hlavní činností PČR v rámci IZS je zabezpečování 

pořádkové činnosti a regulace dopravy v místě mimořádné události (Fiala, Vilášek, 

2010 s. 124).  

 

3.4 Ostatní složky Integrovaného záchranného systému  

Mezi ostatním složky IZS dle § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému, náleží vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil ČR, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného 

zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, 

neziskové organizace a sdružení občanů.  

 

Mezi ostatní složky jsou také v době krizových stavů zahrnuta odborná zdravotnická 

zařízení na úrovni fakultní nemocnice. Tyto složky poskytují pomoc základním složkám 

IZS na vyžádání. Specifikace využití jejich sil a prostředků je zpravidla předmětem 

dodatečných dohod mezi jednotlivými subjekty (Vilášek, 2009 s. 23).  

 

3.5 Součinnost Armády ČR a Integrovaného záchranného systému 

Použití Armády ČR při mimořádné a krizové situaci nevojenského charakteru upravuje 

jednak zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR a dále také zákon č. 239/2000 

Sb., o integrovaném záchranném systému. Další důležité dokumenty, které vymezují 

roli Armády ČR v rámci IZS jsou meziresortní dohody mezi Ministerstvem obrany ČR 

(MO ČR) a Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR) a Ústřední poplachový plán IZS 
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(ÚPP IZS). Z dikce výše zmíněných zákonů, meziresortních dohod a ÚPP IZS vyplývá, 

že vojenské útvary a vojenská zařízení uvedená v ÚPP IZS jsou povinny poskytnout 

plánovanou pomoc na vyžádání. Je nutné, ale podotknout, že IZS bude plánovaná 

pomoc na vyžádání poskytnuta pouze za předpokladu, že Armáda ČR nebude plnit 

úkoly uvedené v § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 219/1999 Sb. Výjimku tvoří dvě samostatné 

záchranné roty v Olomouci a Rakovníku, které dle Dodatkového protokolu 

k Ženevským úmluvám plní humanitární úkoly civilní ochrany, likvidační a záchranné 

práce i v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.  

 

Síly a prostředky Armády ČR k záchranným pracím jsou dle § 16 zákona č. 219/1999Sb 

a § 20 zákona č. 239/2000 Sb., oprávněni vyžadovat u náčelníka Generálního štábu 

AČR nebo cestou Operačního a informačního střediska (OPIS) IZS hejtmani krajů, 

starostové obcí, ministerstvo vnitra, hejtman a starosta obce s rozšířenou působností, 

velitel zásahu na místě zásahu. Síly a prostředky jsou vyžadovány prostřednictvím Stálé 

směny společného operačního centra MO cestou OPIS IZS (Rosická, 2007 s. 32). 

Postup vyžadování dle výše zmíněných paragrafů a zákonů je realizován v případě, že 

nehrozí nebezpečí z prodlení.  

 

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, oprávněné osoby vyžadují SaP AČR přímo u velitele 

vojenského útvaru nebo zařízení, které je nejblíže místu pohromy. Oprávněnými 

osobami v tomto případě jsou hejtmani krajů, starostové obcí, velitel zásahu v místě 

zásahu, velitel jednotky požární ochrany (§ 16 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb). 

 

Nasazení vrtulníků Armády ČR (AČR) je upraveno Směrnicí pro využití vrtulníků AČR 

v rámci IZS. Nasazení vrtulníků vyžaduje Operační a informační středisko IZS u stále 

směny „Záchranného koordinačního střediska“ se sídlem v Praze Ruzyni. Vyžaduje-li to 

povaha situace, lze se souhlasem Záchranného koordinačního střediska Praha aktivovat 

vrtulníky v pohotovosti SAR (Search and Rescue) (SOC MO, 2001 s. 10). 

 

Rozhodování o nasazení sil a prostředků Armády ČR k záchranným pracím nehrozí-li 

nebezpečí z prodlení a jedná-li se o síly a prostředky uvedené v ÚPP IZS, má na základě 

předané pravomoci Zástupce náčelníka Generálního štábu – ředitel společného 

operačního centra MO (ZNGŠ – Ř SOC MO) (SOC MO, 2001 s. 10). Jestliže hrozí 
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nebezpečí z prodlení, může o nasazení sil a prostředků Armády ČR k záchranným 

pracím rozhodnout velitel vojenského útvaru nebo zařízení, u něhož bylo nasazení sil 

a prostředků požadováno. Velitel zpětně informuje o poskytnutí sil a prostředků v rámci 

IZS náčelníka Generálního štábu AČR cestou svého nadřízeného stupně – operačního 

velitelství (Rosická, 2007 s. 31). Je-li však ohrožena podstatná část území ČR, 

rozhoduje o použití armády k záchranným pracím dle § 16 odst. 3 zákona č. 219/1999 

Sb., vláda ČR na návrh ministra vnitra. Postup vyžadování a rozhodování o SaP 

Armády ČR k záchranným pracím je znázorněn v příloze č. 1 a 2. 

 

Hasičské záchranné sbory kraje, krajský úřad a ministerstvo vnitra mají dle § 22 zákona 

č. 239/2000 Sb., pravomoc vyžadovat pro potřeby složek IZS ostatní pomoc. Přičemž 

ostatní pomoc je v případě záchranných prací ozbrojenými silami chápána jako 

poskytnutí sil a prostředků Armády ČR nad rámec deklarovaných prostředků v ÚPP IZS 

nebo v příslušných poplachových plánech IZS krajů. 

 

Armádu České republiky lze vyžadovat dle § 20 a 21 zákona č. 239/2000 Sb., také 

k likvidačním pracím. Oprávněnými osobami v tomto případě jsou ministerstvo vnitra, 

hejtmani krajů, starostové obcí s rozšířenou působností, velitel zásahu na místě zásahu. 

Osoby výše zmiňované mohou vyžadovat síly a prostředky Armády ČR v souladu 

s příslušným ÚPP IZS a příslušnými poplachovými plány IZS. V případě, že je potřeba 

žádat pomoc přesahující rámec těchto plánů a realizačních dohod mezi MV ČR a MO 

ČR, mají oprávněnost k vyžadování sil a prostředků Armády ČR dle § 22 zákona 

č. 239/2000 Sb. hasičský záchranný sbor kraje, krajský úřad nebo MV ČR. Síly 

a prostředky jsou vyžadovány prostřednictvím Stálé směny společného operačního 

centra MO cestou OPIS IZS (SOC MO, 2011 s. 13). Rozhodování o nasazení sil 

a prostředků Armády ČR k likvidačním pracím je opět na základě delegované 

pravomoci v gesci ZNGŠ – Ř SOC MO, ale pouze za předpokladu, že se jedná o síly 

a prostředky v rámci ÚPP IZS. ZNGŠ – Ř SOC MO stejně jako v předešlém případě 

následně informuje o svém rozhodnutí Náčelníka Generálního štábu (NGŠ) AČR. 

Pokud jsou však vyžadované síly a prostředky Armády ČR nad rámec ÚPP IZS, 

rozhoduje podle § 16 zákona č. 219/1999 Sb. o jejich nasazení vláda ČR. Postup 

vyžádání a rozhodnutí o nasazení sil a prostředků Armády ČR k likvidačním pracím je 

znázorněno v příloze č. 3. 
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Armáda ČR neposkytuje IZS pouze prostředky k záchranným nebo likvidačním pracím, 

ale také k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky  

a nezbytného personálu. V souladu s § 22 zákona č. 239/2000 Sb. se bude jednat 

o takzvanou ostatní pomoc pro potřebu složek IZS. Oprávněnými osobami pro 

vyžadování Sil a prostředků (SaP) AČR jsou dle § 18 zákon č. 219/1999 Sb., vedoucí 

správních úřadů, vedoucí orgánů územní samosprávy, vedoucí právnických osob nebo 

požární ochrany. Rozhodování o nasazení SaP Armády ČR k odstraňování jiného 

hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky je opět v pravomoci ZNGŠ – Ř SOC 

MO. O učiněném rozhodnutí ZNGŠ – Ř SOC MO informuje NGŠ AČR, ale ten oproti 

předchozím případům musí informovat ministra obrany, který následně informuje vládu 

ČR. Postup vyžádání a rozhodnutí o nasazení sil a prostředků Armády ČR k těmto 

pracím je znázorněno v příloze č. 4. 
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4 Vývoj Civilní ochrany na území ČR 

4.1 Civilní ochrana po roce 1993 

V souvislosti s rozdělením ČSFR na Českou a Slovenskou republiku ukončil svou 

činnost štáb Civilní ochrany (CO) ČSFR a jeho činnost převzal štáb CO ČR. Usnesení 

vlády č. 26. ze dne 17. března 1993 konstatovalo, že nové uspořádání CO se bude řešit 

současně s novou koncepcí AČR. Štáb CO ČR nahradil dne 1. září 1993 Hlavní úřad 

Civilní ochrany (HÚ CO) ČR a ten byl v přímé podřízenosti ministra obrany. HÚ CO 

ČR společně s podřízenými útvary a zařízeními zabezpečoval výkon státní správy ve 

věcech CO ČR. Vládním usnesením č. 660 ze dne 31. prosince 1993 byla ukončena 

činnost okresních štábů CO, přičemž byla k zabezpečení úkolů CO v působnosti okresů 

a statutárních měst nově zřízena oddělení ochrany. Významnou změnu v otázkách CO 

vyvolalo přijetí vládního usnesení č. 710 ke koncepci zabezpečení úkolů CO 

definovaných I. dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám z r. 1949 ze dne 

12. listopadu 1997, které předjímá přenesení odpovědnosti z plnění úkolů civilní 

ochrany v míru na Ministerstvo vnitra (Linhart, 2005 s. 5).  

 

Hlavní úřad CO ČR měl ve své struktuře také pět záchranných a výcvikových základen 

(ZVZ) civilní ochrany – vojenské záchranné útvary v Kutné Hoře – 71. ZVZ, 

Jindřichově Hradci – 72. ZVZ, Rakovníku – 73. ZVZ, Bučovicích okr. Vyškov – 

74. ZVZ a Olomouci – 75. ZVZ.  

 

Obrázek č. 1: Dislokace ZVZ 

 

 (zdroj: MO ČR) 



 

 

 

30 

 

Jednalo se o útvary, jež byly samostatnou součástí armády a byly předurčeny 

k záchranným a dalším neodkladným pracím s cílem poskytnout obyvatelstvu 

v mimořádných situacích účinnou a všestrannou pomoc. Využití těchto útvarů v míru se 

provádělo dle směrnice ředitele HÚ CO ČR, přičemž tento umožňoval spolupráci 

s policií ČR, hasičskými záchrannými sbory a zdravotnickou službou (MO ČR, 2000 

s. 155 – 157).  

 

V roce 1997 byla zpracována koncepce, dle které měla být zabezpečována ochrana 

obyvatelstva ČR, ale pro uskutečnění tohoto záměru bylo nejprve třeba upravit stávající 

legislativní systém. Chystané změny v převodu odpovědnosti v otázkách ochrany 

obyvatelstva z MO ČR na MV ČR se dotýkaly také tehdejší struktury ozbrojených sil 

(OS) ČR. Strukturu OS ČR bylo třeba přizpůsobit chystaným změnám a tak byl  

k 1. lednu 2000 zrušen HÚ CO ČR a výše zmiňované záchranné a výcvikové základny 

civilní ochrany – vojenské záchranné útvary převedeny z jeho podřízenosti do 

podřízenosti Armády ČR – Velitelství sil územní obrany se sídlem v Táboře. Ačkoliv 

došlo ke změně v podřízenosti záchranných útvarů, nedošlo ke změně jejich poslání. 

Záchranné a výcvikové základny zůstaly nadále samostatnou součástí Armády ČR, 

sloužící k pomoci při mimořádných situacích (MO ČR, 2001 s. 128).  

 

Přijetí krizové legislativy v roce 2000 a převedení výkonu státní správy ve věcech 

ochrany obyvatelstva k 1. lednu 2001 z působnosti Ministerstva obrany ČR do 

působnosti Ministerstva vnitra ČR, lze považovat za jednu ze zásadních změn v této 

oblasti. 

 

Dle tehdy přijatého zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému byly 

vojenské záchranné útvary chápány jako ostatní složka Integrovaného záchranného 

systému, která na vyžádání poskytovala podporu civilním orgánům. Vojenské 

záchranné útvary byly v kontextu výše zmíněného zákona o IZS chápány jako hlavní 

příspěvek ozbrojených sil ČR do IZS ČR.  

 

V roce 2003 došlo k organizačním, materiálním a dislokačním změnám ve struktuře 

Armády ČR a v souvislosti s tím také k zániku stávajících Sil územní obrany. Nově byla 
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vytvořena dvě operačně-taktická velitelství. Velitelství společných sil v Olomouci  

a Velitelství sil podpory a výcviku ve Staré Boleslavi. Společné síly byly tvořeny třemi 

druhy sil: Pozemními silami, pod které byly převedeny záchranné útvary, Vzdušnými 

silami a Speciálními silami (MO ČR, 2004 s. 87 - 89). 

  

Záchranné útvary byly od roku 2004 součástí 15. ženijní záchranné brigády (15. žzb), 

která spadala do podřízenosti Velitelství společných sil – Pozemní síly. V témže roce se 

také 71. ZVZ, 72. ZVZ a 75. ZVZ reorganizovali na 152. záchranný prapor (152. zpr), 

153. záchranný prapor (153. zpr) a 156. záchranný prapor (156. zpr). Nově byl vytvořen 

k 1. říjnu 2004 157. záchranný prapor (157. zpr) v Hlučíně (MO ČR, 2005 s. 92).  

 

V roce 2005 došlo k vyjmutí 15. žzb ze struktury Pozemních sil a následně byla 

vytvořena skupina přímo podřízených vojenských útvarů a zařízení Společných sil do 

které spadala 15. žzb a jí podřízené záchranné prapory. V tomto období se také 

reorganizovala 73. ZVZ a 74. ZVZ na 154. záchranný prapor (154. zpr) 

a 155. záchranný prapor (155. zpr) (MO ČR, 2006 s. 92).  

 

V roce 2008 došlo k významné transformaci ozbrojených sil a k revizi struktury 

Společných sil. V rámci této transformace byla 15. ženijní záchranná brigáda 

přeskupena a přejmenována na 15. ženijní brigádu. Zásadní změnou pak prošly zejména 

jí podřízené útvary, 151. ženijní prapor (151. žpr) byl reorganizován do jiné struktury, 

152. zpr Kutná Hora byl zrušen, 153. zpr Jindřichův Hradec byl zrušen  

a místo něho vznikl 44. lehký motorizovaný prapor (44. lmopr), 154. zpr Rakovník byl 

zrušen a nově byl ve stejné  posádce zřízen 152. ženijní prapor (152. žpr) a samostatná 

záchranná rota, 155. zpr Bučovice byl zrušen a místo něho vznikl 74. lehký 

motorizovaný prapor (74. lmopr), 156. zpr Olomouc byl zrušen a v posádce jej nahradil 

153. ženijní prapor (153. žpr) a samostatná záchranná rota (szr), 157. zpr Hlučín byl 

k 1. lednu 2009 v plném rozsahu, tedy včetně techniky a personálu předán Ministerstvu 

vnitra – Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV – GŘ HZS 

ČR). Všechny nově vytvořené celky, vyjímaje 44. lmopr a 74. lmopr, jsou v době 

zpracování této práce nadále ve struktuře 15. ženijní brigády, jejíž velení je dislokováno 

v Bechyni. (MO ČR, 2009 s. 101).  
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V souvislosti s výše popisovanou reorganizací 15. ženijní brigády bylo také změněno 

její poslání a to od problematiky převážně záchranářské do oblasti poskytování bojové 

ženijní podpory. Nicméně postavení 15. ženijní brigády vůči IZS se nikterak nezměnilo. 

Nadále zůstala pro IZS předurčena (MO ČR, 2012a s. 86). Změna úkolů brigády, ale 

ovlivnila její postavení v oblasti CO a to tak, že v současné době vyčleňuje pro plnění 

humanitárních úkolů CO v případě vzniku krizové situace, dvě samostatné záchranné 

roty v Olomouci a Rakovníku namísto šesti vojenských záchranných útvarů. Přičemž 

vojenské záchranné útvary až do roku 2008 disponovaly minimálně dvěma sty až třemi 

sty osobami. Počet osob se odvíjel od specializace a vybavení záchranného útvaru. 

Z toho vyplývá, že zásah do oblasti plnění humanitárních úkolů CO byl poměrně 

významný.   

 

Pro dokreslení situace o současném stavu personálu předurčeném k plnění 

humanitárních úkolů CO uvádím tabulkové počty 15. ženijní brigády (15. žb). Za 

pozornost stojí především čísla personálu samostatných záchranných rot. 

 

Tabulka č. 1: Tabulkové počty personálu 15. žb a jí podřízených jednotek 

(stav k 1. 5. 2013) 

Součást VzP o.z. 

VzP a o.z 

celkem 

Velitelství 15. žb 115 8 123 

151. žpr 625 42 667 

152. žpr 419 4 423 

153. žpr 419 4 423 

szr Rakovník 102 8 110 

szr Olomouc 102 8 110 

Celkové počty 1 782 74 1 856 

(zdroj: GŠ AČR) 
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5 Ozbrojené sily České republiky 

Ozbrojené síly České republiky jsou dle § 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 

silách České republiky členěny následovně: 

 Armáda České republiky, 

 Vojenská kancelář prezidenta republiky, 

 Hradní stráž. 

 

Postavení, úkoly, řízení, příprava a vybavení vojenským materiálem jednotlivých složek 

ozbrojených sil České republiky je předmětem úpravy zákona č. 219/1999 Sb., 

o ozbrojených silách České republiky. Zákon dále také upravuje použití vojenské 

zbraně vojáky v činné službě a náhradu škody. Z hlediska podpory IZS je nejdůležitější 

částí výše zmíněného zákona část třetí, ve které je vymezena jednak role Armády ČR 

v rámci IZS, jednak úkoly Armády ČR, které má ve spojitosti s touto rolí plnit.  

