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The thesis deals with the legislative treatment of the cooperation of the army rescue forces 

and the Integrated Emergency System. The thesis outlines the history of the rescue battalions 

and the civil defence and describes the structure of the 15th Engineer and Rescue Brigade and 

possibilities of its utilisation during the emergency within the coordinated procedures of the 

IES. Further, the thesis evaluates the effectiveness of the Army Rescue Corps on the basis of 

the previous years’ actions, and the issues of the agreed transformation of the Army Rescue 

Corps and its impact on the solving of emergency within the IES.  
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1 ÚVOD 

Celé území České republiky se může stát místem vzniku mimořádné události a krizové 

situace, která může být zapříčiněna působením škodlivých a ničivých faktorů. Může se jednat 

jak o přírodní pohromy, tak i o provozní havárie, které budou představovat vážné ohrožení 

pro obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí. Tyto situace vyžadují bezodkladné 

provedení záchranných a likvidačních prací. 

Ve zmírnění následků mimořádných událostí má kromě základních složek 

integrovaného záchranného systému své nezastupitelné místo i Armáda České republiky jako 

ostatní složka integrovaného záchranného systému. Zejména se však jedná o síly a prostředky 

vojenských záchranných útvarů, které tvoří samostatnou součást armády, určenou k plnění 

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

válečného stavu.  

 Bakalářská práce popisuje možnosti využití 15. ženijní záchranné brigády při řešení 

mimořádné události v rámci koordinovaných postupů integrovaného záchranného systému, 

způsob jejího povolání a stanovuje způsob komunikace a velení u zásahu mezi armádním 

subjektem a Hasičským záchranným sborem České republiky. Dále vyhodnocuje spolupráci 

těchto složek a efektivitu vojenských záchranných útvarů na základě poznatků z předešlých 

let. Cílem této práce je také nastínit a vysvětlit právě pobíhající změny v rámci schválené 

transformace vojenských záchranných útvarů a její dopad na využitelnost Armády České 

republiky při řešení mimořádné události v rámci integrovaného záchranného systému.  

 Činnost vojenských záchranných útvarů lze rozdělit na tři období. Jedná se o období 

před zahájením změn v rámci transformace (do 31.3. 2008), přechodné období výstavby nové 

struktury 15. ženijní brigády (od 1.4. – 30.9. 2008) a období po dokončení transformace  

(od 1.10. 2008). Tato práce se především zabývá prvním a třetím obdobím, a k nim se 

vztahují níže uvedené právní předpisy, smlouvy , dohody apod. 
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2 REŠERŠE 

Při tvorbě této bakalářské práce jsem se seznámil s touto odbornou literaturou: 

 

ADAMEC, Vilém, ŠENOVSKÝ, Michail, HANUŠKA, Zdeněk. Integrovaný záchranný 

systém. Ostrava : [s.n.], 2005. 157 s. SPBI; sv. 40. ISBN 80-86634-65-5.  

Autoři této publikace popisují koordinaci záchranných a likvidačních prací v rámci 

integrovaného záchranného systému. V bakalářské práci jsem pomocí ní nastínil základní 

strukturu a úkoly integrovaného záchranného systému. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava : [s.n.], 2005. 140 s. SPBI; 

sv. 42. ISBN 80-86634-70-1. 

Tato publikace řeší problematiku ochrany obyvatelstva na území České republiky. 

Vymezuje základní pojmy a podrobně vysvětluje systém zabezpečení ochrany obyvatelstva. 

Odtud jsem čerpal základní poznatky z oblasti civilní ochrany. 

 

Vojenské záchranné útvary – možnosti využití. Praha : Agentura vojenských informací a 

služeb, 2006. 71 s. ISBN 80-7278-369-6. 

 Tato publikace řeší možnosti využití techniky vojenských záchranných útvarů při 

řešení mimořádné události. Pomocí ní jsem v bakalářské práci nastínil možnosti využití sil  

a prostředků Armády České republiky a vytvořil přehled některých modelových situací, které 

by mohla armáda v rámci integrovaného záchranného systému řešit. 

 

Areport : Transformace. Praha : MO ČR - AVIS, 2007- . ISSN 1211-801X. 

Areport : č. 23. Praha : MO ČR - AVIS, 2007- . 2 x měsíčně. ISSN 1211-801X. 

Areport : č. 4. Praha : MO ČR - AVIS, 2008- . 2 x měsíčně . ISSN 1211-801X. 

 Tato periodika se zabývala problematikou spojenou s transformací resortu 

Ministerstva obrany České republiky. Pomocí nich jsem v bakalářské práci nastínil 

transformaci vojenských záchranných útvarů a popsal dopad transformace na spolupráci 

Armády České republiky při řešení mimořádné události v rámci integrovaného záchranného 

systému.  
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3 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ DOKUMENTY 

Podmínky a zásady nasazování sil a prostředků AČR a způsoby jejich použití 

k záchranným pracím a plnění humanitárních úkolů civilní ochrany v případě vzniku pohrom 

řeší tyto platné právní předpisy, meziresortní dohody a směrnice. 

3.1 Zákonné právní předpisy 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů – stát 

zajišťuje ochranu zdraví a života občanů a ochranu majetku. 

 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o zajišťování bezpečnosti České republiky – stanoví, že 

zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických 

základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu, stanoví 

Bezpečnostní radu státu, podmínky pro vyhlášení nouzového stavu a stavu ohrožení státu, atp. 

 

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

upravuje postavení, úkoly a členění ozbrojených sil České republiky, jejich řízení, přípravu a 

vybavení vojenským materiálem. 

 

Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní vojenské služby a vojenských 

cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů – 

tento zákon upravuje právní poměry osob, které konají vojenskou činnou službu formou 

základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení v ozbrojených silách České republiky  

a některé právní poměry vojáků v záloze. 

 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů – upravuje vznik, 

zánik a obsah služebních poměrů vojáků z povolání. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů – vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, stanoví působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických  

a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích 

a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizového stavu. 
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů – mimo jiné vymezuje krizové řízení jako souhrn řídících činností věcně příslušných 

orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v součinnosti s řešením krizové situace.  

 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů – tento zákon upravuje způsob využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření, systém ochrany osob a životního prostředí před 

nežádoucími účinky ionizujícího záření, podmínky zajištění bezpečného nakládání 

s radioaktivními odpady, atp. 

 

Zákon č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku 

a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících. 

3.2 Prováděcí právní předpisy 

Na výše uvedené zákony navazují právní předpisy, které provádí určitá ustanovení 

zákonů na základě zmocnění v zákonech uvedených. 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů – mimo jiné stanoví obsah činnosti a složení bezpečnostní rady a krizového štábu 

kraje a obce určené hasičským záchranným sborem kraje nebo náležitosti a způsob zpracování 

krizového plánu a plánu krizové připravenosti. 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů – stanoví zásady 

koordinace složek IZS při společném zásahu, podrobnosti o úkolech operačních  

a informačních středisek, obsah dokumentace IZS, zásady a způsoby zpracování havarijního 

plánu kraje a vnějšího havarijního plánu jaderných zařízení, zásady spojení při krizové 

komunikaci a spojení v rámci IZS. 

 

Nařízení vlády č. 13/2004 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů 

Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách – stanovuje počet 

nasazených vojáku a jejich podřízenost PČR. 
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3.3 Strategické a koncepční dokumenty 

Strategické a koncepční dokumenty jsou projednané a schválené vládou ČR nebo 

Bezpečnostní radou státu. Mezi nejvýznamnější patří tyto: 

Bezpečnostní strategie České republiky [20], je základním dokumentem bezpečnostní 

politiky České republiky. Cílem bezpečnostního systému je zajišťování bezpečnosti ČR, 

ochraňování a prosazování životních, strategických i dalších významných zájmů ČR. Její 

základní funkcí je řízení a koordinace činnosti jednotlivých prvků při zajišťování 

bezpečnostních zájmů ČR a v době přímé hrozby nebo při vzniku krizové situace. Na tento 

dokument navazují dílčí strategie a koncepce. 

 

Vojenská strategie české republiky [7] je výchozí dokument pro výstavbu a použití 

ozbrojených sil ČR. Jsou v ní rozpracovány základní principy obranné politiky, které jsou 

definované v Bezpečnostní strategii ČR. Vytváří politické zadání pro plnění vojenských úkolů 

obrany země a jejich vymezení vůči ostatním složkám podílejících se na zajištění bezpečnosti 

státu. Vojenská strategie ČR v tomto smyslu vyjadřuje základní postoje České republiky v 

otázkách vojenské obrany a podílu ozbrojených sil České republiky na zajištění bezpečnosti, 

stanovuje jejich poslání, hlavní úkoly, zásady použití a výstavby, včetně specifikace 

potřebných prostředků a zdrojů. 

