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1 Úvod

Lidstvo bylo, je a bude sužováno kombinací mnohdy nep edvídatelných, dosud

nepochopených a svým zp sobem i fascinujících d kaz  toho, jakou silou p íroda disponuje.

Osudnou se stává skute nost, že budování složité a k životu pot ebné infrastruktury se už od

dávných dob situuje do oblastí, které se zdají z ekonomického hlediska nejvýhodn jší, ale

mnohdy, a což se v tšinou projeví až p íliš pozd , také se skrytými riziky. Uvést m žeme

nap íklad evropská hlavní m sta vybudovaná na velkých ekách, které byly historicky

prov enou výhodou z d vodu pohodlné a levné lodní dopravy, avšak v sou asnosti slouží

spíše turistickému ruchu. Co se však nezm nilo, je hrozba záplav, která znamená nebezpe í

pro obrovské množství lidí. D kazem m že být nap íklad povode  v roce 1997, která p esáhla

dokonce hranice mnoha kraj eské republiky, dále pak povode  v roce 2002, která zna

ochromila hlavní m sto Prahu. Pokra ovat bychom mohli úvahou i o nutnosti budování

vodních nádrží a p ehrad a s tím spojená rizika.

Na konci minulého století se také za ala ve v tší mí e ší it otázka globálního oteplování. Je to

jev, který lov k p ímo ovliv uje svým nezodpov dným p ístupem a nakládáním s p írodními

zdroji. Jev, který zp sobuje neovlivnitelné a nevratné zm ny, které se velkou mírou podílejí

na stále vzr stajících p ípadech nejr zn jších p írodních katastrof.

Není to ale globální oteplování a p íroda, co je lov ku nejv tším nep ítelem. Tím nejv tším

nep ítelem lov ku je lov k sám. Vytvá í kolem sebe sí  složitých infrastruktur,

využívajících vysoce rizikové faktory, jako jsou nap íklad objekty skladující velké množství

ho lavých i toxických látek, jaderné elektrárny a podobn . Jejich mnohá etná selhání již

v minulosti dokázala, že je nutno je bedliv  sledovat.

Nejen zde uvedené skute nosti logicky donutily civilizovanou spole nost položit si otázku, co

je pot eba k možné eliminaci t chto hrozeb, v asné prevenci a samoz ejm  k co nejú inn jší

likvidaci jejich následk . Jako odpov  na tuto otázku se státy po celém sv  rozhodly

vytvo it ucelený systém r zných složek, skupin a útvar , které by byly schopny dbát na

snížení rizika vzešlého z možných mimo ádných událostí, adekvátn  a rychle reagovat na

jejich vznik a vyvíjet profesionální opat ení k minimalizaci jejich následk , které jsou navíc

i dnešní hrozb  globálního terorismu bohužel v tšinou obrovské a nep edvídatelné.

eská republika, jakožto vysp lý stát, je hust  pokryta sítí nejr zn jších pr myslových

objekt , využívajících a produkujících velké množství nebezpe ných látek, p emž úniky

kterých z nich mohou p ímo ohrozit lidský život. Díky rozsáhlé urbanizaci na území našeho

státu a soust ed ní takovýchto objekt  p edevším do velkých m st, i do jejich blízkosti,
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riziko vzr stá. Je tedy nezbytn  nutné, aby i eská republika disponovala dosta ujícími

prost edky k co nejzodpov dn jší ochran  obyvatelstva a majetku p ed vznikem

mimo ádných událostí, systémem v asného varování p ed nimi a dostate nou schopností co

nejvíce redukovat jejich následky. Tímto prost edkem se stal Integrovaný záchranný systém,

neboli IZS, který je založen na p esn  koordinované sou innosti základních a ostatních

složek. V p ípadech, kdy mimo ádnou událost nejsou základní složky schopny zvládnout

vlastními silami, za azují se mezi n  i vy len né síly a prost edky Armády R, jejíž pomoc se

v delším asovém horizontu, hlavn  z hlediska lidských, ale i technických zdroj , asto stává

rozhodující.

Ve své práci bych cht la reagovat na to, jak d ležitou roli má Armáda R jako ostatní složka

IZS p i mimo ádných událostech. Budu se zabývat zm nami organiza ní struktury Armády

R za posledních pár let a jejich vlivem na nyn jší podporu v rámci IZS. Tato práce poskytne

náhled do problematiky technických a organiza ních možností zapojování Armády R p i

záchranných a likvida ních prací p i vzniku mimo ádné události.

Cílem této práce je:

posouzení technických a organiza ních možností nasazení A R v rámci IZS,

zhodnocení stavu p ed a po roce 2008,

nastín ní dalších možností nasazení A R ve prosp ch IZS.
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2 Rešerše

V rešerši uvádím literaturu, ze které jsem erpala, které se zabývají Armádou eské

republiky, jejími transformacemi i její organiza ní strukturou. Tyto zdroje byly nejvíce

ínosné ke zpracování bakalá ské práce nebo alespo  k pochopení daného tématu.

ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, HANUŠKA, Zden k. Integrovaný záchranný

systém. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpe nostního inženýrství, 2007. 157 s.

SPBI SPEKTRUM. ISBN 978-80-7385-007-4.

Auto i publikace popisují základy koordinace záchranných a likvida ních prací v eské

republice, které se nazývají integrovaná záchranný systém. Je to systém spolupráce a

koordinace složek, orgán  státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob p i

spole ném provád ní záchranných a likvida ních prací. Publikace se také v nuje inností

opera ních a informa ních st edisek IZS, jejich rozmíst ní a inností ve vztahu k základním i

ostatním složkám IZS.

edstavujeme útvary A R [online]. 2004, 10.10.2004 [cit. 2009-03-08]. Dostupný z

WWW: <http://armada.vojenstvi.cz/povalecna/utvary/19.htm>.

Internetové stránky popisují jednotlivé záchranné a výcvikové základny Armády eské

republiky. Mezi tyto základny pat ily 71. záchranná a výcviková základna Kutná Hora, 72.

záchranná a výcviková základna Jind ich v Hradec, 73. záchranná a výcviková základna

Rakovník, 74. záchranná a výcviková základna Bu ovice a 75. záchranná a výcviková

základna Olomouc.

15. ženijní záchranná brigáda. [s.l.] : Ministerstvo obrany eské republiky – Agentura

vojenských informací a služeb, 2005. 104 s. ISBN 80-7278-297-5.

Publikace popisuje vznik 15. ženijní záchranné brigády, jaká byla organiza ní struktura a

hlavní úkoly této brigády v roce 2005. V publikaci je popsán ženijní prapor a jednotlivé

záchranné prapory. Ženijním praporem je 151. ženijní prapor Bechyn , kde je také velitelství

15. ženijní záchranné brigády. K záchranným prapor m pat ily 152. záchranný prapor Kutná

Hora, 153. záchranný prapor Jind ich v Hradec, 154. záchranný prapor Rakovník, 155.

záchranný prapor Bu ovice, 156. záchranný prapor Olomouc a 157. záchranný prapor Hlu ín.

Publikace popisuje jednotlivé výše uvedené prapory a poskytuje velké množství fotek.

http://armada.vojenstvi.cz/povalecna/utvary/19.htm
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Transformace resortu Ministerstva obrany eské republiky. A report, zvláštní íslo,

Praha 2007, ISSN 1211-801X.

Dokument o transformaci resortu ministerstva obrany popisuje ve svém po átku stav v roce

2007, v další ásti se již v nuje p ímo realizaci druhého kroku reformy, což je další etapa

transformace resortu ministerstva obrany. Zabývá se cílem transformace a její možná

východiska. Poté je zde rozebrána nap íklad problematika politicko-vojenských ambic,

strategie rozvahy zdrojových soustav, p edevším z ekonomického hlediska. Dále jsou zde

uvedeny d ležité body jako personalistika, vyzbrojování, problematika logistické podpory a

mnohé další.

Zákon . 219/1999 Sb., o ozbrojených silách eské republiky, ve zn ní pozd jších

edpis , s vyzna ením navrhovaných zm n a dopln ní

Zákon o ozbrojených silách eské republiky se zabývá ozbrojenými silami, v první ad

jejich ízením, kde jasn  a srozumiteln  popisuje jednotlivé ídící stupn  a jejich úkoly, a také

se zabývá úkoly ozbrojených sil v rámci mezinárodní spolupráce. Dále popisuje jejich t i

základní složky. Armádu R jako základ ozbrojených sil, spole  s jejími úkoly, Vojenskou

kancelá  prezidenta republiky a Hradní stráž, taktéž spolu se stanovenými úkoly. V dalších

ástech se zabývá p ípravou vojenských sil a vojenského materiálu, použitím vojenské zbran

a zvláštních prost edk . V záv ru definuje pojem vedení vojenské evidence a stanovuje

podmínky poskytnutí zálohy na pobyt a innost p íslušník  ozbrojených sil v zahrani í.
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3 Vymezení základních pojm

V textu se budu zabývat základními pojmy. V rámci Armády R a IZS  je v tší množství

dalších pojm , ale v ím, že k nahlédnutí do problematiky posta í jen pár následujících.