 

5.1 Armáda České republiky  

Vývoj armády a obranné politiky v období let 1993 - 2010 lze rozdělit do několika 

významných etap s evidentními přelomovými daty 1. leden 1993, kdy se změnily 

federativní ozbrojené síly na národní, 12. března 1999, kdy Česká republika vstoupila 

do Severoatlantické aliance, 1. květen 2004, kdy se stala Česká republika součástí 

Evropské unie a dále pak 1. leden 2005, kdy se Armáda ČR stala plně profesionální.  

 

Armáda ČR byla zřízena dne 1. ledna 1993 zákonem České národní rady č. 15/1993 Sb. 

o Armádě české republiky (Roušar, 2006 s. 33.). Rozdělení ozbrojených sil ČSFR 

upravoval ústavní zákon č. 541/1992 Sb. o dělení majetku České a Slovenské 

Federativní republiky a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku a 

ústavní zákon č. 542/1992 Sb. o zániku České a Slovenské federativní republiky. Již 

28. září 1992 Rada obrany státu schválila zásady dělení sil a prostředků a stanovila 

poměr pro jejich dělení 2:1. Výjimku tvořily letouny MiG-29, kde byl poměr stanoven 

1:1 a MiG-23, které zůstaly v ČR. Nově vzniklá Armáda ČR byla tvořena dvěma 

třetinami bývalé federální armády. Limity rozdělení osob, výzbroje a techniky byly 

stanoveny tak, aby v souhrnu nebyla překročena povolená hranice stanovená smlouvami 

o konvenčních ozbrojených silách. Proces dělení ozbrojených sil byl řízen Generálním 

štábem, vojenskými velitelstvími Západ, Východ a Střed a velitelstvím letectva 
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a protivzdušné obrany. Vojenský potenciál ČSFR byl rozdělen bez zásadních problémů 

k 31. říjnu 1993 (Tůma, Janošec, Procházka, 2009 s. 27 - 31).  Dle dat ze Statistické 

ročenky 2010 měl rezort ministerstva obrany ČR k 1. lednu 1993 celkem 38 049 vojáků 

z povolání a 25 286 občanských zaměstnanců. Vojáků základní služby bylo ke stejnému 

datu 68 630 (ŘePP, 2011 s. 5).     

 

Armáda ČR byla k 1. lednu 1993 členěna následovně: 

 pozemní vojsko,  

 letectvo a protivzdušnou obranu,  

 záchranné útvary civilní ochrany,  

 železniční vojsko, 

 jednotky ostrahy objektů zvláštní důležitosti.  

Výstavba nové armády s sebou přinesla změny dislokační, organizační, systematizační, 

strukturální a redukční, které tvořily hlavní proud. Tyto změny vycházely z Koncepce 

výstavby Armády ČR do roku 1996 schválené vládou roku 1993, ze zákona o Armádě 

České republiky z roku 1993, z „Bílé knihy“ vypracované v roce 1995 a Vojenské 

strategie z roku 1994. Postupné plnění transformačních kroků vedlo nejen k vyjmutí 

záchranných útvarů civilní ochrany, železničního vojska a jednotek ostrahy objektů 

zvláštní důležitosti ze sestavy Armády ČR, ale také ke snižování personálu rezortu 

obrany (Tůma, Janošec, Procházka, 2009 s. 27 - 41). Jak ukazují data ze Statistické 

ročenky 2010 rezort obrany v pětiletém období 1993 – 1998 zredukoval počty svých 

zaměstnanců o 17 779 (ŘePP, 2011 s. 5). Cílem změn bylo připravit Armádu ČR pro 

vstup do Severoatlantické aliance. 

 

Řízení a rozvoj Armády ČR byl do roku 1997 poznamenán absencí bezpečnostní  

a branné politiky ČR. Za problematické lze označit jak absenci Rady obrany státu, která 

zanikla v důsledku rozdělení ČSFR v roce 1993, tak nedostatečné zkušenosti ministrů 

obrany v oblasti obranné politiky a řízení armády, které vedly k přijetí řady 

nekoncepčních kroků. Ke zlepšení situace došlo, až v období intenzivní přípravy na 

začlenění České republiky do Severoatlantické aliance. Začleňování do atlantických 

struktur začalo oficiálně 8. července 1997, kdy Česká republika obdržela pozvání 

k členství na summitu NATO v Madridu. Neoficiálně, ale proces integrace začal již při 

návštěvě generálního tajemníka NATO v ČSFR v roce 1990 a 1991, kde při politických 
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rozhovorech byla také zmíněna možnost začlenění naší zemně do NATO. Česká 

republika vstoupila do Severoatlantické aliance dne 12. března 1999 spolu 

s Maďarskem a Polskem (Tůma, Janošec, Procházka, 2009 s. 39 - 44).  

 

V návaznosti na vstup ČR do NATO bylo potřeba změnit branné zákonodárství, protože 

nové ozbrojené síly vyžadovaly nové právní prostředí. Dlouho odkládaná legislativní 

úprava byla zahájena přijetím ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České 

republiky, který mimo jiné obnovoval po pětileté prodlevě činnost Bezpečnostní rady 

státu.  

 

Na tento zákon navazovaly zákony ostatní: 

 zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a vojenských správních 

úřadech 

 zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky 

 zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní vojenské služby 

a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze 

 zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání 

 zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 

 

Na zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání dále navazuje soustava podzákonných 

norem, interních předpisů a rozkazů ministra obrany (Černoch, Královec, 2002 s. 50). 

 

Legislativní změny v oblasti bezpečnosti a obrany státu si nevyžádal pouze vstup do 

Severoatlantické aliance, ale zřejmě také rozsáhlé povodně na Moravě v roce 1997. Ty 

byly jedním z hlavních impulsů pro vytvoření nového moderního právního systému pro 

oblast bezpečnosti státu.  

 

Jak jsem se již zmínila v úvodu kapitoly, mezi významné přelomové momenty ve 

vývoji Armády ČR je také přechod na zcela profesionální armádu k 1. lednu 2005. 

Profesionální Armáda ČR byla zřízena na základě přijetí nového branného zákona 

č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování dne 4. listopadu 2004. Přijetím 

tohoto zákona zanikl po více než 130 letech výkon mírové branné povinnosti, kterou na 

území dnešní České republiky zavedl poprvé branný zákon z dob habsburské monarchie 
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přijatý dne 5. prosince 1868 (Pernica, 2007 s. 9). V současné době tedy dle § 2 odst. 1 

zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti, branná povinnost vzniká občanovi dnem 

následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažení věku 60 let. 

Občan brannou povinnost plní za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, pokud 

tento zákon nestanoví jinak. Z dikce výše uvedeného zákona vyplývá, že nově voják do 

služebního poměru vstupuje náborovým systémem.   

 

Přechod na čistě profesionální armádu s sebou přinesl také změny v počtu personálu 

rezortu obrany. Jak ukazují data ze Statistické ročenky 2004, měla armáda 

k 31. prosinci roku 2004 celkem 22 773 vojáků z povolání a 2 044 vojáků v základní 

službě (ŘePP, 2005 s. 5). V činné službě bylo tedy ke konci roku 2004 celkem 24 817 

vojáků. Po přechodu na plně profesionální armádu k 1. lednu 2005 zůstalo v činné 

službě 22 145 vojáků z povolání (ŘePP, 2011 s. 5). Z číselných údajů lze konstatovat, 

že armáda touto změnou přišla o 2 672 vojáků v činné službě. V následujících letech 

docházelo k mírnému nárůstu vojáků z povolání a to až na 24 103 vojáků v roce 2009.  

Změna nastala v roce 2010, od kterého dochází k mírnému úbytku vojáků z povolání 

(ŘePP, 2011 s. 5). V níže prezentovaném grafu je uveden vývoj počtů vojáků z povolání 

(VzP) a vojáků základní služby (VzS) resortu obrany v letech 1993 – 2011. Ke všem 

uveřejněným počtům VzP a VzS v rezortu MO ČR je nutné podotknout, že jsou 

uvedeny bez počtů Vojenského zpravodajství a jsou vždy se stavem k 1. lednu daného 

roku. 

 

Graf č. 1: Vývoj počtů VzP a VzS resortu obrany v letech 1993 – 2011 se stavem k 1. 1. 

daného roku 

 

(zdroj: ŘePP) 
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Historie Armády ČR je i přes její relativně krátké trvání velmi bohatá na transformační, 

systematizační či dislokační změny. Armádu také významně formovalo nasazení vojáků 

v zahraničních misích. Jak uvádí Josef Vilášek a Jan Fus historie vysílání vojáků 

ozbrojených sil ČR do zahraničních misí sahá až do roku 1990, kdy ještě existovala 

Československá lidová armáda a ČSFR. Nasazení ozbrojených sil ČR v zahraničních 

operacích vychází ze závazků Severoatlantické smlouvy a dalších smluvních 

mezinárodních dokumentů (Vilášek, Fus 2012c s. 194 - 196). Armáda ČR je používána 

především k operacím nebojového charakteru. Skupinu nebojového využití ozbrojených 

sil tvoří operace mírové a operace podpůrné. Do skupiny mírových operací mimo jiné 

spadají humanitární operace ozbrojených sil, které jsou určeny k podpoře  

a zabezpečení civilního obyvatelstva, aby zmírnily následky krizových situací v dané 

oblasti. Armáda ČR je do postižených oblastí nejčastěji vysílána v rámci OSN dále pak 

také v rámci krizového řízení NATO a EU nebo na základě uzavřené bilaterální dohody 

mezi ČR a zemí vyžadující pomoc (ŘeVD a kol., 2004 s. 95). Jak je patrné již z názvu, 

podpůrné operace slouží k podpoře civilních orgánů, organizací a obyvatelstva. Pomoc 

je poskytnuta v případě vzniku živelních a jiných katastrof na nezbytně nudnou dobu. 

Podpůrné operace jsou stejně jako humanitární operace organizovány buď samostatně, 

nebo v rámci OSN, NATO a EU (ŘeVD a kol., 2004 s. 98). Armáda ČR od roku 1993 

až do roku 2011 působila ve čtrnácti humanitárních nebo podpůrných operací. 

V některých misích byli nasazeni pouze jednotlivci, v jiných až stovky vojáků. Jejich 

počet se lišil dle specifika mise (URL2). Lze říci, že stabilní účast českých vojáků 

v zahraničních mírových operacích je v současné době jedením z významných rysů 

ovlivňující další představy o rozvoji ozbrojených sil ČR v následujících deseti letech.  

 

5.2 Vojenská kancelář prezidenta republiky  

Jak vyplývá z § 5 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta je Vojenská kancelář 

prezidenta republiky (VKPR) vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky. 

Vojenská kancelář prezidenta republiky plní úkoly v souladu s § 26 zákona 

219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. Úkoly souvisí s výkonem 

pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil a řízením Hradní stráže. Ve 

své činnosti se Vojenská kancelář prezidenta republiky se řídí právním řádem České 

republiky, rozkazy, nařízeními a rozhodnutími prezidenta republiky a Organizačním 
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řádem VKPR. V čele vojenské kanceláře prezidenta republiky stojí náčelník, kterého 

jmenuje a odvolává prezident republiky. Náčelník VKPR je v jeho přímé podřízenosti 

(URL3). 

 

5.3 Hradní stráž 

Kořeny vzniku Hradní stráže, stejně tak jako Československé armády, sahají až 

k samotnému vzniku Československé republiky roku 1918. V součastné době je Hradní 

stráž plně profesionální útvar brigádního typu, který je přímo podřízený Vojenské 

kanceláři prezidenta republiky. Hradní stráž tvoří: velitelství, 2. prapory, rota 

zabezpečení a hudba Hradní stráže. Služba jako taková podléhá standardnímu 

kariérnímu řádu vojáků z povolání tedy zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání 

(URL4). 

 

Působnost a úkoly Hradní stráže stanovuje § 28 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 

sílách České republiky. Hradní stráž dle § 28 odst. 1 výše zmíněného zákona provádí 

vnější ostrahu areálu Pražského hradu, zabezpečuje jeho obranu a provádí vnější ostrahu 

a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů. Dále 

organizuje a zajišťuje vojenské pocty, zejména při oficiálních návštěvách představitelů 

jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta republiky. Hradní 

stráž nesmí být použita k plnění jiných úkolů, než které jsou uvedeny v § 28 odst. 1 

téhož zákona, bez souhlasu prezidenta republiky.    
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6 Síly a prostředky ozbrojených sil ČR vyčleňovaných ve 

prospěch Integrovaného záchranného sytému 

Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil ČR respektive Armády ČR ve prospěch 

IZS jsou především síly a prostředky samostatné záchranné roty Rakovník a Olomouc, 

151. ženijního praporu Bechyně, 152. ženijního praporu Rakovník, 153. ženijního 

praporu Olomouc, 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec, 74. lehkého 

motorizovaného praporu Bučovice, 31. brigády radiační chemické a biologické ochrany 

Liberec, 314. centra výstrahy Zbraní hromadného ničení Hostivice - Břve, 24. základny 

dopravního letectva Praha, 23. základny vrtulníkového letectva Přerov, Ústředního 

vojenského zdravotnického ústavu v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Těchoníně, 

Nemocniční základny v Hradci Králové, Ústředního vojenského veterinárního ústavu 

v Hlučíně a Velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi.  Všechny výše zmíněné vojenské 

útvary a vojenská zařízení, jsou na základě dohody mezi MO ČR a MV – GŘ HZS ČR 

zařazeny v Ústředním poplachovém plánu Integrovaného záchranného systému ČR. 

Vyčleněné síly a prostředky Armády ČR jsou ve prospěch IZS nejčastěji poskytovány 

ve formě odřadů (SOC MO, 2011 s. 6).  Časové normy uvedené u jednotlivých odřadů 

vycházejí z doplňku č. 4. ke Směrnici NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR 

v rámci IZS a k plnění úkolů PČR, který byl schválen 9. května 2013 a mohou se tak 

lišit od časové kalkulace uvedené v ÚPP IZS z roku 2011. Časové normy je nutné 

chápat jako nejdelší možné lhůty k zahájení plnění úkolu a zpravidla slouží pouze ke 

zplánování možného nasazení sil a prostředků AČR. Nařízení služební nebo pracovní 

pohotovosti pro síly a prostředky Armády ČR se realizuje na základě nařízení NGŠ 

AČR.   

 

6.1 Odřady Armády ČR  

6.1.1 Odřad pro nouzové ubytování 

Odřad pro nouzové ubytování vyčleňuje samostatná záchranná rota Rakovník 

a Olomouc, 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec, 74. lehký motorizovaný 

prapor Bučovice. Základní schopností tohoto odřadu je zabezpečení převozu materiálu 

a vybudování nouzového tábora - materiální základny humanitární pomoci s kapacitou 

450 osob. Hotovost je zabezpečena jedním odřadem, který je schopen výjezdu do 

72 hodin po obdržení požadavku OPIS IZS (dále jen OPIS). Nasazení dalších odřadů je 

realizováno po dohodě OPIS a SOC MO. (SOC MO, 2011 příloha 3, s. 4). 
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Materiální základna humanitární pomoci je předurčena k poskytování pomoci 

postiženému obyvatelstvu. Základna poskytuje postiženému obyvatelstvu základní 

lékařskou pomoc, ubytování, stravování, možnosti hygieny a ošacení na dobu nezbytně 

nutnou. Základna slouží jako dočasné provizórium pro zabezpečení základních 

životních potřeb. Technické a materiální zařízení je vyčleněno z materiálních zásob 

civilní ochrany a jedná se zejména o polní umývárny, kuchyně, záchody, nádrže 

na vodu atd. Potraviny pro postižené obyvatelstvo zabezpečuje ten orgán, který vyžádal 

pomoc (MO ČR, 2002 s. 10). 

 

Základní části materiální základny humanitární pomoci jsou přijímací středisko osob, 

zdravotnické středisko, stravovací středisko, ubytovací prostor, sociální zařízení a sklad. 

Vlastní základna je postavena ze stanů a půdorysu 6x6 metrů a 9x6 metrů a variabilita 

jejího uspořádání je omezena pouze celkovou kapacitou a prostorem ve kterém je 

budována. Kapacita jedné základny činí 450 osob. Pro vystavění je potřeba 14 – 30 

osob podle použité varianty (MO ČR, 2002, s. 10).  

 

6.1.2 Odřad pro evakuaci a humanitární pomoc 

Odřad pro evakuaci a humanitární pomoc se skládá ze samostatné záchranné roty 

Rakovník a Olomouc a 151. ženijního praporu Bechyně. Úkolem samostatných 

záchranných rot a 151. žpr je evakuace osob ze zatopených oblastí. K zabezpečení 

úkolu každý odřad vyčleňuje 1 x PTS 10, 1 x tahač s podvalníkem a 1 x velitelský 

automobil. Pásový transportér střední (PTS 10) je určený k evakuaci osob z postižených 

oblastí a lze ho použít do rychlosti proudu 2,5 m/s. Počet přepravovaných osob může 

být až 72. Předpokládané nasazení dvou odřadů je do 72 hodin po obdržení požadavku 

OPIS. Nasazení třetího odřadu po dohodě OPIS a SOC MO. Odřad dále tvoří 44. lehký 

motorizovaný prapor Jindřichův Hradec a 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice. 

Úkolem 44. lmopr a 74. lmopr je zabezpečení převozu humanitární pomoci 

a nouzového zásobování a evakuace osob. K tomu každý odřad vyčleňuje 1 x automobil 

valník. Hotovost je zabezpečena dvěma odřady se schopností nasazení do 72 hodin po 

obdržení požadavku OPIS (SOC MO, 2011 příloha 3, s. 5).  
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6.1.3 Odřad pro pomoc technickou 

Odřad pro pomoc technikou se skládá ze 151. ženijního praporu Bechyně, 

152. ženijního praporu Rakovník, 153. ženijního praporu Olomouc. Odřad je určen 

pro vyproštění vozidel při kalamitní situaci na komunikacích. K zabezpečení úkolu 

každý odřad vyčleňuje specializovanou vyprošťovací techniku v počtech 

1 x vyprošťovací tank T – 72 s tahačem a valníkem nebo 1 x AV 15 T815 s velitelským 

automobilem. Tah navijáku vyprošťovacího tanku je 25 – 30 tun. Předpokládané 

nasazení jednoho odřadu je do 72 hodin po obdržení požadavku OPIS. Výjezd dalších 

odřadů po dohodě OPIS a SOC MO. (SOC – MO, 2011 příloha 3, s. 6). 