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 se mimo jiné 

zabývá úkoly občanů, podnikové sféry a veřejné správy, zdokonalováním připravenosti složek 

IZS, pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob včetně školní mládeže, 

základními technickými a organizačními opatřeními ochrany obyvatelstva, mezinárodní 

spoluprácí, atp. 

3.4 Vnitřní předpisy Armády ČR 

Pro zajištění plnění úkolů a opatření v rámci resortu Ministerstva obrany si Armáda 

ČR vydává své vnitřní předpisy, např.: 

Směrnice náčelníka Generálního štábu Armády ČR1, č.j. 1168/2005-1618, k nasazování 

sil a prostředků Armády ČR v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému a 

k plnění úkolů Policie České republiky. 

 V současné době se připravuje nová Směrnice náčelníka Generálního štábu Armády 

ČR. 
                                                 
1 Platná do 31.3. 2008 
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3.5 Veřejnoprávní smlouvy a dohody 

Jako základní právní a organizační předpoklad pro poskytování plánované pomoci na 

vyžádání součástmi AČR nebo poskytnutí ostatní pomoci se uzavírají tyto veřejnoprávní 

smlouvy: 

 

Rámcová smlouva mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany2 o spolupráci 

v oblasti integrovaného záchranného systému.  

Dohoda o plánované pomoci na vyžádání3 mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra – 

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a Českou republikou, 

Ministerstvem obrany – Generálním štábem Armády České republiky, ve znění Dodatku č. 2 

Dohoda mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany k provedení nařízení vlády ze 

dne 17.12. 2003 č.13/2004 sbírky., o povolání vojáku Armády České republiky k plnění úkolů 

Policie ČR při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách. 

3.6 Struktura, určení a základní úkoly ozbrojených sil České republiky 

Struktura ozbrojených sil vychází ze zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje mimo jiné členění, úkoly a 

způsoby řízení ozbrojených sil České republiky. 

Ozbrojené síly se člení na Armádu ČR, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a 

Hradní stráž. Ozbrojené síly přitom tvoří vojáci v činné službě. Základním úkolem 

ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. 

Ozbrojené síly též plní úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České 

republiky o společné obraně proti napadení. Ozbrojené síly Armády ČR spolupracují na 

základě mezinárodních smluv s cizími ozbrojenými silami, podílejí se na činnostech ve 

prospěch míru a bezpečnosti, a to zejména účastí na mírových operacích, záchranných a 

humanitárních akcích. 

 

Armádu lze také použit k plnění těchto úkolů: 

 ke střežení objektů důležitých pro obranu státu 

 k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťováni ochrany státních hranic 

 k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, nestačí-li síly a prostředky PČR 

                                                 
2 Platná do 31.3. 2008  
3 Platná do 31.3. 2008 
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 k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích 

ohrožující životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí 

 k odstranění jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky 

 k zabezpečení letecké zdravotnické dopravy 

 k zajištění letecké služby pátrání a záchrany 

 k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany 

3.7 Použití Armády ČR k záchranným pracím a k plnění humanitárních úkolů 
civilní ochrany 

Armáda je základem ozbrojených sil a organizačně se člení na vojenské útvary, 

vojenská zařízení a vojenské záchranné útvary, které se mohou slučovat do větších 

organizačních celků. Použití Armády ČR k záchranným pracím a k plnění humanitárních 

úkolů je upraveno v zákoně č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů4. 

Použití armády k záchranným pracím je dočasné organizované nasazení vojenských 

útvarů a vojenských zařízení s potřebným vojenským materiálem pod velením příslušného 

velitele nebo náčelníka, k němuž dochází, pokud příslušné správní úřady, orgány územní 

samosprávy, požární ochrana nebo vojenské záchranné útvary nemohou zajistit záchranné 

práce vlastními silami. 

Použití Armády ČR k záchranným pracím mohou vyžadovat hejtmani krajů a 

starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u náčelníka Generálního štábu Armády 

ČR, který rozhoduje o jejím nasazení. 

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou vyžadovat použití armády k záchranným pracím 

výše uvedené osoby nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany u velitele 

vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy. 

Velitel vojenského útvaru nebo náčelník vojenského zařízení prostřednictvím svých 

nadřízených informují neprodleně náčelníka Generálního štábu Armády ČR o jejím nasazení 

k záchranným pracím. 

Po rozhodnutí vlády o použití armády k záchranným pracím nebo k likvidaci následků 

pohromy zřídí náčelník Generálního štábu vojenský krizový štáb, který řídí a koordinuje 

činnost  nasazených  vojenských  útvarů a vojenských zařízení.  K monitorování  pohromy  a  

                                                 
4 Z důvodu provedených změn v rámci transformace VZÚ je nutné novelizovat ustanovení §16 odst. 2 zákona  
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR. 
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k  monitorování  radiační a chemické  situace  na  určeném  území  může náčelník 

Generálního štábu vyčlenit vojenskou leteckou techniku. 

Vojenskou techniku  s  nezbytně  nutnou  obsluhou lze použít i v jiných závažných 

situacích ohrožujících život, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, kdy 

příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy, právnické osoby, jednotky požární 

ochrany nebo vojenské záchranné útvary nemají potřebnou techniku k odstranění takového 

ohrožení. Použití vojenské techniky s nezbytně nutnou obsluhou mohou vyžadovat v těchto 

případech příslušní vedoucí správních úřadů, orgánů územní samosprávy, právnických osob 

nebo požární ochrany u náčelníka Generálního štábu. Ten o použití vojenské techniky 

informuje ministra obrany, který následně informuje vládu.  

Použití 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  závažných  situacích ohrožujících 

životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Vojenské záchranné útvary 

se  použijí k plnění  těchto úkolů  před  nasazením  vojenských  útvarů  a  vojenských zařízení 

k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy nebo k odstraňování jiného hrozícího 

nebezpečí za použití vojenské techniky. 

Hlavním úkolem Armády České republiky je obrana před vojenským napadením. 

V případě nevojenského ohrožení mohou být vojáci povoláni za předem jasně stanovených 

pravidel. Zpravidla zasahují v rámci integrovaného záchranného systému. 

Použití záchranných praporů, ale i jiných součástí Armády ČR v rámci IZS v České 

republice bylo potvrzeno Rámcovou smlouvou mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 

obrany o spolupráci v oblasti integrovaného záchranného systému ze dne 27. března 2003. V 

návaznosti na tuto smlouvu byla dne 25. června 2003 uzavřena Dohoda o plánované pomoci 

na vyžádání mezi MV-GŘ HZS ČR a MO-GŠ Armády ČR. Uzavřením této dohody Armáda 

ČR patří mezi tzv. „ostatní složky IZS“ a její vyčleněné síly a prostředky byly zařazeny do 

poplachových plánů IZS. Mezi stěžejní jednotky Armády ČR, které jsou nasazovány při 

mimořádných událostech v prvním pořadí, patří 15. ženijní záchranná brigáda Bechyně. [11] 

 

4 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

Integrovaný záchranný systém [13] (dále i „IZS“) je koordinovaný postup jeho složek 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 
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IZS není institucí, ale je to systém s nástroji spolupráce a modelovými postupy 

součinnosti (typovými činnostmi) a je součástí systému pro zajištění vnitřní bezpečnosti státu. 

Je jím naplňováno ústavní právo občana na pomoc při ohrožení zdraví nebo života. 

IZS se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět 

současně záchranné a likvidační práce dvěma nebo více složkami IZS. Působením složek 

v IZS není dotčeno jejich postavení a úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. 

Základním smyslem IZS je integrovat možnosti každého, kdo by při provádění 

záchranných a likvidačních prací měl být zapojen s ohledem na síly a prostředky nebo 

kompetence, kterými může přispět k řešení následků mimořádné události. 

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska IZS, 

kterými jsou operační střediska HZS kraje a operační a informační středisko generálního 

ředitelství HZS ČR. [1, 13] 

4.1 Základní struktura integrovaného záchranného systému 

V závislosti na působení při záchranných a likvidačních pracích rozlišujeme složky IZS na 

základní a ostatní složky IZS [13]. 

4.1.1 Základní složky IZS 

Tyto složky jsou páteří celého systému, neboť zajišťují a poskytují nepřetržitou 

pohotovost pro příjem ohlášení mimořádné události, vyhodnocují rozsah mimořádné události, 

provádí odhad potřebných sil a prostředků a provádí neodkladný zásah v místě mimořádné 

události. 