Armáda eské republiky (dále jen A R)

Armáda je základem ozbrojených sil a organiza  se lení na vojenské útvary, vojenská

za ízení a vojenské záchranné útvary, které se mohou slu ovat do v tších organiza ních

celk [13]

Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS)

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek p i p íprav  na mimo ádné

události a p i provád ní záchranných a likvida ních prací.[14]

Základní složky IZS

Základní složku IZS tvo í Hasi ský záchranný sbor R, jednotky požární ochrany za azené

do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a

Policie R.[14]

Ostatní složky IZS

Ostatními složkami jsou vy len né síly a prost edky ozbrojených sil, ozbrojené bezpe nostní

sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany ve ejného zdraví, v dob  krizových stav  se

stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická za ízení na úrovni fakultních

nemocnic pro poskytování specializované pé e obyvatelstvu, havarijní, pohotovostní, odborné

a jiné služby, za ízení civilní ochrany a neziskové organizace a sdružení ob an .[8]

Pokud se zam íme na Armádu R, tak pod pojmem ostatních složek budeme rozum t síly a

prost edky vojenských záchranných útvar , vojenských útvar  a vojenských za ízení.[14]

Mimo ádná událost

Podle zákona . 239/2000 sb. se mimo ádnou událostí rozumí škodlivé p sobení sil a jev

vyvolaných inností lov ka, p írodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví,

majetek nebo životní prost edí a vyžadují provedení záchranných a likvida ních prací.[14]
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Krizová situace

Krizovou situací se rozumí mimo ádná událost, kdy hrozící nebezpe í nelze odvrátit nebo

zp sobené následky odstranit b žnou ádnou inností správních orgán  a složek IZS.[8]

Krizový stav

V d sledku krizové situace se vyhlašuje jeden z krizových stav  a to stav nebezpe í, nouzový

stav, stav ohrožení státu nebo vále ný stav. O tom, který z krizových stav  bude vyhlášen, se

rozhoduje na základ  velikosti postiženého území, rozsahu postižení a druhu mimo ádné

události.[9]

Krizová

situace

Nesouvisející

s obranou

Související

s obranou

Nesouvisející

s vnit ní

bezpe ností

Související

s vnit ní

bezpe ností

Stav

nebezpe í

Nouzový stav

Stav

nebezpe í

Nouzový stav
Stav ohrožení

státu

Stav ohrožení

státu

Vále ný stav

Obrázek 1: Krizová situace a vyhlášený krizový stav[9]
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Vojenská strategie

Vojenská strategie se zabývá p ípravou, použitím a zabezpe ením ozbrojených sil na území

státu i koalice stát  k dosažení cíl , stanovených orgány politicko-strategické úrovn ízení a

vojenskostrategické úrovn ízení státu (koalice). Je sou ástí národní (mezinárodní)

bezpe nostní strategie a p edstavuje názory na použití vojenské síly k dosažení cíl  státu nebo

skupiny stát  p i zajiš ování jeho (jejich) vn jší bezpe nosti. Politicko-vojenský rámec pro

použití ozbrojených sil R tvo í dokument Vojenská strategie eské republiky.[3]

Vojenský útvar

Vojenský útvar je samostatná bojová nebo výcviková sou ást ozbrojených sil s vlastním

názvem, pop ípad  s prop eným estným nebo historickým názvem, íselným ozna ením a

místem stálé dislokace. V ele vojenského útvaru je velitel.[13]

Vojenský záchranný útvar

Vojenský  záchranný  útvar  je  samostatná  sou ást  armády,  která  je  ur ena  k  pln ní

humanitárních úkol  civilní ochrany a p ipravující se k pln ní úkol  civilní ochrany pro dobu

vále ného stavu, s vlastním názvem, íselným ozna ením a místem stálé dislokace. V ele

vojenského záchranného útvaru je velitel.[13]

Záchranné práce

Záchrannými pracemi se rozumí innosti k odvrácení nebo omezení bezprost edního p sobení

rizik vzniklých mimo ádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku

nebo životního prost edí a vedoucí k p erušení jejich p in.[14]

Odstra ování jiného hrozícího nebezpe í za použití vojenské techniky

Tímto pojmem se rozumí použití vojenské techniky s nezbytn  nutnou obsluhou v jiných

závažných situacích ohrožujících životy a zdraví osob, zna né majetkové hodnoty nebo

životní prost edí.[13]

Plánovaná pomoc na vyžádání

Plánovanou pomocí na vyžádání se rozumí p edem písemn  dohodnutý zp sob poskytnutí

pomoci ostatními složkami IZS obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností, krajskému

adu, ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS p i provád ní záchranných a

likvida ních prací. Zahrnuje se do poplachového plánu IZS.[14]
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4 Armáda eské republiky

Armáda eské republiky je složkou ozbrojených sil eské republiky, kterou dále tvo í

Vojenská kancelá  prezidenta republiky a Hradní stráž. Vrchním velitelem ozbrojených sil

eské republiky je prezident republiky Václav Klaus. Je zapojena do integrované vojenské

struktury NATO, do systému obranného, opera ního a civilního nouzového plánování a do

spole ných cvi ení a operací.[8]

Ozbrojené síly eské republiky od svého vzniku v roce 1993 prošly velkými zm nami. Tyto

reorganizace a transformace mají velký vliv na dnešní obranu našeho státu a nejen na ni.

Velkým zlomem byl vznik profesionální armády. Jejím úkolem je prosazovat zájmy státu, je

izována pro pot eby eliminace možného napadení a následného vedení bojové innosti na

území státu. Pon vadž však mírové složky Armády eské republiky nemusí být na obranu

státu nebo spln ní alian ních závazk  dostate né, byla schválena nová Koncepce mobilizace

ozbrojených sil eské republiky, která se nese v duchu minimalizování náklad  na udržení

systému zmobilizování ozbrojených sil eské republiky v míru – v duchu tzv. principu

odložené pot eby a tvorby spících projekt , aktivovaných až p i vyhlášení krizových stav  –

stavu ohrožení státu a vále ného.

Krokem ke vzniku profesionální armády bylo p ijetí zákona . 585/2004 Sb., o branné

povinnosti a jejím zajiš ování (branný zákon) ve zn ní pozd jších p edpis , kterým zanikla

Ozbrojené síly

Armáda R

Vojenská kancelá

prezidenta

republiky

Hradní stráž

Obrázek 2: Struktura ozbrojených sil
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vojenské základní služba, jež byla zavedena již od roku 1868. Dnem 1.1.2005 se stala armáda

pln  profesionální a ob ané se stávají vojáky z povolání z vlastního rozhodnutí. Povinností p i

nástupu je složení vojenské p ísahy, ob an nesmí být lenem žádné politické strany, musí mít

istý trestní rejst ík a být zdravotn  zp sobilý. Vedle profesionální armády jsou vytvá eny i

jednotky aktivních záloh, do níž se mohou hlásit dobrovolníci, kte í spl ují v k minimáln  18

let, jsou zdravotn  zp sobilí a trestn  bezúhonní. Aktivní zálohy se využívají p edevším pro

st ežení objekt  d ležitých pro obranu státu, ale mohou být použity p i likvidaci

mimo ádných událostí po vyhlášení nevojenských krizových stav .[11]

4.1 Za le ování ostatních složek do systému IZS

Za le ování ostatních složek do IZS, v našem p ípad  Armády R, se uzavírá dohodami o

plánované pomoci na vyžádání. Tím se rozumí p edem písemn  dohodnutý zp sob poskytnutí

pomoci p i provád ní záchranných a likvida ních prací obecnímu ú adu obce s rozší enou

sobností, krajskému ú adu, ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS dot enou

ostatní složkou IZS.

že se jednat o tyto dokumenty:

dohody o plánované pomoci na vyžádání,

dohody o poskytnutí osobní nebo v cné pomoci,

dohody o sou innosti složek IZS,

dohody o spolupráci.

Dohody o plánované pomoci na vyžádání uzavírá Ministerstvo vnitra – Generální editelství

Hasi ského záchranného sboru R nebo Hasi ské záchranné sbory kraj  se subjekty, které se

stávají ostatními složkami IZS.

Dohody o poskytnutí osobní a v cné pomoci se uzavírají mezi Hasi skými záchrannými

sbory kraj  a právnickými nebo fyzickými osobami.

Dohody o sou innosti složek IZS obsahují závazky smluvních stran nap íklad v oblasti

dokumenta ní p ipravenosti IZS, zpracování typových inností složek IZS p i spole ném

zásahu, v etn  pln ní závazk  vyplývajících z t chto typových inností.

Dohody o spolupráci obsahují závazky smluvních stran nap íklad v oblasti havarijního a

krizového plánování, v deckovýzkumné innosti, výchovn  vzd lávací innosti a v dalších

podobných oblastech. Tyto dohody však nezahrnují poskytnutí pomoci p i provád ní

záchranných a likvida ních prací a p i realizaci opat ení ochrany obyvatelstva.[8]
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Dohoda uzav ená na republikové úrovni plní funkci bu  rámcové dohody, nebo realiza ní

dohody. Dohoda uzav ená na krajské úrovni plní funkci realiza ní dohody.

Dohody o plánované pomoci na vyžádání obsahují tyto náležitosti:

identifika ní údaje smluvních stran

edm t dohody

závazky smluvních stran a podmínky jejich pln ní

ustanovení o náhradách

ostatní ujednání

podpisovou doložku

Dále musí obsahovat p ehled osob pov ených zabezpe ováním pomoci a zp sob jejich

vyrozum ní a p ehled sil a prost edk  ur ených k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání a

dobu pot ebnou pro poskytnutí sil a prost edk  v p ípad  vyžádání pomoci, kdy tyto

náležitosti jsou uvedeny v p íloze realiza ní dohody.[8]

4.2 Organiza ní struktura Armády R

Armáda R má následující organiza ní strukturu. Je ízena Ministerstvem obrany eské

republiky, které navrhuje vojenskou obrannou politiku státu, p ipravuje koncepci opera ní

ípravy státního území a navrhuje pot ebná opat ení k zajišt ní obrany státu vlád eské

republiky.[11]

Ministerstvo obrany

-

Generální štáb A R

Spole né síly Síly podpory výcviku

Obrázek 3: Organiza ní struktura A R
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Z organiza ní struktury je patrné, že Spole né síly jsou tvo eny P ímo pod ízenými útvary a

za ízeními, Pozemními silami, Vzdušnými silami a Specializovanými silami.

Síly podpory výcviku jsou tvo eny také P ímo pod ízenými vojenskými útvary a za ízeními,

editelstvím personální podpory, editelstvím logistické a zdravotnické podpory a

editelstvím výcviku a doktrín.