 

6.1.4 Odřad pro zabezpečení sjízdnosti 

Odřad pro zabezpečování sjízdnosti tvoří 151. ženijní prapor Bechyně, 152. ženijní 

prapor Rakovník, 153. ženijní prapor Olomouc. Základní schopností odřadu je 

zabezpečení průjezdnosti komunikací včetně měst.  K tomu každý odřad vyčleňuje 1 x 

kolový nakladač KN, 1 x tahač s podvalníkem a 2 x automobil sklápěcí. K zabezpečení 

průjezdnosti na komunikacích včetně měst se předpokládá nasazení jednoho odřadu do 

72 hodin po obdržení požadavku OPIS. Výjezd dalších odřadů je realizován po dohodě 

OPIS a SOC MO. Odřad je také připraven zabezpečit přemostění komunikace do  

20 metrů při rozsáhlých povodních, které provádí 152. žpr a 153. žpr Odřady k tomu 

vyčleňují 2 x AM 50 a velitelský automobil. Předpokládané nasazení odřadů je do 

72 hodin po obdržení požadavku OPIS (SOC MO, 2011 příloha 3, s. 7).  

 

Mostní automobil AM-50 je most nůžkového typu, s plnou mostovkou s odklopnými 

okraji a s odnímatelným mezilehlým pilířem. Dopravován je na podvozku automobilu 

T – 813. AM – 50 je určený pro stavbu jednoproudových mostů o šířce 4 m. 

Krátkodobé zatížení mostu může být, až 50 tun. Most není upraven na provoz na 

veřejných komunikacích, a proto není určen pro běžný silniční provoz. Pro přemostění 

komunikací určených k běžnému silničnímu provozu Armáda ČR využívá pontonové 

mostní soupravy.    

 

6.1.5 Odřad pro terénní a zemní práce 

Odřad pro terénní a zemní práce tvoří 151. ženijní prapor Bechyně, 152. ženijní prapor 

Rakovník, 153. ženijní prapor Olomouc. Odřad je schopen plnit úkoly spojené 
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s hloubením, rýhováním, navážkou zeminy. K zabezpečení základní schopnosti odřadu 

každá jednotka vyčleňuje 1 x auto-rypadlo UDS nebo nakladač, 1 x buldozer s tahačem 

a podvalníkem, 1 x automobil sklápěcí a 1 x velitelský automobil. 151. ženijní prapor je 

dále schopen poskytnout podporu při provádění trhacích a demoličních prací při 

ledových povodních a jiné potřebě. K tomu 151. žpr vyčleňuje 1 x hydraulický 

nakladač, rypadlo a velitelský automobil. Předpokládané nasazení jednoho odřadu je do 

72 hodin po obdržení požadavku OPIS (SOC – MO, 2011 příloha 3, s. 8). 

 

6.1.6 Odřad pro dekontaminaci osob a techniky 

Odřad pro dekontaminaci osob a techniky je tvořen samostatnou záchrannou rotou 

Rakovník, samostatnou záchrannou rotou Olomouc, 44. lehkým motorizovaným 

praporem Jindřichův Hradec, 74. lehkým motorizovaným praporem Bučovice 

a 31. brigádou radiační, chemické a biologické ochrany Liberec (31. brchbo). Jejich 

základním úkolem je zabezpečení dekontaminace osob a techniky od biologických, 

chemických látek a radioaktivních látek.  

 

Samostatné záchranné roty a 31. brchbo k zabezpečení dekontaminace techniky  

a terénu vyčleňují 2 x automobil chemický rozstřikovací ACHR 90, 1 x Linku L-82 

a 2 x nákladní automobil T 815. 44. lmopr a 74. lmopr k zabezpečení dekontaminace 

techniky a terénu vyčleňují 1 x ACHR 90, 1 x vozidlo ARS – 12M, 1 x linku L-82 

a 2 x nákladní automobil T 815. Předpokládané nasazení dvou odřadů je do 24 hodin 

(SOC MO, 2011 příloha 3., s. 10). Technika slouží především k provádění 

dekontaminace, k přípravě dezinfekčních směsí, čerpání a ohřevu vody. Linka L – 82 je 

určená k dezinfekci techniky, která je umožněna kontinuálním průjezdem mycími rámy.    

 

Pro dekontaminaci osob každá samostatná záchranná rota vyčleňuje 1 x automobil 

chemický rozstřikovací, 1 x soupravu pro dekontaminaci osob, 3 x nákladní automobil 

T 815, 1 x UAZ 469 CH a 1 x velitelské vozidlo. 31. brchbo pro dekontaminaci osob 

vyčleňuje 1 x ACHR 90, 2 x nákladní automobil T 815, 1 x LAND ROVER RCH nebo 

UAZ 469 CH a 1 x soupravu pro dekontaminaci osob. Jednotky 44. lmopr a 74. lmopr 

k zabezpečení dekontaminace osob vyčleňují 1 x vozidlo ARS – 12M nebo 1 x ACHR 

90, 1x soupravu pro dekontaminaci osob, 2 x nákladní automobil T 815 



 

 

 

43 

a 1 x UAZ 469 CH.  Předpokládané nasazení dvou odřadů je do 24 hodin (SOC MO, 

2011 příloha 3, s. 11). 

 

6.1.7 Odřad pro průzkum a detekci látek CBRN  

Odřad pro průzkum a detekci látek CBRN (zbraně hromadného ničení – chemické, 

biologické, radiologické a nukleární) tvoří Ústřední vojenský zdravotní ústav, 

314. centrum výstrahy Zbraní hromadného ničení (ZHN), 24. základna dopravního 

letectva a 31. brigáda chemické a biologické ochrany (SOC – MO, 2011 příloha 3, s. 9). 

 

Základní schopností odřadů Ústředního vojenského zdravotního ústavu je zabezpečení 

epidemiologického šetření, odběru vzorků biologického materiálu nebo prostředí. 

Identifikaci biologických agens a to buď přímo na  místě, nebo po převozu do 

stacionárních laboratoří. K tomu Ústřední vojenský zdravotní ústav využívá speciální 

mobilní biologický tým, stacionární mikrobiologickou laboratoř a průzkumný mobilní 

biologický tým. Předpokládané nasazení odřadů je od 2 do 4 hodin (SOC MO, 2011 

příloha 3, s. 9).  

 

314. centrum výstrahy ZHN a 24. základna dopravního letectva provádí prostřednictvím 

svých odřadů radiační průzkum. Předpokládané nasazení je do 12 hodin. Monitorování 

radiační a chemické situace provádí odřady 31. brigády chemické a biologické ochrany. 

Předpokládané nasazení je do 24 hodin (SOC – MO, 2011 příloha 3, s. 9). 

 

6.1.8 Zdravotnické odřady 

Zdravotnický odřad se skládá z Ústředního vojenského zdravotního ústavu v Těchoníně, 

Nemocniční základny v Hradci Králové a Velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi. 

Mezi základní schopnosti těchto složek patří izolace a léčení osob se závažnými 

nákazami, posílení odborných kapacit ve stálých nemocnicích a zabezpečení přepravy 

raněných, nemocných a rodiček.  K tomu odřady využívají specializované vybavení 

infekční nemocnice v Těchoníně a sanitní automobily. Předpokládané nasazení odřadů 

je do 72 hodin po obdržení požadavku OPIS (SOC MO, 2011 příloha 3, s. 12). 
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6.1.9 Veterinární odřady 

Veterinární odřady jsou vyčleněny Ústředním vojenským veterinárním ústavem 

v Hlučíně. Odřady se využívají při epizoologickém šetření dále v případě potřeby 

odvozu uhynulé zvěře následkem živelní pohromy, imobilizace zvířat. Předpokládané 

nasazení jednoho odřadu je do 72 hodin po obdržení padavku OPIS (SOC MO, 2011 

příloha 3, s. 13).  

 

6.1.10 Letecké síly a prostředky 

Letecké síly a prostředky pro záchranné práce jsou poskytovány 24. základnou 

dopravního letectva v Praze a 23. základnou vrtulníkového letectva v Přerově.   

 

24. základna dopravního letectva zabezpečuje letecké evakuace osob ze zahraničí, 

přepravu záchranářských týmů a materiálu do postižených oblastí. Dále vyčleňuje 

posádku vrtulníku v pohotovosti SAR, která má za úkol záchranu a evakuaci osob. 

Předpokládané nasazení posádky vrtulníku v pohotovosti SAR je v denních hodinách do 

10 minut a v nočních hodinách do 20 minut (SOC – MO, 2011 příloha 3, s. 14).  

 

23. základna vrtulníkového letectva zabezpečuje záchranu osob, přepravu materiálu  

a osob a vzdušný průzkum. Předpokládané nasazení je do 6 hodin (SOC MO, 2011 

příloha 3, s. 14).  K zabezpečení základních schopností odřad využívá vrtulník SAR  

W-3A Sokol, vrtulník Mi-17/171Š s palubním jeřábem LPG 150 s nosností do 150 kg, 

dva letouny Airbus 319CJ a čtyřmi letouny CASA 295M (SOC – MO, 2011 příloha 3, 

s. 14).  

 

Airbus 319 je využíván nejen k přepravě vládních činitelů nebo materiálu, ale také ke 

strategické evakuaci osob z postižených oblastí. Pro zabezpečení zdravotnické evakuace 

je možné letoun upravit do modulu MEDEVAC
1
, kde jsou dvě lůžka pro těžce raněné  

a až čtyři pro lehce raněné nebo STRATEVAC
2
 - Strategic Evacuation, která slouží 

k evakuaci osob na velké vzdálenosti.   

 

                                                 

1 MEDEVAC – Medical Evacuation; zdravotnický taktický odsun raněných a nemocných. 

2 STRATEVAC – Strategic Evacuation; zdravotnický strategický odsun raněných a nemocných. 
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6.2 Možnosti nasazení sil a prostředků ozbrojených sil ČR nad rámec 

Územního poplachového plánu IZS 

Armáda ČR je v době do uplynutí normy pro nasazení jednotlivých odřadů také schopna 

aktivovat a v případě rozhodnutí vlády poskytnout další síly a prostředky k zabezpečení 

akutních potřeb IZS a státní správy. Z těchto sil a prostředků lze prakticky v řádech 

několika hodin vytvářet tzv. úkolová uskupení, ať již v přímé nebo přenesené 

podřízenosti. Rychlost s jakou je možné úkolová uskupení aktivovat a nasadit vychází 

jednak z předběžných operačních nařízení, které v návaznosti na vývoj situace vydává 

ZNGŠ – Ř SOC MO a dále pak také vychází z možnosti využití útvarů Armády ČR 

s krátkou dobou pohotovosti. 

 

Útvary s krátkou dobou pohotovosti jsou útvary zařazené do hotovostních sil rychlé 

reakce NATO (NRF) nebo EU BG (Bojová uskupení EU). V současné době je uskupení 

NRF tvořeno více než 750 příslušníky různých útvarů Armády České republiky. Jedná 

se o odborníky vyčleněné z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, 

53. brigády průzkumu a elektronického boje, 14. brigády logistické podpory, 

25. protiletadlové raketové brigády, nemocniční základny, 15. ženijní brigády 

a 103. střediska civilně – vojenských operací a psychologických operací.  

 

Jednotlivá úkolová uskupení jsou nasazovány postupně na základě operačního rozkazu 

a na něho navazujících nařízení ZNGŠ – Ř SOC MO dle obdržených požadavků od 

oprávněných osob. 

 

Velitelem úkolového uskupení je zpravidla určen velitel teritoriálně příslušného 

vojenského útvaru nebo zařízení, který má v místě nasazení nebo nejblíže k místu 

nasazení k dispozici personální a materiální zabezpečení a disponuje znalostmi teritoria. 

Do jeho podřízenosti jsou pak zasazovaní styční důstojníci od vyčleňovaných útvarů 

mimo vlastní podřízenost, případně odborníci podle druhu krizové situace.  

 

Spektrum úkolů, které tato úkolová uskupení mohou plnit, se odvíjí od všeobecných 

vlastností Armády ČR. Zejména se pak jedná o podporu IZS v těchto oblastech: 

 nasazení na jednoduché stavební práce při živelních pohromách – výstavba 

protipovodňových zábran, 
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 monitoring a dohled nad určitými zařízeními oblastmi a objekty,  

 hlídková a pořádkově – preventivní činnost ve prospěch PČR, 

 podpora IZS při evakuaci osob a vyklízení objektů, 

 transport osob a materiálu v závislosti na možnostech použití techniky 

úkolového uskupení. 

 

V podstatě lze konstatovat, že pokud nebude ohroženo plnění základního úkolu 

jednotlivých vojenských útvarů nebo zařízení, je možné ve prospěch IZS nebo Policie 

ČR využít všechny síly a prostředky Armády ČR včetně aktivních záloh (MO ČR, 

2012b, s. 9).  

 

Další možností ozbrojených sil ČR jak posílit stávající síly a prostředky Armády ČR 

potřebné k eliminaci následků krizové situace je již předjímané povolání aktivních 

záloh. Aktivní zálohy dobrovolné vznikly v roce 2002 na základě přijetí zákona 

č. 128/2002 Sb., o aktivní záloze dobrovolné. V roce 2005 kdy došlo k přijetí zákona 

č. 585/2005 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování byly stávající aktivní zálohy 

dobrovolné transformovány a přejmenovány na aktivní zálohy.  Současné pojetí aktivní 

zálohy umožňuje občanovi dobrovolné zapojení do přípravy k obraně státu a zároveň je 

důležitou spojnicí civilní veřejnosti a profesionálních částí ozbrojených sil ČR. 

K 1. lednu roku 2012 byl počet vojáků aktivní zálohy 2 382 (URL5).  

 

Aktivní zálohy mohou být povolány k záchranným pracím při živelních pohromách 

nebo při jiných mimořádných událostech vyžaduje-li to povaha situace. Aktivní zálohy 

jsou v těchto případech povoláni k výjimečnému vojenskému cvičení v délce do 14 dnů. 

Povolání se uskutečňuje pouze na základě nařízení vlády ČR (URL6). 

 

Jak je uvedeno v kapitole 5 ozbrojené síly České republiky nejsou tvořeny pouze 

Armádou ČR, ale také Hradní stráží. Pomineme-li legislativní specifikum, kterým se 

řídí nasazení této jednotky, můžeme říci, že tato součást ozbrojených sil ČR představuje 

poměrně velký záložní zdroj, který lze použít k eliminaci mimořádně rozsáhlé krizové 

situace. Využití jednotek Hradní stráže je tedy další možností OS ČR jak posílit 

vyčleněné síly a prostředky AČR ve prospěch IZS.  
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7 Všeobecná analýza potenciálních rizik prostředí České 

republiky  

Pro všeobecnou analýzu rizik prostředí České republiky byl využit postup používaný 

u tzv. PEST analýzy. PEST analýzu lze definovat jako strategickou analýzu vnějšího 

prostředí na základě faktorů, u kterých se předpokládá, že mohou ovlivňovat organizaci 

a jako podklad pro vypracování prognóz o důsledcích pro další rozvoj (Glasseová, 

Dubec, Řehák, 2012, s. 178). 

PEST (též STEP) analýza je zkratkou pro Political, Economic, Social and 

Technological analysis. V případě, že je rozšířena o problematiku životního prostředí 

(Environment), pak je označena jako STEEP. Pokud jsou do PEST analýzy zahrnuty 

také právní faktory (Legal), je označována jako PESTLE analýza (Political, Economic, 

Socio-cultural, Technological, Legal, Environmental). Lze také přidávat ještě například 

faktory demografické nebo etické (Ethics and Demographics), a pak je analýza 

označovaná jako STEEPLED (Veselý – Nekola, 2007, s. 287). 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro správně provedenou PEST analýzu je výběr oblastí, 

které bude tato analýza postihovat, a které mají na hodnocenou problematiku vliv.
3
  

Česká republika je vnitrozemský stát, rozkládající se uprostřed mírného pásu severní 

polokoule ve střední části Evropy.  

 

Z geomorfologického hlediska je území ČR uspořádáno následovně. Převládají zde 

pahorkatiny a vrchoviny, které tvoří 39 % respektive 30 % celkové rozlohy území. 

Druhým nejčastěji zastoupeným typem reliéfu jsou nížiny s 20 % z celkové rozlohy. 

Nejmenší procento zastoupení v České republice mají hornatiny, které zabírají 11 % 

země z celkové rozlohy. Střední nadmořská výška České republiky je 430 m. n. m. 

(Kol., 2005 s 58). 

   

                                                 

3 Z hlediska územní ochrany a havarijního plánování je nutné rozlišit pojmy nebezpečí a riziko. 

Nebezpečí charakterizuje vlastnost nebo stav daného prostředí. Riziko je pak funkcí pravděpodobnosti, 

že určitá situace nastane a velikosti ztrát, které může způsobit. Analýza rizik území pak používá řadu 

aplikovaných analytických metod, z nichž lze v souvislosti s touto prací zmínit například metodu 

kontrolních seznamů, analýzu souvstažnosti, „What if“ analýzu (Bernatík, Maléřová, 2010, s. 3-13). 
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Hydrologická charakteristika území ČR vychází z jejího geografického  

a geomorfologického uspořádání. Převládají zde horní a střední úseky vodních toků, 

které jsou nejčastěji zásobeny krasovými prameny a horskými bystřinami. Pro nížinné 

části toků je typická hustá síť meandrujících říčních ramen a periodicky zaplavovaných 

tůní. O stavu říčních toků lze říci, že oproti minulým stoletím jsou v současné době říční 

sítě v ČR utvářeny a regulovány převážně lidskou činností. Autoregulační schopnost 

vodního toku byla ponechána pouze u 10 % vodních toků ČR.  

 

Obrázek č. 2: Rozdělení území ČR na jednotlivá povodí 

 

Legenda: Povodí Labe;        Povodí Vltavy 

Povodí Ohře; Povodí Moravy 

Povodí Odry 

(zdroj: URL7) 

 

Dle rozložení hlavních říčních toků je provedena hydrologická rajonizace území. Řeky 

Labe, Odra a Morava rozdělují území ČR na tři hlavní povodí Labe, Odry a Moravy. 