 

 Základními složkami IZS jsou: 

 Hasičský záchranný sbor ČR 

 Jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí území kraje 

 Zdravotnická záchranná služba 

 Policie ČR 

4.1.2 Ostatní složky IZS 

Pokud při záchranných a likvidačních pracích nestačí základní složky na provedení 

účinného zásahu, nastupují na ostatní složky IZS. Důvody pro povolání ostatních složek IZS 

mohou být například nedostatek personálu, nedostatek sil a prostředků, malá odborná znalost 

řešeného problému atd. 
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 Ostatními složkami IZS jsou: 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (AČR) 

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 

 ostatní záchranné sbory 

 orgány ochrany veřejného zdraví 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

 zařízení civilní ochrany 

 neziskové organizace a sdružení občanů 

 

Začlenění těchto složek do IZS je podmíněno uzavřením dohody o plánované pomoci 

na vyžádání. Touto pomocí se rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci 

při provádění záchranných a likvidačních prací obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 

krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS dotčeným ostatními 

složkami IZS. 

Průměrný podíl složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných 

událostí je znázorněn a obr. 1 

 
Obr. 1: Složky IZS 

4.2 Koordinace zasahujících složek v rámci IZS 

[13] Složky integrovaného záchranného systému jsou při zásahu povinny se řídit 

příkazy velitele zásahu, popřípadě pokyny starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana 

kraje, v Praze primátora hlavního města Prahy (dále jen „hejtman“), pokud provádějí 

koordinaci záchranných a likvidačních prací. 
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Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu, stavu ohrožení 

státu nebo válečného se složky integrovaného záchranného systému řídí pokyny Ministerstva 

vnitra. Za stavu nebezpečí se složky integrovaného záchranného systému na území 

příslušného kraje řídí pokyny hejtmana, který vyhlásil stav nebezpečí podle zvláštního 

právního předpisu. 

Složka integrovaného záchranného systému zařazená v příslušném poplachovém plánu 

integrovaného záchranného systému kraje je povinna při poskytnutí pomoci jinému kraji  

o tom informovat své místně příslušné operační a informační středisko integrovaného 

záchranného systému. Poplachovým plánem integrovaného záchranného systému kraje se 

rozumí požární poplachový plán kraje vydaný podle zvláštního právního předpisu. 

4.3 Asistenční operace Armády ČR na podporu IZS 

Asistenční operace na podporu integrovaného záchranného systému jsou ozbrojenými 

silami ČR vedeny [5]: 

 k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích, 

ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, 

pokud správní úřady, orgány územní samosprávy a základní složky IZS nemohou 

zajistit záchranné práce vlastními silami 

 k odstranění jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky, pokud 

správní úřady, orgány územní samosprávy, právnické osoby a složky IZS 

nedisponují potřebnou technikou 

 k leteckému monitorování pohromy nebo radiační a chemické situace na určeném 

území 

 k zabezpečení přepravy humanitární a zdravotnické pomoci 

 k zabezpečení leteckého zdravotnického odsunu, pokud hrozí nebezpečí z prodlení 

a nestačí síly a prostředky letecké záchranné služby 

 k zabezpečení letecké služby pátrání a záchrany 

 

Použití Armády ČR při těchto operacích vychází z jejich místa a určení v rámci 

poplachových plánů IZS nebo požadavků odpovědných ústředních a územních orgánů 

krizového řízení. Ke splnění těchto požadavků vytváří Armáda ČR účelová úkolová uskupení. 

Jádro těchto úkolových uskupení tvoří příslušníci a technika záchranných, ženijních, 

protichemických, vrtulníkových, logistických a zdravotnických útvarů a zařízení. 
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Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mohou být k plnění úkolů ve 

prospěch IZS použity výhradně záchranné útvary ČR [5]. 

4.4 Vymezení některých základních pojmů 

Pro snazší pochopení textu je uvedeno a vysvětleno několik základních pojmů  
[11, 13, 14, 6]: 

 
 Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

 Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu  

 Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, 

majetku nebo životního prostředí, které vedou k přerušení jejich příčin. 

 Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí. 

 Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup základních a ostatních složek 

IZS při přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních 

prací. 

 Humanitární pomoc jsou opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu 

postiženému mimořádnou událostí s využitím lidských a materiálních zdrojů. 

 Havarijní plán kraje je plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území 

kraje. 

 Krizový plán kraje je plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů 

k řešení krizových situací. 

 Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany 

jeho života, zdraví a majetku. 

 Vojenský záchranný útvar je samostatná součást Armády ČR, 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 

stálé dislokace. 
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 Místo zásahu je místo nasazení složek IZS při záchranných a likvidačních prací  

a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události. 

 

5 HISTORICKÝ VÝVOJ ZÁCHRANNÝCH PRAPORŮ CIVILNÍ OCHRANY ČR 

Vojenské záchranné prapory (dále i „VZP“) tvoří samostatnou součást Armády České 

republiky. Jsou předurčeny k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany. VZP, tak i civilní 

ochrana, prošly svým historickým vývojem, který jim dal dnešní podobu [6, 8, 23, 24, 25]. 

5.1 Vznik a vývoj civilní ochrany 

5.1.1 Vznik protiletecké ochrany 

V roce 1929 zahajuje svoji činnost Ústředí obrany obyvatelstva, které vzniklo 

z iniciativy ministerstva obrany. O rok později vzniká dobrovolná organizace s názvem 

„Ochrana obyvatelstva proti leteckým útokům“, která je zatím jen organizačním prvkem bez 

členů. Přijetím zákona č. 82 Sb., ze dne 11. dubna 1935 o ochraně a obraně proti leteckým 

útokům byla zřízena civilní protiletecká ochrana (dále i „CPO“). Ve městech byly vytvořeny 

poradní výbory civilní protiletecké ochrany, které dohlížely na provádění tohoto zákona. 

Výstavba CPO pokračovala. Byly budovány štáby a jednotky, včetně bezpečnostní 

pořádkové služby, poplachové a hlásné služby, požární služby, asanační služby, spojovací a 

zpravodajské služby. V každém domě byla vytvořena domovní hlídka CPO. Během 

mobilizace byla CPO pověřena zajištěním a kontrolou zatemnění. 

5.1.2 Období okupace 

Na území protektorátu přešlo řízení CPO v roce 1940 pod správu protektorátní policie. 

Ta zabezpečovala součinnost Červeného kříže, požárních jednotek a ostatních složek. 

V červenci roku 1941 byly veškeré složky protektorátního CPO začleněny do Luftschutzu 

nařízením říšského protektora. Všechny povinnosti, jednotky a složky převzal Luftschutz, 

jenž organizoval likvidaci následků všech náletů, které území protektorátu až do konce války 

postihly. 

5.1.3 Poválečné období 

Po roce 1945 nastal z důvodu minimálního nebezpečí vzdušného napadení prodej 

materiálu složek CPO (bylo ponecháno jen 10% ochranných masek). Probíhá organizovaná 
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likvidace ochranných staveb, zařízení a dalších ochranných opatření. Tuto likvidaci provádělo 

ministerstvo vnitra. V roce 1947 byl zakázán rozprodej materiálu CPO. 

Vládním usnesením o civilní obraně ze dne 13. července 1951 byly stanoveny hlavní 

úkoly civilní obrany (dále jen „CO“) za mírového i válečného stavu. Oficiálně se objevil 

pojem civilní obrana, který se používal až do roku 1992. Vzniklá CO patřila pod ministerstvo 

vnitra. Její organizační strukturu tvořila především vojenská část, a to územní štáby CO do 

stupně okres, vojenské útvary CO a zařízení CO. Nevojenská část byla tvořena službami CO, 

organizacemi a jednotkami CO. V padesátých letech CO přechází na obranná opatření proti 

zbraním hromadného ničení. Zákon č. 40 ze dne 18. dubna 1961 o obraně Československé 

socialistické republiky obsahuje příslušná ustanovení, týkající se civilní obrany.  

V padesátých a šedesátých letech minulého století proběhla výstavba stálých úkrytů 

pro obyvatelstvo. Také se zde objevila snaha o plošné zabezpečení obyvatelstva prostředky 

individuální ochrany.  

Od 1. ledna 1976 se přesouvá CO z působnosti federálního ministerstva vnitra do 

působnosti federálního ministerstva národní obrany. CO, která se stala součástí 

Československé lidové armády. V osmdesátých letech se na objektech organizovaly jednotky 

CO a byly ustavovány mobilní nevojenské jednotky se zvýšenou pohotovostí – teritoriální 

záchranné útvary CO. Obojí byly schopné provést záchranné a prvořadé likvidační práce. 

5.1.4 Období po „sametové“ revoluci 

V roce 1990 byla zahájena transformace civilní obrany. Jejím cílem bylo vytvoření 

nového, moderního a hlavně spolehlivého systému ochrany obyvatelstva. Dnem 1. ledna 1993 

vzniká samostatná Česká republika a funkci Federálního štábu CO ČSFR přebírá Štáb CO 

České republiky. Rozkazem ministra obrany byl dnem 1. září 1993 zřízen Hlavní úřad Civilní 

ochrany ČR (dále i „HÚ CO“), který se stal nástupnickou organizací Štábu CO ČR. Také se 

začíná oficiálně používat pojem civilní ochrana (dále i „CO“), který odpovídá užšímu výkladu 

civilní obrany ve smyslu mezinárodního humanitárního práva. 