Spole né síly

ímo

pod ízené

vojenské útvary

a za ízení

Pozemní síly Vzdušné síly Specializované

síly

Síly podpory

výcviku

ímo

pod ízené

vojenské útvary

a za ízení

editelství

personální

podpory

editelství

logistické a

zdravotnické

podpory

editelství

výcviku a

doktrín

Obrázek 4: Organiza ní struktura Spole ných sil

Obrázek 5: Organiza ní struktura Sil podpory výcviku
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4.3 Strategie R a mobilizace ozbrojených sil

„Vojenská strategie pat í mezi základní bezpe nostní dokumenty R, které vytvá ejí

koncep ní rámec pro ozbrojené síly k pln ní vojenských úkol  obrany zem , k realizaci

závazk  kolektivní obrany zemí NATO a k ú asti na alian ních a koali ních operacích. Je

nedílnou sou ástí vojenskostrategické úrovn ízení a má národní i mezinárodní dimenzi.“[3]

Civilní orgány v krizových situacích nevojenského charakteru jsou na našem území

podporovány armádou, která je schopna poskytnout v nezbytném rozsahu a podle dostupnosti

síly a prost edky na podporu IZS. P i ešení krizových situací, p edevším v rámci stavu

ohrožení státu a vále ného stavu, mohou být na podporu aktivovány další vojenské útvary a

za ízení. Dalo by se íci, že ve prosp ch IZS na našem území jsou využitelné všechny síly a

prost edky Armády eské republiky. Mimo území R je schopna poskytnout na podporu

civilních orgán  a organizací síly a prost edky podle okamžitých možností.[12]

Resort Ministerstva obrany eské republiky je p ipraven k pln ní úkol  ve prosp ch složek

IZS a k zabezpe ení záchranných prací. Armáda R je schopna nasadit v míru ve prosp ch

Policie R do 1000 voják  na dobu do 3 m síc  a v rámci celého IZS do 1200 voják  na

dobu do 1 m síce s tím, že v závislosti na ohrožení nebo vyhlášení krizového stavu i p i

mobilizaci ozbrojených sil R mohou být tyto po ty odpovídajícím zp sobem upraveny.[16]

Mobilizací ozbrojených sil se rozumí hromadné povolávání voják  v záloze do mimo ádné

služby. Mimo ádnou službou se rozumí vojenské cvi ení voják , výjime né vojenské cvi ení

nebo služební pom r vojáka z povolání ode dne vyhlášení stavu ohrožení státu nebo

vále ného stavu. Voják v záloze vykonává mimo ádnou službu ode dne nástupu

k vojenskému útvaru na základ  povolávacího rozkazu nebo ve ejné vyhlášky, vydanými

krajským vojenským velitelstvím, anebo na základ  mobiliza ní výzvy. Do mimo ádné služby

se m že u p íslušného krajského vojenského velitelství dobrovoln  p ihlásit i voják v záloze,

který k jejímu výkonu povolán nebyl. Mimo ádná služba kon í nejpozd ji do t ech  m síc  po

zrušení stavu ohrožení státu nebo vále ného stavu.

Mobilizací ozbrojených sil m že být áste ná nebo všeobecná. áste ná mobilizace se

vztahuje na ást voják  v záloze nebo na ást státního území eské republiky za stavu

ohrožení státu a všeobecná mobilizace se vztahuje na všechny vojáky v záloze za vále ného

stavu. Mobilizaci ozbrojených sil na izuje a zrušuje prezident republiky mobiliza ní výzvou

na návrh vlády a kterou prost ednictvím hromadných sd lovacích prost edk .[15]
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V následující tabulce jsou názvy, sídla a územní obvody krajských vojenských velitelství, kde

se mohou dobrovoln  p ihlásit i vojáci v záloze, kte í nebyli povolání k výkonu mimo ádné

služby za stavu ohrožení státu nebo za vále ného stavu.
Tabulka 1: Krajská vojenská velitelství a jejich územní obvod [17]

               Název                  Sídlo  Územní obvod

Krajské vojenské velitelství
hlavní m sto Praha

Praha území
hlavního m sta Prahy

Krajské vojenské velitelství
Praha

Praha území
St edo eského kraje

Krajské vojenské velitelství
eské Bud jovice

eské Bud jovice území
Jiho eského kraje

Krajské vojenské velitelství
Plze

Plze území
Plze ského kraje

Krajské vojenské velitelství
Karlovy Vary

Karlovy Vary Území
Karlovarského kraje

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem

Ústí nad Labem území
Ústeckého kraje

Krajské vojenské velitelství
Liberec

Liberec území
Libereckého kraje

Krajské vojenské velitelství
Hradec Králové

Hradec Králové území
Královéhradeckého kraje

Krajské vojenské velitelství
Pardubice

Pardubice Území
Pardubického kraje

Krajské vojenské velitelství
Jihlava

Jihlava Území
Vyso iny

Krajské vojenské velitelství
Brno

Brno Území
Jihomoravského kraje

Krajské vojenské velitelství
Olomouc

Olomouc Území
Olomouckého kraje

Krajské vojenské velitelství
Ostrava

Ostrava území
Moravskoslezského kraje

Krajské vojenské velitelství
Zlín

Zlín území
Zlínského kraje
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4.4 Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany z roku 2008

„Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany je výchozím dokumentem stanovujícím sm r a

priority pro další etapy transformace resortu ministerstva obrany, s cílem dalšího rozvoje v

horizontu 20 -ti let“.[2]

V tomto dokumentu jsou nastín né možné pozitivní i negativní projevy ve form  p íležitostí a

ohrožení pro zajiš ování bezpe nosti a obrany eské republiky. Zam ím- li se na armádu

v rámci IZS, bude nutné udržovat její schopnost podporovat orgány krizového ízení p i

ešení krizových situací nevojenského charakteru. Nejv tší hrozbou bude pokra ující ší ení

zbraní hromadného ni ení. Tato hrozba spo ívá v použití chemických, biologických i

radiologických látek, kdy m že dojít až ke krizovým stav m ve sv  se závažnými d sledky i

pro eskou republiku. Cílem bude komplexní p ístup p i ešení krizových situací.

Obrana vzdušného prostoru bude zajiš ována jak v dob  eskalace hrozby, tak jako

edcházení rizik m nevojenského charakteru. Resort ministerstva obrany ve spolupráci

s ostatními prvky bezpe nostního systému se bude podílet na rozvoji národního systému

reakce na krize a v p ípad  pot eby bude nasazovat síly a prost edky ve prosp ch IZS a dále

se bude podílet na rozvoji pot ebné infrastruktury. Vizí resortu ministerstva obrany je i

zohled ovat vhodná plánovaná opat ení k ešení nevojenských krizových situací.

„Všechny druhy sil, druhy vojsk a služeb budou schopny postavit jádro rotního úkolového

uskupení podle svého p edur ení, jádro praporního uskupení budou schopny postavit

vševojskové útvary, útvary ženijního a chemického vojska, polní nemocnice a útvar

vojskového letectva. Postupn  bude dosažena modularita na úrovni roty, u speciálních složek

i nižší.“ [2]

„Vojenské správní ú ady na úrovni kraj  budou minimalizovány, p emž budou plnit

omezený rozsah vojenských odborných úkol  v rozsahu komunikace resortu Ministerstva

obrany s orgány státní správy a samosprávy, koordinovat innost vojenských sil nasazených v

ípad  živelních pohrom a jiných mimo ádných událostí v prostoru kraje a budou p ipraveny

k zabezpe ení výkonu státní správy v oblasti realizace branné povinnosti ob an eské

republiky.“ [2]
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5 Vojenské záchranné útvary

Tato kapitola nás informuje, jak to bylo s vojenskými záchrannými útvary od doby, kdy

vznikl Systém civilní ochrany.

1994

Systém civilní ochrany

v ele Hlavní ú ad CO

ministerstvo obrany

2000

Zrušení Hlavního ú adu CO

Civilní oblast pod ministerstvo vnitra

Vojenské záchranné útvary z staly pod ministerstvem obrany

2003

15. ženijní záchranná brigáda

Reorganizace záchranných a výcvikových základen na záchranné prapory

2008

15. ženijní brigáda

Zrušení záchranných prapor

157. záchranný prapor Hlu ín pod ministerstvem vnitra

Obrázek 6: Vývoj vojenských záchranných útvar  v letech 1994 až 2008
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Vojenské záchranné útvary prošly od doby svého vzniku adou p em n a transformací.

Rozhodující byl rok 1994, kdy se za adily do systému civilní ochrany v ele s Hlavním

adem civilní ochrany eské republiky, který byl ur en k výkonu státní správy v civilní

ochran  a byl v organiza ní struktu e ministerstva obrany v p ímé pod ízenosti ministra.

Úkolem Hlavního ú adu civilní ochrany byla koordinace inností v oblasti civilní ochrany

s úst edními i ostatními orgány státní správy, v p enesené p sobnosti ve státní správ ,

s orgány samosprávy, s právnickými osobami a také podnikajícími fyzickými osobami.

Hlavní ú ad civilní ochrany se zrušil v roce 2000, kdy celá oblast civilní ochrany krom

vojenských záchranných útvar  p ešla do p sobnosti Ministerstva vnitra (Generální editelství

Hasi ského záchranného sboru eské republiky).

Vojenské záchranné útvary p ešly do struktur Armády eské republiky, p esn ji do

pod ízenosti Velitelství sil územní obrany. P i p íprav  reformy ozbrojených sil se po ítalo

s tím, že vojenské záchranné útvary budou postupn  profesionalizovány a p edány také

Ministerstvu vnitra, ale tento zám r byl p ehodnocen po povodních v roce 2002.

Od roku 2003 byly všechny vojenské záchranné útvary za azeny v sestav  15. ženijní

záchranné brigády Velitelství spole ných sil. V pr hu roku 2004 byly tyto útvary

reorganizovány ze záchranných a výcvikových základen na záchranné prapory. Cílem

transformací ve výše uvedených obdobích bylo výrazn  podpo it IZS.[10]

ležitý byl i rok 2008, který p inesl další transformaci a reorganizaci záchranných prapor .

Dnešní 15. ženijní brigáda Bechyn  je tvo ena t emi ženijními prapory v Bechyni, Rakovníku

a Olomouci a nov  vytvo enými samostatnými záchrannými rotami v Rakovníku a Olomouci.