Povodí Labe je dále rozčleněno na povodí Vltavy a Ohře.  Všechny významnější říční 

toky ČR odvádějí vodu na území sousedních států respektive do tří moří - Severního, 

Černého a Baltského. 

 

Ráz české krajiny z hlediska hydrologického utváří rovněž vodní nádrže ať přirozené 

nebo umělé. V současnosti je rozloha vodních nádrží a rybníků v ČR okolo 81 tisíc 
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hektarů (MZe, 2006 s. 55). Uspořádání rybníků a vodních nádrží je buď samostatné, 

nebo tvoří propojenou soustavu. Jejich význam mimo jiné spočívá také ve zpomalení 

odtoku vody při povodních.   

 

Celkové hydrologické poměry České republiky utváří jak výše zmíněná charakteristika 

území, tak klimatické podmínky ČR. Klimatické podmínky v České republice lze 

označit jako mírné s typickým střídáním čtyř ročních období. V posledních dvaceti 

letech však výrazně stoupá výskyt sezónních klimatických a srážkových extrémů, 

zejména vln veder a sucha nebo intensivních srážek. Klimatické podmínky, zejména 

pak atmosférické srážky, bezpochyby nejvíce ovlivňují hadinu vodních toků, neboť pro 

veškeré vodstvo jsou jediným zdrojem doplňování. V zimních a jarních měsících 

dochází ke zvýšení hladiny toků následkem tání sněhové pokrývky akumulované 

v horských oblastech, které může být ještě podpořeno dešťovými srážkami. V dalších 

měsících roku jsou hladiny vodních toků ovlivňovány převážně regionálními srážkami 

nebo přívalovými dešti. Přívalové srážky, ze kterých vznikají přívalové povodně někdy 

též označovány jako bleskové povodně, jsou fenoménem poslední doby. Výšku hladiny 

vodních toků v České republice ovlivňuje významně teplota vzduchu a lze ji také 

významně ovlivnit technickou regulací. Dlouhodobě jsou nejnižší průměrné vodní stavy 

na tocích České republiky v letních měsících, nejvýznamnějšími technickými 

regulačními prostředky jsou vodní díla tzv. Vltavské kaskády (přehradní nádrže Orlík, 

Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vranné).  

 

Území České republiky je rozčleněno do čtrnácti územně správních celků. Rozložení 

obyvatel v rámci jednotlivých celků je nerovnoměrné. Přestože nížiny v České 

republice zaujímají pouze 20 % z celkové rozlohy, jsou nejvíce osídlenou částí 

republiky, zejména pak oblasti v okolí velkých říčních toků. Osídlení těchto území však 

přináší poměrně velké bezpečností riziko v případě vzniku regionálních povodní.  

 

Rozmístění průmyslu v ČR je úzce provázáno s rozložením obyvatel a je tedy převážně 

situován do oblastí velkých říčních toků. V ČR dominuje průmysl chemický, 

strojírenský, potravinářský, hutnický a stavební. Můžeme říci, že veškerý průmysl 

s sebou přináší jistá rizika v podobě provozních havárií. Po některých průmyslových 
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subjektech v případě ukončení provozu vznikají nelegální skládky chemických odpadů, 

které jsou vážnou hrozbou pro blízké okolí.     

 

Celkovou bezpečnostní situaci v České republice lze označit za stabilní. Přesto je možné 

se v průběhu krizových situací setkat s jejím narušováním, nejčastěji v podobě 

vykrádání nebo rabování objektů v postižených oblastech. K eliminaci těchto rizik je 

využívána především Policie ČR, avšak v případě rozsáhlých živelních katastrof se 

povolává na posílení policie také Armáda ČR.  V globálním kontextu je stabilita 

bezpečnostního prostředí zajišťována naplňováním závazků a prosazováním zájmů ČR 

v rámci NATO, EU, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)  

a utvářením vztahů se sousedními státy. Za problematické mimostátní aspekty 

ohrožující bezpečnost ČR se považuje nestabilita a konflikty mimo území Evropy 

a veškeré projevy terorismu.   

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v České republice existuje významný potenciál vzniku 

především živelních pohrom v důsledku mimořádných srážkových úhrnů nebo naopak 

extrémně horkých a suchých období a jejich rychlého střídání. Antropogenní nebezpečí 

pak aktuálně hrozí především u velkých chemických provozů v blízkosti velkých sídel, 

ať se již jedná o zpracovatelský průmysl petrochemie (Kralupy nad Vltavou, Pardubice, 

Livnínov) nebo základní chemické výroby (Lovosice), ale i například potravinářské 

výroby (Kolín). V některých případech je také velmi obtížné hodnotit, zda se jedná 

o mimořádnou událost antropogenní nebo živelnou. Například způsob hospodaření na 

zemědělské půdě zásadně ovlivňuje absorpční kapacitu a odtokové poměry z daného 

území a vznik následné povodně, takže ve většině případů je na místě ptát se spíše po 

způsobu hospodaření v krajině, než po vydatnosti srážek apod. 

 

Za nejvýznamnější okolnost hodnocení potenciálních rizik území České republiky je tak 

nutné považovat velmi silnou provázanost hodnocených oblastí na malém území, což 

prakticky vylučuje vznik samostatné mimořádné události s jednotlivým dopadem. 

Například vznik regionální povodně je vždy spojen s ohrožením sídel a průmyslu, 

a následným zhoršením bezpečnostní situace v postižených územích.  
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8 Cíle, úkoly a metodika zpracování analytické části práce  

8.1 Cíle analytické části práce 

1. Zpracovat přehled zásahů zaměřený na typologii zásahů a způsob použití  

a nasazení ozbrojených sil ČR z období let 2001 - 2010, které koná ve prospěch 

Integrovaného záchranného systému.  

2. Na základě přehledu zásahů zhodnotit celkové využití ozbrojených sil ČR 

v rámci IZS.  

3. Zjistit případné limitující faktory ve využití ozbrojených sil ČR ve prospěch IZS.  

 

8.2 Úkoly analytické části práce 

1. Provést základní rozdělení nasazených sil a prostředků ozbrojených sil ČR ve 

prospěch IZS v letech 2001 - 2010, dle typu mimořádné události. 

2. U každé zkoumané kategorie zásahu popsat její strukturu, charakter a následně 

porovnat dle metodiky popsané v kapitole 8.3. 

3. Na základě výše uvedených bodů provést shrnutí nasazení Ozbrojených sil ČR 

ve prospěch IZS v letech 2001 – 2010, včetně porovnání poměru a výkonu sil 

Armády ČR vůči IZS a identifikovat případná rizika a potenciál možností 

nasazení Armády ČR ve prospěch IZS do budoucna. 

 

8.3 Metodologie práce 

1. Pro zpracování teoretické části práce byla provedena rešerše odborné literatury  

a získané vybrané informace sestaveny v logickém pořadí. Ke zpracování 

všeobecného popisu prostředí České republiky byly využity prvky PEST 

analýzy se zaměřením na přírodní a klimatické podmínky, hustotu obydlení, 

průmyslovou infrastrukturu a celkovou bezpečnost prostředí ČR. 

2. Pro zpracování analytické části byla shromážděna dostupná data o nasazení sil  

a prostředků ozbrojených sil ČR ve prospěch IZS a data základních složek IZS 

v hodnoceném období. Následně byla data strukturována dle charakteru 

mimořádných událostí. 

3. V dalším průběhu zpracování analytické části práce jsou využity postupy 

systémové analýzy. U jednotlivých kategorií zásahů byly zvoleny prvky  

a vazby, které se ke zvoleným zásahům řadí. Mezi vybranými prvky a vazbami 
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bylo vyhledáno propojení vstupů a výstupů jednotlivých zásahů včetně vnitřních 

vazeb.  

Na základě zjištěného propojení byly stanoveny následující kritéria pro hodnocení 

kategorií:  

a) termín události; 

b) lokace zásahů;  

c) mechanismus nasazení sil a prostředků Armády ČR; V mechanismu 

vyžádání a nasazení sil a prostředků armády ČR jsou na základě dostupných 

informací hodnoceny algoritmy činností jednotlivých skupin systému. 

Algoritmus činností v tomto případě zahrnuje následující fáze:  

 fáze monitorování, která představuje trvalý proces sledování  

a vyhodnocování bezpečnostní situace na území České republiky, 

 fáze hodnocení situace, které zahrnuje analýzu přijatého požadavku 

k nasazení sil a prostředků Armády ČR, 

 fáze záměrná, ve které se zpracovávají možné varianty nasazení sil  

a prostředků Armády ČR. Tato fáze se uskutečňuje pouze v případě, že 

se jedná o SaP nad rámec ÚPP IZS,  

 fáze rozhodnutí, která zahrnuje vydání operačních rozkazů nebo nařízení 

ZNGŠ – Ř SOC MO,   

 fáze nasazení, která zahrnuje systém zasazování sil a prostředků Armády 

ČR, do postižených oblastí.  

d) počet nasazených osob a techniky AČR; 

V tomto bodě budu dokumentovat denní počty zasazených osob a techniky 

v inkriminovaném období. Počty vychází ze statistických přehledů, které jsou 

vedeny SOC MO. Pro stanovení poměru zastoupení VzP , VzS a občanských 

zaměstnanců (o. z.) je využit konkrétní denní údaj o počtu nasazených osob. 

Vzhledem k tomu, že vojáci v místě zásahu přetrvávali 24 hodin, není při 

uvádění počtů brán v potaz jejich pracovní režim.  

e) finanční náročnost zásahů; 

V oblasti finančního zabezpečení jednotlivých zásahů jsou ve většině případů 

dostupné pouze souhrnné údaje o nákladech. Oblast bude tedy posuzována 

převážně dle celkových nákladů. V případech kde jsou k dispozici dílčí části 
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finančního zabezpečení je celková hodnota nákladů tvořena zejména těmito 

položkami: 

 platové vícenáklady – náklady na příplatky dle zvláštních právních 

norem, 

 náklady na provoz a opravu techniky, 

 náklady na spotřebu pohonných hmot, 

 náklady na stravování, 

 náklady na přepravu, 

 škody a ztráty, 

 nevratně poskytnutý majetek.  

Za dominantní položky lze v této oblasti označit náklady na provoz a opravu 

techniky, náklady na spotřebu pohonných hmot a platové vícenáklady.  

f) poměr nasazených sil a prostředků Armády ČR vůči ostatním složkám 

IZS;  

Pro stanovení poměru nasazení jednotek AČR a IZS budou v případě AČR 

využity součty rozdílů nasazených osob v jednotlivých dnech doplněné o SaP 

zahrnuté v meziresortních dohodách. U základních složek IZS budu vycházet 

z již zpracovaných souhrnných údajů uváděných ve statistických ročenkách 

Hasičského záchranného sboru ČR nebo v odborném časopise 112. 

g) shrnutí zkušeností, kladů a nedostatků v průběhu zásahů a limitujících 

faktorů. 

 

U některých kategorií zásahů při mimořádných událostech nebylo možné získat 

dostatečný soubor informací z daného kritéria, proto byla v takových případech ze 

struktury hodnocení vypuštěna.  

 

Rovněž kapitola zabývající se posílením Policie ČR příslušníky Armády ČR, není 

z důvodu specifičnosti této činnosti zpracována dle výše uváděných kritérií, ale formou 

tabelárního přehledu. V přehledu jsou obsaženy následující údaje:  

 termín události, 

 důvod nasazení, 

 počet nasazených osob a techniky, 

 celkové náklady AČR. 
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9 Analýza zásahů ozbrojených sil ČR ve prospěch IZS 

9.1 Rozčlenění zásahů dle charakteru mimořádné události 

Dle charakteru mimořádných událostí bylo provedeno rozčlenění zásahů Armády ČR ve 

prospěch IZS následovně: 

A. živelní pohromy 

1. povodně 

2. sněhové kalamity 

B. epizoofie, 

C. antropogenní mimořádné události, 

D. nasazení v období zvýšených bezpečnostních rizik.  

 

Ad. A1: povodně na území České republiky lze na základě průběhu, výskytu  

a charakteru rozčlenit do následujících skupin: 

1. přívalové povodně (někdy též bleskové povodně), 

se vyskytují od druhé poloviny dubna do konce září a patří v České republice 

k nejčastějším. Vyznačují se krátkým časovým úsekem a srážkovou činností 

velmi silné intenzity až 100 l/m
2 

za hodinu. Dosažení kulminace na řekách bývá 

v rozmezí 2 - 15 hodin. Protože je tento typ povodně způsoben nejčastěji 

bouřkovými srážkami a ty zasahují území o menší rozloze je povodeň vyvolána 

většinou v povodí malých toků. Bleskové povodně však neohrožují pouze 

obyvatele v okolí malých toků, ale mohou prakticky zasáhnout jakoukoli část 

území České republiky tedy i místa, která mají k potokům či řekám daleko. 

Povodňové ohrožení v tomto případě vyplývá také z faktu, že v posledním 

desetiletí došlo k výrazným negativním změnám v české krajině  - zastavování 

ploch, výrazně vyšší podíl pevných povrchů (beton, asfalt), nevhodné 

obhospodařování zemědělské půdy nebo nevhodná skladba zemědělských 

plodin.  

2. povodně z letních regionálních dešťů a tání sněhu, 

charakteristické pro tuto povodeň je nižší intenzita rovnoměrných srážek 

dlouhodobého charakteru, zpravidla v rozmezí jednoho až tří dnů. Srážková 

činnost zasahuje většinou velkou část území a způsobuje rozvodnění velkých 

toků. Typickým jevem doprovázejícím regionální povodně je kulminační vlna 

a rozsáhlé rozlivy, které zasahují celou délku toku, včetně zahraničích úseků. 
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Rozvodněné toky dosáhnout šíře až několik set metrů.  Dalšími doprovázejícími 

jevy jsou sesuvy půdy a pády stromů v důsledku velkého nasycení půdy vodou.  

K povodním z tání sněhu dochází pod vlivem přílivu teplého vzduchu, v jehož 

důsledku dochází k tání sněhové pokrývky. Vedle teploty vzduchu jsou dalšími 

faktory významně ovlivňujícími velikost a rozsah povodně srážková činnost 

v tomto období, fyzikální složení sněhové pokrývky, zamrzlost půdy a expozice 

povodí.     

3. ledové povodně, 

vznikají v důsledku hromadění ledových útvarů na tocích. Ledové útvary 

ucpávají průtočný profil koryta a způsobují tak zvýšení hladiny toku do 

povodňové úrovně.  

4. povodně ze specifických příčin,  

do této kategorie lze začlenit všechny povodně, které vzniknou v důsledku 

náhlého přehrazení toku a vlivem toho je vyvolán vzestup hladiny do povodňové 

úrovně (Reidinger, 2002 s. 21 – 22). 

 

Ad B.: epizoofie spadají do kategorie přírodních mimořádných hrozeb. Jedná se 

o hromadnou nákazu zvířat, která je omezena časem a prostorem trvání (Fiala, Vilášek 

2010).       

 

Ad C.: antropogenní mimořádné události zahrnují provozní havárie nebo činy ohrožující 

infrastrukturu státu. Do této kategorie, ale lze také zahrnout fenomén posledních let, 

jímž je vznik nelegálních skládek chemických odpadů. 

 

Ad D.: Období zvýšených bezpečnostních rizik bývá v ČR spojeno s výskytem 

mimořádné události nebo třeba také s významnými státními návštěvami a sportovními 

akcemi mezinárodního charakteru.  

 

K rozčlenění zásahů do jednotlivých skupin je nutné podotknout, že téměř žádná 

mimořádná událost nevyžaduje nasazení sil a prostředků Armády ČR izolovaně. 

U většiny zásahů dochází jak prolínání záchranných a likvidačních prací tak k vyčlenění 

osob a techniky pro podporu Policie ČR.    
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9.2 Živelní pohromy 

9.2.1 Povodeň 2002 

Obecná situace v České republice 

V srpnu roku 2002 zasáhly Českou republiku silné regionální srážky, které způsobily 

rozsáhlé povodně a následně záplavy. Extrémní srážková situace byla zaznamenána ve 

dvou epizodách. První intenzivní srážková činnost se objevila ve dnech 6. - 7. srpna 

a zasáhla převážně jižní Čechy. Druhá srážková epizoda přišla ve dnech 11. – 13. srpna 

přívalové deště a intenzivní srážky zasáhly opět jižní Čechy a dále západní, střední 

a Severní Čechy.  

 

Situace ozbrojených sil ČR 

a) termín události;  

Armáda ČR byla v rámci srpnových povodní nasazena v období 7. – 16. srpna 

2002, kdy se podílela převážně na záchranných pracích a dále v období 17. srpna – 

30. listopadu 2002, kdy probíhala operace „Obnova“. Časový harmonogram 

operace obnova zahrnoval následující etapy:  

 do 20. srpna provést přeskupení sil a prostředků armády ČR, tak aby mohla 

účinně poskytovat pomoc v postižených oblastech, 

 v období od 19. – 28. srpna provést masové nasazení sil a prostředků Armády 

ČR k likvidačním pracím, 

 od 4. září ponechat v postižených oblastech specializované jednotky zejména 

ženijní.    

 

Armáda ČR v období 16. srpna – 30. října vyčleňovala rovněž síly a prostředky pro 

potřeby policie ČR k zabezpečení ochrany majetku osob a k zabezpečení pořádkové 

služby. 

 

b) lokace zásahů; 

V počáteční fázi povodní 7. – 10. srpna 2002 bylo těžiště pomoci soustředěno do 

prostoru Jihočeského kraje, kde povodňová vlna udeřila nejdříve. S postupným 

šířením povodňové vlny v povodí Vltavy a Ohře se do zasaženého prostoru povodí 

přesouvají další síly a prostředky Armády ČR. Dne 14. srpna 2002 se těžiště 

činností a úsilí záchranných prací přesouvá do hlavního města Prahy a Ústeckého 
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kraje. V tomto období se rovněž síly a prostředky Armády ČR soustřeďují do 

povodí Moravy, kde se rozvodnila řeka Dyje.    

