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ANOTACE 

INDRÁK, M, Záchranné útvary AČR a jejich budoucnost, Ostrava, 2009,        

73s.VŠB – TU Ostrava. Fakulta bezpečnostního inţenýrství. Vedoucí bakalářské práce 

doc. Dr.Ing. Michail Šenovský. 

 

Práce  představuje vizi moţného budoucího vývoje samostatných záchranných 

rot. Stručně popisuje historický vývoj jednotek civilní ochrany a vysvětluje důvody  

transformaci Armády ČR.   Představuje  samostatné záchranné roty  jejich moţnosti, 

úkoly a  strukturu.  Navrhuje optimalizaci sil a prostředků, včetně zavedení nové 

techniky. Dále   představí  varianty moţného  vývoje.  

 

            Klíčová slova 

Vojenské záchranné útvary - Samostatné záchranné roty,  Transformace Armády 

České republiky, Civilní ochrana, Integrovaný záchranný systém  

 

ANNOTATION 

INDRÁK,M, Rescue Units of Army of the Czech Republic and Their Future Ostrava, 

2008. 73 s. VŠB - TU of Ostrava. Faculty of Safety. Engineering. Supervisor of the 

bachelor thesis doc. Dr.Ing. Michail Šenovský. 

 

The bachelor thesis presents a vision of the possible development of independent 

rescue companies. Also shortly describes historical development of the civil protection 

units and explains the reasons of the ACR transformation. It also presents  civil 

protection units, their possibilities, main tasks and structure. The work also suggest the 

optimalization of their forces and means, including implementation of new technique. 

Also presents another varinats of the system development. 

 

Key words 

          Military rescue troops - independent rescue units,  Army of the Czech republic 

transformation, civil protection, joint rescue 
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1. Úvod 

Česká republika a ostatní země severoatlantické aliance jsou v současné době 

vystaveny celé řadě nebezpečí. V posledních desetiletích vzrůstá četnost ţivelních 

katastrof, průmyslových havárií, náboţenských a etnických konfliktů i teroristických 

útoků. Z těchto důvodů  musí být připraven celý bezpečnostní systém státu, ale i 

společnost na vznik  mimořádných událostí  a  řešení krizových situací. Ke zvládnutí a 

likvidaci následků mimořádných událostí mají, kromě základních sloţek 

integrovaného záchranného systému, své nezastupitelné místo vojenské záchranné 

útvary jako ostatní sloţka integrovaného záchranného systému. 

 Vojenské záchranné útvary jsou  součástí Armády ČR, určené k podpoře 

základních sloţek IZS a zabezpečení úkolů civilní ochrany v případě vyhlášení 

válečného stavu. Armáda ČR v roce 2008 prošla transformací, důsledkem čehoţ  

přehodnotila úkoly a změnila svoji strukturu.  Proto došlo k výraznému sníţení sil        

u vojenských záchranných útvarů.  

Cílem bakalářské práce je  představit síly a prostředky samostatných 

záchranných rot, jejich určení a moţnosti. Navrhnout zvýšení moţností  samostatných 

záchranných rot, zejména  zavedením nové techniky a  prostředků. Dále  představit 

vlastní vizi  těchto jednotek a moţnosti,  jakým směrem se mají  ubírat. 

Další úkolem popsat  důvody armády ČR, které vedly k transformaci vojenských  

záchranných útvarů. Analyzovat dosavadní činnost vojenských  záchranných útvarů v 

rámci IZS a v ochraně obyvatelstva. Optimalizovat  plošné pokrytí samostatných 

záchranných rot  a stanovit jejich územní zodpovědnost.   

Téma bakalářské práce jsem si zvolil z důvodu mého osobního a pracovního 

zajmu o budoucnost   záchranných útvarů u armády ČR. Jiţ od roku 2003 slouţím      

u záchranného útvaru na různých funkcích. Dnes jsem zařazen na funkci zástupce 

velitele čety chemické ochrany u Samostatné záchranné roty Olomouc. 
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2. Rešerše 

Při vytváření  bakalářské práce jsem se seznámil s touto literaturou a   

dokumenty : 

 

ŠILHÁNEK, B.; DVOŘÁK,J. Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich 

podmínkách 1.vydání.Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR,2003,172 s.ISBN 80-86640-12-4 

Publikace zahrnuje období historie ochrany obyvatelstva do konce roku 2000. 

Podává  ucelený  historický  přehled vývoje  od legislativy aţ po strukturu 

jednotlivých sloţen civilní obrany-ochrany.[1] 

 

ADAMEC, V. ŠENOVSKÝ, M. HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný 

systém. 1.vyd. Ostrava SPBI , 2005. 157 s. ISBN 80-86634-55-8.  

Publikace popisuje sloţky integrovaného záchranného systému. Dále koordinaci 

záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému. [2] 

 

LENK,L.;Transformace rezortu ministerstva obrany české republiky.Areport, 

MO ČR-AVIS,2007.31s.ISSN 1211-801X 

Toto zvláštní číslo čtrnáctideníku Ministerstva obrany ČR se zabývá  přehledně  

transformací rezortu Ministerstva obrany. Popisuje důvody které a předcházely 

transformaci. Představí strategii rozvoje AČR a její konečnou strikturu.[3] 

 

ROSICKÁ,Z.;Možnosti využití armády České republiky integrovaném 

záchranném systému - Metodická pomůcka 1vyd.Brno:Univerzita obrany,2006,88s. 

Metodická pomůcka řeší problematiku krizového řízení a zapojení jednotek 

AČR do Integrovaného záchranného systému. Popisuje historický vývoj armády ČR.  

Informuje o stavu a vývoji bezpečnostní legislativy a vojenské strategii ČR. Prezentuje 

úkoly a moţnosti AČR pro IZS. Představy Záchranné prapory  a jejich moţnosti pro  

podporu základních sloţek IZS. [4] 

 

LINHART, P.; Některé otázky ochrany společnosti 1.vyd.Praha: MV-generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,2005,1 s.ISBN 80-86640-43-4 
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Publikace  popisuje otázky  souvislosti mezi ochranou obyvatelstva  a 

integrovaným záchranným systémem. Představuje koncepci ochrany obyvatelstva 

v České republice  a okazuje koncepce v některých evropských zemích a přístupy v 

NATO a v Evropské unii.[6] 

 

BARIER, M.; Pro evropskou jednotku civilní ochrany: europe aid ,Zprava 

euro komisaře, 2006,49 s 

Zpráva navrhuje  moţnou vizi budoucího vytvoření evropských jednotek civilní 

ochrany. Představuje moţnosti a hlavni úkoly těchto jednotek.  Dále popisuje 

harmonogram a finanční zdroje pro tyto jednotky.[8] 

2.1.   Právní předpisy a jiné dokumenty 

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů - upravuje postavení, úkoly a členění ozbrojených sil České republiky.[10] 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů - vymezuje integrovaný záchranný systém, 

stanoví sloţky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, stanoví 

působnost a pravomoc státních  a územních  orgánu samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob  při záchranných a likvidačních pracích. [9] 

 

Vojenská strategie české republiky  je základní dokument pro výstavbu a pouţití  

ozbrojených sil ČR. Popisuje základní principy obranné politiky, které navazují na 

Bezpečnostní strategii ČR. Vojenská strategie ČR v tomto smyslu vyjadřuje základní 

postoje České republiky na vojenskou obranu a podíl ozbrojených sil České republiky 

na zajištění bezpečnosti.[14]  

 

Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany  je výchozím dokumentem 

stanovujícím směr a priority pro další etapy transformace resortu Ministerstva obrany, 

s cílem dalšího rozvoje jeho schopnosti efektivně realizovat obrannou politiku České 

republiky v horizontu 20 let.[20] 

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 se zabývá 

úkoly státní a soukromé sféry, dále zdokonalováním připravenosti sloţek IZS a 
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mezinárodní spoluprácí. Plánuje harmonogram úkolu pro zajištění bezpečnosti ČR 

s důrazem na ochranu obyvatelstva.[11] 

 

Směrnice velitele   samostatné   záchranné   roty   Olomouc k  nasazování sil a 

prostředků pro IZS, SZR Olomouc,  Ev.č. 5/15-2/2008-5876 

Vnitřní směrnice dává legislativní základ Samostatné záchranné roty. 

Představuje strukturu a moţnosti SZR. Nařizuje  postupy vnitřních orgánů v případě 

vyčleňování sil a prostředku pro IZS.[19] 

 

Ústřední poplachový plán integrovaného záchranného systému. MV-GŘ HZS ČR. 

Č.j. MV-50650-1/PO-2008 

Představuje ucelený přehled sil a prostředků vyčleňovaných sloţkami IZS do  

ústředního poplachového plánu ČR.[16] 
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3. Historie jednotek civilní obrany 

3.1.  Civilní protiletecká obrana v letech 1935-1945 

Na základě stálé sílícího ohroţení ze strany Třetí říše, musela reagovat 

Československá  republika přípravou  na moţný válečný konflikt. Proto zahájila nejen 

přípravu ozbrojených sil a národního hospodářství, ale i celé společnosti. Přijatá 

defenzivní strategie Československé   republiky podle francouzského vzoru poloţila  

hlavní strategii obrany na budování pohraničního opevnění. Na základě předpokladu, 

ţe Třetí říše bude ohroţovat obyvatelstvo  i národní hospodářství leteckým 

bombardováním, byl  v roce 1935 přijat Zákon č. 82, o ochraně a obraně proti 

leteckým útokům, na jehoţ základě vznikly jednotky civilní protiletecké ochrany( dále 

CPO). Jednotky CPO byly podřízeny ministerstvu vnitra,  ale jejich těţiště bylo na 

obcích. Hlavní úkolem CPO byla ochrana měst, obcí a  podniků významných pro 

národní hospodářství proti vzdušnému napadení. Příprava  obrany stále pokračovala  

aţ do Mnichovské  dohody. Poté došlo k zastavení příprav, ale také k obrovské  

flustraci celého národa nad zradou spojenců. V letech 1939-45  byly jednotky CPO   

podřízeny říšské Luftschutz.[1],[6] 

Jednotky CPO byly  rozděleny na služby:  

 svépomocnou sluţbu obyvatelstva (odstraňování následků útoku), 

 veřejná sluţba (prováděla rozsáhlé záchranné a likvidační práce) 

 poplachová sluţba (pečovala o provozuschopnost poplachových zařízení), 

 poţární sluţba (prováděla preventivní protipoţární opatření), 

 samaritánská sluţba (poskytovala první pomoc), 

 asanační sluţba (zjišťování druhu pouţité otravné látky a asanace  zamořených 

míst), 

 spojovací a zpravodajská sluţba (udrţovala spojení a prováděla zpravodajskou 

činnost), 

 zastírací sluţba (zatemňování  a maskování), 

 zvláštní sluţba (odstraňování poruch inţenýrských sítí, likvidace munice), 



 12 

3.2.  Civilní obrana v letech 1945-1951 

Po Druhé světové válce nastala poválečná euforie a bylo přijato Usnesení vlády 

ze dne 27.11 1945  na jehoţ základě došlo k postupné likvidaci CPO, jejíţ činnost  

byla pozastavena aţ  v roce 1948. V témţe roce došlo ke změně politického systému a   

strategii  Československé   republiky, která se dostala do absolutní  sféry vlivu SSSR. 

Na základě stupňování  a hrozby  moţného válečného konfliktu  mezi dvěma 

atomovými velmocemi USA a SSSR vznikla takzvaná ,, Studená válka“, kdy   dochází  

v období 1948-1951 k postupné rekonstrukci  jednotek CPO. Začíná se uţívat nový 

pojem civilní obrana. Civilní obrana (dříve CPO)  byla podřízena ministerstvu vnitra, 

měla tři stupně velení a to krajský, místní a okresní. [1],[6] 

3.3.  Civilní obrana  v letech 1951-1957 

Na základě   moţného  atomového konfliktu mezi nově vzniklou 

,,Severoatlantickou aliancí“ a SSSR a jeho spojenci (později takzvaná ,,Varšavská 

smlouva“),  bylo  přijato  Usnesení  vlády o civilní obraně   na území Československé   

republiky, které dalo legislativní  základ  ke  zřízení civilní obrany.  Civilní obrana   

byla podřízena ministerstvu vnitra. Měla tři stupně velení a to opět krajský, místní a 

okresní v kompetenci  předsedů národních výborů. Objekty a města byla rozdělena do 

dvou kategorií podle důleţitosti pro národní hospodářství a obranu republiky.  Vznikly 

první vojenské jednotky civilní obrany, které byly specializované převáţně na ochranu  

proti zbraní hromadného ničení.  V roce 1953 tyto jednotky  přešly do podřízenosti  

ministerstva vnitra, stejně jako jednotky vnitřní stráţe  a pohraniční stráţe.[1],[6]  

3.4.  Civilní obrana v letech 1958-1975 

V tomto období  dochází k mírnému uvolnění napětí mezi dvěma vojenskými 

bloky, ale v šedesátých letech se stupňuje napětí z důvodů kubánské krize a obsazení 

Československé republiky  vojsky Varšavské smlouvy.V legislativě  došlo k přijetí 

zákona č.40/1961,o obraně Československé socialistické republiky. Přijetím tohoto 

zákona došlo k vymezení pojmů civilní obrany. V těchto letech pomáhají jednotky 

civilní obrany při rozsáhlých   ţivelných pohromách a  epidemiích kulhavky. [1],[6] 

3.5. Civilní obrana  v letech 1976-1989 

Toto období je nadále ve znamení napětí mezi dvěma vojenskými bloky, které se 

stále připravují na  moţný válečný konflikt. Civilní obrana přešla z podřízenosti 
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ministerstva vnitra na ministerstvo národní obrany a tím se stala součástí obranného 

systému státu. V legislativě dochází k umoţnění činnosti civilní obrany při přírodních 

katastrofách a průmyslových haváriích i v období míru. V osmdesátých letech  byly 

zřízeny mobilní nevojenské jednotky (teritoriální záchranné útvary civilní obrany) se 

zvýšenou pohotovostí.  Tyto útvary  měly asi 400 osob. [1],[6] 

Hlavní úkoly  teritoriálního záchranného útvaru civilní obrany : 

 provádění průzkumu, 

 vyhledávání zavalených úkrytů, 

 navazování spojení s ukrytými a uvolňování přístupů, 

 vyprošťování osob z úkrytů a závalů, 

 poskytování první pomoci postiţeným a jejich odsun do bezpečí, 

 budování průchodů a průjezdů v závalech, 

 lokalizování a likvidaci poţárů. 

Teritoriální záchranný útvar civilní obrany: 

 velitelství a štáb,  

 spojovací a průzkumná četa,  

 opravářské druţstvo, 

 dopravní druţstvo, 

 2 vyprošťovací roty,  

 strojní rota,  

 poţární rota, 

 technická četa a 2 zdravotnické druţiny 

3.6. Civilní ochrana  v letech 1989-2000 

V roce 1989 došlo ke změně politické situace a ratifikaci  dodatkových 

protokolů k Ţenevským úmluvám. Dochází k euforii a od civilní obrany se na delší 

dobu upouští. Od roku 1993  se začíná  uţívat označení  civilní ochrana, je zřízen 

Hlavní úřad civilní ochrany ČR, jako orgán statní správy. V témţe roce je Usnesení 

vlády ČR č.246/93, kde byly  stanoveny zásady integrovaného záchranného systému ( 

IZS) a Civilní ochrany, která je povaţovaná za jeho součást. V roce 1994 byla přijatá 

nová koncepce ochrany obyvatelstva. Podle ní byly vymezeny Ministerstvu obrany 

následující hlavní úkoly. Vytvořit automatizovaný systém varování a vyrozumění, 



 14 

udrţet úkrytový fond a státní garanci zabezpeční prostředků individuální ochrany. 

záchranné útvary civilní ochrany (dříve vojenské  útvary CO) byly roce 1994  

převedeny do podřízenosti Hlavního úřadu civilní ochrany ČR. K zabezpečení činnosti  

záchranných útvarů CO vznikla základna logistiky se sídlem v Olomouci.  Prvořadým 

úkolem záchranných útvarů civilní ochrany byla příprava k provádění záchranných a 

neodkladných prací při ochraně obyvatelstva.  Milníkem pro vývoj CO bylo v roce 

2000 přijetí zásadních zákonů č.238/00, 239/00,240/00, které  daly základ činnosti  

Integrovaného záchranného systému a Civilní ochrany. Vzniká Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru sloučením Hasičského sboru a Civilní ochrany.  