5.1 Ženijní záchranná brigáda a p sobnost vojenských záchranných útvar

Již zmín ná 15. ženijní záchranná brigáda plní dva hlavní úkoly. Prvním úkolem je ženijní

podpora vojsk, kterou m že být ženijní zabezpe ení úkolových uskupení jako nap íklad

ženijní pr zkum, úprava cest a maskovací opat ení, dále odstran ní a likvidování nevybuchlé

munice a ženijní podpora a zabezpe ení vojsk v misích a druhým úkolem je pomáhat

civilnímu obyvatelstvu, nap íklad k pln ní humanitárních úkol  civilní ochrany, záchranné a

vyproš ovací práce p i mimo ádných událostech. Tento úkol je provád n prost ednictvím

záchranných prapor . Záchranné prapory pomáhají základním složkám IZS p i mimo ádných

událostech, které ohrožují život, zdraví a majetek nebo životní prost edí.[17]
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Zahájení innosti 15. ženijní záchranné brigády dnem 1.12.2003:

Obrázek nám názorn  ukazuje strukturu 15. ženijní záchranné brigády. Tvo ilo ji p t

záchranných a výcvikových základen a 151. ženijní prapor v Týn  nad Vltavou spole

s velitelstvím 15. ženijní záchranné brigády, dislokované v Bechyni.

sobnost vojenských záchranných útvar  od 1.12.2003 nám znázorní následují tabulka, ve

které jsou za azeny záchranné a výcvikové základny a rozd leny do p sobnosti v rámci kraj .

Jak m žeme vid t, jedná se o první fázi transformace v roce 2003 se záchrannými a

výcvikovými základnami.

Velitelství

15. ženijní

záchranné

brigády

Bechyn

151. ženijní

prapor

Bechyn /

Týn nad

Vltavou

71. záchranná

a výcviková

základna

Kutna Hora

72. záchranná

a výcviková

základna

Jind ich v

Hradec

73. záchranná

a výcviková

základna

Rakovník

74. záchranná

a výcviková

základna

Bu ovice

75. záchranná

a výcviková

základna

Olomouc/

Hlu ín

Obrázek 7: Organiza ní struktura v první fázi - rok 2003
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Tabulka 2: P sobnost 15. ženijní záchranné brigády v první fázi – rok 2003

Útvar sobnost

71. záchranná a výcviková základna
KUTNÁ HORA

Hlavní m sto Praha ( ást m sta na pravém

ehu vodního toku Vltavy), St edo eský kraj

(území na pravém b ehu vodního toku Vltavy),

Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,

72. záchranná a výcviková základna

JIND ICH V HRADEC
Jiho eský kraj, kraj Vyso ina,

73. záchranná a výcviková základna

RAKOVNÍK

Hlavní m sto PRAHA ( ást m sta na levém

ehu vodního toku Vltavy), St edo eský kraj

(území na levém b ehu vodního toku Vltavy),

Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Plze ský kraj,

74. záchranná a výcviková základna

BU OVICE
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj,

75. záchranná a výcviková základna

OLOMOUC (HLU ÍN)

Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj,

Pardubický kraj

Po této reorganizaci bylo nutné provést další zm ny. První zm nou bylo vytvo it ze

záchranných a výcvikových základen záchranné prapory, poté p est hovat odlou ené prvky

151. ženijního praporu z Týna nad Vltavou do Bechyn , vytvo it samostatný záchranný

prapor v Hlu ín  a v souvislosti s ukon ením vojenské základní služby 15. ženijní záchrannou

brigádu pln  profesionalizovat.[10]

Dnem 1. ledna 2005 byly úkoly profesionalizace a organiza ní zm ny spln ny. N které

pod ízené prapory však do asn  p sobily v tzv. p echodové struktu e a do cílové struktury

ešly až 1. ervence 2005.
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Cíl transformace z roku 2003 je tedy znázorn n na následujícím obrázku.

Výsledkem transformace je znázorn ní na obr. . 8, kterým bylo vytvo ení šesti záchranných

prapor  a jednoho ženijního praporu, u kterého došlo k p est hování odlou ených prvk

z Týna nad Vltavou do Bechyn .

Velitelství

15. ženijní

záchranné

brigády

Bechyn

151.

ženijní

prapor

Bechyn

152.

záchranný

prapor

Kutná

Hora

153.

záchranný

prapor

Jind ich v

Hradec

154.

záchranný

prapor

Rakovník

155.

záchranný

prapor

Bu ovice

156.

záchranný

prapor

Olomouc

157.

záchranný

prapor

Hlu ín

Obrázek 8: Organiza ní struktura ve druhé fázi - rok 2005
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Tabulka 3: P sobnost 15. ženijní záchranné brigády v druhé fázi – rok 2005

Útvar sobnost

152. záchranný prapor
KUTNÁ HORA

Hlavní m sto Praha ( ást m sta na pravém

ehu vodního toku Vltavy), St edo eský kraj

(území na pravém b ehu vodního toku Vltavy),

Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,

153. záchranný prapor

JIND ICH V HRADEC
Jiho eský kraj, kraj Vyso ina,

154. záchranný prapor

RAKOVNÍK

Hlavní m sto PRAHA ( ást m sta na levém

ehu vodního toku Vltavy), St edo eský kraj

(území na levém b ehu vodního toku Vltavy),

Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Plze ský kraj,

155. záchranný prapor

BU OVICE
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj,

156. záchranný prapor

OLOMOUC
Olomoucký kraj, Pardubický kraj

157. záchranný prapor

HLU ÍN
Moravskoslezský kraj

Tabulka je po reorganizaci záchranných a výcvikových základen na záchranné prapory v roce

2005. V p ehledu m žeme vid t, že došlo k rozd lení mezi Olomoucí a Hlu ínem.



27

Do 30.9.2008 byla 15. ženijní záchranná brigáda tvo ena výše uvedenými záchrannými

prapory. V této dob  došlo k ukon ení jejich innosti a 157. záchranný prapor Hlu ín p ešel

pod resort Ministerstva vnitra a p sobí pod Generálním editelstvím Hasi ského záchranného

sboru R. Níže je zobrazená innost 15. ženijní brigády v sou asnosti.

5.2 Historie vojenských záchranných útvar  a jejich zásahy

Tato kapitola v sob  zahrnuje vojenské záchranné útvary, které byly v pod ízenosti 15. ženijní

záchranné brigády p ed transformací v roce 2008, které prošly za dobu své existence

rozsáhlou sérií nejr zn jších prom n a transformací. Pro v tšinu z nich znamenaly tyto zm ny

redislokaci, následn  zm nu názvu a pod ízenosti a n které zanikly úpln . B hem jejich

sobení však dosáhly vynikajících výsledk  v pln ní stanovených úkol  a byly cennou

pomocí p i zásazích v rámci IZS a proto je dobré si je p ipomenout.

71. záchranná a výcviková základna  152. záchranný prapor Kutná Hora

Historie této základny sahá až do roku 1952, kdy navázala na 1. prapor civilní obrany, který

byl pod ízený Ministerstvu vnitra. V pr hu svého vývoje zažila mnoho reorganiza ních

proces . Mezi ty významn jší pat í p edání útvaru do resortu Ministerstva národní obrany

v roce 1976, reorganizaci útvaru na 1. Vojenský záchranný pluk civilní obrany k 1.11.1991.

Koncem roku 1993 p ešel do pod ízenosti Hlavního ú adu civilní ochrany, v následujícím

roce byl p íslován na 71. záchranný pluk civilní ochrany a k 1.1.1997 se datuje p sobení

pod názvem 71. záchranná a výcviková základna. V roce 2003 došlo k další reorganizaci na

Velitelství

15. ženijní

brigády

Bechyn

151. ženijní

prapor

Bechyn

152. ženijní

prapor

Rakovník

153. ženijní

prapor

Olomouc

Samostatná

záchranná

rota

Rakovník

Samostatná

záchranná

rota

 Olomouc

Obrázek 9: Sou asná struktura 15. ženijní brigády Bechyn
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152. Záchranný prapor. Pod tímto ozna ením p sobil až do zá í 2008. V této dob  prob hla

další transformace, kdy tento útvar ukon il svou innost.[6]

Významné zásahy

1997

ast na záchranných pracích p i katastrofálních záplavách na území Moravy.

1998

zásah p i záplavách ve východo eském kraji

2002

nejvýznamn jším zásahem tohoto roku se staly záchranné práce na území hlavního

sta Prahy, kde došlo k rozsáhlým záplavám. Z dalších zásah  šlo o posílení policie

R  v  Praze,  pomoc  p i  sn hové  kalamit  v  Jablonci  nad  Nisou  a  zásah  p i  hrozícím

nebezpe í z ícení skal v obci H ensko.[21]

72. záchranná a výcviková základna  153. záchranný prapor J. Hradec

Vznik této základny se datuje ke dni 31.10.1992 pod ozna ením 12. záchranný pluk civilní

obrany. Následující rok p inesl p edání útvaru Hlavnímu ú adu civilní ochrany. V roce 1994

došlo k p íslování na 72. záchranný pluk civilní ochrany a v roce 1997 na 72. záchrannou a

výcvikovou základnu. 21.10.1999 byla základna p edána do pod ízenosti Velitelství sil

územní obrany. Dne 8.5.2001 p evzala od m sta Jind ichova Hradce prapor p i p íležitosti

výro í ukon ení 2. Sv tové války, kdy je tvo ena dv ma záchrannými prapory a jedním

výcvikovým praporem. P i transformaci v roce 2003 došlo k jejímu p ejmenování na 153.

záchranný prapor. Ten p sobil do transformace v roce 2008, po které následn  zanikl.[6]

Významné zásahy

1995

likvidace následk  záplavové vlny ve Vlachov  B ezí

1997

odstra ování škod v okrese Jeseník a obci Troubky b hem povodní

2002

záchranné práce p i záplavách v okolí eských Bud jovic

likvidace prase ího moru a nákazy BSE, zajišt ní radioaktivního nákladu

zásah p i letecké havárii na sídlišti Vltava v eských Bud jovicích[17]
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73. záchranná a výcviková základna  154. záchranný prapor Rakovník

Podobn  je to i s touto základnou. Její innost navazuje na Podd stojnickou školu civilní

obrany vytvo enou v roce 1955 v Ústí nad Labem. Sv j název zm nila n kolikrát do doby,

než v roce 1976 p ešla do resortu Ministerstva národní obrany s názvem 4. školní pluk civilní

obrany. K 1.11.1991 došlo k jeho reorganizaci na 11. vojenský záchranný pluk civilní obrany,

Jako u každých ostatních základen, v roce 1993 prob hlo p edání útvaru do pod ízenosti

Hlavního ú adu civilní ochrany a následující rok p inesl další p íslování a p ejmenování na

73. záchranný pluk civilní ochrany a došlo k jeho p est hování do posádky Rakovník. K

1.1.1997 byl pluk reorganizován na 73. záchrannou a výcvikovou základnu. V roce 2003 se

ejmenovala na 154. záchranný prapor. Ten byl tvo en dv ma záchrannými prapory do roku

2008, kdy došlo k reorganizaci na 152. ženijní prapor Rakovník a Samostatnou záchrannou

rotu Rakovník.