 

Odstraňování následků povodní SaP AČR bylo zahájeno 17. srpna 2002, jednotky 

působily zejména v oblastech Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého, 

Jihomoravského kraje a v hlavním městě Praha. 

 

c) mechanismus nasazení sil a prostředků Armády ČR;  

V první fázi ohrožení povodní bylo nasazení SaP Armády ČR řešeno na základě 

operativních dohovorů mezi oprávněnými osobami a veliteli útvarů. Prvotně byly 

zasazeny do oblasti jižních Čech předurčené síly a prostředky zejména 71. ZVZ 

Kutná Hora a 72. ZVZ Jindřichův Hradec. U ostatních předurčených SaP byl 

vyhlášen stav pohotovosti, což umožňovalo jejich nasazení v  krátkých časových 

lhůtách. Řízení nasazení jednotek bylo plně v kompetenci velitelů záchranných 

vojenských útvarů. 

 

Následný postup nasazování SaP vycházel z monitorování a vyhodnocování vývoje 

krizové situace na území ČR. Na základě predikce vývoje situace provedl resort 

obrany následující kroky: 

 aktivoval krizový štáb MO, skupinu velení Generálního štábu (GŠ) AČR  

a skupiny velení jednotlivých součástí AČR,  

 rozvinul Situační centrum MO a Operační středisko GŠ,  

 NGŠ AČR vydal nařízení velitelům operačních stupňů o uvedení vojsk do 

vyššího stupně připravenosti a rovněž pověřuje Velitelství sil územní obrany 

bezprostředním řízením nasazených vojsk na zasaženém teritoriu. Tímto 

krokem bylo zabezpečeno centrální řízení nasazování sil a prostředků Armády 

ČR, což umožnilo eliminovat jejich kumulaci na některých místech.    

 

Další vývoj krizové situace si vyžádal zvýšení počtu nasazených sil a prostředků 

přesahující rámec možností vojenských záchranných útvarů. Vláda ČR k tomuto 

vydala nařízení č. 376/2002 Sb. o povolání vojáků AČR k záchranným pracím při 

povodních a nařízení č. 377/2002 Sb. o povolání vojáků AČR k plnění úkolů 

pořádkové služby Policie ČR. V návaznosti na nařízení vlády vydal NGŠ AČR svá 
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nařízení, ve kterých stanovil jednotlivým složkám AČR počty vyčleněných osob  

a techniky pro záchranné a likvidační práce a na podporu PČR. Vydaná nařízení 

rovněž upravují mechanismus střídání nasazených jednotek, spojení jednotek, 

logistické podpory, zdravotnického a veterinárního zabezpečení jednotek.   

 

Přestože se do záchranných a následně likvidačních prací zapojily také další složky 

Armády ČR, které nebyly v přímé podřízenosti Velitelství sil územní obrany, 

zůstalo řízení jednotek nadále v gesci velitelství, které se tak stalo hlavním 

výkonným operačním prvkem.  

 

d) počet nasazených osob a techniky AČR; 

Údaje o počtu zasazených osob a techniky v průběhu povodní jsou vedeny pouze 

za období 11. – 20. srpna 2002, přestože likvidační práce probíhaly až do 

30. listopadu 2002. Z dostupných dat je vypracován níže uvedený graf, ve kterém je 

znázorněna eskalace sil AČR včetně dne, kdy bylo poskytnuto nejvíce osob  

a techniky pro záchranné a likvidační práce.  

 

Graf č. 2: Eskalace osob a techniky v období 11. – 20. 8. 2002 

 

(zdroj: GŠ AČR) 
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Z grafu je patrné, že největší nasazení proběhlo dne 19. srpna 2002, kdy povodňová 

vlna už opustila území ČR a následovalo spuštění operace „Obnova“. V uvedený 

den bylo nasazeno 6 406 osob a 1 099 kusů techniky. Z číselného údaje však nelze 

rozlišit, jaký byl poměr zastoupení vojáků základní služby vůči vojákům z povolání 

a občanským zaměstnancům (o. z.). Proto jsem pro stanovení poměrů využila 

číselné údaje ze dne 16. srpna 2002, ze kterých je možné poměr nasazených VzP 

a VzS vyjádřit. 

 

Graf č. 3: Poměr nasazených VzP, VzS a o. z. - 16. 8. 2002 

 

(zdroj: GŠ AČR) 

 

Z grafu č. 3 vyplývá, že vojáci základní služby tvoří téměř dvě třetiny vyčleněných 

osob. Vojáci z povolání a občanští zaměstnanci si rozdělují zbylou jednu třetinu 

vyčleněných osob. Lze tedy říci, že vojáci základní služby v průběhu povodní 

představovali poměrně velký pracovní potenciál, který bylo možné využít v řádech 

několika hodin. Vzhledem k tomu, že tehdejší celkový poměr příslušníků AČR byl 

v poměru 49 % VzP / 51 % VzS, vypovídá tento údaj nejenom o samotném 

nasazení příslušníku armády, ale i o její struktuře, kdy většina „vojskových“ útvarů 

byla z větší části tvořena stále ještě vojáky základní služby. 

 

Armáda ČR nevyčleňovala SaP pouze pro záchranné a likvidační práce, ale také 

k plnění úkolů pořádkové služby PČR. Podpora policie ČR příslušníky Armády ČR 
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byla poskytnuta pro Správu hlavního města Prahy, Středočeského kraje, 

Západočeského kraje, Jihočeského kraje, Severočeského kraje a Jihomoravského 

kraje. Hlídkování probíhalo nejčastěji formou smíšených hlídek ve dvanácti 

hodinových směnách. Pro hlídkování vyčleňovalo síly a prostředky Velitelství 

pozemních sil a Vojenská policie.  

 

e) finanční náročnost zásahů; 

Výdaje finančních prostředků v souvislosti s plněním protipovodňových opatření  

a následným odstraňováním následků povodní byly hrazeny z rozpočtu Armády 

ČR. Čerpání finančních prostředků probíhalo většinou operativně a nepřesahovalo 

stanovené přidělené limity. Vzhledem k tomu, že došlo k nasazení vojáků 

z povolání, bylo nutné předpokládat nárůst výdajů v oblasti platových prostředků. 

Velení Armády ČR na základě poskytnutých výdajových analýz podřízených 

útvarů vyhodnotilo náklady na eliminaci povodní k 30. srpnu 2008 v celkové výši 

133 514 935 Kč.  

 

f) poměr nasazených sil a prostředků Armády ČR vůči ostatním složkám IZS;  

Z dat uvedených ve Statistické ročence 2002 MV – GŘ HZS ČR (URL8), 

v odborném časopise 112 roč. 1, č. 4, 2002 (URL9) a údajů poskytnutých 

Společným operačním centrem MO byly vytvořeny následující grafy a tabulka: 

 

Graf č. 4: Poměr nasazených osob AČR, HZS ČR a Sboru dobrovolných hasičů  

 
(zdroj: URL8,9, SOC MO) 
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Celkem bylo na řešení krizové situace nasazeno 30 606 příslušníků Sboru 

dobrovolných hasičů (SDH), HZS ČR a AČR. Z toho počtu bylo z jednotek SDH 

62% hasičů, 17% hasičů z jednotek HZS ČR a 21% příslušníků Armády ČR. 

Hlavní výkonnou složkou byly tedy jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí. Je 

poměrně zajímavé, že hlavní zátěž byla delegována právě na jednotky SDH, byť 

jsou ve většině případů tvořeny na bázi dobrovolnické nebo poloprofesionální.   

 

Graf č. 5: Poměr nasazených osob AČR a PČR – pořádková činnost  

 

(zdroj: URL8,9, SOC MO) 

 

Jak vyplývá z grafu č. 5, podpora Armády ČR pro plnění úkolů PČR nebyla  

u žádné policejní správy realizována v nadpoloviční většině. Jednalo se spíše  

o lokální posílení hlídek v oblastech, kde hrozilo bezprostřední riziko rabování 

evakuovaných objektů, než o plošné nasazení. 

 

Tabulka č. 2: Přehled nasazení leteckých sil a prostředků AČR a PČR 

letecké parametry AČR PČR 

nasazené vrtulníky 20 7 

vzlety 835 444 

nálet hodin 422 hod. 51 min 179 hod. 42 min 

evakuované osoby den / noc 1588 / 30 102 / 8 

(zdroj: URL8,9, SOC MO) 
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Souhrn nasazení leteckých sil a prostředků Armády ČR a Policie ČR ukazuje, že 

Armáda ČR v oblasti nasazení letecké techniky sehrála nezastupitelnou roli. Vedle 

evakuace a záchrany osob bylo také Vzdušnými silami AČR přepraveno 40 tun 

humanitárního materiálu a provedeno dvacet fotogrammetrických letů. Následující 

graf ukazuje eskalaci nasazení vrtulníků AČR v období 11. – 19. 8. 2002. 

 

Graf č. 6: Eskalace nasazení vrtulníků AČR  

 

(zdroj: GŠ AČR) 

 

g) shrnutí zkušeností, kladů a nedostatků v průběhu zásahů a limitujících faktorů; 

Účinnost systému velení a řízení jednotek AČR v průběhu povodní negativně 

ovlivnilo nedodržení hierarchie velení ze strany Generálního štábu AČR. 

Odpovědní představitelé GŠ AČR často veleli jednotkám nižších stupňů přímo, 

čímž docházelo k četným nedorozuměním s operačními velitelstvími (nadřízenými 

stupni) těchto jednotek. Porušení linie velení vedlo k prolínání doplnění úkolů nebo 

ke zdvojování úkolů u útvarů AČR. Z kladných faktorů lze vyzdvihnout především 

rozhodné a pružné velení velitelů posádek v první fázi povodní. Výhodou se rovněž 

ukázalo vytvoření úkolového uskupení (ÚU) a předsunutí sil  

a prostředků do Ústeckého kraje.      

 

Pronikání informací v sestupné a vzestupné linii orgánů velení bylo zabezpečeno 

zejména prostřednictvím Stálé vojenské spojovací sítě (SVSS) a mobilních 
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operátorů, kteří fungovali spolehlivě a prakticky bez závad. Záložní polní spojovací 

síť tak nebylo nutné využít. Ojediněle docházelo k navázání spojení pomocí 

spojovacích radiových stanic RF-1305 a RF-10.  

 

K plnění úkolu byly využívány centrální zásoby Armády ČR zejména materiál 

osobního použití, náhradní díly na automobilní, tankovou a těžkou ženijní techniku 

a zásoby potravin. Využití centrálních zásob se ukázalo v mnoha situacích jako 

klíčové a proto lze říci, že jsou centrální zásoby AČR nezbytné pro řešení 

krizových situací.  

 

Limitující faktory Armády ČR vůči IZS vychází zejména z mezinárodních 

smluvních dokumentů. Jedná se především o nasazení vojáků do zahraničních misí, 

zabezpečení kolektivního systému vzdušné obrany NATINADS
4
, přípravu 

mezinárodních cvičení a konference SUMMIT NATO 2002.  

 

V součinnosti jednotek AČR, složek IZS a představitelů státní správy a místní 

samosprávy se projevily nedostatky zejména v neznalosti způsobu a systému 

vyžadování SaP AČR. Problematická se také ukázala součinnost ZZS a vojenského 

zdravotnictví při řešení chemických havárií. Využívání jiných technologických 

postupů, terminologie ve vojenském zdravotnictví spolu s neznalostí krizového 

řízení v civilním zdravotnictví znemožňovalo účinnou koordinaci těchto subjektů. 

Kromě výše zmíněných negativ však lze konstatovat, že spolupráce jednotek AČR 

a složek IZS probíhala koordinovaně a jednotky byly schopné plnit zadané úkoly.  

 

Při srpnových povodních v roce 2002 byly také výjimečně nasazeny jednotky 

Hradní stráže. Nasazení příslušníků Hradní stráže umožnil svým přímým rozkazem 

prezident republiky. Hradní stráž byla použita k zabezpečení pořádkové činnosti 

v ubytovacích prostorech evakuovaných osob na Strahovských kolejích. Dále pak 

také k likvidačním pracím v Praze - Lysolajích a v Ústředním vojenském archívu 

v pražském Karlíně.    

 

                                                 

4
 NATINADS - NATO Integrated Air Defence Systém; integrovaný systém protivzdušné ochrany NATO 

 



 

 

 

64 

9.2.2 Povodeň 2006 

Obecná situace v České republice 

Vznik povodní ve třetí dekádě března roku 2006 byl způsoben souběhem následujících 

aspektů: 

1. akumulace velkého množství sněhu v nižších a středních polohách na většině 

území ČR až do konce měsíce března, 

2. náhlý příliv teplého vzduchu, který proudil na území ČR od 25. března 2006,  

3. vydatné dešťové srážky ve dnech 28. – 29. března 2006. 

Naplnění všech výše zmíněných podmínek způsobilo rychlý vzestup vodních stavů  

 na středních a dolních úsecích většiny toků v povodí Labe, Vltavy a Moravy. 

Z hydrologického hlediska lze říci, že se jednalo o jiný typ povodně než v roce 2002, 

která vznikla v důsledku nadměrných letních regionálních srážek. 

 

Situace ozbrojených sil ČR 

a) termín události;  

Nasazení sil a prostředků Armády ČR v rámci jarních povodní probíhalo v období 

27. března – 30. dubna 2006. V první etapě povodní 27. března – 14. dubna 2006 

prováděly jednotky Armády ČR převážně práce spojené s protipovodňovým 

opatřením a záchranné práce. V druhé etapě od 15. – 30. dubna 2006 prováděly 

likvidační práce a stavbu mostních provizórií.    

 

b) lokace zásahů; 

Místa zásahů lze rozdělit dle charakteru plněných úkolů následovně: 

 vytváření protipovodňových opatření bylo prováděno v krajích 

Olomouckém, Moravskoslezském, Středočeském, Jihočeském a hl. m. 

Praze, 

 záchranné a likvidační práce byly prováděny zejména v krizových oblastech 

Ústeckého kraje, Jihočeského kraje, Olomouckého kraje, Jihomoravského 

kraje, 

 posílení pořádkové služby PČR v krajích Jihočeském a Ústeckém,  

 výstavba mostních provizórií byla realizována v kraji Vysočina.    
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c) mechanismus nasazení sil a prostředků Armády ČR;  

Na základě vývoje meteorologické a hydrologické situace došlo k aktivaci systému 

velení a řízení AČR a jednotek předurčených k podpoře IZS, tedy vojenských 

záchranných útvarů. Společné operační centrum MO rozšířilo svá pracoviště  

o skupinu rozvinutí SOC MO. Nasazení jednotek bylo od začátku řízeno NGŠ AČR 

prostřednictvím Společného operačního centra MO. Síly a prostředky AČR byly od 

vypuknutí povodní nejčastěji vyžadovány cestou krajského OPIS nebo hejtmany 

krajů u NGŠ AČR.  

 

Na začátku povodně spočívaly záchranné a zabezpečovací práce na vojenských 

záchranných útvarech. U těchto útvarů nebylo třeba upravovat čas pohotovosti, 

jelikož byly součástí stálých hotovostních sil AČR a časové normy měly stanoveny 

v rámci tohoto systému. V důsledku zhoršení situace na vodních tocích vydala 

vláda ČR nařízení č. 119/2006 Sb., o povolání vojáků AČR k záchranným pracím  

a likvidaci následků pohromy při povodních a nařízení č. 120/2006 Sb., o povolání 

vojáků AČR k plnění úkolů pořádkové služby Policie ČR. Nařízení navýšila počty 

vyčleněných sil o 500 vojáků pro záchranné a likvidační práce a o 500 vojáků pro 

posílení PČR. V návaznosti na nařízení vlády vydal NGŠ AČR svá nařízení, ve 

kterých upřesnil rozdělení vyčleněných SaP a kategorie doby pohotovosti 

k zahájení přesunu u vyčleněných SaP. Je zajímavé, že oproti roku 2002 stávající 

nařízení neobsahují informace o logistické podpoře, zdravotnickém zabezpečení, 

střídání a spojení jednotek.    

 

Tabulka č. 3: Rozložení vyčlenění SaP a kategorie pohotovosti 

Podpora PČR Podpora IZS 

Region Čechy Morava Region Čechy Morava 

pohotovost 

120 / 360 

min 

120 / 360 

min pohotovost 

120 / 360 

min 

120 / 360 

min 

osob 25 / 225 25 / 225 osob 25 / 225 25 / 225 

(zdroj: GŠ AČR) 

 

d) počet nasazených osob a techniky AČR; 

Z vyhodnocovacích materiálů SOC MO je sice patrné, že likvidační práce 

probíhaly až do 30. dubna 2006, ale počty o nasazených osobách jsou vedeny pouze 
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za období 27. března – 14. dubna 2006. Lze se tedy domnívat, že nasazení osob 

bylo po 14. dubnu 2006 realizováno v malém rozsahu a proto nejsou záznamy dále 

vedeny.   

 

Graf č. 7: Eskalace osob a techniky v období 27. 3. – 14. 4. 2006  

 

(zdroj: GŠ AČR) 

 

Z grafu je patrné, že největší nasazení proběhlo dne 2. dubna 2006. V uvedený den 

bylo nasazeno v obcích Olomouckého, Jihočeského a Jihomoravského kraje 315 

osob a 84 kusů techniky. Prováděná činnost souvisela nejčastěji s vytvářením 

protipovodňových opatření a záchranných prací. 

 

Stejně jako v roce 2002 Armáda ČR vyčleňovala síly a prostředky pro  plnění úkolů 

pořádkové služby PČR. Podpora policie ČR byla poskytnuta pro Správu Ústeckého 

kraje a Jihočeského kraje.  

 

e) finanční náročnost zásahů; 

Finanční náklady Armády ČR spojené s eliminací následků povodní byly 

vyhodnoceny na 600 000 Kč. Vyčíslení dílčích nákladů v souvislosti s povodněmi 

v roce 2006 nejsou uváděny.   

 

f) poměr nasazených sil a prostředků Armády ČR vůči ostatním složkám IZS;  

Stanovení poměru vychází z údajů uvedených v odborném časopise 112 roč. 5, č. 5, 

2006 (URL10) a ze souhrnu osob, který je pro dané období veden SOC MO.  