Záchranné útvary zůstaly stále v působnosti Ministerstva obrany.[1],[6]  

3.7. Civilní ochrana a jednotky  2000-2007 

Jednotky civilní ochrany se nachází v podřízenosti  Ministerstva obrany, ale 

hlavním garantem ochrany obyvatelstva je Ministerstvo vnitra.  Hlavní sloţky 

jednotek Civilní ochrany tvořilo pět záchranných a výcvikových základen (ZVZ) v 

podřízenosti Velitelství sil územní obrany v Táboře. Všechny základny měly dva 

záchranné prapory. Pro příklad  uvádím strukturu 75 ZVZ Olomouc (obrázek č. 1) , 

která měla  navíc jeden Záchranný prapor v Hlučíně. [6],[23] 
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Obrázek 1 : Struktura 75 ZVZ.Olomouc (2002) 

V rámci další reorganizace došlo v roce 2004 k převodu záchranných a 

výcvikových základen na záchranné prapory ( obrázek č. 2),  v podřízenosti 15.ţenijní 

záchranné brigády v Bechyni.[6],[23] 
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4. Transformace AČR 

4.1.  Důvod transformace 

Transformace resortu Ministerstva obrany  České republiky  vychází z  Usnesení 

vlády č. 640 ze dne 11. června 2007 a  z potřeby přizpůsobit věcné a časové parametry 

výstavby  celého resortu ministerstva obrany. Prvním důvodem  je  vývoj 

bezpečnostních aspektů  a charakteru  budoucích operací, na něţ reagovala 

Severoatlantická aliance (NATO) schválením ,,Souhrnné politické směrnice‘‘ na 

summitu  států  v Rize a v Istanbulu, s cílem vyuţitelnosti a rozmístitelnosti sil pro 

mezinárodní vojenské operace. Cílem je, aby 40 % pozemních sil bylo vyuţitelných 

pro operace NATO a dalších mezinárodních organizace a 8 % pozemních sil mohlo 

být nasazeno v těchto operacích v rámci jedné rotace. Druhým důvodem jsou  

upravené finanční zdroje v  rozpočtu ministerstva obrany na roky 2008 – 2010.  

Transformace resortu ministerstva obrany proto znovu stanovuje nové moţnosti, 

rozsah a harmonogram plnění úkolů původně stanovených pro druhý krok reformy 

ozbrojených sil.[3],[13],[20], 

4.2.   Využívání záchranných útvarů 

Přehled zásahů záchranných praporů v letech 2000 – 2007 s finančním 

vyjádřením nákladů na tyto zásahy vyplývá z (tabulky č.1). Z přehledu  je zřejmé, ţe 

kapacita sil a prostředků záchranných praporů byla plně vyuţita pouze v období 

rozsáhlých ţivelních pohrom. Jinak je četnost  jejich zásahů velmi malá. Většina 

těchto zásahů má charakter asistence jednotkám HZS ČR. [3] 

Tabulka 1: Finanční náklady na zásahy vojenských záchranných útvarů  

Rok Počet zásahů Osob v zásahu Technika v zásahu Finanční náklady v Kč 

2000 56 Není záznam Není záznam 2 103 112 

2001 44 Není záznam Není záznam 1 728 147 

2002 167 Není záznam Není záznam 46 672 149 

2003 47 Není záznam Není záznam 2 506 788 

2004 36 Není záznam Není záznam 1 128 690 

2005 19 72 35 1 028 973 

2006 161 2058 664 12 278 965 

2007 33 486 168 3 121 935 
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Při porovnání podílu záchranných praporů na zásazích sloţek IZS se tento podíl 

v letech 2004 – 2006 pohyboval na úrovni 0,05 – 0,06 % z celkového  počtu 

evidovaných událostí a 0,07 – 0,08 % z celkového počtu zásahů sloţek IZS. V( tabulce 

č. 2) je uveden přehled nákladů na zabezpečení činnosti záchranných praporů v letech 

2004 – 2006.[3]  

Tabulka 2 : Finanční náklady na provoz VZÚ 

Rok Finanční náklady v Kč 

2004 691 328 000 

2005 888 527 000 

2006 964 578 000 

 

Z porovnání s předchozí tabulkou č.1 je vidět, ţe finanční náklady na praktické 

pouţití záchranných praporů  jsou jen zlomkem celkově vynakládaných prostředků na 

zabezpečení jejich činnosti. Lze tedy konstatovat, ţe celková vyuţitelnost 

Záchranných praporů,   tomto období  velmi malá.[3]  

4.3.  Změny struktury AČR 

Na základě  zmíněných důvodů byla v rámci další transformace ozbrojených sil 

ČR schválená i transformace záchranných praporů (dále zpr). Záměrem této 

transformace je získat větší mnoţství nasaditelných sil a sníţit finanční náklady 

vynakládané na udrţování záchranných praporů. To vše při zachování jejich úkolů a 

nenahraditelných schopností: zřizování dekontaminačních míst při havárii jaderných 

elektráren, zřizování materiálních základen humanitární pomoci a vyčleňování 

záchranného týmu pro OSN/EU. Sníţení sil a ostatních schopností Vojenských 

záchranných útvarů se předpokládá v případě potřeby kompenzovat schopnostmi nově 

vznikajících ţenijních praporů i dalších jednotek AČR.  Transformace záchranných 

praporů (obrázek č.3) měla  následující podobu: 153.zpr Jindřichův Hradec a 155.zpr 

Bučovice byly reorganizovány na Samostatné záchranné roty (dále SZR) a jsou 

dislokovány v posádkách Olomouc a Rakovník, 157.zpr Hlučín byl v plném rozsahu 

majetkově, finančně a personálně  předán Hasičskému záchrannému sboru ČR, 154. 

zpr Rakovník a 156.zpr Olomouc byly reorganizovány na 152. a 153.ţenijní prapor a  

jsou dislokovány v posádkách Rakovník a Olomouc, 152.Zpr Kutná Hora byl zrušen. 
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Uvolněné zdroje z transformace záchranných praporů  byly vyuţity ve prospěch  44. 

lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec a 74. lehkého motorizovaného 

praporu Bučovice. Samostatné záchranné roty si zachovaly statut vojenského 

záchranného útvaru  a nadále budou předurčeny k plnění humanitárních úkolů CO za 

válečného stavu. Jejich dislokace zabezpečuje rovnoměrné pokrytí teritoria ČR. Pro 

představu uvádím konečnou strukturu  Společných sil s výhledem do roku 2014  

(příloha č.1).[3]  
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Obrázek 3 : Transformace záchranných praporů 

4.4.   Přehled sil AČR  vyčleněných pro IZS  

Přehledy sil a prostředků AČR vyčleněných pro IZS jsou uvedeny v Ústředním 

poplachovém plánu integrovaného záchranného systému platného od 1.10.2008. Jedná 

se odhadem o 387 osob a 207 kusů techniky a 5 vrtulníků  (příloha č. 2). Pro srovnání 

před transformací 559 osob a 259 kusů techniky a 6 vrtulníků. [16],[17]  

4.5.   Nevojenská strategie AČR  

Vzhledem k bezpečnostnímu prostředí  České republiky a výskytu hrozeb 

vojenského i nevojenského charakteru  bude  Ministerstvo obrany  spolupracovat i s 

ostatními prvky bezpečnostního systému. Dále se bude podílet na rozvoji národního 
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systému reakce na krizové situace, který bude  provázán se systémem NATO (NCRS - 

NATO Crisis Response Systém). V rámci České republiky bude  ministerstvo obrany 

v případě potřeby nadále nasazovat své síly a prostředky ve prospěch integrovaného 

záchranného systému. Univerzálnost nasazených sil zabezpečí jejich vyuţitelnost při 

plnění všech nevojenských i vojenských úkolů na území i mimo území České 

republiky. Ozbrojené síly budou  spolupracovat s nevojenskými národními i 

mezinárodními, vládními i nevládními organizacemi a budou zachovávat otevřený 

přístup k médiím.  Vojenské správní úřady na úrovni krajů budou redukovány, ale 

budou plnit   úkoly v rozsahu komunikace mezi ministerstvem obrany a orgány státní 

správy a samosprávy. A dále budou koordinovat činnost vojenských sil nasazených při 

mimořádných událostech v prostoru kraje.[14],[20],[20] 

4.6.  Pohled veřejnosti na transformaci 

Transformace  AČR vyvolala u veřejnosti velkou odezvu. Hejtmani a starostové 

nesouhlasili se zamýšlenou transformací  šesti záchranných praporů, neboť dle jejich 

mínění by došlo  ke sníţení nasaditelných sil a prostředků v případě mimořádné 

události většího rozsahu. Dle pohledu širší veřejnosti se AČR  zaměří hlavně na 

zajištění  vnější bezpečnosti státu a splnění závazků vůči NATO a EU. Otázku vnitřní 

bezpečnosti ponechá čistě na Ministerstvu  vnitra. Je skutečností, ţe AČR jiţ nemá 

mnoţství sil, jak před několika lety, kdy velkou část armády tvořily vojáci základní 

sluţby, ale v podvědomí veřejnosti zůstala schopnost armády snadno poskytnout 

značné síly na likvidační a obnovovací práce. 
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5. Vojenské záchranné útvary – Samostatné záchranné roty 

Vojenské záchranné útvary jsou  případě válečného stavu  určeny k plnění úkolů 

civilní obrany, v mírovém stavu se vyuţívají pro záchranné a likvidační práce při  

pohromách velkého rozsahu. Jako nejpravděpodobnější ohroţení naší republiky          

v současnosti se jeví  zejména ţivelné pohromy, průmyslové a ekologické havárie        

a teroristické útoky. Objevuje se stále naléhavější potřeba mít organizace a jednotky, 

které se specializují na ochranu obyvatelstva a na zmírnění dopadů těchto událostí. 

Pojem vojenský záchranný útvar je obecný pojem, který je definovaný v zákonech 

branné a krizové legislativy. Zákon č. 219/1999 Sb. uvádí, ţe „vojenský záchranný 

útvar je samostatná součást armády, která je určena k plnění humanitárních úkolů 

civilní ochrany a připravující se k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného 

stavu, s vlastním názvem, číselným označením a místem stále dislokace...“.              

Na základě tohoto zákona  muselo Ministerstvo obrany při transformaci zachovat 

minimálně dvě roty. Rota je nejmenší samostatně působící vojenskou jednotkou.         

V hlavě II téhoţ zákona v § 19 najdeme znění, ţe „pouţití vojenských záchranných 

útvarů je jejich dočasné organizované nasazení s potřebným vojenským materiálem, 

pod velením příslušného velitele, k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany při 

pohromách nebo při jiných závaţných situacích ohroţujících ţivoty, zdraví, značné 

majetkové hodnoty nebo ţivotní prostředí. Vojenské záchranné útvary se pouţívají     

k plnění těchto úkolů před nasazením vojenských útvarů a vojenských zařízení             

k záchranným pracím nebo k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za pouţití 

vojenské techniky“. Nedílnou součástí je i odkaz tohoto zákona na Dodatkový 

protokol k Ţenevským úmluvám z 12.8. 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů. Jedná se o Protokol l, sdělení ministerstva zahraničních věcí   

č. 168/1991 Sb., kde jsou specifikovány úkoly civilní ochrany podle tohoto 

dodatkového protokolu. Ve smyslu ustanovení §4 odstavce 12 zákona č. 239/2000 Sb.,                     

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil ostatními 

sloţkami IZS. Ostatní sloţky IZS poskytují podle §4 a 21 zákona č. 239/2000 Sb.,     

při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyţádání. Vojenské 

záchranné útvary a ostatní vyčleněné síly AČR jsou podle § 21 odstavce 2 téhoţ 

zákona rovněţ povinny poskytnout plánovanou pomoc na vyţádání. [4],[10] 
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5.1.  Samostatné záchranné roty 

Samostatné záchranné roty (dále SZR) vznikly 1.10.2008 a jsou dislokované     v 

posádce Rakovník a Olomouc, jejich struktura je uvedena na (obrázku č.4). 

Samostatné záchranné roty  pomáhají civilnímu obyvatelstvu a plní humanitární úkoly 

civilní ochrany. Provádějí záchranné, vyprošťovací a další neodkladné práce při 

pohromách nebo při jiných závaţných situacích ohroţujících ţivoty, zdraví, značné 

majetkové hodnoty nebo ţivotní prostředí, např. poţáry, hromadná neštěstí, 

průmyslové havárie. Slouţí jako podpora  a doplnění základních sloţek IZS a v 

případě potřeby jsou nasazeny jako první, to znamená  před nasazením ostatních 

vojenských útvarů a zařízení. [19] 
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Obrázek 4 : Struktura samostatné záchranné roty 

5.2.   Podmínky nasazování a způsob vyžadování 

Podmínky nasazování sil a prostředků AČR stanovuje ,,Směrnice náčelníka 

Generálního štábu AČR k nasazování sil a prostředků AČR“ v součinnosti se 

sloţkami IZS a k plnění úkolů Policie ČR z 6.4.2005. Mezi Ministerstvem obrany a 
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Ministerstvem vnitra byla v oblasti IZS uzavřena 21. března 2003 ,,Rámcová smlouva 

o spolupráci“, která stanovuje principy a podmínky pro uzavírání realizačních dohod 

o plánované pomoci na vyţádání a pro pouţití sil a prostředků AČR v rámci IZS. 

Realizační dohodou je na základě této smlouvy ,,Dohoda o plánované pomoci na 

vyžádání mezi Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS České 

republiky a Generálním štábem AČR“ z 25. června 2003, která je upřesněna 

dodatkem č. 2 z 24. února 2005. Dohoda vychází z poslání obou smluvních stran a 

upravuje postup (obrázek č.5)  a rozsah poskytnutí pomoci některými organizačními 

součástmi AČR při provádění záchranných likvidačních prací při mimořádných 

událostech nebo krizových situacích. Záchranné roty a další uvedené síly a prostředky 

AČR jsou na základě této dohody zařazeny v Ústředním poplachovém plánu. V 

případě, ţe dojde k mimořádné události velkého rozsahu, bude ústřední koordinaci 

provádění záchranných a likvidačních prací realizovat Ministerstvo vnitra - Generální 

ředitelství HZS České republiky.[3],[9],[10],[18],[19] 
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Obrázek 5 : Způsob vyžadování SZR 
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5.3.    Technika samostatné záchranné roty Olomouc 

Samostatné záchranné roty  mají k dispozici zejména ţenijní, chemickou  a 

hasičskou techniku, přibliţně se jedná u 150 kusů této techniky. Podrobnější údaje o  

vybrané technice jsou uvedeny v( příloze č.3). [5],[19] 

5.4.  Vyčleňované síly SZR pro IZS 

Při plnění humanitárních úkolů civilní ochrany jsou samostatné záchranné roty 

schopny provádět následující činnosti:  

 vyhledávání, vyprošťování a záchranu osob ze zavalených úkrytů a trosek 

budov, 

 záchranné práce na vodě, ve výškách a nad volnou hloubkou, 

 provádění zemních prací, 

 hašení malých a středních poţárů, 

 evakuaci osob, zabezpečení přepravy materiálu, 

 úpravu a distribuci pitné vody, 

 zajištění nouzového přeţití obyvatelstva včetně zřízení a provozování základny 

humanitární pomoci, 

 nouzové zásobování elektrickou energií z náhradních zdrojů, 

 radiační a chemický průzkum, vytyčování nebezpečných oblastí, 

 dekontaminace osob, techniky, materiálu, terénu a sanaci zamořeného prostoru, 

 likvidaci úniků ropných produktů do vodotečí a poskytování pomoci při 

likvidaci ekologických havárií, 

 v omezeném rozsahu potápěčské práce, 

 vyprošťování uvízlé nebo havarované techniky, 

 sběr a likvidaci uhynulých ţivočichů, 

 uvolňování koryt řek apod. 