Významné zásahy

1997

nasazení p i záchranných pracích b hem povodní na Morav  v okresech Šumperk a

Ostrava a provád ní likvida ních prací v okresu P erov a Zlín

2002

záchranné humanitární práce po záplavách[17]

2006

zásah p i sn hové kalamit  v Ústeckém kraji[22]

74. záchranná a výcviková základna  155. záchranný prapor Bu ovice

Stejný osud m la i tato základna, která je pokra ovatelem 7. praporu civilní obrany,

vytvo eného v roce 1951 v Brn  a pod ízeného Velitelství protiletecké obrany státního území.

V roce 1952 byl útvar p edán Ministerstvu vnitra.  V roce 1956 došlo k jeho p est hování na

zámek v Ra icích, p emž technické zázemí i nadále setrvalo v Brn . Sou ástí praporu se

stala samostatná 14. ženijní rota v Otrokovicích. V srpnu 1958 se všechny jednotky

soust edily v posádce Bu ovice. V roce 1973 došlo k rozší ení praporu na pluk. Dnem

1.1.1976 p ešel 7. výcvikový pluk civilní obrany do resortu Ministerstva národní obrany.

V roce 1991 došlo k reorganizaci útvaru na 2. vojenský záchranný pluk civilní obrany.

Koncem prosince 1993 byl útvar p eveden do pod ízenosti Hlavního ú adu civilní ochrany.

Následn  byl p íslován a p ejmenován na 74. záchranný pluk civilní ochrany. K 1.1.1997

byla uskute na reorganizace pluku na 74. záchrannou a výcvikovou základnu. V roce 2003
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došlo k p ejmenování na 155. záchranný prapor, který tvo ily dva záchranné prapory. innost

praporu byla ukon ena ke dni 30.9.2008.

Významné zásahy

1997

záchranné akce p i záplavách na Morav

zásah p i z ícení domu v Brn

1998

zásah p i havárii letadla poblíž Brna

2000

zásah p i havárii kamionu

2002

zásah b hem záplav

2005

zásah p i požáru výrobní haly v Brn - Medlánkách

2006

odklízecí práce b hem sn hové kalamity v Karolínce

zásah b hem záplav v B eclavi a Hrušovanech nad Jevišovkou

2007

zásah p i požáru skladu briket v Újezdu u Brna[23]

75. záchranná a výcviková základna Olomouc/Hlu ín  156. záchranný prapor

Olomouc a 157. záchranný prapor Hlu ín

Základna vznikla v roce1991 jako 21. vojenský záchranný pluk civilní obrany. Od prosince

1993 útvar podléhal Hlavnímu ú adu civilní ochrany. V roce 1994 byl p íslován a

ejmenován na 75. záchranný pluk civilní ochrany. K 1.1.1997 prob hla reorganizace pluku

na 75. záchrannou a výcvikovou základnu. V listopadu 1997 se základna p est hovala do

Olomouce.  V pr hu roku 2000 u základny vznikl odlou ený záchranný prapor v Hlu ín .

V roce 2002 byla na základ  1. záchranného praporu zahájena výstavba pln  profesionálního

praporu, p edur eného pro záchranné operace v zahrani í. Základnu tvo ily t i záchranné

prapory a jeden výcvikový prapor. Jednalo se o nejv tší záchrannou a výcvikovou základnu v

rámci A R. V rámci profesionalizace A R v roce 2003 došlo k rozd lení základny na 156.

záchranný prapor v Olomouci a 157. záchranný prapor v Hlu ín . Rok 2008 s další

transformací resortu Ministerstva obrany sebou p inesly p edání 157. záchranného praporu
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Ministerstvu vnitra a p ejmenování a rozd lení záchranného praporu v Olomouci na 153.

ženijní prapor a samostatnou záchrannou rotu v Olomouci.

Zásahy 156. záchranného praporu

1997

zásah p i povodních na Morav

1998

zásah p i povodních ve východních echách

2002

zásah p i povodních v jižních a st edních echách

2004

odklízení následk  tornáda v Litovli[17]

Zásahy 157. záchranného praporu

2003-2004

záchranné a vyproš ovací práce a odvoz sutin

stabilizace konstrukce budovy ve Staré B lé

likvidace požáru ve Velké Polomi

vyproš ování osob z havarovaného vozidla ve V esin

vyproš ování osob z automobilu Tatra po havárii v Karviné.

2005

odstra ování následk  záplav v obcích eský T šín a Karviná[17]

5.3 Sou asnost vojenských záchranných útvar

V sou asné dob  disponuje 15. ženijní brigáda t emi ženijními prapory a dv ma

samostatnými záchrannými rotami. Samostatné záchranné roty v Olomouci a Rakovníku

v sou asnosti plní funkci vojenských záchranných útvar  v rámci celého území eské

republiky. Sou asnou 15. ženijní brigádu tvo í:

151. ženijní prapor Bechyn

152. ženijní prapor Rakovník

153. ženijní prapor Olomouc

Samostatná záchranná rota Olomouc

Samostatná záchranná rota Rakovník.
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Ženijní prapory

Na území eské republiky plní tyto úkoly:

ženijní podpora innosti A R

realizace ženijních opat ení

speciální podpora k eliminaci p ípadných teroristických inností pyrotechnického

charakteru

záchranné, vyproš ovací a likvida ní práce v rámci IZS.

Jsou schopny:

zabezpe ovat pohyb vlastních vojsk,

provád t stavbu vojenských most  a údržbu stálých most ,

likvidovat konven ní, nekonven ní munici a improvizovaná výbušná za ízení,

projektovat, stav t, opravovat, renovovat a upravovat prostory velitelských stanoviš ,

prostory rozmíst ní vojsk a za ízení v týlovém prostoru, projektovat, stav t,

opravovat, renovovat a upravovat letišt  expedi ních sil v prostoru nasazení a hlavní

zásobovací cesty, projektovat, budovat, opravovat, renovovat a udržovat polní do asné

tábory a základny v etn  souvisejících objekt  a za ízení, zabezpe ovat vlastní

epravu,

vy le ovat síly a prost edky k pln ní záchranných, vyproš ovacích a likvida ních

prací v rámci IZS R,

zabezpe ovat a posilovat samostatnou záchrannou rotu p i pln ní úkol  v rámci IZS,

vést bojovou innost bez podpory nebo dopln ní po dobu 3 dn  a mnoho dalšího.

Ženijní prapory jsou p edur eny k poskytování ženijní podpory úkolového uskupení a k

vy le ování sil a prost edk  pro IZS eské republiky.[1]
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6 Možnosti použití A R

Základním úkolem Armády R je p ipravovat se k obran eské republiky a bránit ji proti

vn jšímu napadení. Plní také úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazk

eské republiky o spole né obran  proti napadení. Armáda R spolupracuje s cizími

ozbrojenými silami na základ  mezinárodních smluv, podílejí se na innostech ve prosp ch

míru a bezpe nosti, a to zejména ú astí na operacích na podporu a udržení míru, záchranných

a humanitárních akcích. Dále ji lze použít ke st ežení objekt  d ležitých pro obranu státu, k

pln ní úkol  Policie R p i zajiš ování ochrany státních hranic nebo k pln ní úkol  služby

po ádkové policie anebo ochranné služby, pokud síly a prost edky Policie R nebudou

dostate né k zajišt ní vnit ního po ádku a bezpe nosti, a to na dobu nezbytn  nutnou, kdy

vojáci armády mají práva a povinnosti jako p íslušníci Policie R. Sou ástí úkol  jsou

záchranné práce p i pohromách nebo p i jiných závažných situacích ohrožujících životy,

zdraví, zna né majetkové hodnoty nebo životní prost edí nebo k likvidaci následk  pohromy.

Další použití Armády R slouží k odstran ní jiného hrozícího nebezpe í za použití vojenské

techniky, k letecké doprav  ústavních initel , k zabezpe ení letecké zdravotnické dopravy, k

zabezpe ení dopravní innosti pro vlastní pot eby, k poskytování leteckých služeb, k

zabezpe ování dopravy na základ  rozhodnutí vlády, k zabezpe ení kulturních, vzd lávacích,

sportovních a spole enských akcí, a k pln ní humanitárních úkol  civilní ochrany.[13]

6.1 Minulost

K podpo e základních složek IZS byl každý záchranný prapor trvale p ipraven vyslat:

do 60 minut od obdržení žádosti záchrannou výjezdovou jednotku v sile 8 osob a 4

kus  techniky,

do 240 minut záchranný od ad v sile 43 osob a do 30 ks techniky, složen ze záchranné

vyproš ovací ety a záchranného od adu dekontaminace

do 24 hodin ostatní prost edky praporu – sloužily k p ímé podpo e záchranného

od adu, tvo eny z osmi p íslušník  roty logistiky a p ti kus  techniky

do 24 hodin rozvinout materiální základnu humanitární pomoci s kapacitou až 450

osob.