Dnem 1. ledna 1994 jsou vytvořeny ve struktuře HÚ CO ČR krajské regionální úřady 

a Úřad CO hlavního města Prahy. Dochází k zásadním změnám v řízení záchranných útvarů 

CO. Podřízenost záchranných útvarů CO se převádí z GŠ Armády ČR do přímé podřízenosti 

HÚ CO. V Olomouci vzniká základna logistiky a u záchranných útvarů (později záchranných 

a výcvikových praporů) se vytváří základny humanitární pomoci. 

Od 1. ledna 2000 byly záchranné a výcvikové základny CO převedeny z působnosti 

HÚ CO ČR zpět po působnosti Armády ČR. Dne 1. ledna 2001 bylo v rámci resortu 



- 22 - 

Ministerstva vnitra vytvořeno generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Do jeho struktur se integrovaly pevné struktury HÚ CO ČR a jeho podřízených 

součástí. 

5.2 Vznik a vývoj ženijního vojska 

5.2.1 Období Rakouska – Uherska a světových válek 

V Rakousku – Uhersku v roce 1893 vzniklo 15 samostatných císařsko královských 

praporů, z nichž do roku 1912 byly 4 prapory dislokovány u nás. Byl to 8. prapor sapérů 

v Praze, 9. prapor sapérů v Terezíně, 1. pionýrský prapor v Bratislavě, 13. pionýrský prapor 

v Komárně. Sapéři byly specializováni na hloubení podzemních cest, štol, přibližovacích nebo 

spojovacích zákopů a pionýři k budování cest a staveb. Po roce 1912 nastala nová 

reorganizace armády monarchie, která ovlivnila strukturu ženijních jednotek. Vzniklo tak 14 

zákopnických (sapérských) praporů a 8 praporů pionýrských. V letech 1914 – 1918 válčil 

Trojspolek (Německo, Itálie, Rakousko – Uhersko) proti Trojdohodě (Velká Británie, Francie, 

Rusko). Ve svém průběhu a výsledku byla nakonec celá válka charakterizovaná jako válka 

„zákopová“.  

Dne 28. října 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika. O rok 

později vydal prezident republiky T. G. Masaryk rozkaz k vytvoření jednotné armády. 

Součástí nově vytvořené československé armády bylo také 5 ženijních pluků. Tyto ženijní 

pluky byly dislokovány v Terezíně, Kroměříži, Komárně, Bratislavě a Praze. Do ženijního 

vojska bylo začleněno také vojsko železniční. Jednalo se o železniční pluk se sídlem 

v Pardubicích. V Bratislavě vzniká 6. ženijní pluk ze strojního a části mostního praporu. 

V letech 1936 – 1938 probíhá výstavba opevnění. Dne 30. září 1938 přijala tehdejší vláda 

Československé republiky Mnichovský diktát, čímž došlo ke ztrátě příhraničních oblastí 

s vybudovaným opevněním. 

15. března 1939 začal vpád německých vojsk do Čech a na Moravu a nacistická vojska 

postupně odzbrojila československou armádu. 1. září 1939 napadají nacistická vojska Polsko, 

což má za následek počátek 2. světové války. Ženisté vstoupili do bojů na západní i východní 

frontě, kde plní úkoly spojené se ženijním zabezpečením obrany a zabezpečením ústupových 

bojů. 

5.2.2 Poválečný vývoj  

Po válce bylo prvořadým úkolem ženijních vojsk zabezpečit ochranu obyvatelstva před 

nebezpečím odloženého střeliva a min. Během let 1945 – 1950 tvořily ženijní vojsko  
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v 1. vojenské oblasti dva ženijní pluky a ženijní prapory, a jeden říční ženijní prapor.  

U 3. vojenské oblasti je tvořily tři ženijní prapory a jeden ženijní pluk a u 4. vojenské oblasti 

jeden ženijní pluk a dva ženijní prapory. Ze čtyř ženijních silničních pluků byly 1. září 1950 

vytvořeny pomocné technické prapory (PTP). Zde byli zařazováni potencionální odpůrci 

režimu (po roce 1948) na základě politického rozhodnutí. Po roce 1958 nastala značná 

reorganizace ženijního vojska. Ženijní jednotky byly též zařazeny jako součást nově 

zřízeného raketového vojska. 

5.2.3 Období po „sametové“ revoluci 

S příchodem nové demokratické společnosti vznikají tři vojenská velitelství (Západ, 

Střed, Východ) ve městech Tábor, Olomouc, Trenčín. Každé velitelství mělo vlastní ženijní 

brigádu. Rozkazem ministra vnitra v rámci probíhajících reorganizačních změn 

Československé armády byly 1. listopadu 1991 zrušeny pluky CO a byly vytvořeny vojenské 

záchranné pluky CO.  

Od 1. ledna 1994 dochází ke změně v řízení vojenských záchranných pluků. Ty 

přecházejí z podřízenosti Generálního štábu Armády ČR do přímé podřízenosti hlavního 

úřadu CO.  V letech 1994 – 1995 proběhly redislokační a reorganizační změny. Ženijní 

vojsko bylo tvořeno divizním kompletem (7 ženijních praporů), sborovým kompletem  

(2 ženijní brigády), kompletem hlavního velitelství (ženijní brigáda, pontonová brigáda, 

výcvikové středisko potápěčů), kompletem vojska územní obrany (2 ženijní technické pluky a 

výcvikové středisko záloh). 1. ledna 1997 byly pluky zreorganizovány na záchranné a 

výcvikové základny CO. Od 1. ledna 2000 se jejich název změnil na záchranné a výcvikové 

základny (dále i „zvz“) a staly se samostatnou součástí Armády ČR. Reforma Armády české 

republiky přinesla další redislokační a reorganizační změny. V roce 2003 vzniká 15. ženijní 

záchranná brigáda (dále i „15. žzb“) a jednotky civilní ochrany jsou zařazeny do struktury  

15. žzb sídlící v Bechyni.  

5.2.4 Vznik a vývoj 15. ženijní záchranné brigády 

Historie 15. žzb v Bechyni se datuje od 1. září 2003, kdy vznikl organizační prvek pro 

výstavbu této brigády. Tento prvek k 30. listopadu 2003 převzal do podřízenosti pět 

záchranných výcvikových základen a 151. ženijní prapor. Velitelství 15. žzb zahájilo činnost 

v nové organizační struktuře 1. prosince 2003. Reforma ozbrojených sil Armády ČR a 

významné změny v pojetí služby v ní realizované v roce 2004 se nevyhnuly ani pěti zvz, 

dislokovaným v Kutné hoře, Jindřichově Hradci, Rakovníku, Bučovicích a Olomouci, ani 
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odloučenému praporu 75. zvz Olomouc se sídlem v Hlučíně. Postupně byly tyto záchranné 

útvary transformovány a profesionalizovány.  

Dne 22. října 2007 vláda České republiky schválila dokument „Transformace resortu 

Ministerstva obrany České republiky“, ve kterém je popsán druhý krok reformy Armády ČR. 

Po dokončení transformace budou dva záchranné prapory reorganizovány na samotné 

záchranné roty, další dva prapory budou reorganizovány na ženijní prapory, jeden záchranný 

prapor bude předán Hasičskému záchrannému sboru ČR a jeden prapor bude zrušen. Činnosti 

a změny, které se týkají záchranných útvarů, by měly být ukončeny k 30. září 2008. 

 

6 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA – STRUKTURA A DISLOKACE 

Struktura a dislokace vojenských záchranných útvarů (dále i „vzú“) má podstatný vliv 

na rychlé řešení mimořádné události. Proto jsou stanoveny pro celé území České republiky 

v souvislosti s regionálním dělením území ČR jejich obvody působnosti a specifické doby 

pohotovosti k nasazení sil a prostředků. 

6.1 Organizační struktura a dislokace 15. žzb (stav k 31. 3. 2008) 

 
Obr. 2: Organizační struktura 15. žzb a podřízenost záchranných praporů 

 

[8] V souladu se „Směrnicí náčelníka Generálního štábu Armády České republiky 

k nasazování sil a prostředků Armády České republiky v součinnosti se složkami 

integrovaného záchranného systému a k plnění úkolů Policie České republiky“ z března 2005 

je záchranným praporům (dále i „zpr“) stanovena regionální působnost uvedená příloze č. 1. 