 

 

 

67 

Graf č. 8: Poměr nasazených osob AČR, HZS ČR a SDH 

 

(zdroj: URL10, SOC MO) 

 

Celkem bylo na řešení krizové situace nasazeno 25 446 příslušníků SDH, HZS ČR 

a AČR. O rozložení poměru sil můžeme říci, že rovněž jako v roce 2002 jsou také 

při těchto povodních největší výkonnou složkou jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů. Pozice HZS ČR a Armády ČR se proti roku 2002 vyměnila.  

 

g) shrnutí zkušeností, kladů a nedostatků v průběhu zásahů a limitujících faktorů; 

Zatímco velení a řízení jednotek AČR v průběhu povodní v roce 2002 probíhalo 

poněkud „živelně“, při povodních v roce 2006 bylo od prvopočátku nasazení sil  

a prostředků pevně řízeno GŠ AČR. Hierarchie velení ze strany Generálního štábu 

AČR byla dodržována. Systém velení a řízení byl oproti roku 2002 zjednodušen  

a zefektivněn.  

 

Obdobně jako u předešlé povodňové situace bylo spojení mezi jednotkami 

realizováno pomocí SVSS a mobilních operátorů. K plnění úkolu byly rovněž 

využívány centrální zásoby Armády ČR. Výstavba mostních provizórií byla 

realizována z prostředků Správy státních hmotných rezerv.     
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Nejvýznamnějším limitujícím faktorem Armády ČR vůči IZS v roce 2006 byl 

přechod na plně profesionální armádu. Dalšími limitujícími faktory pak bylo 

nasazení vojáků do zahraničních operací, kdy v roce 2006 AČR působila v pěti 

zahraničních misích a celkem v nich v době povodní bylo nasazeno 721 osob, dále 

pak zabezpečení kolektivního systému vzdušné obrany NATINADS 

a pozorovatelských misí OSN a OBSE.  

  

V součinnosti složek IZS a AČR se neprojevily žádné velké nedostatky. Všechna 

vyžádání byla v souladu se zákony a stanovenými postupy.  

 

9.2.3 Povodeň 2009 

Obecná situace v České republice 

Povodně, které zasáhly ČR na konci měsíce června 2009 lze označit za typické 

„bleskové povodně“. Vznik povodní byl zapříčiněn dlouhodobými srážkami v druhé 

dekádě června, které nasytily půdu a vodní toky. Po nich následovala intenzivní 

bouřková činnost nad územím ČR s vydatnými srážkami o úhrnu 40 až 150 mm/m
2
, 

Nasycená půda již nedokázala absorbovat přívalové srážky a voda z polí, luk a lesů 

rozvodnila i velmi malé vodní toky. Přívalovou povodní byly zasaženy obce v krajích 

Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Královéhradecké, Jihočeském, Ústeckém, 

Pardubickém a Plzeňském.  

 

Situace ozbrojených sil ČR 

a) termín události;  

Nasazení sil a prostředků Armády ČR v rámci červnových povodní probíhalo 

v období 26. června – 31. srpna 2009.  

 

b) lokace zásahů; 

Jednotky Armády ČR byly nasazeny na území Moravskoslezského, Olomouckého, 

Jihočeského, Pardubického a Ústeckého kraje. Ve všech krajích prováděly jednotky 

především likvidační práce a v menší míře práce záchranné. Výstavba mostních 

provizórií byla realizována v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. 
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c) mechanismus nasazení sil a prostředků Armády ČR;  

Obdobně jako u předchozích povodní došlo na základě vývoje meteorologické 

a hydrologické situace k aktivaci systému velení a řízení AČR, zasedání 

vojenského krizového štábu a částečnému rozvinutí SOC MO. Řízením nasazených 

jednotek byl na základě rozhodnutí NGŠ AČR pověřen ZNGŠ-Ř SOC MO.  

 

Při výskytu prvních bouřkových epizod byly, stejně tak jako v předchozích letech, 

pro záchranné a likvidační práce v postižených oblastech nejprve využívaly SaP 

uvedené v ÚPP IZS. Rozdílný postup byl v samotném zasazování jednotek oproti 

minulým letům. Tím, že se jednalo o lokální povodně, bylo možné zabezpečit 

podporu IZS pomocí jednotek dislokovaných v postižených územích.   

 

V důsledku narůstajícího počtu přívalových povodní vydala vláda ČR nařízení 

č. 204/2009 Sb. o povolání vojáků AČR k záchranným pracím a likvidaci následků 

pohromy při povodních do 31. července 2009. Nařízení navýšilo vyčleněné 

množství počet sil o 1000 vojáků pro záchranné a likvidační práce. Na základě 

dalšího vývoje situace vydala vláda ČR nařízení č. 236/2009 Sb., kterým povolání 

vojáků AČR prodlužila do 31. srpna 2009.  

  

V návaznosti na nařízení vlády vydal NGŠ AČR svá nařízení, ve kterých 

podřízeným operačním stupňům upřesňuje rozdělení vyčleněných SaP a kategorie 

doby pohotovosti k zahájení přesunu. Obdobně jako v roce 2002 upravil nařízení 

NGŠ AČR způsob logistického, zdravotnického a finančního zabezpečení při 

plnění úkolu „Povodeň 2009.“   

 

Tabulka č. 4: Kategorie doby pohotovosti  

Společné síly Síly podpory 

Kategorie 

I.  

60 min 

II. 

120 min 

III. 

180 min nestanoveno 

Osob 150 300 550 nestanoveno 

(zdroj: GŠ AČR) 

Nasazení bylo nejčastěji realizováno na základě žádostí MV – GŘ HZS ČR. Další 

cestou pro vyžadování SaP a zároveň i určitou zpětnou vazbou bylo spojení na 

bezpečnostní rady krajů prostřednictvím ředitelů Krajských vojenských velitelství 
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(KVV).  SOC MO takto získávalo aktuální informace o situaci na teritoriu a rovněž 

také podklady k požadavkům na nasazení sil a prostředků.  

 

d) počet nasazených osob a techniky AČR; 

Armáda ČR se podílela v součinnosti s ostatními složkami IZS na likvidaci 

následků povodní ve dnech  25. 6. – 31. 8. 2009. Počty nasazených SaP byly oproti 

minulým rokům vedeny za celé období, ale vzhledem k tomu, že ve třetí dekádě 

měsíce července a celém měsíci srpnu byla podpora IZS realizována v malém 

rozsahu není toto období nasazení zahrnutao v následujícím grafu.    

 

Graf č. 9: Eskalace osob a techniky v období 25. 6. – 19. 7. 2009 

 

(zdroj: GŠ AČR) 

 

Průběh křivky osob ukazuje, že k největšímu nasazení došlo dne 29. 6. 2009, kdy 

bylo zasazeno 698 osob. Jednotky byly soustředěny do obcí v Olomouckém  

a Moravskoslezském kraji, kde se podílely především na odstraňování naplavenin. 

Techniky bylo nejvíce vyžádáno dne 9. 7. 2009 celkem 102 kusů rovněž pro obce 

Olomouckého a Moravskoslezského kraje.  
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e) finanční náročnost zásahů; 

U útvarů a zařízení AČR byly vyhodnoceny výdaje realizované při nasazení sil  

a prostředků k eliminaci povodní za období 25. 6. – 31. 7. 2009 v celkové výši 

14 793 845 Kč.  

 

Tabulka č. 5: Vyčíslení vynaložených nákladů Armády ČR v souvislosti 

s povodněmi 2009  

Platové 

vícenáklady 

Technika - 

provoz, oprava a 

spotřeba PHM Stravování 

Škody a 

ztráty 

Nevratně 

poskytnutý 

majetek celkem 

2 340 230 10 468 862 738 202 272 000 974 551 14 793 845 

      (zdroj:  GŠ AČR) 

 

f) poměr nasazených sil a prostředků Armády ČR vůči ostatním složkám IZS;  

Procentuální rozložení grafu vychází z údajů uvedených ve Statistické ročence 

2009 MV-GŘ HZS ČR (URL11) a přehledů nasazených SaP AČR vedených SOC 

MO. 

 

Graf č. 10: Poměr nasazených osob AČR, HZS ČR a SDH 

 

(zdroj: URL11, SOC MO) 
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Celkem bylo na řešení krizové situace nasazeno 9 191 příslušníků SDH, HZS ČR  

a AČR. Páteřní složkou pro řešení povodňové situace v roce 2009 byly opět 

jednotky Sborů dobrovolných hasičů. Příslušníci Armády ČR a HZS ČR tvořili 

zbývající 1/3 pracovního potenciálu. AČR sehrála významnou roli především 

v oblasti výstavby náhradních přemostění, kdy za období 25. 6. – 31. 8. 2009 

vystavěla v 7 obcích Moravskoslezského kraje 12 mostů a ve 2 obcích Ústeckého 

kraje 2 mosty.   

 

g) shrnutí zkušeností, kladů a nedostatků v průběhu zásahů a limitujících faktorů; 

Na pružnosti velení jednotlivých stupňů AČR se velkou měrou podílelo včasné 

vydání nařízení vlády č. 204/2009 Sb., které umožnilo v krátkých časových lhůtách 

pružně reagovat na vznesené požadavky. Rychlost rozhodovacího procesu byla 

rovněž kladně ovlivněna zpracovanou formalizovanou dokumentací na všech 

stupních krizového řízení. Pozitivně lez také vyhodnotit přítomnost zástupců 

Krajských vojenských velitelství v Bezpečnostních radách krajů, jakož to 

významného pojítka mezi nasazenými jednotkami a krajskou samosprávou.  

 

Velení a řízení jednotek AČR probíhalo v souladu se stanovenou armádní 

hierarchií. Skupina rozvinutí SOC MO podle požadavků OPIS IZS upřesňovala 

nasazení osob a techniky. Problematickým se však ukázalo spontánní vytvoření 

úkolových uskupení, pro které nebyl předem stanoven systém hlášení a předávání 

úkolů. Některá nařízení zejména k přemístění byla tedy zdvojována a v důsledku 

toho vznikala zbytečná nedorozumění. 

 

Spojení mezi jednotkami AČR bylo realizováno pomocí SVSS a v místě nasazení 

pomocí mobilních operátorů. Spojení s ostatními nasazenými složkami IZS 

probíhala prostřednictvím mobilní sítě, která byla relativně spolehlivá. K plnění 

úkolu byly využívány centrální zásoby Armády ČR. Výstavba mostních provizórií 

je realizována z prostředků Správy státních hmotných rezerv.     

 

Limitující faktory Armády ČR vůči IZS v roce 2009 vychází především 

z transformace vojenských záchranných praporů a ze změny úkolů 15. ženijní 

brigády. Dalšími limitujícími faktory jsou stejně jako v předešlých letech nasazení 
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vojáků do zahraničních operací, kdy v roce 2009 AČR působila ve dvanácti 

zahraničních operacích a celkem v nich v době povodní nasadila přes 1300 osob, 

zabezpečení kolektivního systému vzdušné obrany NATINADS a pozorovatelských 

misí OSN.  

 

V součinnosti složek IZS a AČR se projevily určité nedostatky ovlivňující řešení 

mimořádné události.  Problematická se ukázala legislativní oblast, kde nebyly 

jednoznačně konkretizovány činnosti záchranných, likvidačních a obnovovacích 

prací což může mít pro poskytnutí sil a prostředků AČR rozhodující význam.  

Určité nedostatky se také projevily při komunikaci přímo v místě zásahu, kdy 

docházelo k občasnému nedorozumění mezi příslušníky AČR a starosty obcí. 

 

9.2.4 Povodeň 2010 – květen  

Obecná situace v České republice 

Povodňová situace vznikla na severovýchodě ČR v důsledku intenzivní srážkové 

aktivity v období 16. – 18. května 2010. V uvedených třech dnech dosahovaly srážkové 

úhrny na území Jeseníků a Beskyd až 300 mm/m
2
. Nejvíce byly zasaženy malé toky  

v povodí Moravy a Odry, které byly již zaplněny ze srážkové činnosti v první dekádě 

měsíce května a nemohly tedy takové množství vody absorbovat. Z hydrologického 

hlediska se jednalo o letní povodeň z regionálních dešťů.   

 

Situace ozbrojených sil ČR 

a) termín události;  

Nasazení sil a prostředků Armády ČR v rámci květnových povodní probíhalo 

v období 17. května – 17. června 2010.  

 

b) lokace zásahů; 

Jednotky Armády ČR byly nasazeny na území Moravskoslezského, Olomouckého, 

a Zlínského kraje.  
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c) mechanismus nasazení sil a prostředků Armády ČR;  

V souvislosti s nárůstem nebezpečí povodní došlo dne 17. 5. 2010 k aktivaci 

systému velení a řízení AČR, ministr obrany ČR svolal zasedání krizového štábu 

MO. Oproti minulým rokům nedochází k rozvinutí SOC MO. Zpracování 

požadavků, hlášení a příprava dílčích rozkazů je řešeno příslušníky Odboru 

krizového řízení a Stálou směnou SOC MO. Ředitel Odboru krizového řízení 

provedl součinnostní dohovory s OPIS IZS a s řediteli KVV v postižených krajích. 

Řízením nasazených jednotek byl na základě rozhodnutí NGŠ AČR opět pověřen 

ZNGŠ-Ř SOC MO.  

 

Ve stejný den také došlo k mimořádnému zasedání vlády ČR, na kterém bylo 

rozhodnuto o povolání vojáků AČR nad rámec ÚPP IZS k záchranným  

a likvidačním pracím. Vláda vydává nařízení č. 161/2010 Sb. a umožnila tak využít 

dalších 800 vojáků v činné službě pro odstraňování následků pohromy do 

17. června 2010. Vzhledem k nepříznivé prognóze vývoje počasí a způsobeným 

rozsáhlým škodám bylo vládou ČR povolání vojáků prodlouženo až do 31. srpna 

2010.      

 

V návaznosti na nařízení vlády vydal NGŠ AČR operační rozkaz k vytvoření dvou 

úkolových uskupení k likvidaci následků povodně. V operačním rozkaze bylo 

upřesněno rozdělení osob a doba pohotovosti k zahájení přesunu pro ÚU 

následovně:  

 

Tabulka č. 6: Kategorie doby pohotovosti ÚU květen 2010 

Společné síly Síly podpory 

ÚU 

Morava; 

Slezsko Čechy  nestanoveno 

pohotovost 

60 / 180 

min 

180 

min nestanoveno 

osob 350 / 150 300 nestanoveno 

(zdroj: GŠ AČR) 

Logistická podpora, zdravotnické a finanční zabezpečení byla upřesněna ve 

Směrnici NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS a nebylo tak 

nutné tyto pokyny uvádět v operačním rozkaze.  
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Nasazení SaP bylo nejčastěji realizováno na základě žádostí hejtmanů postižených 

krajů cestou OPIS IZS nebo prostřednictvím ředitelů Krajských vojenských 

velitelství (KVV), která vyčleňují své příslušníky do bezpečnostních rad krajů. Pro 

zabezpečení záchranných a likvidačních prací byly nejprve opět využívány 

jednotky AČR uvedené v ÚPP IZS. Samotné zasazení jednotek bylo realizováno 

především s ohledem na co nejkratší dobu dosažení prostoru nasazení. 

 

d) počet nasazených osob a techniky AČR; 

Armáda ČR se podílela v součinnosti s ostatními složkami IZS na záchranných  

a likvidačních pracích ve dnech  17. května – 17. června 2010. Počty nasazených 

SaP jsou SOC MO vedeny za celé období.  

 

Graf č. 11: Eskalace osob a techniky v období 17. 5. – 17. 6. 2010 

 

(zdroj: GŠ AČR) 

 

Průběh křivky osob a techniky ukazuje, že nárůst SaP nebyl postupný jako  

u povodní v předešlých letech, ale značně kolísal. Například ve dnech 4. – 6. 6. 

2010 nebyly na Armádu ČR vzneseny žádné požadavky na poskytnutí SaP, avšak v 

následujících dnech došlo v povodí Odry k největšímu nasazení. Tento stav byl 

způsoben především charakterem povodní, které měly výrazný intensivní 

krátkodobý lokální průběh na různých místech Moravskoslezského kraje, s krátkými 

časovými intervaly mezi jednotlivými povodňovými epizodami. V období 7. – 9. 6. 

2010 bylo denně nasazeno 184 osob a 50 kusů techniky. Jednotky se podílely na 
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čištění potoků, odvozu naplavenin z postižených obcí a dovozu materiálu na 

zpevnění hrází. 

 

e) finanční náročnost zásahů; 

U útvarů a zařízení AČR byly vyhodnoceny výdaje realizované při nasazení sil  

a prostředků k eliminaci povodní za období 17. 5. – 17. 6. 2010 v celkové výši 

 1 360 844 Kč.  

 

Tabulka č. 7: Vyčíslení vynaložených nákladů AČR v souvislosti s povodněmi 

v květnu 2010  

Platové 

vícenáklady 

Technika - 

provoz, oprava a 

spotřeba PHM Stravování 

Škody a 

ztráty 

Nevratně 

poskytnutý 

majetek celkem 

187 223 888 398 202 812 34 697 47 714 1 360 844 

(zdroj: GŠ AČR) 

 

f) poměr nasazených sil a prostředků Armády ČR vůči ostatním složkám IZS;  

Procentuální rozložení grafu vychází z údajů uvedených ve Statistické ročence 

2010 MV-GŘ HZS ČR (URL12) a přehledů nasazených SaP AČR vedených SOC 

MO.   

 

Graf č. 12: Poměr nasazených osob AČR, HZS ČR a SDH 

 

(zdroj: URL12, SOC MO) 
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Celkem bylo na řešení krizové situace nasazeno 6 743 příslušníků SDH, HZS ČR  

a AČR. Tak jako u předešlých povodní stěžejní část sil poskytly jednotky Sborů 

dobrovolných hasičů. Příslušníci HZS ČR tvořili necelou 1/3 pracovního 

potenciálu. Armáda ČR poskytla celkem 397 zaměstnanců, což představuje 6% 

nasazených osob.  

 

g) shrnutí zkušeností, kladů a nedostatků v průběhu zásahů a limitujících faktorů 

Velení a řízení jednotek AČR probíhalo v souladu se Směrnicí NGŠ AČR 

k nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS a k plnění úkolů na podporu PČR. 