Samostatné záchranné roty mohou plnit úkoly v účelově vytvořeném sloţení 

v závislosti na druhu a charakteru pohromy nebo jiné závaţné události ohroţující 

ţivoty, značné majetkové hodnoty nebo ţivotní prostředí.[19]  
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5.4.1. Záchranný dekontaminační odřad 

Záchranný dekontaminační odřad je určen k vystavění a provozu jednoho 

dekontaminační místa na plánovaných evakuačních osách v zónách havarijního 

plánování JE Dukovany a JE Temelín.  Aktivace odřadu je do 360 minut o sile 19 

osob a 12 ks techniky (obrázek č.6). Doba pohotovosti kaţdého dekontaminačního 

místa ( viz příloha č .4). [19],[21] 
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Obrázek 6 : Dekontaminační odřad 

5.4.2. Skupina humanitární základny 

Skupina humanitární základny je určena k naloţení a  převozu materiálu 

základny na místo určení (obrázek č.7). Na výstavbu humanitární základny se 

vyčleňuje stavební tým o síle 30 osob,  který vystaví základnu  pro 450 osob do 24 

hodin.[19],[21] 

Velitel skupiny

humanitární základny

 

Řidič

 

Řidič

 

Řidič

 

Skladník

 

Hotovostní řidič

3 x T 815 VVN

UAZ 469 B

 

Obrázek 7 : Skupina humanitární základny 
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5.4.3. Odřad evakuace při povodních 

Odřad evakuace při povodních je určen k zabezpečení evakuace osob, techniky a 

materiálu pomocí obojţivelných transportérů PTS – 10, přesunovaných do místa  

nasazení vojenskými tahači a podvalníky ( obrázek č.8 ). Aktivace odřadu je do 24 

hodin o síle  8 osob a 5 ks techniky.[19],[21]  

Velitel
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 při povodní

 

Řidič
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Starší strojník

 

Strojník

 

Strojník

 

Starší řidič

2 x PTS 10

2 x T 815 VT

2 x P 50 N

 

Starší strojník

 

Obrázek 8 : Odřad evakuace při povodních 

5.4.4. Záchranný (humanitární) odřad UNSAS 

Záchranný (humanitární) odřad ve prospěch  Systému pohotovostních 

ujednání organizace Spojených národů ( dále UNSAS) o síle 40 osob se vyčleňuje 

do 30 dnů k plnění úkolů mimo území České republiky. Vznikl na základě  Usnesení 

bezpečnostní rady státu č. 300 ze dne 25. června  2002. Tento odřad  před transformací  

zabezpečoval silami 156. záchranný prapor Olomouc. Nyní tento úkol převezme SZR 

Olomouc (obrázek č.9), ale  dosud nebylo pevně rozhodnuto o struktuře a vyčleněné  

technice.[19],[21]  
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Obrázek 9 : Struktura záchranného ( humanitárního) odřadu UNSAS 
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5.5. Analýza samostatných záchranných rot  

Pro analýzu  stavu samostatných záchranných rot jsem pouţil  metodu SWOT. 

Její základ spočívá ve zjištění vnitřních silných a slabých stránek. Dále zjištění 

příleţitosti a ohroţení z vnějšího prostředí. Zjištěné faktory jsou následně analyzovány 

a vyhodnoceny do výsledné matice SWOT ( obrázek 9.). [22] 

     

 Vycvičený a zkušený personál.

Vlastnictví speciální a těţké techniky.

Moţnost dlouhodobého nasazení.

Není dlouhodobá vize AČR pro SZR. 

Sloţitost aktivace  pro OPIS HZS.

Nedůvěra personálu o budoucnost SZR.

Nedostatek finančních zdrojů.  

Není určena plošná odpovědnost.

Ţádné vlastní dílenské a proviantní 

zabezpečení.

Legislativní změny  zákona 219/2000.

Nedostatečná vyuţitelnost v rámci IZS.

Finanční zdroje

Specializace.

Začlenění se do základních sloţek IZS.

Spolupráce s ostatními sloţkami IZS.

Modernizace techniky a prostředků.

Humanitární a záchranné operace v rámci 

OSN,EU,NATO.

Slabé stránky

Příleţitosti Hrozby

Silné stránky

 

Obrázek 10 : Analýza SZR podle metody SWOT 
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6. Návrh na zvýšení možností SZR pro IZS a ochranu 

obyvatelstva 

Nejdůleţitější pro efektivní vyuţívání SZR  je dohoda mezi ministerstvem 

obrany, vnitra a všemi kraji. Tato dohoda by měla rozdělit kompetence, úkoly a 

nastavit směr, kterým se bude ubírat IZS a ochrana obyvatelstva a jaký směrem se 

mají specializovat SZR.  Specializace SZR by měla směřovat k pokrytí určitých typů 

mimořádných události  a hlavně k zvládání krizových situací. Kaţdá rota má pokrývat 

celé území ČR. Navrhoval bych rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé kraje. SZR 

Rakovník za - Jihočeský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Plzeňský, 

Středočeský a Ústecký kraj, teritorium hlavního města Prahy a SZR Olomouc za - kraj 

Vysočina, Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický a Zlínský kraj. 

Samostatné záchranné roty by měly působit jako druhosledové jednotky a dále  

podporující základní sloţky IZS při  běţných mimořádných událostech.  

Mimořádnými událostmi jsou myšleny například povodně, teroristické útoky pomocí 

zbraní hromadného ničení, hromadné nákazy osob a zvířat, radiační  a chemické 

havárie většího rozsahu, nouzové ubytovaní a zásobování, demolice a zemní práce , 

vyhledávání osob, vyprošťování ze závalů, pomoc při velkých poţárech, nouzové 

zásobování elektrickou energií. Dalším důvodem  bude, ţe HZS kraje nemusí pokrývat 

celé spektrum mimořádných událostí a krizových situací, ale ţe společně s několika 

kraji, prostřednictvím SZR, bude mít  specializovanou jednotku.[6],[19]  

6.1.  Navrhované legislativní změny 

Navrhuji změnu v zákoně č.239/2000 o integrovaném záchranném systému  v 

paragrafu  4 ,odstavci 1 ,,Základními sloţkami integrovaného záchranného systému 

jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky poţární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami poţární ochrany, zdravotnická záchranná sluţba a 

Policie České republiky,“  v tomto článku doplnit - vojenské záchranné útvary. 

Hlavními  důvody pro tuto změnu bude: -zjednodušení a zrychlení aktivace, -častější 

vyuţívání,  -rozšíření sil a prostředků IZS a efektivnější plošné pokrytí. Navrhovaná  

změna vyvolá u SZR takzvanou dvojí podřízenost, ale  bude to ku prospěchu IZS.[9] 
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6.2.   Nové vyžadování sil SZR 

Vyţadování sil a prostředků v případě začlenění SZR  (obrázek č.10) do 

základních sloţek  by bylo pro operační střediska  jednoduší a rychlejší. 

                                                          

Vyţadování sil a 

prostředků SZR

 

OPIS HZS kraje,

OPIS GŘ HZS

Samostatné 

záchranné roty

 
 

Obrázek 11 : Nové vyžadování SZR 
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6.3.  Navrhované  odřady SZR Olomouc 

Navrhované změny a nově vytvořené odřady jsou brány s stávající technikou a 

moţnostmi SZR. Tyto změny lze provést  v krátké době a bez velkých investic. 

6.3.1. Doplnění dekontaminačního odřadu SZR  

Na  základě  cvičení ,,ZONA 2008“  jsem došel k následujícím poznatkům. 

Dekontaminačnímu odřadu  chybí dostatečné síly při provádění dozimetrické kontroly 

a  vyprošťovací a zemní technika a síly pro případné střídání obsluhy 

dekontaminačního místa. Proto navrhuji   posílení odřadu  o  čtyři dozimetristy  a 

vyprošťovací a zemní druţstvo ( obrázek č.11 ). Střídání  navrhuji řešit buď   vysláním  

další směny nebo  doplněním  osob od HZS kraje případně SDH. 

 Dalšími  poznatky  ze cvičení jsou zkrácení doby pohotovosti 

dekontaminačního místa, modernizace dekontaminace techniky a zabezpečëní  vnitřní 

dekontaminace vozidel  a citlivých materiálů. Zde navrhuji modernizací a vybavení 

novou technikou, která je řešena v následující kapitole. 
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Obrázek 12 : Navrhovaná struktura dek. odřadu 
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6.3.2. Stavební tým 

Stavební tým je určen na výstavbu humanitární základny.  Většinou se vytváří 

podle aktuální moţnosti SZR. Proto navrhuji při výstavbě pevnou strukturu stavebního 

týmu (obrázek č.12) s pevně určenými úkoly. Na základě předešlých cvičeních 

stavební tým o velikosti druţstva, plnil úkoly výstavby rychleji neţ  neorganicky 

spojené skupiny.  
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Obrázek 13 : Struktura stavebního týmu 

6.3.3. Odřad pro vyhledávaní osob 

Odřad pro vyhledávání osob (obrázek č.13) navrhuji začlenit do organizační 

struktury z důvodu, ţe samostatná záchranná rota Olomouc má k dispozici čtyři 

záchranářské psy. V současné době jsou dva psi vycvičeni pro plošné vyhledávání, 

sutinové vyhledávání a vyhledávání utonulých ve vodě.  Vzhledem k tomu, ţe při 

vyhledávaní osob je nejdůleţitější čas, můţe se psovod se psem přesunou do místa 

mimořádné události vrtulníkem. Tento vrtulník  muţe poskytnout 23. základna 

vrtulníkového letectva  Přerov s aktivací ve dne 10 minut a v noci 20 minut.[16] 
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Obrázek 14 : Navrhovaná struktura odřadu pro vyhledávání osob 
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6.4.   Doplnění a modernizace techniky SZR od AČR 

V této kapitole  uvádím techniku AČR, kterou by mohly být doplněny  

samostatné záchranné roty.  

6.4.1. Pojízdná laboratoř 

Zavedením mobilní laboratoře  by bylo moţné zabezpečit rychlé a přesné 

zjištění pouţití zbraní hromadného ničení. Mobilní laboratoř  SONDA T-815 (obrázek 

č.14) je určena k detekci a analýze otravných látek, ropných produktů, chlorovaných 

uhlovodíků a průmyslových škodlivin v ovzduší, vodě a zemině. Dále k měření 

aktivity k odběru a přepravě vzorků. Laboratoř disponuje soupravami pro odběr a 

transport vzorků SOV-99A a STV-99, hmotnostním spektrofotometrem fy. BRUKER 

EM-640,s chromatografickým modulem GS, spektrofotometrem fy. UNICAM 

HELIOS-beta, chromatografem CAMAG, dozimetrickými přístroji, detektorem 

otravných látek RAID-1, počítačem a softwarovým vybavením pro detekci několika 

desítek tisíc chemických sloučenin. [24] 

 

Obrázek 15 :  Mobilní laboratoř SONDA 

TTD: 

 Rozměry 7700x2500x3408 mm 

 Hmotnost  16 000 kg 

 Maximální rychlost 85 km/h 
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6.4.2. Nové radiační a chemické průzkumné vozidlo 

Výměnou stávajícího průzkumného vozidla na podvozku UAZ 469 CH za 

modernější LAND ROVER-RCH (obrázek č.15) by se značně zrychlilo a zpřesnilo 

zjištění pouţití zbraní hromadného ničení. Vozidlo radiačního a chemického 

průzkumu LAND ROVER-RCH je určeno pro provádění radiačního, chemického a 

dalšího (nespecifického) biologického průzkumu. Umoţňuje manuální vedení 

radiačního a chemického průzkumu i činnost v automatickém systému sběru 

vyhodnocování a předávání informací (ASVPI). [24] 

 

 

Obrázek 16 : Průzkumné vozidlo Land rover – RCH 

TTD: 

 Rozměry 5160x2005x2840 mm 

 Hmotnost  3 495 kg 

 Přetlak v hermetizovaném prostoru  min. 250 Pa 
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6.4.3. Tahač návěsu 

Tahač T815 NTH (obrázek č.16) je třínápravové vozidlo určené na přepravu 

velkoobjemových návěsů po veřejných komunikacích i mimo ně, pokud to dovolí 

únosnost terénu. Je vybaven hydraulickým zařízením pro sklápění návěsu. [24] 

 

Obrázek 17 : Tahač návěsů T 815 

TTD: 

 Rozměry 6500x2500x3185 mm 

 Hmotnost soupravy  45 000 kg 

 Maximální rychlost 90 km/h 



 34 

6.4.4. Hákový nakladač  

Hákový nakladač Multilift MK IV (obrázek č.17) je hydraulické nakládací, 

vykládací a transportní zařízení. Nakladač umoţňuje nakládku a vykládku kontejneru 

za vozidlo pomocí adaptéru (H-rámu), např. kontejnerů ISO, případně bez něj, např. 

materiálu (techniky) uloţeného na plošinách typu  Flatrack 20´. [24] 

 

Obrázek 18 :  Hákový nakladač Multilift MK IV 

TTD: 

 Rozměry 9063x2620x4140 mm 

 Hmotnost soupravy  35 200 kg 

 Maximální rychlost 85 km/h 
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6.4.5. Nízkoplošinový přepravník 

Nízkoplošinový přepravník VPE 45 T (obrázek č.18) je třínápravový návěs s 

rovnou loţnou plochou určený pro přepravu všech druhů materiálu kolové a pásové 

techniky i jiného materiálu. Návěs je určen pro jízdu na silnici a v terénu bez velkých 

nerovností. K zadní zešikmené části jsou připojeny dvě dvoudílné sklopné rampy pro 

nájezd přepravované techniky, ovládané ručním hydraulickým čerpadlem. Podlaha 

přepravníku je výškově nastavitelná.[24]  

 

Obrázek 19 : Nízkoplošinový přepravník VPE 45 T 

TTD: 

 Rozměry 12 940 2990×2120 (výška podlahy 975 mm) 

 Uţitná hmotnost   40 300 kg 

 Celková hmotnost   50 000 kg 
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6.5.  Zařazení nové techniky a prostředků k SZR 

Nově zařazená technika  zvýší moţnosti SZR. Navrhovanou techniku a 

prostředky jsem vybral pro představu, protoţe na konkrétní typy i výrobce musí být 

vypsáno  výběrové řízení. 

6.5.1. Automatická pytlovačka písku 

Při povodních velkého rozsahu je nepostradatelná výstavba  protipovodňových 

valů z pytlů s pískem. Nejdůleţitější je rychlost výstavby přičemţ automatická 

pytlovačka písku tuto výstavbu značně urychlí. [25] 

 

 

Obrázek 20 : Aut.  pytlovačka písku ZP -2 

Automatická pytlovačka pisku ZP – 2 (obrázek č.19)  je vhodná k pytlování 

všech druhu sypkých hmot je vybavena automatickou váhou a rychlovázacím 

systémem.  