Na obr. 3 je zobrazena na mapě ČR dislokace a působnost záchranných praporů. 
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Obr. 3: Regionální působnost a dislokace záchranných praporů 

 

6.2 Organizační struktura a dislokace 15.žzb po dokončení transformace 

[2, 3, 4, 23, 26] Cílem transformace záchranných praporů je získání většího množství 

nasaditelných sil, snížení finančních nákladů pro udržování záchranných útvarů a zefektivnění 

jejich činnosti. To vše při zachování jejich specifických a nenahraditelných schopností při 

pomoci obyvatelům v případě živelné pohromy či průmyslové havárie. Zbylé záchranné 

prapory by měly zůstat nadále schopné plnit humanitární úkoly civilní obrany.  

Po dokončení transformace by měly mít záchranné prapory novou podobu. Dva 

záchranné prapory (153. zpr Jindřichův Hradec a 155. zpr Bučovice) budou reorganizovány 

na samotné záchranné roty a dislokovány v posádkách Olomouc a Rakovník. Struktura 

samostatných záchranných rot je uvedena v příloze č. 2. Záchranný prapor Hlučín (157. zpr) 

bude v plném rozsahu majetkově, finančně a personálně delimitován a předán Hasičskému 

záchrannému sboru ČR. Dva záchranné prapory (154. zpr Rakovník a 156. zpr Olomouc) 

budou reorganizovány na 152. a 153. ženijní prapor a dislokovány v posádkách Rakovník a 

Olomouc v rámci 15. ženijní brigády. Záchranný prapor (152. zpr) dislokovaný v posádce 

Kutná Hora bude zrušen. 
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Obr. 4: Organizační struktura 15. žb po dokončení transformace 

Pzn.: CTIP EOD/IEDD Bechyně – pyrotechnický tým  

 

Územní působnost samostatných záchranných rot nebude v rámci České republiky 

pevně stanovena. Síly a prostředky samostatných záchranných rot by měly stačit na pokrytí 

potřeb řešení mimořádné události nebo krizové situace a na podporu základních složek IZS. 

Nasazení jejich sil a prostředků bude řízeno s využitím operačních a informačních středisek 

HZS krajů a GŘ HZS ČR. 

 Dislokace jednotek AČR využitelných v rámci IZS po dokončení transformace je 
uvedena v příloze č. 3. 
 
 

7 MOŽNOSTI VYUŽITÍ JEDNOTEK 15. ŽZB 

[8] Základními úkoly jednotek 15. žzb jsou pomoc obyvatelstvu a ženijní podpora 

vojsk. Pomocí obyvatelstvu se rozumí především plnění humanitárních úkolů civilní ochrany, 

záchranné, vyprošťovací práce a další neodkladné práce při pohromách, nebo při jiných 

závažných situacích ohrožující životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní 

prostředí (požáry, povodně, hromadná neštěstí, průmyslové havárie). Dále slouží jako 

podpora a doplnění základních složek integrovaného záchranného systému před nasazením 

ostatních vojenských útvarů a zařízení. Ženijní podpora vojsk spočívá v ženijním průzkumu, 

zabezpečení překonávání překážek, odminování, odtarasování a úpravě cest, zatarasování a 

ničení, podpoře předsunutého letectva, udržování prostorů rozmístění vojsk a míst velení, 

maskovací opatření, odstraňování a likvidování nevybuchlé munice apod. 
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7.1 Místo a úloha vojenských záchranných útvarů 

[2, 23] Úloha a místo vojenských záchranných útvarů (dále i „VZÚ“) je definována 

především v § 2 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky podle 

kterého je VZÚ „ … samostatná část armády, určená 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 stálé dislokace“. 

Použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy je upraveno  

v § 14 odst. 1 písm. c) a § 15 zákona č. 219/1999 Sb. Z ustanovení § 19 tohoto zákona 

vyplývá, že VZÚ se použijí k těmto činnostem vždy přednostně před ostatními útvary a 

zařízeními AČR. 

Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném 

systému (dále i „IZS“) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou 

ostatními složkami IZS vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil. VZÚ jsou proto chápány 

jako hlavní příspěvek ozbrojených sil do IZS. Dle § 21 odst. 2 tohoto zákona jsou pak VZÚ 

povinny poskytnout plánovanou pomoc na vyžádání. 

[8] Vlastní rozsah úkolů civilní ochrany specifikují „Dodatkové protokoly 

k Ženevským úmluvám“ z 12. srpna 1949. Dle těchto protokolů znamená civilní ochrana 

plnění některých nebo všech níže uvedených humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit 

civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky 

nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití. 

 

7.2 Seznam humanitárních úkolů CO 

 hlásné služby 

 evakuace 

 organizování a poskytování úkrytů 

 zatemňování 

 záchranné práce 

 zdravotnické služby včetně první pomoci a náboženské pomoci 

 boj s požáry 

 zjišťování a označování nebezpečných oblastí 

 dekontaminace a podobná ochranná opatření 

 poskytování nouzového ubytování a zásobování 

 okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech 
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 okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení 

 bezodkladné pohřební služby 

 pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití 

 doplňující činnost nezbytná ke splnění výše uvedených úkolů, včetně plánování a 

organizování 

 

[2, 8, 23] Z výše uvedeného je jasné, že záchranné prapory vzhledem ke svému 

materiálnímu a technickému vybavení, úrovni připravenosti a organizačním strukturám 

nemohou zabezpečovat plnění všech uvedených humanitárních úkolů civilní ochrany. Na 

plnění těchto úkolů se však podílejí a spolupracují i ostatní složky IZS, součásti CO ČR  

a orgány státní správy a samosprávy. Uvedený seznam humanitárních úkolů CO je konečný  

a záchranné prapory nesmějí plnit jiné úkoly než výše uvedené.  

Předpokládá se, že v případě válečného konfliktu na našem území by měly být VZÚ 

předány do podřízenosti organizace civilní ochrany (MV – GŘ HZS ČR) pro plnění úkolů 

civilní ochrany výlučně na území České republiky, přičemž všichni příslušníci i prostředky 

záchranných praporů musí být označeny mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky pro 

zdravotní službu a civilní ochranu. 

Je zřejmé, že VZÚ v souladu se svým předurčením nesmí provádět žádné činnosti ve 

prospěch vojenského personálu bojujících vojsk vlastní strany konfliktu. 

 

7.3 Úkoly, které zabezpečují vojenské záchranné prapory 

Vojenské záchranné prapory se v rámci plnění humanitárních úkolů CO podílejí na: 

 evakuaci 

 záchranných pracích 

 likvidacích požárů 

 zjišťování a označování nebezpečných oblastí 

 dekontaminaci a podobných ochranných opatřeních 

 poskytování nouzového ubytování a zásobování 

 

K plnění těchto úkolů mají VZÚ vytvořeny potřebné schopnosti, které řeší 

problematiku jednotlivých zásahů. Jedná se především o schopnosti: 

 vyhledávat, vyprošťovat a zachraňovat osoby ze zavalených úkrytů a trosek budov 

 provádět záchranné práce na vodě 
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 provádět zemní práce 

 hasit malé a střední požáry 

 evakuovat osoby, zabezpečit přepravy hospodářských zvířat a materiálu 

 distribuovat pitnou vodu 

 zajistit nouzové přežití obyvatelstva včetně zařízení a provozování základny 

humanitární pomoci 

 nouzově zásobovat elektrickou energií z náhradních zdrojů 

 provádět radiační a chemický průzkum, vytyčovat nebezpečné oblasti 

 provádět dekontaminaci osob, techniky, materiálu, terénu a sanaci zamořeného 

prostoru 

 likvidovat únik ropných produktů a poskytovat pomoc při likvidaci ropných 

havárií 

 provádět potápěčské práce 

 používat trhaviny k demoličním pracím 

 vyprošťovat uvízlou nebo havarovanou techniku 

 provádět sběr a likvidaci uhynulých živočichů 

 uvolňovat koryta řek a zavalené komunikace apod. 

 

Na tyto schopnosti nebude mít transformace VZÚ žádný vliv. Nedojde k žádnému 

omezení těchto jedinečných schopností VZÚ. Sníží se pouze rozsah přímo předurčených 

kapacit k provádění těchto činností, které se v případě nutnosti budou doplňovat z kapacit 

ženijního vojska, chemického vojska a ostatních útvarů AČR dle charakteru úkolu [2]. 

 

8 CHARAKTERISTIKA A MOŽNOSTI VYČLENĚNÍ SIL A PROSTŘEDKŮ 

Vojenské záchranné útvary se připravují a provádí nácvik na jednotlivé modelové 

situace, které by mohly nastat při vzniku mimořádné události. Pro tyto situace mají VZÚ 

připraveny operační plány pro záchranné a likvidační práce, které slouží jako metodický 

návod pro řešení těchto situací. Tento návod obsahuje popis předpokládaných činností a 

soupis předpokládaného počtu nasazených osob a techniky. Ten se liší dle druhu mimořádné 

události a jejího rozsahu. 