Olomoucký 156. záchranný prapor v p ípad  pot eby navíc vytvá el záchranný tým až o po tu

80 osob pro humanitární a záchranné operace mimo území eské republiky.[17]
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Zde uvedu pár p íklad , na co vše bylo možné nasadit síly a prost edky Armády R v rámci

IZS. Síly a prost edky bylo možné nasadit p i:

záchran  osob a odstra ování následk  živelných pohrom,

pr myslových a ekologických haváriích ,

zborcení budov a vyproš ování ze zával ,

složitých dopravních nehodách,

radia ních a chemických haváriích (dekontaminace osob a techniky),

osv tlování místa havárie a zabezpe ení dodávky elektrické energie,

nouzové zásobování pitnou vodou,

potáp ské práce,

likvidace polom ,

rozsáhlé lesní požáry,

likvidace ropných haváriích na vodních tocích,

zásobování materiálem pro humanitární pot eby,

evakuace obyvatelstva v etn  zabezpe ení nouzového ubytování.[18]

6.2 Sou asnost

Dnes je armáda schopna poskytnout Samostatné záchranné roty v p ípad  živelních pohrom a

jiných mimo ádných událostí. V t chto p ípadech vy le uje síly a prost edky k pln ní

záchranných a likvida ních prací v rámci IZS a je schopna vytvá et:

od ady k evakuaci osob p i povodních,

vyproš ovací od ady,

od ady k zabezpe ení pr jezdnosti na komunikacích a ve m stech,

od ady k provád ní zemních prací,

od ady pro nouzové p emost ní,

od ad k provád ní trhacích a demoli ních prací,

humanitární základny materiální pomoci,

od ady pro dekontaminaci osob a techniky.[19]

Základní schopností od ad  pro nouzové ubytování je p evážet materiál a vybudovat nouzový

tábor. Materiální základna humanitární pomoci má kapacitu 450 osob, po et nasazených osob

je do po tu t iceti osob a asová kalkulace pohotovosti k výjezdu je 24/6 hodin p i vzniku

rozsáhlé mimo ádné události.
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Od ady pro evakuaci a humanitární pomoc slouží k p evozu humanitární pomoci, zásobování

a k evakuaci osob. Jejich technika je 2x PTS 10, 2x taha + valník a 1x velitelský automobil.

Pro tyto práce vy le uje deset osob a doba pohotovosti k výjezdu je 24/6 hodin p i rozsáhlé

povodn .

Od ady pro pomoc technikou slouží k vyprošt ní vozidel p i kalamitní situaci na

komunikacích, k t mto pracím používají VT72 a taha  s valníkem nebo AV 15 a velitelský

automobil, disponují deseti osobami a jejich doba pohotovosti k výjezdu je 24/6 hodin p i

kalamitní situaci.

Od ady k zabezpe ování sjízdnosti se vytvá í k zemním pracím k zabezpe ení pr jezdnosti na

komunikacích a ve m stech, používají k tomu kolový naklada  KN-251 a taha

s podvalníkem a dva skláp cí automobily. Dále se požívají k p emost ní komunikace do

dvaceti metr  p i rozsáhlých povodních. K t mto pracím používají 2x AM 50 a jeden

velitelský automobil. Na tyto práce vy le ují p t osob. Doba jejich pohotovosti je 24/6 hodin.

Pro zemní práce jako jsou nap íklad rýhování, hloubení a navážky zeminy nebo k provád ní

trhacích a demoli ních prací p i ledových povodních se vytvá í od ady pro terénní a zemní

práce. Technikou, kterou k tomu využívají, je naklada , buldozer, taha  a podvalník, skláp cí

automobil a velitelský automobil. Od ad disponuje deseti osobami a jejich doba pohotovosti

k nasazení je 24/12hodin.

Od ady pro pr zkum a detekci látek CBRN provádí epidemiologická vyšet ení, odb r vzork

biologického materiálu nebo prost edí. Techniky pro tyto práce je mnoho, k jejich provád ní

se nasazují ty i osoby, kdy jejich doba pohotovosti k výjezdu jsou 2 hodiny.

Od ad pro dekontaminaci techniky slouží k dekontaminaci techniky a terénu od biologických,

chemických a radiologických látek, vy le uje se tým v po tu sedmi osob a jejich doba

pohotovosti je 24/4 hodin. Na dekontaminaci osob od biologických, chemických a

radiologických látek se vytvá í od ad pro dekontaminaci osob v po tu osmnácti osob a doba

jejich pohotovosti k výjezdu je 24/4hodin.

Posledními od ady, které se vy le ují k použití v rámci IZS, jsou zdravotnické od ady, které

izolují a lé í osoby se závažnými nákazami nebo posilují odborné kapacity ve stálých

nemocnicích podle místa výskytu na vyžádání OPIS. Bu  se vy le uje jedna osoba, nebo t i

osoby a doba jejich pohotovosti je 24hodin v p ípad  izolace a 3hodiny v p ípad  posílení.[7]
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Pokud bychom se podívali na to, jak jednotlivé druhy vojsk m žeme použít v míru, mohli

bychom to rozd lit následovn :
Tabulka 4: Použití jednotlivých druh  vojsk v míru

Druh vojska Úkol

Záchranné útvary
=

Samostatné záchranné roty

Trvalá p íprava a sou innost se základními

prvky IZS, záchranné práce, ú ast na

íprav  a zpracování plán ešení p i

ohrožení...

Mechanizované vojsko Záchranné práce, evakuace osob, st ežení

objekt , lokalizace pohrom…

Ženijní vojsko Zásobování vodou, záchranné práce a

lokalizace povodní a požár  a využitím

ženijní techniky, z izování most …

Chemické vojsko ast na monitorování radia ní sít R,

radia ní pr zkum a vyzna ení zamo ených

prostor , dekontaminace…

Vzdušné síly Vzdušný pr zkum a monitorování území

postiženého mimo ádnou událostí, odsud

ohrožených osob, zví at a majetku…

Logistika Nouzové ubytování postiženého

obyvatelstva, stravování, prevence proti

epidemiím zví at na území postiženém

mimo ádnou událostí…

Zdravotnická služba První zdravotnická pomoc, prevence proti

epidemiím, odsun ran ných…

V této tabulce jsou srozumiteln ji za azené pomocné práce, kterými jednotlivé druhy vojsk

mohou být nápomocny p i ešení mimo ádných událostí nebo následn  po vyhlášení

krizového stavu.  Pokud se  jedná  o  samostatné  záchranné  roty,  tak  ty  se  trvale  p ipravují  se

základními složkami IZS k jejich sou innosti, dále to mohou být záchranné práce osob, zví at

a majetku p i vzniku ohrožení. Jejich úkolem je i lokalizace pohrom, hašení požár , ale také

ast na p íprav  a zpracování plán ešení p i ohrožení. Dalším druhem vojka je

mechanizované vojsko, které má za úkol op t záchranné práce postižených osob, zví at a

majetku, lokalizuje pohromy, izolují prostory a zajiš ují po ádek. Jejich úkolem je i evakuace
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osob, která je d ležitá p i vzniku mimo ádné události nebo p i vyhlášení krizového stavu.

Ženijní vojsko je d ležité k zásobování vodou, k z izování lávek a menších most , také p i

uvol ování zával , zátaras  a k záchranným pracím a k lokalizaci povodní a požár

s využitím ženijní techniky. Chemické vojsko má za úkol monitorování radia ní sít R a

radia ní pr zkum s následným vyzna ením zamo ených prostor . Jejich úkolem je i práce

v zamo eném prost edí a následná dekontaminace a laboratorní vyhodnocení. Co se týká

vzdušných sil, jejich úkolem jsou záchranné práce nad zemí a vodními plochami, podílí se na

letecké záchranné služb , p esouvá záchranné jednotky do míst postiženého mimo ádnou

událostí a odsouvá ohrožené osoby, zví ata a majetek z t chto míst. Jejich úkolem je

edevším vzdušný pr zkum a monitorování v postiženém území. Vojsko logistiky má na

starosti nouzové ubytování postižených osob, jejich stravování, materiální zabezpe ení v etn

ošacení. Plní rovn ž velmi d ležitý úkol, kterým je veterinární dohled p i likvidaci uhynulých

zví at a prevence proti epidemiím zví at v postiženém území. Zdravotnická služba má na

starosti prevenci proti epidemiím, odsun ran ných a poskytnutí nemocni ní kapacity.
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7 Sou asná struktura A R

sobení A R je t eba zdokonalit pro pln ní úkol  ochrany obyvatelstva ve prosp ch IZS a je

nutné, aby se složky IZS  vzájemn  lépe dopl ovaly. Toto zdokonalení bylo impulsem pro

zmín nou transformaci v roce 2008, která sebou p inesla novou strukturu A R a zrušení

záchranných prapor .

Dnešní struktura A R se skládá ze spole ných sil a sil podpory. „Spole né síly jsou ur eny k

zajišt ní vytvá ení, p ípravy, rotace a rozpoušt ní úkolových uskupení ur ených pro ešení

taktických nebo opera  taktických úkol  na území eské republiky i mimo n j a k pln ní

dalších úkol  na území R. Velitelství spole ných sil je dislokováno v Olomouci. Síly podpory

sobí v oblasti logistické, zdravotnické a veterinární podpory v operacích na území eské

republiky i mimo n j a p i zabezpe ení alian ních sil na území eské republiky. Je orgánem

pro ízení zabezpe ení ozbrojených sil R k p ekonání krizových stav  v míru, za stavu

ohrožení státu nebo ve vále ném stavu a p íprav zajišt ní na vále nou organiza ní strukturu.

V oblasti vojenské dopravy je jedine ným prvkem k plánování, ízení a koordinaci vojenských

eprav a p esun  ozbrojených sil R na území i mimo území R a p eprav ozbrojených sil

jiných stát  na našem území. Velitelství sil podpory je umíst no v posádce Brandýs nad

Labem - Stará Boleslav.“[1]

7.1 Struktura spole ných sil

Strukturu spole ných sil po transformaci v roce 2008 p inesla následující len ní.