Oproti roku 2009 nebyla aktivována skupina rozvinutí SOC MO, ale Stálá směna 

SOC MO a Odbor krizového řízení SOC MO prokázaly schopnost řídit nasazené 

SaP v určeném rozsahu. Problematická se ukázala oblast ve vykazování 

vyčleněných SaP a zasazených SaP, kde docházelo k neustálým změnám ve vedení 

přehledu a tím k občasným dezinformacím o počtech zasazených a připravených 

SaP. Obdobně jako v roce 2009 lez kladně vyhodnotit přítomnost zástupců 

Krajských vojenských velitelství v Bezpečnostních radách krajů, jakož to 

významného pojítka mezi nasazenými jednotkami a krajskou samosprávou.  

 

Spojení mezi jednotkami AČR bylo realizováno pomocí SVSS a v místě nasazení 

pomocí mobilních operátorů. Spojení s ostatními nasazenými složkami IZS 

probíhala prostřednictvím mobilní sítě, která byla relativně spolehlivá.  

 

Limitující faktory Armády ČR vůči IZS v roce 2010 vychází z nasazení vojáků do 

zahraničních operací, kdy v roce 2010 AČR působila v pěti zahraničních operacích 

a celkem v nich bylo nasazeno přes 2000 osob. Další síly také poutalo zabezpečení 

kolektivního systému vzdušné obrany NATINADS, Sil rychlé reakce NATO  

a pozorovatelských misí OSN.  

  

V součinnosti složek IZS a AČR se neprojevily nedostatky, které by ovlivnily 

řešení mimořádné události. V obecné rovině lze říci, že postup složek IZS a orgánů 

krizového řízení na všech stupních byl organizovaný. 
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9.2.5 Povodeň 2010 – srpen  

Obecná situace v České republice 

Povodňová situace vznikla v Libereckém a Ústeckém kraji v důsledku intenzivní 

srážkové aktivity ve dnech 6. – 7. srpna 2010. Nástup živelní pohromy byl velmi rychlý, 

protože vodou nasycená půda z předchozích dešťů již nezvládla absorbovat takové 

množství srážek. Nejvíce nebezpečnými byly malé toky, které v řádu několika desítek 

minut až hodin vystoupaly na extrémní vodní stavy. V posledních dnech první srpnové 

dekády k postiženým oblastem přibyly rovněž obce v Pardubickém kraji. Přestože 

nástup živelní pohromy byl na některých tocích v řádech několika hodin, nejednalo se  

o „bleskovou povodeň“, ale o povodeň z letních regionálních dešťů.   

 

Situace ozbrojených sil ČR 

a) termín události;  

Nasazení sil a prostředků Armády ČR v rámci srpnových povodní probíhalo 

v období 7. srpna – 8. září 2010.  

 

b) lokace zásahů; 

Jednotky Armády ČR byly nasazeny na území Libereckého a Ústeckého kraje.  

 

c) mechanismus nasazení sil a prostředků Armády ČR;  

V souvislosti s nárůstem nebezpečí vzniku povodní MV-GŘ HZS ČR vyhlásilo dne 

7. srpna 2010 ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací
5
. V důsledku 

toho SOC MO aktivoval systém velení a řízení AČR a jednotky předurčené  

k podpoře IZS. Obdobně jako při květnové události nedošlo k rozvinutí SOC MO, 

ale pouze ke zvýšení pracovního režimu u Odboru krizového řízení SOC MO. 

Řízením nasazených jednotek byl pověřen ZNGŠ-Ř SOC MO.  Vzhledem k tomu, 

že bylo stále v platnosti nařízení vlády č. 184/2010 Sb. ze dne 7. června, bylo 

možné prakticky bez větší prodlevy využít dalších 800 vojáků v činné službě pro 

odstraňování následků pohromy. Po vyhodnocení aktuální situace a na základě 

informací o činnostech orgánů krizového řízení v jednotlivých krajích doporučil 

                                                 

5 Ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací je situace, při které MV-GŘ HZS ČR poskytuje 

pomoc v souladu s ÚPP IZS a koordinuje vysílání sil a prostředků HZS z ostatních krajů do postižených 

oblastí. 
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NGŠ AČR na zasedání vlády ČR dne 9. června 2010 navýšit stávající počet 800 

vojáků na 1000 vojáků. Vláda ČR na základě návrhu vydala nařízení č. 240/2010 

Sb., kterým počet vojáků navyšuje a zároveň prodlužuje dobu nasazení AČR do  

30. září 2010.   

 

Obdobně jako v předchozích případech v souladu s nařízením vlády vydal NGŠ 

AČR předběžné nařízení k přípravě ÚU k plnění záchranných a likvidačních prací. 

Dne 8. srpna 2010 byl vydán ZNGŠ-Ř SOC MO operační rozkaz k vytvoření dvou 

úkolových uskupení Čechy a Morava. V operačním rozkaze č. 1 a jeho doplňcích je 

upřesněno rozdělení osob a doba pohotovosti k zahájení přesunu pro ÚU 

následovně:  

 

Tabulka č. 8: Kategorie doby pohotovosti ÚU srpen 2010 

Společné síly 

ÚU Čechy Morava 

pohotovost 60 min 180 min 360 min 360 min 

osob 80 520 50 150 

(zdroj: GŠ AČR) 

Logistická podpora, zdravotnické a finanční zabezpečení bylo řešeno ve Směrnici 

NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS a nebylo tak zapotřebí 

tyto otázky upřesňovat v operačním rozkaze. 

 

Nasazení bylo nejčastěji realizováno na základě požadavků krizových štábů 

postižených krajů cestou OPIS IZS nebo přímo u SOC MO. V některých případech 

byly požadavky krizových štábů obcí vznášeny přímo na velitele skupin v místě 

zásahu.  

 

d) počet nasazených osob a techniky AČR; 

Armáda ČR se podílela v součinnosti s ostatními složkami IZS na záchranných  

a likvidačních pracích ve dnech  7. srpna – 8. září 2010. Údaje o počtu nasazených 

SaP jsou SOC MO vedeny za celé období.   
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Graf č. 13: Eskalace osob a techniky v období 7. 8. – 8. 9. 2010 

 

(zdroj: GŠ AČR) 

 

K největšímu nasazení došlo dne 15. srpna 2010, kdy bylo vyžádáno pro podporu 

IZS 786 příslušníků AČR a 233 kusů techniky. V uvedený den se jednotky podílely 

zejména na odvozu naplavenin z postižených obcí a dovozu materiálu na zpevnění 

hrází, rozvozu humanitární pomoci, zaměření poškozených mostů a výstavě 

dekontaminačních stanovišť k očistě osob v místech kde byla přerušena dodávka 

vody. 

 

e) finanční náročnost zásahů; 

U útvarů a zařízení AČR byly vyhodnoceny výdaje realizované při nasazení sil  

a prostředků k eliminaci povodní za období 7. 8. – 8. 9. 2010 v celkové výši 

23 434 726 Kč. Vyčíslení dílčích nákladů vynaložených v souvislosti s povodněmi 

v srpnu a září 2010 není uvedeno. 

 

f) poměr nasazených sil a prostředků Armády ČR vůči ostatním složkám IZS;  

Procentuální rozložení grafu vychází z údajů uvedených v odborném časopise 112 

roč. 10, č. 1, 2011 (URL13) a přehledů nasazených SaP AČR vedených SOC MO.   

 

 

 

 

 



 

 

 

81 

Graf č. 14: Poměr nasazených osob AČR, HZS ČR a SDH 

 

(zdroj: URL13, SOC MO) 

 

Celkem bylo do řešení krizové situace zapojeno 3 763 příslušníků SDH, HZS ČR  

a AČR. Z toho 68% osob poskytly jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí. 

Příslušníci AČR tvořili necelou 1/3 pracovního potenciálu a HZS ČR poskytl 

celkem 434 zaměstnanců, což představuje 11% nasazených osob.  Armáda ČR 

obdobně jako v roce 2009 sehrála významnou roli v rekognoskaci, geodetickém 

zaměření a výstavbě mostních provizórií. V období od 9. 8. do 6. 9. 2010 byla 

realizována v Libereckém kraji výstavba dvanácti provizorních mostů a v Ústeckém 

kraji sedmi provizorních mostů.     

 

g) shrnutí zkušeností, kladů a nedostatků v průběhu zásahů a limitujících faktorů; 

Velení a řízení jednotek AČR probíhalo stejně tak jako při květnových povodních 

v souladu se Směrnicí NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS  

a k plnění úkolů PČR. Součinnost AČR se složkami IZS nevykazovala žádné 

výrazné nedostatky. Nedostatky se opět vyskytly ve způsobu vykazování 

vyčleněných a nasazených SaP. Limitujícími faktory Armády ČR vůči IZS v roce 

2010 jsou uvedeny v předešlé podkapitole. 
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Spojení mezi jednotkami AČR bylo realizováno pomocí SVSS a v místě nasazení 

pomocí mobilních operátorů nebo radiových komunikačních prostředků AČR. 

Spojení s ostatními nasazenými složkami IZS probíhalo prostřednictvím mobilní 

sítě, které ovšem v souvislosti s přetížením vykazovalo jisté nedostatky. V záloze 

byl také připraven neveřejný radiokomunikační systém MATRA – PEGAS, který je 

v gesci MV ČR.  

 

9.2.6 Sněhová kalamita 2005 / 2006 

Situace ozbrojených sil ČR 

a) termín události;  

Nasazení sil a prostředků Armády ČR při likvidaci následků sněhové kalamity 

probíhalo v období 30. prosince 2005 – 20. února 2006. 

 

b) lokace zásahů; 

Jednotky Armády ČR byly nasazeny v šesti krajích ČR. Zejména pak v oblastech 

Krušných hor, Jeseníků a Šumavy.  

 

c) mechanismus nasazení sil a prostředků Armády ČR;  

Pomoc vojáků je nejčastěji vyžadována starosty obcí nebo hejtmany krajů cestou 

krajského OPIS IZS u Stále směny SOC MO. Stálá směna SOC MO na základě 

vyhodnocení požadavku aktivuje odřady záchranných praporů. NGŠ AČR je  

o vyslání jednotek zpětně informován. K likvidaci následků sněhové kalamity byly 

primárně nasazovány vojenské záchranné prapory AČR.      

 

Tabulka č. 9: Doba pohotovosti u záchranných praporů v roce 2006 

Parametry 

ZÚ 

Typ jednotky 

Záchranná jednotka  Odřad  Záchranný útvar  

Osoby 8 70 200 – 300 

Technika 4 30 neuvedeno 

Časová 

norma 60 min 204 min 24 hod. 

(zdroj: GŠ AČR) 
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d) počet nasazených osob a techniky  

 

Graf č. 15: Nasazené osoby v období listopad 2005 – únor 2006  

 

(zdroj: URL14) 

 

K největšímu nasazení osob došlo v měsíci únoru, kdy se na odstraňování následků 

sněhové kalamity podílelo 531 příslušníků AČR. Nejvíce kusů techniky 153 bylo 

nasazeno v měsíci lednu.  

 

e) finanční náročnost zásahů; 

Finanční náročnost zásahů nebyla vyčíslena. 

 

f) poměr nasazených sil a prostředků Armády ČR vůči ostatním složkám IZS;  

V dostupných zdrojích nejsou vedeny údaje o počtu nasazených osob složek IZS.  

  

g) shrnutí zkušeností, kladů a nedostatků v průběhu zásahů a limitujících faktorů; 

Vojenské záchranné prapory při likvidaci sněhové kalamity sehrály nezastupitelnou 

roli zejména v poskytování těžké techniky a schopnostmi poskytnout kvalifikovaný 

personál v reálném čase.  
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9.3 Souhrnný přehled analyzovaných živelních hrozeb na území ČR 

v letech 2001 - 2010 

Povodeň v roce 2002 byla způsobena intenzivními regionálními srážkami, které ve dvou 

srážkových epizodách zasáhly téměř celé území ČR. Povodeň zasáhla nejvíce toky 

v povodí Vltavy a Labe od Mělníka. Krizová situace prověřila součinnost všech složek 

IZS včetně koordinace přijímání humanitární pomoci od nevládních organizací. Ve 

spolupráci složek IZS a AČR docházelo k menším nedorozuměním, ale plnění úkolu 

ohroženo nebylo. Daleko větší problémy se ukázaly v interní součinnosti jednotlivých 

operačních stupňů AČR. Při těchto povodních došlo rovněž k výjimečnému nasazení 

jednotek Hradní stráže. 

 

Povodeň v roce 2006 byla způsobena náhlým vzestupem teplot a intenzivní srážkovou 

činností ve třetí dekádě měsíce března. Souběh těchto aspektů zapříčinil rychlé tání 

sněhové pokrývky a následné rozvodnění střední a nižší části toků v povodí Labe, 

Vltavy a Moravy. Do záchranných a likvidačních prací byly opět zapojeny všechny 

složky IZS. Součinnost složek IZS a AČR probíhala v souladu se zákony 

a meziresortními dohodami. Systém velení a řízení a součinnost jednotlivých 

operačních stupňů AČR byl funkční a stabilní. 

 

Povodeň v roce 2009 byla způsobena nadměrnou bouřkovou a srážkovou činností nad 

územím ČR. Přívalový déšť v řádech několika minut rozvodnil malé vodní toky 

a způsoboval lokální povodně. Součinnost složek IZS a AČR probíhala v souladu s ÚPP 

IZS, zákony a meziresortními dohodami. V součinnosti AČR a orgánů krizového řízení 

docházelo k občasnému nedorozumění.  

 

V roce 2010 zasáhly území ČR dvě povodňové události, které vznikly v důsledku 

regionálních dešťů. Povodeň zasáhla především menší toky v povodí Moravy, Odry, 

Ohře a dolního Labe. Součinnost složek IZS a jednotek AČR probíhala na velmi dobré 

úrovni. Nedostatky se však objevily v interní činnosti operačních velitelství AČR a ve 

vykazování počtů nasazených osob.    

 

Sněhová kalamita v období listopadu 2005 – února 2006 vznikla v důsledku 

nadměrných atmosférických srážek v kombinaci s nízkými teplotami vzduchu. Nejvíce 
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byly zasaženy obce v horských oblastech, kde sníh zapříčinil neprůjezdnost 

komunikací. Nasazení vojáků během zimy 2005/2006 bylo největší od povodní v roce 

2002.      

 

Tabulka č. 10: Přehled vybraných povodňových událostí 

 
Poznámka: finanční náklady a ztráty jsou vyčísleny v Kč. 

(zdroj: GŠ AČR, MV-GŘ HZS ČR, MZe ČR)  

 

9.4 Epizoofie 

9.4.1 Likvidace ohnisek viru H5N1 

Situace ozbrojených sil ČR 

a) termín události;  

Nasazení sil a prostředků Armády ČR k likvidaci ohniska výskytu viru H5NI (dále 

jen ptačí chřipka) probíhalo v několika etapách. První ohnisko výskytu bylo 

odhaleno dne 20. června 2007. Druhé ohnisko výskytu bylo nalezeno dne 

27. června 2007. Třetí a čtvrté ohnisko výskytu bylo detekováno dne 

11. července 2007.   

 

b) lokace zásahů; 

Všechna ohniska „ptačí chřipky se vyskytovala v Pardubickém kraji. Zasaženy byly 

chovy drůbeže v obcích Tisová, Zálší – Nořín, Netřeby a Kosořín. 

 

c) mechanismus nasazení sil a prostředků Armády ČR;  

Nasazení bylo realizováno na základě požadavku Generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR vzneseného na NGŠ AČR. K likvidaci prvního 

a druhého ohniska ptačí chřipky byli nasazeni vojáci 156. zpr Olomouc.  Do 
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likvidace třetího a čtvrtého ohniska byly zapojeny 156. zpr Olomouc, 152. zpr 

Kutná Hora a 154. zpr Rakovník.  

 

d) počet nasazených osob a techniky;  

Tabulka č. 11: Počet SaP AČR vyčleněných k likvidaci ohnisek viru H5N1  

Ohnisko Obec Jednotka Osoby Technika 

1. Tisová 156. zpr 79 19 

2. Zálší 156. zpr 84 20 

3. a 4. 

Netřeby, 

Kosořín 

156. zpr 

154. zpr 

152. zpr 93 24 

(zdroj: BR Pardubického kraje) 

 

e) finanční náročnost zásahů; 

Výdaje vynaložené na likvidaci ohnisek ptačí chřipky vyčíslila AČR na 

1 488 000 Kč. 

 

f) poměr nasazených sil a prostředků Armády ČR vůči ostatním složkám IZS;  

Tabulka uvádějící počty osob podílejících se na likvidaci ohnisek ptačí chřipky 

vychází z údajů uvedených ve zprávě Bezpečnostní rady Pardubického (BR) kraje 

ze dne 3. 10. 2007 (URL15).  

 

Tabulka č. 12: Počty osob nasazených složek IZS  

Složka 

Počet osob 

1. ohnisko 2. ohnisko 3. a 4 ohnisko 

HZS ČR 48 64 445 

PČR 93 80 284 

AČR 79 84 93 

Hygienická služba ČR 2 2 2 

Státní veterinární správa 13 13 13 

(zdroj:URL15) 

 

g) shrnutí zkušeností, kladů a nedostatků v průběhu zásahů a limitujících faktorů; 

V roce 2007 se složky IZS setkali s úkolem likvidace epizoofické  události poprvé. 

Je proto pochopitelné, že součinnost složek při likvidaci prvního ohniska 

neprobíhala zcela hladce. Ukázalo se, že pro aplikaci nezbytných opatření 

souvisejících s přímou likvidací ohniska ptačí chřipky neměla Státní veterinární 
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správa ČR dostatečné množství sil a prostředků. V souvislosti s touto zkušeností lze 

konstatovat, že likvidace ohnisek epizoofie bude vždy vyžadovat součinnost složek 

IZS včetně AČR.   

 

9.5 Antropogenní mimořádné události 

9.5.1. Odstranění ilegálního skladu chemických nebezpečných látek 

Situace ozbrojených sil ČR 

a) termín události;  

Nasazení sil a prostředků Armády ČR: 

 likvidace nelegálního skladu nebezpečných látek probíhalo od června 2006 do 

února 2007, 

 střežení skládky probíhalo od srpna 2006 – do února 2007. 