8.1 Přehled možných mimořádných událostí 

[8] Mimořádné události můžeme dle své povahy rozdělit na dvě základní kategorie. 
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8.1.1 Přírodní pohromy 

 Povodeň (přirozená) 

 Epidemie 

 Epizootie 

 Požár – lesní porost 

 Vichřice 

 Sněhová kalamita 

 Napadení přírodními škůdci 

 Zemětřesení 

8.1.2 Provozní havárie 

 Hromadná havárie v silniční dopravě 

 Havárie v železniční dopravě 

 Havárie v letecké dopravě 

 Destrukce budovy 

 Vyřazení zdrojů pitné vody 

 Požár obytné budovy 

 Požár výrobního objektu 

 Požár v těžce přístupném terénu 

 Únik toxických látek 

 Havarijní znečištění vod – únik ropných produktů 

 Radiační nehoda a havárie 

8.2 Možnosti vyčlenění sil a prostředků pro vybrané mimořádné události 

8.2.1 Povodeň (přirozená) 

Místem možného výskytu mimořádné události jsou záplavová území v okolí koryt 

vodních toků při přechodném výrazném zvýšení hladiny na územích, ze kterých nemůže voda 

odtékat přirozeným způsobem nebo je z nějakého důvodu její odtok nedostatečný, nebo na 

území zaplaveném při soustředném odtoku srážkových vod.  

Přirozená povodeň může být způsobena zejména dlouhotrvajícími srážkami, 

přívalovými srážkami, náhlým jarním táním sněhu a chodem ledů. Rozsah a ohrožení budou 

zejména ovlivněny intenzitou, místem a délkou srážek, akumulační schopností krajiny, 

případně množstvím sněhové pokrývky rychlostí tání sněhu. 
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 Při tomto druhu mimořádné události je ohrožení obyvatelstva velmi pravděpodobné a 

většinou i rozsáhlé. K zranění nebo usmrcení osob dochází utonutím, následky druhotných 

následků povodně (destrukce budov, výbuchy, požáry, úniky nebezpečných látek, nehody 

v dopravě), jako následek vzniklých epidemií, zamořením místních zdrojů pitné vody, apod. 

Povodně dále přináší ztížení životních podmínek pro obyvatelstvo (přerušení dodávky 

elektrické energie, plynu, tepla, zásobování, dopravy, telefonního spojení, poskytování 

zdravotní péče postiženým zdravotními zařízeními). Dalším vážným ohrožením je vznikající 

panika a trestná činnost. 

 Seznam prostředků vyčleňovaných pro tuto mimořádnou událost vojenskými 

záchrannými útvary je uveden v příloze č. 4. 

                    
Obr. 5: Budování protipovodňových zátarasů     Obr. 6: Práce vojenských záchranářů ve vodě 

8.2.2 Epizootie 

Epizootie je nakažlivé onemocnění zvířat postihující velké skupiny zvířat na velkém 

území v určitém časovém obrobí. To znamená, že není omezena prostorově, ale časově. 

Místem možného výskytu proto jsou zejména velkochovy zvířat. V Evropě se nejčastěji 

vyskytuje slintavka, kulhavka, mor prasat nebo vysoce patogenní forma ptačí chřipky 

(H5N1). 

 Možnost výskytu epizootie je závislá na způsobu zavlečení nákazy na území kraje  

a její další rozšíření do jednotlivých chovů. Nákaza se může šířit díky obchodování se zvířaty, 

nepovolenými přesuny zvířat, nedodržením karanténních podmínek. Dále se nákaza může šířit 

dopravou, nepovolenými návštěvami objektů se zvířaty, nebo nachází-li se v blízkosti chovu 

silniční doprava. 

Seznam prostředků vyčleňovaných pro tuto mimořádnou událost vojenskými 

záchrannými útvary je uveden v příloze č. 5. 
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Obr. 7: Provádění očisty automobilové techniky              Obr. 8: Odběr vzorků v místě výskytu nákazy 

8.2.3 Vichřice 

Ničivé působení vichřice se může projevit prakticky kdekoliv na celém území ČR. 

Tato mimořádná událost nelze časově a místně blíže specifikovat. Vichřice vznikají lokálně 

jako důsledek nastalých klimatických podmínek. 

Rozhodující faktory pro rozsah ohrožení jsou síla větru, zejména v nárazech, doba  

a místo jeho působení. Toto ohrožení může být znásobeno, je-li vichřice doprovázena dalšími 

průvodními jevy jako je déšť nebo sněžení. 

Zranění nebo usmrcení obyvatelstva může nastat zejména v důsledku destrukcí budov 

a různých konstrukcí, možných havárií v silniční a železniční dopravě a leteckém provozu. 

Dalším problematickým faktorem pro ohrožení obyvatelstva je ztížení životních podmínek. 

To je způsobeno omezením až přerušením dodávky elektrické energie, zásobování, dopravy, 

telefonního spojení, poskytování lékařské služby první pomoci. 

Seznam prostředků vyčleňovaných pro tuto mimořádnou událost vojenskými 

záchrannými útvary je uveden v příloze č. 6. 

8.2.4 Destrukce budovy 

Konkrétní místo možné destrukce budov nelze stanovit. Z toho vyplývá, že se může 

jednat v podstatě všechny stavby. Nejhorší následky destrukce budov se předpokládají u 

budov určených pro bydlení a ubytování. Lze však také předpokládat, že tento typ havárie by 

měl mít jen lokální charakter. Plošná destrukce budov může být způsobena jako následek 

povodní, rozsáhlých požárů apod.  

Tento druh mimořádné události vzniká většinou jako následek selhání lidského 

faktoru, technické závady nebo živelné pohromy. Pravděpodobnost výskytu destrukce zvyšují 

především faktory jako je například špatná projekce budovy, neodborné napojování nebo 

porucha rozvodu zemního plynu, manipulace a skladování tlakových lahví se zkapalněnými 
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plyny, narušení stavebních konstrukcí budovy vlivem stáří budovy nebo stavebních úprav, 

význam budovy z hlediska teroristického činu apod. 

Rozsah a ohrožení zasahujících jednotek IZS je závislé na charakteru, velikosti a 

technickém stavu budovy. Dále je závislé na možných iniciačních činitelích nebezpečí a na 

počtu přítomných osob v budově. Značné nebezpečí však představuje možnost zavalení, 

zranění nebo usmrcení přítomných v budovách a v blízkém okolí. 

Seznam prostředků vyčleňovaných pro tuto mimořádnou událost vojenskými 

záchrannými útvary je uveden v příloze č. 7. 

                  
Obr. 9: Odklízení sutin zřícené budovy   Obr. 10: Odklízení sutin pomocí těžké techniky 

8.2.5 Radiační nehoda a havárie 

Toto nebezpečí se dá předpokládat v místech, kde se nacházejí zdroje ionizujícího 

záření. Na základě podkladů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je sestaven seznam 

pracovišť na území ČR používajících při své činnosti významné a velmi významné zdroje 

ionizujícího záření, které by mohly způsobit při vzniku mimořádné události závažné 

poškození zdraví zasahujících složek IZS i obyvatelstva. Radiační havárie (radiační nehoda 

vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí) může vzniknout 

na jaderné elektrárně Temelín a Dukovany. 

Příčinou radiační nehody může být technická porucha, nedodržení technologie nebo 

druhotný následek jiné havárie nebo živelné pohromy (např. požár, povodeň).  

Rozsah a ohrožení obyvatelstva a zasahujících složek IZS je závislé na vydatnosti 

zdroje ionizujícího záření, stupni jeho poškození, stupni ochrany osob vystavených ozáření, 

době ozáření a rozsahu kontaminovaného území. Největší ohrožení však zdroje ionizujícího 

záření představují pro pracovníky, kteří se zdroji pracují, a pro zasahující složky IZS. V těchto 

případech se nepředpokládá ohrožení obyvatelstva. 

Seznam prostředků vyčleňovaných pro tuto mimořádnou událost vojenskými 

záchrannými útvary je uveden v příloze č. 8. 
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Obr. 11: Průjezd vozidla dekontaminační linkou               Obr. 12: Provádění individuální dekontaminace 
 
 

9 PRAVIDLA PRO VYŽADOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ODŘADŮ STÁLÝCH 
HOTOVOSTNÍCH SIL A ZPŮSOB POVOLÁVÁNÍ K ŘEŠENÍ MÚ 

9.1 Nasazování sil a prostředků VZÚ (stav k 31. 3. 2008) 

[8, 22] Každý záchranný prapor denně vyčleňuje a připravuje potřebné zásahové síly  

a prostředky, potřebné k poskytnutí podpory civilním orgánům. Časové normy jejich 

pohotovosti se vztahují k okamžiku obdržení požadavku k výjezdu od příslušného operačního 

a informačního střediska IZS u stálého operačního dozorčího záchranného praporu. 