Velitelství spole ných sil

Sou ástí velitelství spole ných sil je podp rný komplet spole ných sil,  který  je  ur en  k

podpo e a zabezpe ení innosti zejména pozemních a vzdušných sil v operacích, ve kterých

budou p sobit.

Podp rný komplet spole ných sil je tvo en:

15. ženijní brigádou Bechyn  (151. Ženijní prapor Bechyn , 152. Ženijní prapor

Rakovník, 153. Ženijní prapor Olomouc, Samostatná záchranná rota - Rakovník,

Samostatná záchranná rota – Olomouc),

14. brigádou logistické podpory Pardubice (141. Zásobovací prapor Pardubice a 142.

Prapor oprav Klatovy),
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31. brigádou radia ní, chemické a biologické ochrany Liberec (311. a 312. Prapor

radia ní, chemické a biologické ochrany, 314. Centrum výstrahy zbraní hromadného

ni ení),

101. spojovacím praporem Lipník nad Be vou,

103. st ediskem CIMIC/PSYOPS Lipník nad Be vou,

104. zabezpe ovacím praporem Olomouc a

 53. brigádou pasivních systém  a elektronického boje Opava (531. Prapor pasivních

systém  a 532. Prapor elektronického boje).[1]

Pozemní síly

„Pozemní síly jsou ur eny k vedení obranné a úto né bojové innosti, ochran  komunikací,

objekt  a prostor  mimo oblast p ímé bojové innosti, monitorování situace v p id leném

prostoru, udržování klidu a po ádku a ochran  civilního obyvatelstva p i mírových a jiných

nestandardních operací mimo území státu, posílení ochrany státní hranice, st ežení d ležitých

objekt  na území R a pln ní úkol  ve prosp ch Policie R. Dále jsou ur eny pro pln ní

úkol  prevence a reakce na krizové situace v národním a alian ním rozsahu. Jejich

organizace umož uje vytvá ení pot ebných úkolových uskupení pro ešení taktických úkol  a

operací ástí nebo všemi silami pozemních sil, samostatn  nebo v sestav  alian ního uskupení

na území R i mimo n j.“[1]

Pozemní síly jsou tvo eny:

7. mechanizovanou brigádou Hranice (71. Mechanizovaný prapor Hranice, 72.

Mechanizovaný prapor P áslavice, 73. Tankový prapor P áslavice, 74. Lehký

motorizovaný prapor Bu ovice),

4. brigádou rychlého nasazení Žatec (41. Mechanizovaný prapor Žatec, 42.

Mechanizovaný prapor Tábor, 43. Výsadkový mechanizovaný prapor Chrudim, 44.

Lehký motorizovaný prapor Jind ich v Hradec),

 13. d lost eleckou brigádou Jince (131. Smíšený d lost elecký oddíl Pardubice, 132.

Smíšený d lost elecký oddíl Jince) a

102. pr zkumným praporem Prost jov.[1]

Vzdušné síly

„Vzdušné síly jsou ur eny k zabezpe ení nedotknutelnosti vzdušného prostoru R, plní

nezastupitelnou úlohu p i podpo e pozemních sil, zabezpe ení mobility vojsk, možnosti
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provedení rychlého manévru a zabezpe ení úkol  p epravy. V mírových podmínkách se

vzdušné síly stanovenými silami a prost edky dále podílí na pln ní úkol , vyplývajících z

ijatých zákon  a meziresortních dohod.“[1]

Úkoly vzdušných sil zabezpe uje:

21. Základna taktického letectva áslav,

22. Základna letectva Nám  nad Oslavou,

23. Základna vrtulníkového letectva P erov,

24. Základna dopravního letectva Praha- Kbely,

25. Protiletadlová raketová brigáda Strakonice,

26. Brigáda velení, ízení a pr zkumu Stará Boleslav a

Správa letišt  Pardubice.[1]

7.2 Struktura sil podpory

Transformace v roce 2008 p inesla následující strukturu sil podpory:

Krajská vojenská velitelství

Základna oprav – Lázn  Bohdane

Základna neopravovaného materiálu – Brno

Základna opravovaného materiálu - Št pánov

Základna zdravotnického materiálu - Byst ice pod Hostýnem

Základna munice - Týništ  nad Orlicí

Veterinární základna - Chotyn

Centrum letecké záchranné služby - Lín

Úst ední vojenský veterinární ústav - Hlu ín

Posádkové ošet ovny (18 x)

Nemocni ní základna - Hradec Králové

Rota zabezpe ení - Stará Boleslav

Regionální ú ady vojenské dopravy (3 x) - Plze , Olomouc, Hradec Králové

Spádové vojenské zdravotnické za ízení v Hradci Králové.

Z výše uvedeného p ehledu bychom mohli využít v rámci IZS následující síly podpory.

Krajská vojenská velitelství, která plánují a zabezpe ují mobiliza ní p ípravy a provád ní

mobilizace, dále plánují a provádí dopl ování ozbrojených sil R. V bezpe nostní rad  kraje

nebo krizovém štábu kraje zabezpe ují úkoly plánování a nasazování sil a prost edk  A R v
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sou innosti se složkami IZS. P i ešení krizových situací vytvá ejí opera ní st edisko pod

opera ním ízením rozvinutého Spole ného opera ního centra ministerstva obrany. Základna

zdravotnického materiálu - Byst ice pod Hostýnem zabezpe uje všechny aktivity

zdravotnické služby A R po stránce materiální a technické. Zásobuje zdravotnickým

materiálem útvary a za ízení, a to jak posádkové ošet ovny, tak i r zná specializovaná

za ízení zdravotnické služby. Centrum letecké záchranné služby - Lín  je dislokováno na

bývalém vojenském letišti Plze  - Lín . Jedná se o zdravotnický vojenský útvar úzce

kooperující s poskytovatelem techniky 24. základny dopravního letectva Kbely. Úst ední

vojenský veterinární ústav - Hlu ín má dislokovaná pracovišt  v Praze, v Hranicích na

Morav , Jincích, Polné na Šumav  a Radošov . Tento vojenský ústav je odborným za ízením

R. P ímo zabezpe uje vojenské útvary a za ízení a vojenské výcvikové prostory p a

spolupracuje s orgány státní správy a územní samosprávy p i ešení nevojenských krizových

stav  (nap . hromadné nákazy zví at…). Posádkové ošet ovny plní p edevším úkoly v oblasti

zdravotnického zabezpe ení výcviku vojsk, v zásobování spádových útvar  a za ízení

zdravotnickým materiálem.

Dále to m že být Nemocni ní základna - Hradec Králové a Spádové vojenské zdravotnické

za ízení v Hradci Králové.[1]
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8 Vyžadování A R

R se povolává k zajišt ní záchranných prací nebo k likvidaci následk  mimo ádné události

v té chvíli, pokud p íslušné správní ú ady, orgány územní samosprávy nebo jednotky požární

ochrany nevysta ují s vlastními silami. Zde si shrneme, kdo m že vyžadovat pomoc Armády

R k záchranným a likvida ním pracím a k odstran ní jiného hrozícího nebezpe í za použité

vojenské techniky.

8.1 Záchranné práce

Použití Armády eské republiky mohou vyžadovat:

1. Hejtmani kraj  a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohrom  u Ná elníka

Generálního štábu (zákon . 219/1999 Sb.)

2. Hejtmani kraj  a starostové obcí nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární

ochrany, hrozí-li nebezpe í z prodlení u velitele vojenského útvaru nebo u ná elníka

vojenského za ízení, které je nejblíže místu pohromy (zákon . 219/1999 Sb.)

3. Ministerstvo vnitra v souladu s Úst edním poplachovým plánem IZS  prost ednictvím

Opera ního a informa ního st ediska Generálního editelství Hasi ského záchranného

sboru eské republiky (zákon . 239/2000 Sb.)

4. Hejtmani a starostové obcí s rozší enou p sobností v souladu s p íslušným

poplachovým plánem IZS prost ednictvím Opera ního a informa ního st ediska IZS

kraje (zákon . 239/2000 Sb.)

5. Velitel zásahu na míst  zásahu u velitel  a vedoucích složek IZS, v ostatních

ípadech prost ednictvím místn  p íslušného Opera ního a informa ního st ediska

IZS kraje (zákon . 239/2000 Sb.)

6. Hasi ský záchranný sbor kraje, krajský ú ad nebo Ministerstvo vnitra jako ostatní

pomoc (zákon . 239/2000 Sb.)[7]

Je-li ohrožena podstatná ást území R, rozhoduje o použití armády k záchranným pracím p i

pohrom  vláda na návrh ministra vnitra (zákon . 219/1999 Sb.) O nasazení sil a prost edk

armády k záchranným pracím rozhoduje zástupce ná elníka Generálního štábu – editel

spole ného opera ního centra Ministerstva obrany (v p ípad  jeho nep ítomnosti Zástupce

Ná elníka Generálního štábu pro Bojovou pohotovost), který následn  informuje Ná elníka

Generálního štábu Armády R.[7]
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8.2 Likvida ní práce

Použití Armády eské republiky mohou vyžadovat:

1. Ministerstvo vnitra v souladu s Úst edním poplachovým plánem IZS prost ednictvím

Opera ního a informa ního st ediska Generálního editelství Hasi ského záchranného

sboru (zákon . 239/2000 Sb.)

2. Hejtmani a starostové obcí s rozší enou p sobností v souladu s p íslušným

poplachovým plánem IZS prost ednictvím Opera ního a informa ního st ediska IZS

kraje (zákon . 239/2000 Sb.)

3. Velitel zásahu na míst  zásahu u velitel  a vedoucích složek IZS, v ostatních

ípadech prost ednictvím místn  p íslušného Opera ního a informa ního st ediska

IZS (zákon . 239/2000 Sb.)

4. Hasi ský záchranný sbor kraje, krajský ú ad nebo Ministerstvo vnitra pro pot ebu

složek IZS jako ostatní pomoc (zákon . 239/2000 Sb.)[7]

Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytnout ostatní složky IZS nebo vojenské

záchranné útvary k pln ní humanitárních úkol  civilní ochrany p i pohromách nebo p i jiných

závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, zna né majetkové hodnoty nebo životní

prost edí.