TTD: 

 Hmotnost  400 kg 

 Vydatnost  za jednu hodinu ve dvou lidech 750 kusů pytlů po 25 kg. 

 Objem násypky 0,9 m
3 
 

 Motor spalovací jednoválec typ BSI  spotřeba 0,95 l/h 

 Rozměry 2900x1550x1700 mm 
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6.5.2. Prostředky na ochranu proti povodním 

Moderním prostředkem na stavbu protipovodňových valů je systém QUICK-

DAM a havarijní vak RUBENA. Hlavní důvodem pro zavedení je, ţe tyto prostředky 

mnohonásobně zrychlí stavbu povodňových valů.  Nelze je, ale pouţít v kaţdé situaci.  

 

Obrázek 21 : Povodňový systém QUIK-DAM 

QUICK-DAM (obrázek č.20)  je mobilní systém ochrany před povodněmi, který 

se skládá z geotextilního obalu a robustního kovového dílu, který poskytuje ochranu 

do výšky 1m.  QUICK-DAM se plní  pískem pomocí kolového nakladače, rypadla 

nebo jiného prostředku. Po vyprázdnění lze znova pouţít.[26]  

TTD : 

 Velikost  2 000 x 1000 x 1000 mm  

  Hmotnost 50kg. 

 

Obrázek 22 : Havarijní vak RUBENA 

Protipovodňové stěny Rubena(obrázek č.21)  se vyrábějí ve dvou základních 

provedeních. Stěny typu A jsou určeny zejména pro navýšení břehů vodních toků, 

přehrazení ulic apod.; stěny typu B jsou připraveny k ochraně vchodů, dveří a nízko 

poloţených oken budov. Stěny lze také vyuţít k dočasnému přehrazení vodního toku. 

Jednotlivé díly protipovodňové stěny Rubena se v ohroţeném prostoru jednoduše spojí 

na potřebnou ochrannou délku a napustí se vodou. Na vybudování 100 metrů ochranné 

hráze z pytlů s pískem je potřeba zhruba 700 hodin práce jednoho člověka. Při pouţití 
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protipovodňových stěn Rubena je na stejnou hráz nutné vynaloţit maximálně 14  

hodin.[26]  

TTD: 

 Délka 5 000 mm ( A + B) 

 Šiřka 2 200  mm (A) 1 700 mm(B) 

 Výška 800 mm (A+ B) 

 Objem 6 800 l (A) 6 570 l (B) 

 Hmotnost 70 kg (A) 75 (B) 

6.5.3. Mobilní pásový dopravník 

Mobilní pásový dopravník (obrázek č.22) by bylo moţné vyuţít k přesunu 

odstraněné sutě při vyhledávání zavalených osob. Tento dopravník se s výhodou 

pouţije tam, kde nelze nasadit těţkou techniku a kde je nedostatečný prostor pro 

záchranáře. Dopravník by měl  mít délku 5 000 mm a šířku pásu 600 mm, součástí 

budou nastavitelné stojky      o  maximální hmotností 90 kg. [28] 

 

Obrázek 23 : Příklad pásového dopravníku 

6.5.4. Těžký technický kontejner 

Těţký technický kontejner (TTK) je výbavou určen k vyprošťovacím pracím ze 

značně zdeformovaných kolejových vozidel nebo ze zřícených budov a k zvedání 

těţkých předmětů do 200 tun. Hlavním  důvodem pro jeho zavedení jsou poznatky  

z nedávné  ţelezniční nehody ve Studénce.  Ţádný HZS kraje nedisponuje těţkým 

vyprošťovacím zařízením k destrukci obvodového pláště kolejových vozidel. Dalším 

důvodem je, ţe  při zřícení budovy nebo mostu nejsou běţně u zásahových vozidel 

technické prostředky na zvedání  břemen nad 50 tun. Do výbavy kontejneru navrhuji 

následující  funkční prostředky. [34], [29],[30],[31],[32],[33]  
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Technické prostředky a materiál ve výbavě TTK 

 3 x  přenosná záchranářská souprava pro řezání plamenem 

 1 x souprava pro řezání plamenem 

 1 x CCS COBRA (metoda  chladného řezání vodním proudem)  

 4 x hydraulický zvedák Z320/100 t 

 3 x těţká vyprošťovací zařízení HOLMATRO 

 2 x těţká souprava rozpínací  HOLMATRO 

 2 x  hydraulický agregát HOLMATRO 

 10 x vyprošťovací zdvihací vaky na 68 t HOLMATRO 

 3 x  rozbrušovací motorová pila PARTNER K - 650 

 3 x motorová řetězová pila HUSQVARNA 242 

 2 x elektrocentrála HONDA 6,5 KVA 

 3 x elektrické vrtací a bourací  kladivo 

 4 x mobilní osvětlovací stoţár  

 3 x hřebenový zvedák na 20 t  

 3 x řehtačkové zvedáky  na 6,3 t 

 1 x těsnicí souprava (ucpávkové vaky a příslušenství)  

 2 x lezecká  souprava 

 2 x souprava nářadí 

 4 x  OPCH 90 PO + PSS-500 

 2 x výsuvný ţebřík 10 m 

Vybrané prostředky TTK 

 

Obrázek 24 : Přenosná záchranná souprava pro řezání plamenem  
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Přenosná záchranná souprava pro řezání plamenem  se  skládá z kyslíkové a 

acetylénové  láhve s redukčními ventily, dvou hadic a sady hořáků (obrázek č.23). 

Dobře řezatelné materiály jsou všechny nelegované, nevytvrzené konstrukční oceli 

s obsahem uhlíku do 0,3 %, nízkolegované oceli ale i ocelolitina. [34],[35] 

  

Obrázek 25 : Systém CCS COBRA 

Zařízení CCS COBRA (obrázek č.24)  můţe řezat otvory jakékoli velikosti ve 

střechách, stěnách a dveřích budov i v nebezpečném prostředí. Při řezání nedochází ke 

zvyšování teploty a jedná se o nejbezpečnější známou metodu řezání pro pouţití ve 

výbušném prostředí. Muţe být pouţita například pro řezání ropných nádrţí, plynových 

potrubí, letadel apod. Systém  se skládá z tlakové nádoby vysokotlakého čerpadla, 

které vytváří potřebnou energii pro řezání, téţ hašení pomocí vody a abraziva. 

Pracovní tlak je přibliţně 260 barů a průtok vody je 50 litru za minutu.[31]  

 

Obrázek 26 : Těžká vyprošťovací souprava HOLMATRO 

Těţká vyprošťovací souprava HOLMATRO (obrázek č.25)  se skládá  z 

hydraulických stříhacích nůţek CU 4050, hydraulického rozpínáku SP 4280, tyčového 

hydraulického rozpínáku  TR 4350, hydraulického  zvedáku HLJ 50A6, vaků  HLB 

67, hydraulického agregátu MPU 60 PC.[29]  
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6.5.5. Pásové rýpadlo s dlouhým ramenem 

Hlavním důvodem zařazení rypadla je rychlá a bezpečná demolice i další 

všestranné vyuţití pro zemní práce  za  pomoci dlouhého ramene. Velkou výhodou je 

vyuţití při odstraňování  těţkých sutin  při vyhledávání osob a pásový podvozek 

k rozloţení zatíţení na málo únosném podkladu. Nevýhodou je sloţitější přeprava do 

místa mimořádné události.  

 

 

Obrázek 27 : CAT 330 D  

 

Obrázek 28 : Hydraulické nůžky a kladivo 

Pásové rypadlo s dlouhým ramenem CAT - D 330 (obrázek č.26)  je určeno 

k zemním pracím a při pouţití doplňků  i k demolicím. Jako doplňky je moţno uvést 
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drtící hydraulické nůţky CAT - MP 20 a  hydraulické kladivo CAT – H 160 Ds 

(obrázek č.27).[36],[37],[38]  

TTD: 

 Motor C 9 - objem 8,5 l a výkon 200 KW 

 Rameno - max. dosah 18 m , max. hloubka 12 m,max. výška 15 m 

 Přepravní rozměry – výška 3 595 mm, délka 15 310 mm, šířka 3 750 mm 

 Rychlost 4,2 km/h 

 Hmotnost 39 680 kg 

 Šířka pásu 850 mm 

 Objem lopaty HD 1,2 m
3
 

 Hydraulické nůţky  MP 20 - hmotnost  2 600 kg ,střiţná sila 3 000 kN 

 Hydraulické kladivo H 160 Ds - hmotnost 3 150 kg ,  max. síla 10 kN 
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6.5.6. Mobilní  jeřáb s nosností 100 t 

Důvodem pro zavedení mobilního   jeřábu  s nosností  100 t  je, ţe pří nehodách 

 kamionů  a ţelezniční vlaků nebo jiných  těţkých břemen nedostačuje pouţití 

běţných jeřábů s nosností 28 t . 

 

Obrázek 29 : Mobilní jeřáb LTM 1100-5.2 

Pětinápravový mobilní teleskopický jeřáb LTM 1100-5.2 (obrázek č.28) na 

terénním podvozku je nejkompaktnější mobilní jeřáb svého druhu. Na základě svého 

dlouhého teleskopického výloţníku, prodlouţení a dvojité špičky má vynikající 

moţnosti zdvihu a velký dosah. Podvozek jeřábu nabízí nejmodernější poháněcí 

techniku a aktivní řízení zadní nápravy závislé na rychlosti jeřábu.[39]  

TTD: 

 Maximální nosnost 100 t  

 Maximální délka výloţníku 52 m + příhradový výloţník  33 m 

 Dieselový Liebherr motor ,přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 350 kW 

 Hmotnost  60 t 

 Maximální rychlost 80 km/h 

 Hmotnost / vzdálenost -  100/ 4 ,40/12  , 1/64  t/m 
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6.5.7. Výkonné elektrocentrály  

Při výpadku energetické sítě dochází takzvanému ,,blackoutu“. Zavedením 

výkonných elektrocentrál by šlo částečně zásobovat kritické prvky infrastruktury. 

Navrhoval bych elektrocentrály GEH - 250 kVA(obrázek č.29)  , C 18 - 700  

kVA(obrázek č.30)  nebo NZ
2 

– 250 kVA od firmy Caterpillar,  tyto centrály lze 

zapojit paralelně a tím zvýšit výkon a spolehlivost. [40] 

 

Obrázek 30 : Příklad převozu GEH 250 kVA 

TTD GEH 275 : 

 Výkon - 250 kVA - 200 kW 

 Objem motoru - 8,71 l 

 Spotřeba 54,6 l/h 

 Rozměry (dxšxv) 2950 x 1003 x 1717 mm 

 Hmotnost 3075 kg 
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Obrázek 31 : Typ C 18 -  700 kVA 

TTD C 18 : 

 Výkon 700 kVA - 560 kW 

 Objem motoru - 18 l 

 Spotřeba 146 l/h 

 Rozměry (dxšxv) 4146 x 1590 x 2140 mm 

 Hmotnost 7950 kg 

 

Obrázek 32  : Typ NZ
2 
 -250 kVA

  

Energocentrum NZ
2 

(obrázek č.31)  poskytuje nepřerušený zdroj elektrické 

energie o napětí 3 x 400V / 50 Hz a typovém výkonu do zátěţe 250 kVA / 200 kW. 

Energocentrum NZ
2
 v kontejnerovém provedení lze umístit kdekoliv v blízkosti 

zálohovaného objektu a v případě potřeby jej operativně přemístit na jiné místo. [40] 

TTD NZ 
2 

– 250 kVa: 

 Výkon 250 kVA - 225 kW 
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 Rozměry (dxšxv) 6058 x 2338 x 2891 mm 

 Hmotnost 10000 kg 

 

6.5.8. Sanitní autobus 

Speciálně upravený sanitní autobus (obrázek č.32) je určen k zabezpečení 

zdravotní pomoci a převozu akutních pacientů při katastrofách velkého rozsahu. 

Autobus umoţní neodkladné operace, poskytnutí ošetření pacientům a jejich 

hromadný  převoz.    

  

Obrázek 33 : Přiklad sanitního autobusu GRTW (SRN) 

Podvozek autobusu navrhuji ARVAY 12,8 M . Autobus bude navrţen a upraven 

uţ při výrobě podvozku. Autobus bude vybaven operačním sálem  a jednotkou 

intenzivní péče(obrázek č.33). Kapacita bude aţ 10 leţících pacientů umístěných nad 

sebou nebo 20 pacientů sedících. Autobus bude mít vlastní elektrocentrálu a vlastní 

rozvod kyslíku. Další moţnost vyuţití je  jako polní nemocnice pro vojáky 

v zahraničních misích. [41] 

Operační stůl

Operační sál

JIP
Řidič

Nosítka Nosítka Nosítka

Nosítka Nosítka

 

Obrázek 34 : Příklad vnitřního uspořádaní sanitního autobusu 
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6.5.9. Dekontaminační kontejner 

Dekontaminační kontejner (obrázek č.34) by  byl určen k provádění 

dekontaminace osob. Hlavním důvodem pro zavedení dekontaminačního kontejneru je 

zvýšení rychlosti výstavby místa dekontaminace osob, při současném zachování 

kapacity. Jako základ dekontaminačního kontejneru navrhuji námořní kontejner ISO 

40´ který bude speciálně upraven tak, ţe se boční  stěny  s hydraulicky rozšíří o 1,1 m. 

Kontejner bude mít vlastní elektrocentrálu s elektrickým rozvodem, hydraulickou 

soustavu, rozvod vody a tepelnou soustavu. Časovou pohotovost k dekontaminaci 

osob odhaduji do 10 minut. Kontejner umoţní oddělené sprchování muţů a ţen 

s kapacitou aţ 160 osob za hodinu. Velikost rozloţeného kontejneru je 12 m na délku,  

4,74 m na šířku a 2,44 m na výšku. 

Výklopná laviceVýklopná  lavice

Výklopná  lavice Výklopná lavice

Výklopná lavice

Výklopná. lavice

Sud

Sud

Výklopná. lavice

Výklopná  lavice

Stůl na ošacění

Stůl na ošacění
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Sudy na oblečení

Stěna ( plachta )

12 000 mm

2
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3
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m

1
1
5
0
 m

m
1

1
5

0
 m

m

2500 mm
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Obrázek 35 : Příklad vnitřního uspořádaní dekontaminačního kontejneru 

Přeprava kontejneru bude zajištěna návěsem  a  jeho sloţení pomocí prostředku 

HAMMAR série 150 (obrázek č.35). Tento typ je určen pro bezpečnou a jednoduchou 

přepravu kontejnerů ISO 20‘ aţ 40‘. Nosnost nakládacího zařízení je standardně aţ 36 

tun, rychlost sloţení 3,5 minuty. [42] 
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Obrázek 36 : Příklad přepravy pomocí HAMMER - 150 HS 

6.5.10. Prostředky pro vnitřní dekontaminaci techniky 

Otázka vnitřní dekontaminace techniky se zatím příliš neřešila. Vnitřní prostor 

vozidel se zamoří  při nastupování osádky, ale hlavně ventilací a netěsností dveří. 

K této dekontaminaci navrhuji pouţít speciální vysavače pro prachy velikosti do 1 µm 

s pouţitím dekontaminační pěny nebo páry.  Další moţností  je pouţití nové speciální 

soupravy na dekontaminaci citlivých povrchů.  