K bezprostřednímu nasazení stanovených sil a prostředků VZÚ v souladu 

s poplachovými plány, havarijními plány krajů a vnějšími havarijními plány mají právo vyslat 

osoby uvedené v tab. 1. 

 

Právo vyslat Síly a prostředky Doba 
pohotovosti 

Záchranná výjezdová jednotka Stálý operační dozorčí VZÚ 
v síle do 8 osob a 4 ks techniky

do 60 minut

Záchranný odřad Velitel VZÚ 
v síle do 70 osob a 30 ks techniky

do 240 minut

Záchranný prapor 
se SaP, které jsou k dispozici u základny   Velitel 15. žzb 

V době obdržení požadavku výjezdu

do 24 hodin

ZNGŠ - Ř SOC MO Dva a více VZÚ --- 
Tab. 1: Osoby s právem vyslat síly a prostředky VZÚ 
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9.2 Osoby oprávněné k vyžádání sil a prostředků AČR k záchranným pracím 

[8] Vyžadovat síly a prostředky AČR k záchranným pracím jsou oprávněni: 

 

a) Nehrozí-li nebezpečí z prodlení: 

Ministerstvo vnitra, hejtmani krajů, primátor hlavního města Prahy a starostové obcí, 

v jejichž obvodě došlo k pohromě, žádají o nasazení SaP u NGŠ AČR prostřednictvím 

příslušných operačních a informačních středisek HZS. 

 

b) Hrozí-li nebezpečí z prodlení: 

Ministerstvo vnitra, hejtmani krajů, primátor hlavního města Prahy a starostové obcí, 

v jejichž obvodě došlo k pohromě, velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany, řídící 

důstojník HZS žádají o nasazení SaP prostřednictvím příslušných OPIS HZS, v souladu 

s poplachovými plány IZS, havarijními plány krajů (obcí) a vnějšími havarijními plány, u 

velitele VZÚ, velitele 15. žzb, u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského 

zařízení, které je nejblíže místu mimořádné události. Velitel vojenského zařízení nebo 

náčelník vojenského zařízení pak prostřednictvím svých nadřízených informují neprodleně 

náčelníka Generálního štábu o nasazení armády k záchranným pracím. 

9.2.1 Případ mimořádné události 3. stupně na jaderných elektrárnách 

[8, 22] V případě vyhlášení 3. stupně mimořádné události na jaderných elektrárnách 

má právo vyžadovat nasazení sil a prostředků AČR k zabezpečení dekontaminace osob a 

techniky, provádění záchranných prací a plnění humanitárních úkolů CO na jaderné elektrárně 

Temelín hejtman Jihočeského kraje a OPIS krajského ředitelství HZS. V případě jaderné 

elektrárny Dukovany mají toto právo hejtmani kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a OPIS 

krajského ředitelství HZS. 

Nasazení SaP AČR k plnění výše uvedených úkol vyžadují oprávnění funkcionáři 

cestou příslušného OPIS IZS u stálé směny SOC MO a SOD VeSpS. V případě nebezpečí 

z prodlení vyžadují nasazení potřebných SaP cestou příslušného OPIS přímo u velitelů VZÚ 

cestou stálého operačního dozorčího VZÚ. 

9.2.2 Vyžadování a nasazování vojenské techniky k odstraňování jiného 
nebezpečí 

[8] Vyžadovat použití vojenské techniky s nezbytně nutnou obsluhou k odstraňování 

jiného hrozícího nebezpečí mohou příslušníci vedení správních úřadů, orgánů územní 
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samosprávy, právnických osob nebo požární ochrany, pokud příslušné správní úřady, orgány 

územní samosprávy, právnické osoby, požární ochrana nebo VZÚ nemají potřebnou techniku 

k odstranění takového ohrožení. 

Uvedení funkcionáři vyžadují použití vojenské techniky cestou NGŠ AČR u ministra 

obrany, který o použití vojenské techniky rozhodne a informuje vládu. 

 

K vytvoření právních organizačních předpokladů pro poskytování plánované pomoci na 

vyžádání součástmi AČR nebo poskytnutí ostatní pomoci je na základě ustanovení §21 a §22 

zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému připravována Ministerstvem 

vnitra ČR tzv. „Rámcová úmluva o spolupráci v oblasti integrovaného záchranného 

systému“. 

Tato rámcová úmluva je po svém schválení ministrem obrany a vnitra základem pro 

uzavření tzv. „realizačních dohod“ na nižších úrovních mezi součástmi AČR, koordinujícími 

složkami IZS (krajské ředitelství HZS) a dalšími civilními orgány. Těmito realizačními 

dohodami pak bude konkretizován systém součinnosti a zásad použití složek AČR na podporu 

IZS. 

9.3 Nasazování sil a prostředků vojenských záchranných útvarů (stav po 
dokončení transformace) 

[2, 3, 4, 23] Právo vyslat vojenskou záchrannou jednotku bude mít pouze NGŠ AČR 

prostřednictvím stálého operačního centra (dále i „SOC“) AČR. Hejtmani, starostové obcí 

s rozšířenou působností, případně velitel zásahu HZS bude tedy muset prostřednictvím 

operačního a informačního střediska (dále i „OPIS“) HZS žádat SOC AČR. Zde rozhodnou, 

zda je žádost oprávněná a zda vojenský záchranný útvar vyšlou.  

Systém stálého pokrytí území jednotkami AČR určenými k řešení krizových situací 

bude zrušen a zavede se nový systém operativního nasazení dostupných sil a prostředků na 

území České republiky. V tomto systému budou udržovány SaP AČR v požadované 

pohotovosti k nasazení ve prospěch IZS. Celková schopnost armády ve prospěch poskytnutí 

podpory IZS zůstane zachována. 

Na obr. 13 je zobrazen ve zjednodušené formě proces vyžadování sil a prostředků 

Armády ČR před a po dokončení transformace ve prospěch záchranných prací. 
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Obr. 13: Proces vyžadování sil a prostředků AČR 

 

10 KOMUNIKACE A VELENÍ V MÍSTĚ ZÁSAHU 

Velení v místě zásahu je řešeno především dle zákona č. 239/2000 Sb., o 

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

předpisů, kde je definována organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu. 

10.1 Velitel zásahu 

[13] Koordinování záchranných a likvidačních prací složek integrovaného 

záchranného systému v místě zásahu provádí velitel zásahu. Ten vyhlásí podle závažnosti 

mimořádné události odpovídající stupeň poplachu podle příslušného poplachového plánu 

integrovaného záchranného systému. 

Velitelem zásahu je velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář 

hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení.  Pokud velitelem zásahu není 

velitel jednotky požární ochrany, nebo není ustanoven, řídí součinnost složek IZS velitel, 

nebo vedoucí zasahující složky, která v místě zásahu provádí převažující činnost. 

Pravomoci velitele zásahu vyplývají z §3 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. Mimo jiné je 

jeho pravomocí zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán, určit náčelníka a členy 
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štábu. Členy tohoto štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného záchranného 

systému. Také mohou být členy tohoto štábu fyzické osoby a zástupci právnických osob, se 

kterými složky integrovaného záchranného systému spolupracují nebo které poskytují osobní 

nebo věcnou pomoc. 

10.2 Vyžadování pomoci pro provádění záchranných a likvidačních prací 

[13] Velitel zásahu vyžaduje pomoc přímo u velitelů a vedoucích složek 

integrovaného záchranného systému na místě zásahu. V ostatních případech vyžaduje pomoc 

prostřednictvím místně příslušného operačního a informačního střediska integrovaného 

záchranného systému. 

10.3 Plánovaná pomoc na vyžádání 

[13] Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového plánu 

integrovaného záchranného systému. Jako plánovaná pomoc na vyžádání se rozumí předem 

písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS při provádění 

záchranných a likvidačních prací. 

Plánovanou pomoc na vyžádání také poskytují vojenské záchranné útvary.  

10.4 Struktura velení v místě zásahu 

Velitel zásahu [1, 13] řídí záchranné a likvidační práce v místě zásahu s ohledem na 

koordinaci složek IZS. Velitel konzultuje postup těchto prací s vedoucími složek IZS, přičemž 

vychází z typové činnosti složek při společném zásahu. Dále zajišťuje součinnost mezi 

vedoucími složek IZS,která zahrnuje také označení velitele zásahu, náčelníka a členy štábu 

velitele zásahu a vedoucí složky. Ukládá potřebné příkazy vedoucím složek, přičemž síly a 

prostředky těchto složek podléhají vedoucím těchto složek.  