O použití Armády R k likvidaci následk  pohromy rozhoduje vláda na návrh ministra vnitra

(zákon . 219/1999 Sb.)[7]

8.3 Odstran ní jiného hrozícího nebezpe í za použití vojenské techniky

Použití Armády eské republiky mohou vyžadovat:

1. Vedoucí správních ú ad , orgán  územní samosprávy právnických osob a požární

ochrany vojenskou techniku s nezbytn  nutnou obsluhou pokud nemají pot enou

techniku k odstran ní takového ohrožení u ná elníka Generálního štábu Armády R.

(zákon . 219/1999 Sb.)[7]

O nasazení sil a prost edk  Armády R k  odstra ování jiného hrozícího nebezpe í za použití

vojenské techniky rozhoduje zástupce ná elníka Generálního štábu- editel spole ného

opera ního centra Ministerstva obrany, který následn  informuje ná elníka Generálního Štábu

Armády R. Ná elník Generálního štábu Armády R o použití vojenské techniky informuje

ministra, který následn  informuje vládu.[7]
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9 Technické možnosti

Tato kapitola poskytuje p ehled techniky využívané A R pro záchranné a likvida ní práce

provád né v rámci IZS. Z d vodu velkého množství používané techniky je zde uvedeno

pouze pár p íklad .

9.1 Pozemní technika

Zahrnuje veškerou speciální kolovou a pásovou techniku, jako jsou r zná zásahová vozidla,

spojovací vozidla, hasící technika, vyproš ovací vozidla, vozidla ur ená pro záchranu osob a

majetku a další. Lze sem za adit také luny a ostatní speciální techniku sloužící k p ekonávání

vodních ploch. Jednotky A R vy len né pro IZS používají nap íklad tyto druhy pozemní

techniky:

Zásahové vozidlo TATRA 815 8x8 VVN (vojenský valník nákladní)

Ur eno k odstra ování následk  ekologických katastrof, provozních havárií pr myslových

za ízení, živelních pohrom. P i použití speciálních prost edk , kterými je vozidlo vybaveno,

lze provád t také záchranu lidských život  a majetku.[1]

 Obrázek 10: Zásahové vozidlo TATRA 815VVN[1]

Pásový obojživelný transportér PTS-10

Toto pásové vozidlo primárn  slouží k transportu materiálu, osob a vozidel po vodní hladin  i

na souši. Dále jej lze využít k p eprav  ran ných, k záchranným akcím, nebo jako vozidlo

vyproš ovací.[1]

 Obrázek 11: Pásový obojživelný transportér PTS- 10[20]
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SPOT-55

Je speciální vozidlo ur ené ke zdolávání nejr zn jších požár  a to p edevším v t žko

ístupném terénu, nebo pr myslových objektech jako jsou nap íklad plynovody, ropné

rafinérie a podobn . Je neocenitelný díky své velké odolnosti v i vysokým teplotám, jimž

odolává za pomocí vodní mlhy hnané tryskami po povrchu vozidla. V p ípad  nutnosti jej lze

ovládat dálkov  a to až do vzdálenosti 1500m.[1]

 Obrázek 12: Speciální vozidlo SPOT-55[1]

Vyproš ovací tank VT-72

Toto vozidlo na podvozku tanku T-72 slouží, jak již název napovídá, k vyproš ování techniky

a b emen za pomoci navijáku. Dále jej lze využít p i strhávání zdí hrozících z ícením

nap íklad p i povodních. Dokáže též zdvihat r zná b emena za pomocí svého pomocného

je ábu nebo upravovat terén buldozerovou radlicí. Práv  jeho všestranná využitelnost a dobrá

terénní pr chodnost z n j iní žádaného pomocníka p i zásazích IZS.[20]

 Obrázek 13: Vyproš ovací tank VT-72[1]
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Kolový naklada  KN-251

Je ur en k manipulaci s materiály jako nap íklad písek, zemina a kamení. V rámci IZS je

využíván zejména k odklízení sn hu p i sn hových kalamitách, odstra ování suti ze z ícených

staveb, vytvá ení ochranných pás  proti požáru, úprav  terénu, i odstra ování lesních zával .

Díky kloubovému rámu má velmi dobré manévrovací schopnosti.[20]

 Obrázek 14: Kolový naklada  KN-251[20]

9.2 Letecká technika

V rámci IZS se používá v A R nap íklad tato letecká technika:

W-3A SOKOL

Tento vrtulník polské výroby je díky svému modernímu vybavení schopen ve dne i v noci a

za každého po así plnit opera ní úkoly na ur ených místech. Mimo transport materiálu a osob

jej A R využívá p edevším pro leteckou záchrannou službu. Osv uje se zejména svými

zásahy p i událostech, jako jsou povodn  a jiné živelní katastrofy.[1]

 Obrázek 15: Vrtulník W-3A SOKOL[5]



47

Mi-17

Vrtulník ruské výroby využívá vynikající naviga ní a informa ní systém v etn  moderních

spojovacích prost edk , díky kterým dokáže bezpe  p epravovat osoby i za velmi

nep íznivého po así.[1]

 Obrázek 16: Vrtulník Mi-17[1]

9.3 Další speciální vybavení

R v rámci IZS používá i velké množství speciálního technického vybavení. Zde je pár

íklad :

Robot tEODor

Název vznikl z anglické zkratky pro Explosive Ordnance Disposal, v p ekladu zneškod ování

výbušnin. Rovn ž slouží k prov ování p edm , u kterých existuje možné podez ení z

hrozícího výbuchu.[20]

 Obrázek 17: Robot tEODor[20]

Hydraulická vyproš ovací souprava NARIMEX

Používá se p i záchranných prací, jako jsou dopravní nehody nebo k vyproš ování osob

z trosek z ícených budov.
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10 Záv r

Záchranné útvary Armády eské republiky od svého vzniku v roce 1994 prošly velkou adou

zm n. Pokud se zam ím na vojenské záchranné útvary a jejich transformace od doby vzniku

Systému civilní ochrany, spadaly pod ministerstvo obrany v ele s Hlavním ú adem civilní

ochrany. V roce 2000 došlo ke zrušení Hlavního ú adu civilní ochrany a celá tato oblast p ešla

pod ministerstvo vnitra krom  vojenských záchranných útvar , které p ešly do struktur

Armády R. V roce 2003 vznikla 15. ženijní záchranná brigáda, kterou tvo ilo p t

záchranných a výcvikových základen a jeden ženijní prapor. Postupn  docházelo

k reorganizaci na šest záchranných prapor  a jeden ženijní prapor. V této fázi vidíme

rozr stání p sobnosti 15. ženijní záchranné brigády, kdy jednotlivé záchranné prapory

sobily v rámci kraj .

Rok 2008 zaznamenal zatím jednu z posledních fází transformace, kdy záchranné prapory

zanikly, s výjimkou 157. záchranného praporu Hlu ín, který p ešel do resortu ministerstva

vnitra. Laik neví, pro  k t mto transformacím docházelo, ale sám by položil otázku, zda tyto

transformace budou mít p ínos pro IZS.

V sou asnosti 15. ženijní brigáda disponuje t emi ženijními prapory a dv ma samostatnými

záchrannými rotami, které jsou p edevším ur eny v rámci celého území eské republiky

k záchranným a likvida ním pracím. Pro  k této transformaci došlo, nám m že napov t

ministerstvo obrany v dokumentu Transformace ministerstva obrany z roku 2007.

vodem ukon ení innosti záchranných prapor , se dle mého názoru mohlo stát

nezodpov dné jednání vlády p i hospoda ení se státním rozpo tem a následné odebírání

pot ebných finan ních prost edk  z oblastí vykazujících nízkou, nebo nulovou ekonomickou

ínosnost. Další prioritou se stalo nasazení sil a prost edk  Armády eské republiky do

zahrani ních mírových operací. Pomineme-li nutnost pln ní mezinárodních úmluv v rámci

NATO, které znamenají velké finan ní zatížení pro státní rozpo et, m ly by stát zájmy o

ochranu obyvatel na prvním míst .

Zhodnotím-li tedy stav armády p ed a po roce 2008, došlo dle mého názoru spíše ke zhoršení

možností nasazení A R v rámci IZS. A to hlavn  z hlediska personálního a technického.

Rozsáhlá a dlouho budovaná struktura armádního systému záchranných útvar  byla pln

optimální ve své podob  p ed transformací z roku 2008, kdy jednotlivé kraje disponovaly

záchranným útvarem, schopným zasáhnout na celém jeho území p i vzniku mimo ádné

události. Práv  tato skute nost hrála významnou roli p i záchran  život  a likvidaci následk

katastrof. Nicmén  od poslední transformace neuplynulo ješt  mnoho asu, proto bych nerada
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zpochyb ovala zám r ministerstva obrany a schopnosti nasazení dvou samostatných

záchranných rot jen proto, že ješt  nebylo možné zcela zodpov dn  posoudit ú innost jejich

nasazení pro pot eby IZS. V zájmu zdraví a života ob an eské republiky také pevn

doufám, že to ani nebude nutné. Je ovšem ale rovn ž nutné realisticky uvažovat o možném

selhání tohoto dosud neosv eného sytému samostatných záchranných rot.

V p ípad  selhání tohoto systému bych navrhovala významné posílení z hlediska technického

i personálního, nebo p ípadné navýšení po tu samostatných záchranných rot a jejich

op tovnou dislokaci do kraj .  Pro sou asné pot eby IZS bych rovn ž navrhovala posílení

technických i personálních možností jeho základních složek tak, aby použití ostatních sil a

prost edk  bylo omezeno v závislosti na rozsah vzniku krizové situace jen na opravdu

nejnutn jší míru.

Otázka transformace vojenských záchranných útvar , jak jsem psala výše, byla nutná

z hlediska úsporných opat ení, proto by bylo možná východiskem zrušení nyn jších

samostatných záchranných rot a posílení ve vyšší mí e Hasi ský záchranný sbor R, protože

ten je snad nejvyužívan jší z hlediska pot eb IZS.
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