  

Obrázek 37 : Saniclean  1 a 2 

Saniclean-1 (obrázek č.34)  je určen k aplikaci a vysávání dezinfekčních 

prostředků. Saniclean-2 je určen k odmořování a provádění dezinfekce za vyuţití páry 

a dezinfekčních prostředků a  za současného vysávání zbývajících zbytků  

odmoření.[43]  
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Obrázek 38 : Souprava k dekontaminaci citlivých povrchů SX 34 

Souprava k dekontaminaci citlivých povrchů SX 34 (obrázek č.37)  od  italské 

firmy CRISTANINI je schopna dekontaminovat vnitřní povrchy vozidel a letadel, 

elektrické přístroje  a optické přístroje. Směs SX 34 obsahuje sorbent, rozpouštědlo 

kosolvent a pohonnou látku. Při dekontaminaci  na povrch nastříkáme SX 34,  

necháme působit cca 20 – 30 minut a poté vysavačem odsajeme.[43]  

Obsah soupravy SX 34 : 

 Dekontaminační vysavač ( příkon 1200 W ) 

 Přepravní box 

 Sprejové nádobky ( obsah 0,75 l ) – 10 ks 

 Hepa a  Ultra filtr 

 Sáčky na kontaminovaný materiál – 5 ks 

 Nástavce na vysavač 

 Kartáče - 2 ks 

 Trysky – 10 ks 

 Dekontaminační souprava PSDS – 1 ks 

 Zásobníky s dekontaminačním práškem BX 24 - 2 ks 

 Láhev s dekontaminačním práškem BX 24 - 1 kg 
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6.5.11. Střední kolový nakladač 

Střední kolový nakladač by zaplnil mezeru mezi univerzálním nakladačem UNC 

096 a  kolovým nakladačem KN 251. To na základě zkušeností z povodní  v roce 1997 

a 2002, kdy KN 251 mělo potíţe projíţdět úzkými ulicemi a UNC 096 zase nestačily  

kapacitně. Navrhuji  proto nový střední kolový nakladač CAT 924 Gz (obrázek č.38). 

[44] 

  

Obrázek 39 : Kolový nakladač 924 Gz  

TTD: 

 Motor 3056E DIT ATAAC - objem 6 l a výkon 103 KW 

 Objem lopaty  1,8 m
3
 

 Rozměry - výška 3 228 mm, délka 7 030 mm, šířka 2 356 mm 

 Hmotnost 10 899 kg 
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6.5.12. Velkokapacitní čerpadlo 

Velkokapacitní čerpadla jsou určena k likvidaci následků ţivelných událostí, 

zejména velkých záplav a povodní. Zde bych navrhl unikátní mobilní čerpací stanice 

SIGMA MČS 20-1500 (obrázek č.39). Její předchůdci uţ byly v sestavě záchranných 

útvarů. Mobilní čerpací stanice jsou určené k odčerpávání vodních lagun. 

V zaplavených územích je moţné pouţití jednak ve stacionární variantě i variantě na 

plovoucím ocelovém pontonu, přičemţ přestavba je záleţitostí několika hodin a 

zvládne ji vyškolená posádka přepravního vozidla.[45]  

 

 

Obrázek 40 : SIGMA MČS 20 – 1500 

TTD: 

 Motor Deutz – 440 kW 

 Výkon  čerpadla 1500 l/s (5400 m
3
 /h) 

 Sací výška 5,5 m 

 Rozměry - výška 2 200 mm, délka 6 400 mm, šířka 2 438 mm 

 Hmotnost  11 200 kg 
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6.6.  Nové odřady  

Nově vytvořené odřady spolu s novou technikou mnohonásobně zvýší moţnosti 

samostatných záchranných rot. Odřady se budou specializovat na konkrétní činnost, 

ale technika konkrétních odřadů můţe zasahovat samostatně dle potřeby velitele 

zásahu. 

6.6.1. Výjezdová směna  

Výjezdová směna (obrázek č.40)  je vytvořena na  přímou podporu prvotně 

zasahujících jednotek IZS krajů. Pohotovost  navrhuji do 10 minut v pracovní době 

7:00- 19.00 a mimo pracovní doba do 60 minut, ale konečná časová norma by byla 

podle dohody s HZS krajů. Hlavní specializací  výjezdové směny by bylo vyhledávaní 

osob, vyprošťovací práce, podpora při haváriích, zdravotní zabezpečení a týlové 

zabezpečení  při zásahu jednotek HZS. 
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Obrázek 41 : Struktura výjezdové skupiny 
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6.6.2. Povodňový odřad 

Povodňový odřad (obrázek č.41) je určen ke sníţení škod při povodních. 

Hlavním úkolem je stavba protipovodňových zábran a případná evakuace zatopených 

oblastí. Další činností je uzavření kanalizačních sítí, přečerpávací práce ze zatopených 

oblastí, zásobování  zatopených oblastí. Odřad poskytuje hlavně specialisty a 

strojníky. Musí být doplněn o pomocnou sílu, protoţe při výstavbě protipovodňových 

zábran je potřeba hodně osob. Pomocnou sílu můţeme zabezpečit pomocí místních 

jednotek SDH  nebo od vševojskových útvarů.  
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Obrázek 42 : Struktura povodňového odřadu 
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6.6.3. Odřad pro havárie 

Odřad pro havárie (obrázek č.42)  je určen  ke zvládání havárií velkého rozsahu. 

Jsou to zejména  chemické a radiační havárie  a dlouhodobého působení techniky a 

osob v nebezpečné zóně. Odřad se bude operativně upravovat podle aktuální situace 

v místě mimořádné události. 
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Obrázek 43 : Struktura odřadu pro havárie 
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6.6.4. Vyprošťovací odřad  

Vyprošťovací odřad (obrázek č.42) je určen k vyhledávaní a vyprošťování osob 

ze sutin a závalů. Další moţností jsou výprošťovací práce  při velkých dopravních 

nebo ţelezničních nehodách.  
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Obrázek 44 : Struktura vyprošťovacího odřadu 
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6.7.  Navrhované  změny struktury SZR 

Navrhované změny ve struktuře  samostatných záchranných rot (obrázek č.44)   

jsou z důvodu optimalizace a zařazení nové techniky. Další důvod je zvýšení  

samostatného a dlouhodobého působení  jednotek při mimořádných událostí kdekoliv 

v ČR.  
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Obrázek 45 : Navrhovaná změna struktury SZR 
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6.8.  Doby pohotovosti 

Doby pohotovosti (obrázek č.45) navrhuji rozdělit na pracovní dobu a mimo 

pracovní dobu. Opět záleţí na  charakteru mimořádné události. Podle statistik největší 

četnost mimořádných událostí( graf č.1) je v době pracovní 7.00 – 19.00.[7] 

Graf 1 : Počet MÚ v průběhu dne v olomouckém kraji 
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Obrázek 46 : Navrhnuté doby pohotovosti 
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6.9.   Finanční náklady na novou techniku 

Finanční náklady na novou techniku  a prostředky (tabulka č.3)  jsou odvozeny 

od výrobců a prodejců, nemůţeme je proto brát za přesné. Do nákladů na pořízení se 

musí počítat s kurzem koruny vůči euru. Cena muţe být ovlivněna  výběrovým 

řízením.  

Tabulka 3 : Finanční kalkulace novou techniku a prostředky 

Technika / prostředek Počet kusů Cena za kus Celkem Kč 

Pytlovačka ZP - 2 5 450 000 2 250 000 

QUICK-DAM  100 6700 670 000 

Rubena 50 37 700  1 883 830 

Dopravník pásový 3 80 000 240 000 

Těţký technický  kontejner 1 6 500 000 6 500 000 

CAT 330 D  1 9 200 000 9 200 000 

CAT - MP 20  1 2 000 000 2 000 000 

CAT – H 160 Ds. 1 2 000 000 2 000 000 

LTM 1100-5.2 1 26 600 000 26 600 000 

GEH 250 kVA 3 1 952 000 5 856 000 

C 18  700 kVA 2 3 477 000 6 954 000 

ARVAY 12,8 M  1 7 850 000 7 850 000 

Dekontaminační kontejner 2 2 500 000 5 000 000 

HAMMER - 150 HS 2 1 500 000 3 000 000 

Saniclean  1 2 200 000  400 000 

Saniclean  2 2 200 000  400 000 

Souprava SX 34 2 500 000 1 000 000 

CAT 924 Gz 2 3 200 000 6 400 000 

SIGMA MČS 20 – 1500 2 16 000 000 32 000 000 

Celkové  pořizovací náklady 120 003 830 
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Do financování samostatných záchranných rot  navrhuji kromě ministerstva 

obrany, zapojit i ministerstvo vnitra,  kraje a obce. Finanční náklady bych rozdělil na 

provozní,  investice a  při nasazení (obrázek č.46).  
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Obrázek 47 : Rozbělení financování SZR 
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7. Budoucnost samostatných záchranných rot 

Vývoj Armády České republiky ovlivní současná celosvětová finanční krize       

a plnění aliančních závazků vyplývající z členství v mezinárodních organizacích jako 

je  Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a Evropské Unie (EU), které 

představují velkou zátěţ pro finanční rozpočet ministerstva obrany. Náklady 

ministerstva obrany na zabezpečení zahraničních misí  a jiných úkolů ministerstva 

obrany na rok 2009 představují cca 36,5 miliard Kč z celkového rozpočtu                

55,9 miliard Kč. Bezpečnostní vývoj v muslimských zemích nadále ovlivňuje potřebu 

přítomnosti mezinárodních jednotek, coţ představuje vysoké finanční náklady pro 

členské státy mezinárodních organizací jako je EU, NATO atd.[12]  

Zde vystává otázka, kde lze v rezortu ministerstva obrany  realizovat úspory při 

zachování současného trendu modernizace a plnění aliančních závazků.  Dle mého  

názoru bude Armáda České republiky přehodnocovat úkoly, které přímo nesouvisejí   

s obranou státu. Prioritu představuje další modernizace pozemních sil a nákupy nové 

letecké techniky. Úkoly související s ochranou obyvatelstva a podporou integrovaného 

záchranného systému pak  budou postupně omezovány. Proto by samostatná 

záchranná rota měla projít modernizací a  uţší specializací.     

Ve světě  se uplatňují různé přístupy k problematice civilní ochrany a pouţití 

armády pro záchranné a likvidační práce. Většina států má více či méně rozděleny 

jednotky civilní ochrany na prvoplánové a druhoplánové. Prvoplánové jsou jednotky 

přímo určené ke zvládání  mimořádných událostí, patří sem jednotky poţární ochrany, 

zdravotnícká sluţba, další pomocné sluţby. Druhoplánové jednotky jsou předurčeny 

pro nasazení při katastrofách a krizových situacích jako pomocné sloţky, pokud řešení 

situace přesahuje moţnosti prvoplánových jednotek. Některé státy mají  druhoplánové 

jednotky začleněny přímo do struktury armády nebo v podřízenosti ministerstva 

vnitra, například německá dobrovolná Technická pomocná sluţba (TWH), nebo 

francouzská vojenská Jednotka výuky a zásahu v oblasti civilní bezpečnosti 

(UIISC).[6]  

Dle mého názoru by v případě České republiky měly prvoplánové jednotky 

představovat jednotky  Záchranného hasičského zboru  ČR, Zdravotní záchranná 

sluţba a Policie ČR. Druhoplánové jednotky  Záchranný útvar HZS, Vojenské 

záchranné útvary, dobrovolné humanitární organizace. Tyto jednotky by měly být 
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schopny řešit mimořádné události v přidělené působnosti a měly by být vybaveny 

speciální technikou k plnění úzce specifikovaných úkolů. 

7.1.   Možné varianty dalšího vývoje samostatných záchranných rot  

Otázka dalšího vývoje samostatné záchranné roty je sloţitá a nelze na ni  

jednoznačně odpovědět. Lze jen předpokládat určité moţnosti a varianty dalšího 

vývoje. Budoucí vývoj těchto záchranných útvaru závisí na společném rozhodnutí 

vlády, parlamentu,  ministerstva obrany a ministerstva vnitra. Podle mého názoru zde 

existují   tři  moţné varianty vývoje SZR, buď bude tento útvar zrušen, převeden do 

podřízenosti ţenijního praporu, nebo převeden do podřízenosti ministerstva vnitra. 

7.1.1.   Zrušení SZR 

Varianta zrušení SZR závisí na rozhodnutí o změně zákona 219/1999 v § 13 

,,armáda se organizačně čelení na vojenské útvary, vojenské zařízení a vojenské 

záchranné útvary“.V případě vypuštěním ,,vojenské záchranné útvary“ z tohoto 

paragrafu by pak mohlo Ministerstvo obrany zrušit stávající záchranné útvary a jejich 

úkoly by byly převzat ţenijními prapory. [10] 

7.1.2.  Zachování  nebo převod do ženijního praporu 

Varianta zachování se opírá o koncepci ochrany obyvatelstva na roky 2015 

z výhledem na rok 2020. Kde se zmiňují, ţe nadále se počítá se vojenskými 

záchrannými útvary. [11] 

7.1.3.  Převod  do podřízenosti ministerstva vnitra 

Varianta převodu do podřízenosti ministerstvu vnitra závisí na tom, jak se 

osvědčí  záchranný útvar  HZS Hlučíně. Dalším důvodem pro převedení pod 

ministerstvo vnitra je skutečnost, ţe jednotky civilní ochrany by neměly být ve 

struktuře ozbrojených sil a jako takové se podílet na bojových úkolech OS, jak 

vyplývá z dodatkových protokolů k Ţenevským úmluvám.[15]  

7.2.   Názor na další vývoj Samostatné záchranné roty 

Podle mého názoru by hlavním směrem pro další vývoj roty měla být 

modernizace jejího vybavení a další vybavení speciální technikou pro zabezpečení 

úzce specifických úkolů vyplývající z předurčení záchranného útvaru. Jde zejména o  

zvládání přírodních katastrof, následků pouţití zbraní hromadného ničení při 
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teroristických útocích, řešení hromadných nákaz osob a zvířat, zvládání radiační a 

chemické havárie většího rozsahu, nouzové ubytovaní evakuovaných obyvatel a 

nouzové zásobování, demolice a zemní práce, vyhledávání a záchrana osob, 

vyprošťování ze závalů, pomoc při velkých poţárech, nouzové zásobování elektrickou 

energií, atd.  

Příslušníky samostatných záchranných rot by měli být zejména specialisté a 

odborníci pro činnost se  speciální technikou, kteří pak mohou být při nasazení 

doplněni vojáky vševojskových útvarů nebo příslušníky jednotek sboru dobrovolných 

hasičů pro pomocné práce v případě velkých katastrof. Tímto způsobem budou 

samostatné záchranné roty schopny plnohodnotně splnit i náročné úkoly.  

Součástí této koncepce je pak i vyuţití záchranných útvarů při plnění úkolů v 

zahraničí při záchranných a humanitárních operacích pod mandátem EU, takzvané   

,,europe aid“. Evropská jednotka civilní ochrany, jejíţ součástí by byli i čeští vojenští 

záchranáři, by byla předurčena k plnění záchranných a humanitárních úkolů v rámci 

teritoria EU i pomoc mimo něj. Tyto jednotky by byly schopny plnit dané úkoly 

kdekoli v  ve  světě.[8]  
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8. Závěr 

Historie jednotek civilní ochrany byla v minulosti ovlivněna  hrozbou válečného 

konfliktu a  vývojem zbraní hromadného ničení. Další zásadní zlom nastal po roce 

1989, kde se celkově upustilo od řešení ochrany obyvatelstva. Směr vývoje koncepce 

ochrany obyvatel je pak zásadně ovlivněn  teroristickým útokem ve Spojených státech 

11. září 2001 a stále častějším výskytem přírodních katastrof.  

Hlavním garantem ochrany obyvatelstva v České republice je ministerstvo 

vnitra, ale v rámci ministerstva obrany jsou vyčleněny i další síly vyuţitelné k ochraně 

obyvatel začleněné jako ostatní sloţky do struktury IZS. V nedávné době proběhla 

transformace ministerstva obrany, kdy došlo ke zvýšení počtu nasaditelných sil v 

rámci zahraničních operací NATO a EU a dalšímu přehodnocení priorit AČR. 