 

b) lokace zásahů; 

Bývalý areál firmy Vertex v obci Libčany na Královéhradecku. 

 

c) mechanismus nasazení sil a prostředků Armády ČR;  

V případě identifikace, likvidace a průzkumu ovzduší byla vyžádaná hejtmanem 

Královéhradeckého kraje u NGŠ AČR jednotka 31. brigády radiační chemické a 

biologické ochrany Liberec. Střežení skládky bylo vyžadováno cestou situačního 

centra MV ČR.  

 

d) počet nasazených osob a techniky; 

K likvidaci nelegálního skladu bylo nasazeno 20 vojáků 31. brchbo. Střežení 

objektu zabezpečilo v součinnosti s PČR 10 vojáků ze 14. brigády logistické 

podpory Pardubice.   

 

e) shrnutí zkušeností, kladů a nedostatků v průběhu zásahů a limitujících faktorů; 

Nelegální sklad chemických látek byl v tak velkém rozsahu objeven poprvé a 

situace zároveň ukázala, že jednotky IZS nemají v takovém případě k potřebnému 

zásahu dostatečné prostředky. V návaznosti na vzniklou situaci hejtman 

Královéhradeckého kraje vyhlásil v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. na dobu 

deseti dnů pro část obce Libčany „stav nebezpečí“, tím zabezpečil možnost 
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nasazení vedlejší odborné složky IZS firmy Dekonta a.s., která provedla 

identifikaci a posouzení nebezpečných látek. Nedostatky se objevily ve způsobu 

vyžádání jednotky pro podporu PČR, která byla nejprve vyžadována přímo u MO 

ČR místo u situačního centra MV ČR a následně u SOC MO.  

 

9.6 Nasazení ozbrojených sil ČR v období zvýšených bezpečnostních rizik 

Mimo zvýšených bezpečnostních rizik vzniklých v souvislosti s rozvojem živelní 

katastrofy je Armáda ČR také vyzývána k podpoře IZS v případě významných státních 

návštěv nebo při konání mezinárodních konferencí a sportovních akcí. Tabulka č. 13 

uvádí výjimečné státní návštěvy, mezinárodní konference a sportovní akce, při kterých 

byla AČR nasazena k podpoře PČR. Policie ČR ke svému posílení využívá v těchto 

obdobích rovněž další součást ozbrojených sil a to sice Hradní stráž.  

 

Tabulka č. 13: Nasazení AČR k podpoře PČR  

Termín 

události Důvod nasazení 

Oblast 

nasazení 

Osoby / 

Technika 

Náklady 

AČR 

16. – 24. 11. 

2002 SUMMIT NATO Praha 1685 / ---- ---- 

1. 1. – 31. 7. 

2009 Předsednictví v EU Praha 200 / ---- ---- 

18. 2. – 1. 3.  

2009 

MS v klasickém 

lyžování Liberec 300 / ---- ---- 

4. – 5. 4. 

2009 

Návštěva prezidenta 

USA Praha 413 / 55 1 500 000  

26. 9. – 28. 9. 

2009 

Návštěva J. S. papeže 

Benedikta XVI. 

Praha; Brno; 

Stará Boleslav 827 / 55 1 765 000  

8. 4. 2010 Podpis dohody START Praha  221 / 45 4 737 567  

Poznámka: náklady AČR jsou vyčísleny v Kč.               (zdroj: GŠ AČR) 

 

Jednotky AČR se ve výše uvedených případech angažovaly zejména v oblastech 

střežení vzdušného prostoru ČR a posílení pořádkové služby PČR. Primárním úkolem 

byla eliminace potenciální hrozby k provedení teroristických útoků, jak vzdušných tak 

pozemních. Sekundárním úkolem bylo poskytnutí zdravotnické podpory nebo využití 

vojáků pro účely pořadatelské služby. V případě jednotek Hradní stráže se jedná 

převážně o činnost vyplývající z § 28 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb. 
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10 Diskuse  

Využití sil a prostředků OS ČR, respektive AČR, na podporu IZS prošlo v krátké 

historii České republiky poměrně složitým vývojem. V prvopočátcích vzniku 

Integrovaného záchranného systému se záchranné složky potýkaly především 

s nedostatečným legislativním zázemím, které vykazovalo silné znaky zastaralosti, 

nepružnosti a neaktuálnosti. Navíc jednotlivé předpisy v počátku dostatečně 

nezohledňovaly součinnost mezi jednotlivými záchrannými složkami, což se v praxi 

potvrdilo například při velkých povodních na Moravě v roce 1997. Od konce 90. let 

20. století však nastal v oblasti právního zajištění IZS a spolupráce jeho složek 

kvalitativní zvrat. Ten postupně umožnil vznik efektivního záchranného systému 

s vyváženou rolí jeho jednotlivých složek s přesně stanovenými úkoly vyplývajících 

z jejich možností. 

 

Z hlediska Armády České republiky lze říci, že tato organizace prošla neméně 

náročným vývojem, nejen ve vztahu k IZS. Transformační proces Armády ČR v oblasti 

CO lze hodnotit tak, že v prvopočátcích tvorby nové koncepce CO a Integrovaného 

záchranného systému bylo záměrem ozbrojených sil ČR výrazně podpořit vznikající 

Integrovaný záchranný systém a kompenzovat tak omezenou vybavenost složek IZS. 

V době vzniku IZS měly velký význam tzv. vojenské záchranné útvary, které měly 

charakter samostatných praporů s 200 – 300 výkonnými vojáky, a byly velmi silně 

vybaveny záchrannou a ženijní technikou v plném spektru záchranářských činností. 

S postupující reorganizací resortu obrany, která reflektovala změny politicko-

vojenských ambicí ČR, se vojenské záchranné útvary přesunuly z centra na periferii 

dění. S naplňováním vojensko-politických ambicí ČR je rovněž úzce provázána změna 

postavení 15. ženijní brigády v rámci CO, která vzešla především z potřeby Armády ČR 

využívat schopnosti a kapacitu brigády a jí podřízených složek ve prospěch mezinárodní 

spolupráce. Vojenské záchranné útvary byly tedy v roce 2008 částečně zrušeny 

a částečně transformovány do tzv. „samostatných záchranných rot“, které byly 

přiděleny k jednotlivým útvarům 15. ženijní brigády. Vysoce specializovaný 

a vybavený vojenský záchranný útvar z Hlučína byl pak organizačně začleněn pod 

Ministerstvo vnitra ČR. V současnosti prochází samostatné záchranné roty novou fází 

reorganizace, kdy budou organicky začleňovány do jednotlivých útvarů 15. ženijní 

brigády a od 1. 1. 2014 nově ponesou název „záchranné roty.“ K tomu je důležité 
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poznamenat, že se v tomto případě naštěstí na jejich úkolech ani vybavení na podporu 

IZS nic nemění. V souvislosti s přeměnami vojenských záchranných útvarů považuji za 

důležité zdůraznit, že změna nevyplynula pouze z potřeb Armády ČR, ale také ze 

skutečnosti, že se IZS postupem času plně rozvinul a dostatečně právně zakotvil. 

V současné době je společným cílem všech složek IZS zlepšení systému spolupráce tak, 

aby se schopnosti základních a ostatních složek vzájemně lépe doplňovaly.  

 

V hodnoceném období byly vyčleňované síly a prostředky nejčastěji nasazovány 

v souvislosti s povodněmi. Tyto mimořádné události jsou v posledních dekádách velmi 

frekventované a v posledních letech se s různou intensitou a různým rozsahem opakují 

téměř každoročně. Jenom v hodnoceném období devíti let byli příslušníci AČR nasazeni 

na práce spojené s povodněmi hned čtyřikrát, respektive pětkrát. V roce 2002, 2006, 

2009 a dvakrát v roce 2010. V roce 2002 se na eliminaci následků povodní rovněž 

podíleli jednotky Hradní stráže. Povodně jsou a v budoucnosti budou nejčastějším 

typem zásahu vyčleňovaných sil a prostředků na podporu IZS. Vyplývá to nejenom 

z analýzy potenciálních rizik území České republiky, ale i ze střednědobých a 

dlouhodobých klimatických scénářů. Povodně jsou komplexními živelními pohromami, 

které k jejich eliminaci v drtivé většině případů vyžadují skutečně integrovaný postup. 

Z teoretických východisek a analýzy zásahů vyčleňovaných sil a prostředků pak 

vyplynulo několik níže uvedených zásadních poznatků. 

 

1. Poněkud nepřesné by bylo hovořit o participaci jednotlivých složek ozbrojených sil 

ČR při řešení krizové situace na území ČR, protože ve sledovaném období byly 

jednotky Hradní stráže využity pouze při eliminaci následků povodní v roce 2002. 

Oblast podpory civilních orgánů v krizových situacích nevojenského charakteru se 

dle § 14 zákona č. 219/1999 Sb. týká pouze Armády ČR. Zbylé dvě součásti 

ozbrojených sil mají zákonem o ozbrojených silách ČR stanoveny jiné úkoly.  

 

2. Snižování počtů osob a techniky Armády České republiky v rámci probíhajících 

reorganizací neovlivnilo zásadním způsobem schopnost Armády ČR plnit úkoly ve 

prospěch IZS. Zrušení vojenských záchranných útvarů a jejich transformace byla 

provedena tak, že se podařilo zachovat většinu jejich kapacit a schopností ve 

prospěch IZS. Určitý handicap vznikl pouze v případě okamžité použitelnosti 
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specializovaných záchranných jednotek, které byly v řádu několika hodin schopné 

plného nasazení při likvidaci dílčích živelních pohrom, například při sněhových 

kalamitách. Naopak tím, že jsou určité vybrané útvary a jednotky Armády České 

republiky udržované ve stavu několikahodinových pohotovostí, v počtech v řádu 

stovek osob, se výrazně negativně neprojevilo na okamžité nasaditelnosti 

příslušníků AČR zrušení vojenské základní služby.  

 

3. Armáda České republiky vybudovala na základě zkušeností z nasazení sil  

a prostředků na podporu IZS efektivní systém řízení a velení vyčleněným 

jednotkám a je schopna prostřednictvím standardizovaných postupů zajišťovat 

součinnost s dalšími složkami IZS a orgánů státní správy a samosprávy. V počátku 

hodnoceného období se velení a řízení jednotkám AČR vyčleněným na podporu 

IZS potýkalo se dvěma základními problémy. Prvním problémem byl dosud 

neustálený způsob vyžadování součinnosti AČR na podporu IZS. Tento problém se 

podařilo vyřešit schválením příslušné legislativy, vlastní spoluprací v rámci cvičení 

IZS a mimo jiné také častým výskytem mimořádných událostí, při nichž byla AČR 

na podporu IZS nasazována. Druhý problém byl interní záležitostí AČR. Vznikem 

operačních velitelství v roce 2002 vznikla v organizační struktuře AČR duplicitní 

struktura velení a řízení, která byla vzhledem k početním stavům armády silně 

předimenzována. Navíc v této struktuře nebyly zcela jasně nastaveny řídící 

a výkonné vazby, což se výrazně projevilo především v roce 2002, kdy v průběhu 

nasazení sil a prostředků AČR na eliminaci povodní docházelo často k dvojímu 

vydávání úkolů, různým požadavkům na jejich plnění. Tento problém, který byl 

daní za přechod k tzv. brigádní struktuře AČR, se podařilo postupně eliminovat. 

 

4. Nejunikátnějšími schopnostmi, kterými AČR v rámci plnění úkolů ve prospěch IZS 

disponuje, jsou schopnosti transportního vrtulníkového letectva, schopnosti 

v oblasti monitoringu nebezpečných a toxických látek a dekontaminace v případě 

vzniku mimořádných událostí průmyslového typu a výskytu epizoofií, a některé 

schopnosti ženijního vojska, zejména pak stavba mostů. Schopnosti vrtulníkového 

transportního letectva jsou cenné zejména proto, že AČR disponuje jako jediná 

složka IZS ve významném počtu transportními vrtulníky, které jsou schopné 

provádět evakuaci větších počtů obyvatelstva, a navíc jsou schopny plnit celé 
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spektrum leteckých úkolů, od monitoringu, přes fotogravimetrii až po přepravu 

materiálu a hlídkování. Schopnosti příslušníků 31. brchbo jsou dlouhodobě 

hodnoceny na světové úrovni, a zejména jejich schopnosti dekontaminace jsou 

v rámci současné IZS nezastupitelné. Schopnost ženijních specialistů stavět 

improvizované mosty je opět unikátní, což nejlépe dokazuje fakt, že provizorní 

mosty slouží v místě postavení často ještě řadu měsíců a let při běžném silničním 

provozu. 

 

5. Spojení mezi řídícími pracovišti a jednotkami zasahujícími v terénu je 

organizováno především prostřednictvím mobilních telefonů. I přesto, že mobilní 

telefonní síť fungovala v hodnoceném období poměrně velmi spolehlivě, nelze do 

budoucna vyloučit její dílčí selhání v důsledku přetíženosti nebo regionálního 

výpadku obsluhy. K tomu málem došlo během letních povodní v roce 2013 

v Ústeckém kraji. Mobilní telefony na jedné straně spojení značně usnadnily 

a zpružnily. Na straně druhé se současný vývoj v jejich používání silně posouvá 

k tomu, že v případě jejich absence by přechod na použití alternativních 

spojovacích prostředků mohl znamenat vážné problémy při řízení, velení 

a koordinaci zasahujících složek IZS. Z toho důvodu navrhuji zaměřit se v blízké 

budoucnosti na kontrolu a cvičení v oblasti spojení složek IZS pomocí VKV 

radiové sítě a záložní mobilní sítě PEGAS – MATRA. 

 

6. Současná AČR je schopná zvládat plnění stávajících úkolů ve prospěch IZS 

v požadovaném rozsahu. K tomu je ovšem nutné podotknout, že proti roku 2002, 

kdy Českou republiku naposledy zasáhly povodně velkého rozsahu, se počet 

příslušníků AČR snížil o více než 50 %, a že i přes úspěšná nasazení AČR 

v povodních v následujících letech, se jednalo o povodně mnohem menší intensity 

a rozsahu. To platí i o letní povodni 2013. Je tedy velkou otázkou, do jaké míry 

bude schopna současná AČR plnit úkoly ve prospěch IZS v případě vzniku 

skutečně rozsáhlých mimořádných událostí, zejména povodní. Z tohoto hlediska se 

jako velmi vážný problém jeví i poměrně značná zastaralost ženijních prostředků 

AČR využitelných při povodních. Používané zemní a rypadlové stroje byly za 

svým výkonnostním zenitem již před dvaceti lety. 
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11 Závěr 

Závěry, které byly učiněny na základě analýzy zásahů vyčleněných prostředků 

ozbrojených sil České republiky ve prospěch IZS v letech 2001 – 2010, a zásadní 

poznatky této analýzy, které jsou uvedeny v diskusní části této práce, lze shrnout do 

dvou základních tvrzení.  

 

1. Ozbrojené síly České republiky, respektive síly a prostředky Armády České 

republiky, jsou schopné plnit své trvalé závazky vůči Integrovanému záchrannému 

systému a zároveň dokáží rychle a účinně reagovat na operativní požadavky 

krizových orgánů a odpovědných osob. Tyto úkoly jsou příslušníci AČR schopni 

plnit v požadovaném časovém, materiálním, technickém a odborném rozsahu, 

zároveň jsou vyčleňované síly a prostředky schopny působit autonomně z hlediska 

logistického a finančního zabezpečení. To i přes to, že výsledná bilance nasazení je 

financována z přiděleného limitu stanoveného resortu obrany státním rozpočtem 

v daném roce. 

 

2. Současné schopnosti Armády ČR jsou ve smyslu plnění ať již plánovaných nebo 

operativních úkolů ve prospěch IZS na hranici maximálních možností, a dále je 

nelze příliš navyšovat. Toto tvrzení se týká zejména specializovaných jednotek 

AČR, ale do značné míry také kvantity nasaditelných osob. Zároveň z něho také 

vyplývá, že použití rezervních možností ozbrojených sil ČR se zdá být čím dál tím 

reálnější. 

 

I v roce 2013 dochází k dalšímu snižování počtu příslušníků AČR a cílové početní stavy 

této instituce mají i nadále degresivní trend. S tím jsou spojené i finanční restrikce, které 

na straně jedné nutí armádu udržovat ve výbavě zastaralé vybavení,  

a zároveň na straně druhé vytváří tyto restrikce tlak na omezený nákup nového vybavení 

ve vysoce prioritizovaných oblastech. Těmi jsou zatím moderní výzbroj a výstroj pro 

vedení operací v zahraničí. I přesto, že lze předpokládat, že se v blízké budoucnosti 

bude postupně přesouvat těžiště obranné strategie České republiky zpět k výraznějšímu 

podílu plnění úkolů AČR na teritoriu České republiky, není zatím příliš jasné určit, 

kterým směrem se bude nová koncepce ubírat.  
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Současná doba, je přírodovědnými, ale stále častěji i socio-ekonomickými odborníky 

nazývána dobou extremalit. Tyto extremality mají různý původ a velice často jsou 

spojeny s extrémními klimatickými jevy. Mají společné dva základní projevy. Prvním 

charakteristickým projevem extremalit je jejich provázanost v rámci celé geografické  

a socio-ekonomické dimenze daného prostoru. Druhým charakteristickým jevem je pak 

to, že i přes jejich lokální, či regionální dosah, mají buďto širší globální souvislost, 

anebo jsou úzce spojeny s celkovou světovou ekonomikou. Složitost těchto jevů a jejich 

pochopení je velmi komplikované, ne-li nemožné. Navíc je velmi obtížné rozpoznat co 

je skutečným trendem a co pouhou nevýznamnou odchylkou.  

 

Z hlediska České republiky, je zatím velmi pravděpodobné že, bude přibývat zejména 

klimatických extremalit. Zdá se, že mezi nimi budou zejména povodně, opakující se 

téměř každoročně v různé formě a intensitě. Na to je nezbytné pamatovat při budování 

jednotlivých složek IZS, Ozbrojené síly České republiky nevyjímaje.     
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