Vojenské záchranné útvary byly reorganizovány a z šesti záchranných praporů byly 

tyto síly redukovány na dvě samostatné záchranné roty s dislokací v Rakovníku a 

Olomouci a jeden záchranný útvar HZS v Hlučíně. Příslušníci a technika bývalých 

záchranných praporů byli částečně začleněni do nově vzniklých dvou lehkých 

motorizovaných praporů a dvou ţenijních praporů, čímţ došlo k navýšení počtu 

vojáků nasaditelných v zahraničních operacích o 2200 vojáků. Vyčleňování sil a 

prostředků AČR pro nasazení v rámci IZS se díky této reorganizaci časově prodlouţilo 

aţ na 24 hod. oproti vyčleňování sil záchranných praporů, ale zároveň se zvýšilo 

mnoţství pouţitelných sil a prostředků. Tyto síly a prostředky poskytují převáţně 

vševojskové  a podpůrné  útvary AČR, proto je pak jejich nasazení sloţitější, časově 

náročnější a nelze počítat s jejich dlouhodobým nasazením, jak tomu bylo u zrušených 

záchranných praporů. Nově vzniklé vojenské záchranné útvary – 2 samostatné 

záchranné roty si zachovaly status jednotek civilní ochrany v míru i za válečného 

stavu a poskytování pomoci a podpory základních sloţek IZS při záchranných a 

likvidačních pracích, přičemţ se nepočítá s jakýmkoli bojovým pouţitím těchto 

útvarů. 

 Samostatná záchranná rota Rakovník a Olomouc mají celorepublikovou 

působnost a kaţdá z těchto rot vyčleňuje pro nasazení v rámci IZS osoby a prostředky 

do dekontaminačního odřadu,  odřadu pro evakuaci při povodních, odřadu pro 

výstavbu materiální základny humanitární pomoci a v neposlední řadě záchranný 

humanitární odřad ve pospěch OSN – UNSAS (Systému pohotovostních ujednání 
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OSN), pro nasazení v zahraniční operaci, přičemţ vyčleněné síly jsou v neustálé 

pohotovosti k jejich pouţití. 

 Samostatná záchranná rota je sloţena z velení, štábu, záchranné čety, čety 

chemické ochrany a čety podpory, o celkovém počtu 104 vojáků a 11 občanských 

zaměstnanců. Ke zvýšení efektivnosti by bylo vhodné a ţádoucí začlenit SZR do 

základních sloţek ve struktuře IZS a umoţnit tak přímé vyţadování cestou operačních 

a informačních středisek IZS. Plošná působnost by měla odpovídat dislokaci útvarů 

podle krajů, pro samostatná záchranná rota Rakovník by to byla oblast Čech a 

samostatná záchranná rota  Olomouc oblast Moravy a Slezska. Podle mého názoru  je 

ţádoucí zavedení nové techniky o které bylo v práci výše pojednáno. Jedná se 

například o mobilní laboratoř, moderní průzkumné vozidlo, kontejnerové nosiče, 

terénní tahače návěsů, nízkopodlaţní návěsy, automatická pytlovačka písku, moderní 

protipovodňové stěny, těţký technický kontejner, pásové rypadlo s hydraulickým 

kladivem a hydraulickými nůţkami, mobilní jeřáb s nosností 100 tun, velkokapacitní 

elektrocentrály,  kontejner pro dekontaminaci osob, speciální zařízení dekontaminaci 

vnitřních prostorů vozidel a citlivých materiálů, střední kolový nakladač, 

velkokapacitní čerpadla, atd. Zavedením této techniky by se mnohonásobně zvýšily 

moţnosti nasazení sil SZR v rámci IZS. Ke zvýšení akceschopnosti navrhuji  vytvořit 

nové odřady jako je povodňový, havarijní a vyprošťovací odřad, odřad pro 

vyhledávání a záchranu osob či výjezdovou směnu. Struktura těchto odřadů by byla  

dána podle konkrétní situace a doby pohotovosti  těchto odřadů by měly být rozděleny 

na pracovní a mimopracovní dobu. Finanční náklady na provoz a modernizaci útvarů 

by hradilo společně ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, podílely by se i kraje a  

obce s rozšířenou působností.   

  Podle mého názoru existují tři varianty dalšího vývoje samostatných 

záchranných rot. První variantou je zrušení těchto útvarů a přenesení jejich úkolů do 

působností ţenijní praporů, další moţnost je zachování záchranných útvarů v AČR ve 

stávajícím stavu nebo jejich převedení do struktury ţenijních praporů. V neposlední 

řadě se naskýtá varianta převedení Vojenských záchranných útvarů do působnosti 

ministerstva vnitra jako součásti struktury Hasičského záchranného sboru obdobně 

jako tomu bylo  v případě Záchranného útvaru v Hlučíně. Poslední varianta je podle 

mého názoru pro  nejlepší vyuţití sil a prostředků v rámci IZS nejvhodnější. Převodem 

záchranných útvarů do struktury  HZS by se zjednodušilo a usnadnilo nasazení sil a 
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prostředků ve prospěch IZS a útvary by se mohly plnohodnotně věnovat daným 

úkolům.  

Důleţitým úkolem záchranných útvarů je jejich nasazení k plnění úkolů v 

zahraničních záchranných a humanitárních operacích pod mandátem EU a NATO. 

Ať uţ bude budoucí vývoj záchranných útvarů jakýkoli, je důleţité zachovat 

schopnosti státu samostatně zvládat mimořádné události na vlastním území, ale rovněţ 

se podílet na pomoci v zahraničí v rámci členství v NATO, EU a dalších 

mezinárodních organizacích.  

Cílem této mé práce bylo představit síly a prostředky samostatných záchranných 

rot, jejich určení a moţnosti. Navrhnout zvýšení moţností  samostatných záchranných 

rot, zejména  zavedením nové techniky a  prostředků. Dále  představit vlastní vizi  

těchto jednotek a moţnosti,  jakým směrem se mají dále ubírat. Tento cíl byl dosaţen. 

Další moţnost vyuţití  bakalářské práce vidím jako návrh na modernizaci  a jako 

podklad  pro dlouhodobou vizi  samostatných záchranných rot. 
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9. Seznam zkratek  

AČR Armáda České republiky 

CO Civilní ochrana (do roku 1992 Civilní obrana) 

CPO Civilní protiletecká ochrana 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

GŠ AČR Generální štáb Armády České republiky 

HÚ CO Hlavní úřad civilní ochrany 

HZS  Hasičský záchranný sbor  

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

IZS Integrovaný záchranný systém 

MO Ministerstvo obrany 

MU Mimořádná událost 

MV Ministerstvo vnitra 

NGŠ AČR Náčelník Generálního štábu Armády České republiky 

NATO Severoatlantické aliance 

NCRS-NATO Systém reakce a krizi severoatlantické aliance 

TWH Technická pomocná sluţba (Německá sluţba) 

OPIS IZS Operační a informační středisko integrovaného záchranného systémů 

OSN Organizace spojených národů 

UNSAS Systém pohotovostních ujednání-Organizace spojených národů 

OS ČR Ozbrojené síly České republiky 

PČR Policie České republiky 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SOC AČR Stálé operační centrum Armády české republiky 

SZR Samostatná záchranná rota 

UIISC Jednotka výuky a zásahu v oblasti civilní bezpečnosti (Francouzská sloţka) 

ZZS Zdravotní záchranná sluţba 

VZÚ Vojenské záchranné útvary 

zpr Záchranný prapor 
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Příloha č. 1  

Cílová struktura společných sil v AČR 

Velitelství společných sil

 

4.brn

Ţatec

7.mb

Hranice

13.db

Jince 

15.ţb

Bechyně

14.blogp

Pardubice

31.brchbo

Liberec

53.bPS EB

Opava

Velitelství výcviků

- Voj.aka. Vyškov

104.zabpr

Olomouc

101.spojpr

Lipník n/Bečvou

103.StřCIMIK

 Lipník n/Bečvou

41.mpr

Ţatec

42.mpr

Tábor

43.vmpr

Chrudim

44.lmopr

Jindřichův Hradec

71.mpr

Hranice

72.mpr

Přáslavice

73.tpr

Přáslavice

74.lmopr

Bučovice

131.smdo

Jince

132.smdo

Jince

102.pzpr

Prostějov

151.ţpr

Bechyně

152.ţpr

Rakovník

153 ţrp

Olomouc

szr

Rakovník

szr

Olomouc

141.záspr

Pardubice

142.pro

Klatovy

143. záspr

Pardubice

311.prrchbo

Liberec

312.rrchbo

Liberec

314.CVZHN

Hostivice

531.prPS

Čáslav

532.prEB

Opava

Institut výcviku

 

Institut karier. 

vzdělání

 

Doktrinální

 institut

Institut jazykové

přípravy

CSTT 

 

Školní

prapor

Prapor

zabezpečení

SOVZ

4x

21.zTL

Čáslav

22.zL

Náměšť n/Oslavou

23.zVrL

Přerov

24.zDL

Praha-Kbely

Správa letiště

Pardubice

25.plrb

Strakovice

26.bVŘPz

Stará Boleslav

251.plro

Strakonice

252.plro

Strakonice

Stř VŘ

Stará Boleslav

pr RLPz

Větrušice

Stř ŘLP

Praha

przab

Stará Boleslav
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Seznam zkratek ve struktuře společných sil 

blogp brigáda logistické podpory stř ŘLP středisko řízení letového provozu 

brn brigáda rychlého nasazení stř VŘ středisko velení a řízení 

CSTT 
centrum simulačních a 

trenaţérových technologií 
szr samostatná záchranná rota 

CVZHN 
centrum výstrahy zbraní 

hromadného ničení 
tpr tankový prapor 

db dělostřelecká brigáda vmpr 
výsadkový 

 mechanizovaný prapor 

lmopr 
lehký  

motorizovaný prapor 
VŘ VzS 

systém velení  

a řízení vzdušných sil 

mb mechanizovaná brigáda záspr zásobovací prapor 

mpr mechanizovaný prapor zDL základna dopravního letectva 

plrb 
protiletadlová 

raketová brigáda 
zL základna letectva 

prrchbo 
prapor radiační, chemické a 

biologické ochrany 
zTL základna taktického letectva 

przab prapor zabezpečení zVrL základna vrtulníkového letectva 

pzpr průzkumný prapor ţb ţenijní brigáda 

spojpr spojovací prapor ţpr ţenijní prapor 
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Příloha č. 2 

Přehled sil a prostředků vyčleňující AČR pro IZS 

Odřad vyčleňuje a 

sestavuje 

Název nebo 

charakteristika odřadu 

Moţnosti a charakter provádění 

záchranných prací jednotkami 

odřadů 

Počty vyuţitelné specializované 

techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 

pohotovosti k 

výjezdu 

Samostatná záchranná 

rota  Rakovník 

Humanitární  základna a 

stavební  tým 

Převoz materiálu a vybudování 

nouzového tábora 

Materiální základna humanitární 

pomoci 

s kapacitou 450 osob 

Do 30 osob 

24/6 hodin při 

vzniku rozsáhlé 

MU a ţádosti 

OPIS IZS 

24 h - předání 

Samostatná záchranná 

rota  Olomouc 

Humanitární  základna a 

stavební  tým 

Převoz materiálu a vybudování 

nouzového tábora 

Materiální základna humanitární 

pomoci 

s kapacitou 450 osob 

Do 30 osob 

24/6 hodin při 

vzniku rozsáhlé 

MU a ţádosti 

OPIS IZS 

24 h - předání 

44. lehký 

motorizovaný prapor 

Jindřichův 

Hradec 

Humanitární  základna a 

stavební  tým 

Převoz materiálu a vybudování 

nouzového tábora 

Materiální základna humanitární 

pomoci 

s kapacitou 450 osob 

Do 30 osob 

24/6 hodin při 

vzniku rozsáhlé 

MU a ţádosti 

OPIS IZS 

24 h - předání 

74. lehký 

motorizovaný prapor 

Bučovice 

Humanitární  základna a 

stavební  tým 

Převoz materiálu a vybudování 

nouzového tábora 

Materiální základna humanitární 

pomoci 

s kapacitou 450 osob 

Do 30 osob 

24/6 hodin při 

vzniku rozsáhlé 

MU a ţádosti 

OPIS IZS 

24 h - předání 

Samostatná záchranná 

rota  Rakovník 

Odřad k evakuaci 

osob při povodních 

Evakuace osob ze zatopených 

oblastí 

2 x PTS 10 

2 x tahač + valník 

1x velitelský automobil 

Do 10 osob 

24/6 hodin při 

vzniku rozsáhlé 

povodně a 

ţádosti OPIS IZS 

Samostatná záchranná 

rota  Olomouc 

Odřad k evakuaci 

osob při povodních 

Evakuace osob ze zatopených 

oblastí 

2 x PTS 10 

2 x tahač + valník 

1x velitelský automobil 

Do 10 osob 

24/6 hodin při 

vzniku rozsáhlé 

povodně a 

ţádosti OPIS IZS 

151. ţenijní prapor 

Bechyně 

Odřad k evakuaci 

osob při povodních 

Evakuace osob ze zatopených 

oblastí 

2 x PTS 10 

2 x tahač + valník 

1x velitelský automobil 

Do 10 osob 

24/6 hodin při 

vzniku rozsáhlé 

povodně a 

ţádosti OPIS IZS 

44. lehký 

motorizovaný prapor  

Jindřichův 

Hradec 

Odřad k převozu 

humanitární  pomoci a 

nouzovému zásobování 

Převozu humanitární pomoci a 

zásobování, evakuace osob 

1x automobil valník 

Do 10 osob 

24/6 hodin při 

vzniku rozsáhlé 

mimořádné 

události a ţádosti 

OPIS IZS 

74. lehký 

motorizovaný prapor 

Bučovice 

Odřad k převozu 

humanitární  pomoci a 

nouzovému zásobování 

Převozu humanitární pomoci a 

zásobování, evakuace osob 

1x automobil valník 

Do 10 osob 

24/6 hodin při 

vzniku rozsáhlé 

mimořádné 

události a ţádosti 

OPIS IZS 



 2 

Odřad vyčleňuje a 

sestavuje 

Název nebo 

charakteristika odřadu 

Moţnosti a charakter provádění 

záchranných prací jednotkami 

odřadů 

Počty vyuţitelné specializované 

techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 

pohotovosti k 

výjezdu 

151. ţenijní prapor 

Bechyně 

Vyprošťovací 

odřad 

Vyproštění vozidel při 

kalamitní situaci na 

komunikacích 

1x vyprošť. T 72 + 1x tahač 

s valníkem, 

Celkem 10 osob, 

nebo 

1x AV 15 T815 + 1x velitelský 

automobil 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 

152. ţenijní prapor 

Rakovník 

Vyprošťovací 

odřad 

Vyproštění vozidel při 

kalamitní situaci na 

komunikacích 

1x vyprošť. T 72 + 1x tahač 

s valníkem, 

Celkem 10 osob,nebo 

1x AV 15 T815 + 1x velitelský 

automobil 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 

153. ţenijní prapor 

Olomouc 

Vyprošťovací 

odřad 

Vyproštění vozidel při 

kalamitní situaci na 

komunikacích 

1x vyprošť. T 72 + 1x tahač 

s valníkem, 

Celkem 10 osob,nebo 

1x AV 15 T815 + 1x velitelský 

automobil 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 

151. ţenijní prapor 

Bechyně 

Odřad k zabezpeč. 

průjezdnosti na 

komunikacích 

a ve městech 

Zemní práce k zabezpečení 

průjezdnosti na komunikacích 

a ve městech 

1x kolový nakladač KN 

1x tahač s podvalníkem 

2 x automobil sklápěcí 

Celkem do 10 osob 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 

152. ţenijní prapor 

Rakovník 

Odřad k zabezpeč. 

průjezdnosti na 

komunikacích 

a ve městech 

Zemní práce k zabezpečení 

průjezdnosti na komunikacích 

a ve městech 

1x kolový nakladač KN 

1x tahač s podvalníkem 

2 x automobil sklápěcí 

Celkem do 10 osob 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 

153. ţenijní prapor 

Olomouc 

Odřad k zabezpeč. 

průjezdnosti na 

komunikacích 

a ve městech 

Zemní práce k zabezpečení 

průjezdnosti na komunikacích 

a ve městech 

1x kolový nakladač KN 

1x tahač s podvalníkem 

2 x automobil sklápěcí 

Celkem do 10 osob 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 

152. ţenijní prapor 

Rakovník 

Odřad pro nouzové 

přemostění 

Přemostění komunikace do 

20 m při rozsáhlých povodních 

2 x AM 50 

1x velitelský automobil 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 

153. ţenijní prapor 

Olomouc 

Odřad pro nouzové 

přemostění 

Přemostění komunikace do 

20 m při rozsáhlých povodních 

2 x AM 50 

1x velitelský automobil 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 

151. ţenijní prapor 

Bechyně 

Odřad k provádění 

zemních prací 

Zemní práce – rýhování, 

hloubení , naváţka zeminy 

1x autorypadlo UDS nebo nakladač, 

1x buldozer; 1x tahač + podvalník; 

1x automobil sklápěcí; 1x velitelský 

autom.. Do 10 osob 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 

152. ţenijní prapor 

Rakovník 

Odřad k provádění 

zemních prací 

Zemní práce – rýhování, 

hloubení , naváţka zeminy 

1x autorypadlo UDS nebo nakladač, 

1x buldozer; 1x tahač + podvalník; 

1x automobil sklápěcí; 1x velitelský 

autom. Do 10 osob 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 
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Odřad vyčleňuje a 

sestavuje 

Název nebo 

charakteristika odřadu 

Moţnosti a charakter provádění 

záchranných prací jednotkami 

odřadů 

Počty vyuţitelné specializované 

techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 

pohotovosti k 

výjezdu 

153. ţenijní prapor 

Olomouc 

Odřad k provádění 

zemních prací 

Zemní práce – rýhování, 

hloubení , naváţka zeminy 

1x autorypadlo UDS nebo nakladač, 

1x buldozer; 1x tahač + podvalník; 

1x automobil sklápěcí; 1x velitelský 

autom. Do 10 osob 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 

151. ţenijní prapor 

Bechyně 

Odřad k provádění 

trhacích a 

demoličních prací 

Podpora provádění trhacích 

a demoličních prací při 

ledových povodních a jiné 

potřebě 

Podpora provádění trhacích 

a demoličních prací při 

ledových povodních a jiné potřebě 

24/6 hodin při 

vzniku kalamitní 

situace a ţádosti 

OPIS IZS 

Ústřední vojenský 

zdravotní ústav 

Praha 

Speciální mobilní 

biologický tým 

Epidemiologická šetření, odběr 

vzorků biologického materiálu 

nebo prostředí. 

Identifikace biologických agens 

na místě, eventuálně přeprava 

vzorků do stacionárních 

laboratoř 

1 x speciální zásahové vozidlo 

BIOMASTER nebo BIOROVER, 

identifikační technika, odběrové 

soupravy, ochranné obleky OPCH-90 

PO s VDP-60 PLUTO, OCHOM-99 

INT nebo EXT, dekontaminační 

technika pro vlastní tým 

Do 4 osob 

2 hodiny 

Ústřední vojenský 

zdravotní ústav 

Praha 

Stacionární 

mikrobiologická 

laboratoř 

Identifikace biologických agens 
mikrobiologická laboratoř 

Do 4 osob 
4 hodiny 

314. CV ZHN 

Hostivice-Břve 

Letecká skupina 

radiačního průzkumu  

Provádění vzdušného 

radiačního průzkumu 

IRIS (pozn. podmíněno zajištěním 

vrtulníku) 2 osoby 
6 hodin 

24. základna  

dopravního 

letectva  Praha 

Letecká skupina 

radiačního průzkumu 

Podřízenost: SOC MO 

Úkol: vzdušný radiační 

průzkum 

1x vrtulník Mi-17 

Posádka – 3 osoby 
6 hodin 

31. brchbo 

Liberec 

Druţstvo radiačního a 

chemického průzkumu 

Monitorování radiační a 

chemické situace z hlediska 

výskytu současných bojových 

otravných látek 

2 x průzkumné chemické vozidlo 

(BRDM 2 rch, nebo LR rch) 

6 osob 

24 hodin 

(6 hodin pro 

ARMS) 

Samostatná záchranná 

rota  Rakovník 

Dekontaminační 

odřad-osoby 

Dekontaminace osob od 

biologických, chemických 

a radiologických látek 

1 x ACHR 90, 1 x souprava 

dekontaminace osob SDO,  1 x T 815, 

8 osob + velení 

24/4 h při vzniku 

rozsáhlé MU a 

ţádosti OPIS IZS 

Samostatná záchranná 

rota  Olomouc 

Dekontaminační 

odřad-osoby 

Dekontaminace osob od 

biologických, chemických 

a radiologických látek 

1 x ACHR 90, 1 x souprava 

dekontaminace osob SDO,  1 x T 815, 

8 osob + velení 

24/4 h při vzniku 

rozsáhlé MU a 

ţádosti OPIS IZS 

31. brchbo 

Liberec 

Dekontaminační 

odřad-osoby 

Dekontaminace osob od 

biologických, chemických 

a radiologických látek 

1 x ACHR 90, 1 x souprava 

dekontaminace osob SDO,  1 x T 815, 

8 osob + velení 

24/4 h při vzniku 

rozsáhlé MU a 

ţádosti OPIS IZS 

31. brchbo 

Liberec 

Dekontaminační 

odřad-osoby 

Dekontaminace osob od 

biologických, chemických 

a radiologických látek 

1 x ACHR 90, 1 x souprava 

dekontaminace osob SDO,  1 x T 815, 

8 osob + velení 

24/4 h při vzniku 

rozsáhlé MU a 

ţádosti OPIS IZS 

31. brchbo 

Liberec 

Dekontaminační 

odřad-osoby 

Dekontaminace osob od 

biologických, chemických 

a radiologických látek 

1 x ACHR 90, 1 x souprava 

dekontaminace osob SDO,  1 x T 815, 

8 osob + velení 

24/4 h při vzniku 

rozsáhlé MU a 

ţádosti OPIS IZS 

Samostatná záchranná 

rota  Rakovník 

Dekontaminační 

odřad-technika 

Dekontaminace techniky 

a terénu od biologických, 

chem. a radio. látek 

2 x automobil chemický rozstřikovací 

ACHR 90, 1 x linka 82,  

1 x nákl. automobil T-815 

8 osob + velení 

24/4 h při vzniku 

rozsáhlé MU a 

ţádosti OPIS IZS 
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Odřad vyčleňuje a 

sestavuje 

Název nebo 

charakteristika odřadu 

Moţnosti a charakter provádění 

záchranných prací jednotkami 

odřadů 

Počty vyuţitelné specializované 

techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 

pohotovosti k 

výjezdu 

Samostatná záchranná 

rota  Olomouc 

Dekontaminační 

odřad-technika 

Dekontaminace techniky 

a terénu od biologických, 

chem. a radio. látek 

2 x automobil chemický rozstřikovací 

ACHR 90, 1 x linka 82,  

1 x nákl. automobil T-815 

8 osob + velení 

24/4 h při vzniku 

rozsáhlé MU a 

ţádosti OPIS IZS 

31. brchbo 

Liberec 

Dekontaminační 

odřad-technika 

Dekontaminace techniky 

a terénu od biologických, 

chem. a radio. látek 

2 x automobil chemický rozstřikovací 

ACHR 90, 1 x linka 82,  

1 x nákl. automobil T-815 

8 osob + velení 

24/4 h při vzniku 

rozsáhlé MU a 

ţádosti OPIS IZS 

31. brchbo 

Liberec 

Dekontaminační 

odřad-technika 

Dekontaminace techniky 

a terénu od biologických, 

chem. a radio. látek 

2 x automobil chemický rozstřikovací 

ACHR 90, 1 x linka 82,  

1 x nákl. automobil T-815 

8 osob + velení 

24/4 h při vzniku 

rozsáhlé MU a 

ţádosti OPIS IZS 

31. brchbo 

Liberec 

Dekontaminační 

odřad-technika 

Dekontaminace techniky 

a terénu od biologických, 

chem. a radio. látek 

2 x automobil chemický rozstřikovací 

ACHR 90, 1 x linka 82,  

1 x nákl. automobil T-815 

8 osob + velení 

24/4 h při vzniku 

rozsáhlé MU a 

ţádosti OPIS IZS 

Ústřední vojenský 

zdravotní ústav 

Těchonín 

Hospitalizační a 

izolační báze 

Izolace a léčení osob se 

závaţnými nákazami, 

vyţadující zajištění na 

nejvyšším stupni biologické 

bezpečnosti (biosafety, Level 

3-4) 

Stacionární zařízení se 4 lůţky 

intenzivní 

péče bez lékařského zabezpečení 

1 osoba 

24 hodin 

Nemocniční základna 

Hradec Králové 

Mobilní 

zdravotnický tým 

Posílení odborných kapacit ve 

stálých nemocnicích podle 

místa zásahu 

1 x aut. sanitní LR 130, 

3 osoby 
12 hodin 

Nemocniční základna 

Olomouc 

Mobilní 

zdravotnický tým 

Posílení odborných kapacit ve 

stálých nemocnicích podle 

místa zásahu 

1 x aut. sanitní LR 130, 

3 osoby 
12 hodin 

Ústřední vojenský 

veterinární ústav 

Hlučín 

Vojenská veterinární 

zásahová skupina 

Zásah při vzniku nákaz zvířat a 

zoonóz, epizootologické 

šetření, zásah při likvidaci 

následků ţivelných katastrof a 

havárií, odběr, odvoz a vyšetření 

vzorků, imobilizace zvířat, odborná 

činnost spojená s dekontaminací 

zvířat a asanačními pracemi 

Speciální zásahová skupina o počtu 

8 osob, 2 x speciální zásahové vozidlo 

podle situace, speciální odběrová 

technika, soupravy na imobilizaci 

zvířat,dekontaminační technika, 

izolační  ochranné oděvy 

12 hodin 

24. základna  

dopravního 

letectva Praha 

Posádka vrtulníku 

v pohotovosti SAR 

Záchrana a evakuace osob, 

průzkum místa události, 

přeprava záchranářských týmů 

IZS Podřízenost: RCC 

Úkol: činnost AČR ve prospěch 

IZS, záchrana osob v ohroţení 

1 x vrtulník SAR (W-3A Sokol) 

vyčleněný k zabezpečení letecké 

pátrací a  záchranné sluţby 

Posádka – 3 osoby + 2 palubní 

záchranáři 

10 min - den 

20 min - noc 
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Odřad vyčleňuje a 

sestavuje 

Název nebo 

charakteristika odřadu 

Moţnosti a charakter provádění 

záchranných prací jednotkami 

odřadů 

Počty vyuţitelné specializované 

techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 

pohotovosti k 

výjezdu 

23. základna 

vrtulníkového 

letectva  Přerov 

Posádka vrtulníku 

v pohotovosti SAR 

Záchrana a evakuace osob, 

průzkum místa události, 

přeprava záchranářských týmů 

IZS Podřízenost: RCC 

Úkol: činnost AČR ve prospěch 

IZS, záchrana osob v ohroţení 

1 x vrtulník SAR (W-3A Sokol) 

vyčleněný k zabezpečení letecké 

pátrací a  záchranné sluţby 

Posádka – 3 osoby + 2 palubní 

záchranáři 

10 min - den 

20 min - noc 

23. základna 

vrtulníkového 

letectva  Přerov 

Nenadálé úkoly – 

plnění úkolů ve 

prospěch IZS 

Záchrana osob z postiţených 

oblastí, přeprava osob 

a materiálu, vzdušný průzkum 

Podřízenost: SOC MO 

1 x Mi 17 /171š s palubním jeřábem 

LPG 150 s nosností do 150 kg. 

Celková přepravní kapacita 

1 vrtulníku - 20 osob bez výstroje, 

nebo 4 tuny nákladu v kabině, 

nebo 3 tuny nákladu v podvěsu pod 

vrtulníkem. Vytrvalost letu je 100 min 

bez přídavné nádrţe a 150 minut 

s přídavnou nádrţí v kabině. 

Posádka – 3 osoby, 1 palubní 

záchranář 

6 hodin 

24. základna  

dopravního 

letectva Praha 

Odřad leteckého 

hašení 

Letecké hašení ve vojenských 

újezdech a rozsáhlé poţáry na 

území ČR 

1 x vrtulník W-3A Sokol 

Posádka – 3 osoby 
6 hodin 
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Příloha č 3 

 

 

 

 

Technika a prostředky samostatné záchranné roty Olomouc 

 

Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

 

Automobil UAZ 469 je osobní terénní automobil. 

UAZ 469 CH je vybaven přístroji k plnění úkolů 

radiačního a chemického průzkumu. 

TTD: 

Uţitečná hmotnost - 2 os. + 600 kg (7 + 100 kg) 

Spotřeba paliva - 19 litrů BA/100 km 

Hloubka brodu  - 0,7 m 

 

Automobil Land Rover 110 Defender je osobní a 

speciální terénní automobil. Zabezpečující 

přepravu osob a nákladu jak na silnici, tak 

v terénu. 

TTD: 

Uţitečná hmotnost - 5 osob + 450 kg 

Hloubka brodění    - 500 mm 

Spotřeba paliva      - 12,6 litrů MN/100 km 

   

Universální nakladač čelní UNC 060. Pouţívá se 

k nakládání, přemisťování a hrnutí zemin nebo 

jiného materiálu. Také ke hloubení rýh,  jam a pro 

odstraňování sutin. 

TTD: 

Provozní hmotnost - 2500 kg 

Objem   lopaty       - 0.390 m3 
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Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

 

Lehký dvounápravový nákladní automobil AVIA 

je ve všech verzích určen pro přepravu materiálu 

po komunikacích. 

TTD: 

Uţitečná hmotnost - 3 osob + 3000 kg 

Spotřeba paliva      - 13,8 litrů NM/100 km 

 

Vozidlo PV3S ARS 12 M je určeno 

k dekontaminaci výzbroje a bojové techniky. 

Můţe připravovat dekontaminační směsi, ohřívat 

vodu, postřikovat nebo umývat cesty či terén a 

v nezbytných případech hasit poţáry. 

TTD: 

Obsah nádrţe                 - 2,5 m3 

Výkon čerpadla              - 600 l/min. 

    

CAS 25 Liaz 18,29, je určena k přepravě úplného 

poţárního druţstva 1 + 8 s příslušenstvím 

potřebným k provedení poţárního zásahu vodou 

nebo pěnou z vlastních nádrţí či jiných zdrojů 

hasicích látek. 

TTD: 

Nádrţ na vodu              - 2 500 l (+ 400 pěnidla) 

Celková hmotnost     - 16 000 kg 

 

Nákladní automobil TATRA 815 VVN 6x6 je 

terénní vozidlo, které je určené k přepravě osob a 

uţitečného nákladu. Dále je vybaven navíjecím 

zařízením a automatickým huštěním pneumatik. 

TTD: 

Uţitečná hmotnost  - 4 osob + 8000 kg 

Brodivost                 - 1400 mm 

Spotřeba paliva        -  37 litrů NM/100 km 
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Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

 

Sklápěčkový třínápravový automobil T 815 6x6 

S3 o vysoké průchodnosti a třístranně sklopnou 

korbou, je určen pro přepravu různých nákladů 

v těţkých terénních podmínkách. 

TTD: 

Uţitečná hmot.     - 2 osoby + 15 000 kg 

Hloubka brodu      - 0,8 m 

Spotřeba paliva     - 31,5 litrů NM/ 100 km 

 

Autojeřáb T 815  AD 20 je určený pro stavební a 

montáţní práce i v těţkém terénu.  

TTD: 

Nosnost                                   - 20 000 kg 

Délka výloţníku s nástavcem - 28, 8 m 

Dovolená hmotnost přívěsu    - 18 000 kg 

      

 T 815 UDS-214 je univerzální dokončovací stroj 

s pouţitím vhodných přídavných zařízení i na 

výkopové a další zemní práce. Případně také 

odstraňování trosek, závalů nebo k impro-

vizovanému zvedání břemen. 

TTD: 

Výkonnost                            - 115 m
3
/h 

Vodorovný dosah                 - 10 500 mm 

  

 

115 m3/h 

 

Cisternový kontejnerový automobil CITRA-M je 

určen pro přepravu, zásobování, čerpání a 

vydávání pitné vody v polních podmínkách. Je 

vyuţitelný i pro skladování pitné vody po určitou 

dobu. 

   TTD: 

Objem na vodu                            - 7870 litrů 

Čerpané mnoţství vody               - 200 l/min 

Sací schopnost / dopravní výška  - 6 / 30 m 
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Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

 

Vozidlo  T 815 ACHR 90 je určeno 

k dekontaminaci vozidel a osob. Můţe 

připravovat dekontaminační směsi, vyvíjet 

vysokotlakou horkou vodu, postřikovat nebo 

umývat cesty, či terén  teplou vodou a hasit 

poţáry. 

TTD: 

Obsah nádrţí                           - 6 m3  

Tlak vody při dekontaminaci  - 9 MPa 

 

Cisternová automobilová stříkačka T 815 CAS 32 

je určená na hašení poţárů vysoce hořlavých 

látek. Je přizpůsobená na rychlý zásah i ve 

městech s nedostatkem vody. 

TTD: 

Objem nádrţe na vodu     - 8000 litrů 

Jmenovitý průtok vody    - 3200 l/ min 

 

Automobilová plošina T 815 PP 27 je určená pro 

zásahy ve výškách do 27 m. Plošina se vyuţívá 

k dopravě hasicích látek nezavodněným potrubím. 

TTD: 

Boční dosah                   - 15 m  

Maximální zátěţ v koši -  400 kg 

 

TATRA T 815 8x8 VVN je terénní vozidlo 

určené pro přepravu nákladů a osob na pozemních 

komunikacích, lesních a polních cestách, v terénu 

a k tahání přívěsů. 

TTD: 

Uţitečné zatíţení            - 20 400 kg 

Brodivost                        - 1200 mm 
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Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

 

Automobil TATRA T 815 8x8 VT je určen jako 

tahač těţkých přívěsů a podvalníků typu P 32, P 

50 a P 50 N, které jsou pro převoz automobilní a 

tankové techniky na silnicích a v terénu. 

TTD: 

Max. hmot. přívěsu – terén / silnice - 15  / 70  t 

Brodivost                                  - 1400 mm 

Základní spotřeba                    - 46 l NM /100 km 

 

Vozidlem „TATRA T 815  AV 15  lze  provádět 

vyprošťování  techniky a pásových vozidel, odsun 

techniky vlečením na tyči nebo lanech. Náročné 

jeřábové práce, svářecí a řezací práce elektrickým 

proudem.  

TTD: 

Nosnost                                             - 15 000 kg 

Taţná síla  navijáku  na  tah dozadu -  15 000 kp 

 

Autobus C 734 je určen především pro linkovou 

dopravu. Má pneumaticky odpruţené nápravy, 

mechanickou převodovku a hydraulické 

servořízení 

TTD: 

Počet míst k sezení - 45 cestujících + řidič 

Počet míst ke stání  - 27 cestujících 

Celková hmotnost   - 15 800 kg 

    

Kolový nakladač KN-251 je určen k provádění 

nejrůznějších ţenijních prací, odstraňování sutin a 

k nejrůznějším úpravám terénu. 

TTD: 

Hmotnost                               -  24 930 kg 

Objem lopaty                         -  2,6 aţ 3,1 m³ 

Výkon při nakládání zeminy -  200 m³/hod 
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Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

 

Cisternová nádrţ C 180 V je na podvozku PAJ – 

1 a je určena pro pitnou vodu.  

TTD: 

Jmenovitý obsah vody v nádrţi  - 1000 litrů 

Maximální rychlost                    -  80 km/h 

 

    

Osvětlovací vozík LT6K a elektrocentrála  je 

určena na nouzové osvětlení pracovní plochy 

pomocí teleskopického stoţáru  a zdroj elektrické 

energie. 

TTD: 

Jmenovitý výkon         - 7  kW 

Hmotnost                     - 1050  kg 

Max.výška věţe           - 9 m 

 

Elektrocentrály 30 kW  slouţí jako energetický 

zdroj střídavého proudu k osvětlení a napájení 

různých třífázových a jednofázových spotřebičů. 

TTD: 

Jmenovitý výkon         - 37,5 kW 

Jmenovitý proud         - 54 A 

Spotřeba paliva           - 10,5 litrů NM/ hod 

 

Mycí zařízení MZ-82 je určeno pro hrubou očistu, 

mytí a oplach odmořovací a dezaktivační směsi 

z vnějších povrchů mobilní bojové techniky 

vodou. Dále moţnost čerpání vody ze zatopených 

oblastí. 

TTD: 

Jmenovitý průtok vody    - 1500 l/ min 

Kapacita                           - 50 vozidel/h 
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Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

 

Přívěs PV16-12 je dvounápravový valníkový 

přívěs s řiditelnou přední nápravou s dvoumontáţí 

pneumatik na obou nápravách. 

TTD: 

Uţitečná hmotnost      - 11 000 kg 

Loţná plocha / objem - 16,8 / 38 m
2
 

 

Nízkoplošinový přívěs P-50 N je šestinápravový 

přívěs s rovnou loţnou plochou,který je určený 

pro přepravu všech druhů materiálu kolové i 

pásové techniky a jiného materiálu do hmotnosti 

50 tun. 

TTD: 

Hmotnost uţitečného nákladu  - 50 000 kg 

Maximální rychlost                  - 60 km/h 

 

Vyprošťovací tank VT-72B se pouţívá se 

zejména k vyprošťování vozidel,vlečení 

havarované techniky,  provádění nezbytných 

terénních úprav a  poskytování technické pomoci. 

TTD: 

Maximální nosnost jeřábu        - 19 000 kg 

Max. taţná síla  navijáku          - 300 kN 

 

Speciální poţární obrněný tank SPOT-55 je verzí 

tanku T-55A, předurčenou k likvidaci všech 

druhů pozemních poţárů ve sloţitých terénních 

podmínkách, tj.lesů, plynovodů, rafinérií, 

povrchových dolů apod. 

TTD: 

Mnoţství vody   - 10 000 l + (2000 l pěnidla) 

Osádka 3 osoby (velitel, řidič, operátor) 
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Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

  

Pásový obojţivelný transportér PTS-10 je určen 

pro přepravu  kolových vozidel, obrněných 

transportérů a osob při překonávání vodních toků. 

TTD: 

Max. zatíţení při jízdě na souši   - 5 t 

Max. zatíţení při plavbě na vodě - 10 t 

Maximální rychlost na suchu/ vodě - 42 /10 km/h  

 

Souprava SDO je určena k dekontaminaci osob 

současně s automobilem ACHR-90/ PV3S ARS 

12 M. Hlavními prvky SDO jsou tři nafukovací 

stany s příslušenstvím. 

TTD: 

Kapacita   -  60 - 80 osob za hodinu *  

Počet současně sprchovaných osob  8 osob * 

(* SZR Olomouc nemá originální SDO) 

 

Postřikový rám POR-82 je určen nástřiku 

odmořovacích a dezinfekčních směsí. Pracuje ve 

spojení s PV3S ARS-12M nebo T 815 ACHR 90, 

který zabezpečuje přípravu a čerpání směsi. 

TTD: 

Výška projíţděné techniky -3400 mm (4 000 mm) 

Šířka projíţděné techniky  - 3000 mm (3 600 mm) 

Kapacita       - 50 vozidel/h 

 

Převozný dezinfekční přístroj PDP-2 je určen 

k provádění odmořování a dezinfekci prádla, 

výstroje. Při dezinfekci se pouţívá nasycená 

vodní pára  s přísadou dezinfekce.  

TTD: 

Kapacita souprav                       -  96 za hodinu. 

Odmořování a dezinfekce  při - 112 °C / 49 kPa. 
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Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

 

Zařízení C 921 SANIJET D18/50  je součástí T 

815 ACHR 90    

TTD: 

horká voda 95 °C o tlaku 9 MPa    - 14 dm
3
/min 

studená voda o tlaku 9 MPa           - 18 dm
3
/min 

teplá voda 38 °C o tlaku 0,4 MPa  - 50 dm
3
/min 

mokrá pára 120 °C o tlaku 2 MPa  - 550 kg/h 

suchá pára 190 °C o tlaku 2 MPa   - 300 kg/h 

 

Univerzální ekologický čerpací agregát UECA-

10-H je určen pro havarijní přečerpávání 

chemicky agresivních a hořlavých kapalin.Je 

součástí T 815 ACHR 90. 

TTD: 

Průtok                            -  4 aţ 19 l/s 

Dopravní výška             - 10 aţ 42  m 

Hmotnost agregátu        -  58   kg 

 

Plovoucí motorové čerpadlo Froggy je vhodné 

pro plnění hasičských cisteren a odčerpávání čisté 

i silně znečištěné vody ze sklepů, stavebních jam, 

zaplavených prostor. Je součástí T 815 ACHR 90. 

TTD: 

Výkon                                  - 700 l/ min 

Hmotnost                             -  21 kg 

 

Motorová řetězová pila HUSQVARNA 242 je 

určena  řezání dřeva případně střešní krytiny. 

TTD: 

Hmotnost         - 6,5 kg 

Výkon motoru - 4,1 kW 

Objem nádrţe  - 0,8 litrů 
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Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

 

Rozbrušovací motorová pila PARTNER K – 650 

AKTIVE je určena k řezání oceli a betonu pomocí 

rozbrušovacích kotoučů. 

TTD: 

Hmotnost          - 9,3 kg 

Výkon motoru  - 3,5 kW 

Objem motoru  - 71 cm
3
 

 

Vyprošťovací zařízení HOLMATRO je určena 

k provádění vyprošťovaní  osob z vozidel. Skládá 

se hydraulického agregátů, nůţek, rozpínaje. 

TTD: 

Hmotnost          - 3,2 kg 

 

Ochranná maska OM-90 zabezpečuje ochranu 

očí, dýchacího ústrojí a obličeje proti otravným a 

biologickým látkám v plynné nebo aerosolové 

podobě a radioaktivnímu prachu. Umoţňuje 

přijímat nápoje nebo potravu v kapalné formě. 

TTD: 

Hmotnost lícnice   - asi 0,475 kg 

 

FOP-96 slouţí k ochraně kůţe před parami, hrubě 

disperzním aerosolem a drobnými kapkami 

toxických, dráţdivých, agresivních či jinak 

škodlivých látek s perkutánním účinkem. 

TTD: 

Hmotnost FOP-96   - 2,6 kg 
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Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

 

OPCH-90 PO je určen k ochraně povrchu těla, 

proti vysoce toxickým výparům a pro práci 

s agresivními kapalinami. Jeho vnitřní prostor je 

izolován od vnějšího prostředí. 

TTD: 

Hmotnost celé soupravy   - 3,5 kg 

 

PA 80/90 jedná se o nezávislý vzduchový dýchací 

přístroj s automatickým přívodem vzduchu, který 

je určen pro boj s ohněm, poskytování pomoci 

pracovní, záchranářské a pro jiné pouţití 

v nedýchatelném ovzduší. 

TTD: 

Hmotnost                  -  10,8  kg 

 

Izolační autonomní vzduchový dýchací přístroj 

PSS-500 (fy Dräger) je určen k ochraně 

dýchacích cest nositele v nedýchatelném prostředí 

nezávisle na okolí. 

TTD: 

Hmotnost kompletu bez masky -  13 kg 

Doba pouţití                              -  45 min. 

 

DC-3E-98 je určeno k měření dávkového příkonu 

gama záření, zjišťování beta záření, k měření 

plošné aktivity povrchu kontaminovaného 

radioaktivními látkami. 

Rozsah měření: 

- gama záření od 0 μGy/h do 10 mGy/h 

-plošná aktivita od 0 Bq/cm2 do 30 000 Bq/cm2  
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Obrázek techniky /prostředku  Určení a nejdůleţitější technicko taktické údaje 

 

CHP-71 umoţňuje zjistit přítomnost a 

identifikovat otravné látky ve vzduchu, na terénu, 

vozidlech a odebírat vzorky kontaminovaných 

materiálů. 

TTD: 

Hmotnost      -  2,9 kg 

 

Čipový měřicí systém Dräger CMS je prostředek 

chemického průzkumu určený k detekci a 

stanovení nebezpečných látek v ovzduší. 

TTD: 

Celková hmotnost      - 0,73 kg 

Provozní doba            - 450 min 



 1 

Příloha č.4 

 

Dekontaminační místa  u JE TEMELÍN a JE DUKOVANY 

Dekontaminační místa  u JE Temelín Zřizuje Doba pohotovosti; 

Hlavní místo:  Štičí rybník u Německého dvora  

Záloţní místo: nezřizovat 

31.brchbo, 

Liberec 

MSO – 1  

11,5 hodin 

Hlavní místo:  Poţární nádrţ  před obcí Dolní Bukovsko  

Záloţní místo: Nový rybník u obce Sviny  
SZR Olomouc 

MSO – 2  

12 hodin 

Hlavní místo: Munický rybník od Vondrova 

Záloţní místo: hráz rybníka Naděje u obce Bavorovice 

31.brchbo, 

Liberec 

MSO – 3  

13,5 hodin 

Hlavní místo: Poţární nádrţ 2,5 km od. Protivína  

Záloţní místo: Tálínský rybník 4 km od. Protivína  
SZR Rakovník 

MSO – 4 

9 hodin 

Hlavní místo:  Borovanský rybník od Borovan  

Záloţní místo: Rybník Pilný od Bernartic 

31.brchbo, 

Liberec 

MSO - 5  

11,5 hodin 

 

Dekontaminační místa u JE Dukovany Zřizuje Doba pohotovosti 

Koţichovice  
31.brchbo, 

Liberec 

MSO – 1 

13 hodin 

Lukov  
31.brchbo, 

Liberec 

MSO – 2 

13 hodin 

Olbramovice  
31.brchbo, 

Liberec 

MSO – 3 

14,5 hodin 

Prosiměřice 

SZR  Olomouc 

MSO – 4 

8 hodin 

Moravské Bránice  – záloţní místo 
MSO – 5 

8 hodin 

Boskovštejn  

SZR Rakovník 

MSO – 6  

11 hodin 

Krokočín   - záloţní místo 
MSO – 7 

10 hodin 

 

Do doby pohotovosti pro zahájení dekontaminace (uvedené v tabulkách), která 

se začíná počítat od aktivace dekontaminačních odřadů na základě poţadavků 

oprávněných osob a připravenosti k přesunu, je zahrnuta předpokládaná doba přesunu 

dekontaminačního odřadu, při průměrné rychlosti 40 km/hod včetně doby 2 hodin, 

potřebných pro rozvinutí všech agregátů na místě a k provedení potřebných terénních 

úprav v místě dekontaminace. 