Z toho vyplývá, že velitel zásahu neřídí jednotlivé členy složek, ale řídí složky ke 

koordinaci předepsaných a potřebných úkolů prostřednictvím jejich velitelů. 

Vedoucí složek IZS ohlašují svoji přítomnost a počet sil a prostředků veliteli zásahu, 

vždy když se dostaví na místo zásahu. Vedoucí složek IZS jsou podřízeni veliteli zásahu, 

popřípadě veliteli úseku, veliteli sektoru a podávají jim informace o plnění svých úkolů a o 

situaci v místě svého nasazení. 
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Velitel zásahu organizuje členění místa zásahu, dělí ho na úseky, případně sektory  

a určuje jejich velitele. Jako příklad je na obr. 14 uvedena struktura řízení zásahu se štábem 

velitele zásahu a úseky. 

 
                      Obr. 14: Řízení zásahu se štábem a úseky 

 

Velitel zásahu organizuje spojení mezi místem zásahu a územně příslušným 

operačním a informačním střediskem při předávání informací a vyhlašuje nebo upřesňuje pro 

místo zásahu odpovídající stupeň poplachu územně příslušného poplachového plánu IZS  

a vyžaduje povolání potřebného množství sil a prostředků na místo zásahu [1]. 

10.5 Struktura velení ze strany VZÚ 

[22] V případě nasazení VZÚ v rámci IZS se předpokládá, že velitelem zásahu bude, 

jak je uvedeno v předchozí kapitole, velitel jednotky požární ochrany. Velitel výjezdové 

záchranné jednotky, popřípadě velitel odřadu (dekontaminačního odřadu), se může stát 

velitelem úseku, sektoru. Je členem štábu velitele zásahu (obr. 14). Po příjezdu na místo 

zásahu je velitel výjezdové záchranné jednotky, velitel odřadu přímo podřízen veliteli zásahu 

a plní úkoly jím stanovené. Činnost vojenské jednotky však řídí sám. 

10.5.1 Výjezdová záchranná jednotka (VZJ) 

Tato jednotka vyráží na místo mimořádné události vždy po obdržení požadavku  

na provedení záchranných a likvidačních prací. Jednotce velí velitel výjezdové záchranné 

jednotky. Složení výjezdové záchranné jednotky a její rozmístění na vozech je uvedeno  

na obr. 15. Její technika se obměňuje dle sezónních podmínek. 
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                       Obr. 15: Složení VZJ a její rozmístění na vozech  

10.5.2 Záchranný odřad (ZO) 

Pokud nestačí na řešení mimořádné události výjezdová záchranná jednotka, je povolán 

na místo pohromy záchranný odřad. Odřadu velí velitel záchranného odřadu, který po 

příjezdu na místo zásahu přebírá velení od velitele výjezdové záchranné jednotky. Složení 

záchranného odřadu je závislé na druhu mimořádné události a podle ní je účelově sestaven, 

vybaven a organizován. Tím se rozumí, že dle typové mimořádné události se záchranný odřad 

vybaví potřebnými SaP. Záchranný odřad se sestavuje z ženijní, logistické a speciální roty, 

která je součástí každého záchranného praporu. Odřad se potom skládá ze záchranného 

družstva, družstva zemních strojů, vyprošťovacího družstva a družstva zabezpečení a 

podpory. Složení ZO a přiřazení členů odřadu k technice je uvedeno na obr. 16. 
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Obr. 16: Složení záchranného odřadu a přiřazení členů odřadu k technice 

 

V případě mimořádné události 3. stupně na jaderných elektrárnách se sestavuje 

speciální dekontaminační odřad. V čele tohoto odřadu stojí velitel dekontaminačního odřadu. 

Dekontaminační odřad tvoří dále logistik, řidič, družstvo dekontaminace osob, družstvo 

dekontaminace techniky a družstvo dozimetrické kontroly. 

 

10.6 Operační plány pro záchranné a likvidační práce 

VZÚ mají pro jednotlivé typové činnosti vypracované operační plány, které slouží 

jako metodický návod pro řešení vzniklé mimořádné události. Součásti těchto plánu je rozpis 

činností prováděných od obdržení požadavku na provedení záchranných a likvidačních prací. 

Dále je součástí těchto operačních plánů předpokládaný počet osob a techniky, která bude 

nasazena. Počet osob a techniky se vždy liší dle druhu mimořádné události. 

  

Soupis činností z operačního plánu pro záchranné a likvidační práce: 

 obdržení požadavku na provedení záchranných a likvidačních prací 
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 svolání příslušníků záchranného odřadu potřebných k provedení záchranných a 

likvidačních prací 

 přesun z posádky do prostoru provádění záchranných a likvidačních prací 

 navázání součinnosti se složkami IZS nebo velitelem zásahu v místě mimořádné 

události 

 zhodnocení situace v místě mimořádné události a rozhodovací proces velitele 

záchranného odřadu 

 průběžné předávání informací náčelníkovi skupiny velení o dílčím plnění úkolů  

 a o situaci v místě nasazení nebo předávání požadavků 

 provádění záchranných a likvidačních prací (příp. provádění pátrání) v místě 

mimořádné události 

 ukončení záchranných a likvidačních prací (příp. provádění pátrání) na základě 

rozhodnutí základních složek IZS 

 

11 EFEKTIVNOST POUŽITÍ VOJENSKÝCH ZÁCHRANNÝCH ÚTVARŮ 

Je jasné, že při některých mimořádných událostech je použití vojenských záchranných 

útvarů nezbytné a nenahraditelné. Jedná se především o zásahy, kde nestačí síly a prostředky, 

a v neposlední řadě o dlouhotrvající zásahy. Použití VZÚ je dále nezbytné u činností, které 

v rámci plnění humanitárních úkolů civilní ochrany zabezpečují. 

11.1 Přehled nasazení vojenských záchranných praporů 

[2, 23] V následující tabulce je uveden přehled zásahů vojenských záchranných 

praporů za roky 2000 – 7/2007 s finančním vyjádřením nákladů na tyto zásahy. 

Rok Počet zásahů Osob v zásahu Technika v zásahu Finanční náklady 

2000 56 2 103 112
2001 44 1 728 147
2002 167 46 672 149
2003 47 2 506 788
2004 36 1 128 690
2005 19 72 35 1 028 973
2006 161 2058 664 12 278 965

7/2007 33 486 168 3 121 935
Tab. 2: Přehled zásahů VZÚ s finančním vyjádřením 
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Z hodnot uvedených v tab. 2 vyplývá, že kapacita sil a prostředků vojenských 

záchranných útvarů byla plně využita jen v období velkých a rozsáhlých mimořádných 

událostí spojených s povodněmi v roce 2002 a 2006, jinak je četnost jejich zásahů malá. 

Ostatní zásahy měly spíš charakter asistence jednotkám HZS ČR. Jednalo se především o 

asistenci u velkých dopravních nehod, úniku ropných látek, požárů, sběru a likvidaci 

uhynulých zvířat, dekontaminaci, zabezpečování nouzových dodávek vody a elektřiny apod. 

11.2 Přehled zásahů vojenských záchranných praporů 

[2, 23] Ze statistických údajů můžeme porovnat podíl vojenských záchranných útvarů 

na zásazích složek IZS. Tento podíl se v letech 2004 – 2007 pohyboval v rozmezí  

0,04 – 0,06 % z celkového počtů evidovaných událostí a 0,05 – 0,08 % z celkového počtu 

zásahů složek IZS spolupracujících s jednotkami požární ochrany. Tyto hodnoty vyplývají 

z tab. 3.  

Rok 2004 2005 2006 2007       
1. pol. 

Počet zásahů  36 19 161 33
Celkový počet evidovaných událostí 101 667 95 000 118 000 60 000
Celkový počet zásahů složek IZS 
spolupracujících s jednotkami PO 76 250 81 428 84 285 40 000

% z celkového počtu evidovaných událostí 0,04 0,02 0,14 0,06
% z celkového počtu zásahů složek IZS 
spolupracujících s jednotkami PO 0,05 0,02 0,19 0,08

Tab. 3: Přehled zásahů vojenských záchranných praporů 

Zdroj: GŘ HZS ČR, sledování statistických veličin 

11.3 Přehled nákladů na zabezpečování činnosti VZÚ 

[2, 23] V tab. 4 je uveden přehled nákladů na zabezpečení činnosti vojenských 

záchranných útvarů v letech 2004 – 2006. 

 

Rok Finanční náklady 

2004 691 328 000
2005 888 527 000
2006 964 578 000

   Tab. 4: Přehled nákladů na zabezpečování činnosti VZÚ  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že finanční částky, které jsou vynakládány na praktické 

použití vojenských záchranných útvarů v současném složení, jsou jen zlomkem všech 
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vynakládaných prostředků na zabezpečení činnosti VZÚ. Lze proto říct, že celková efektivita 

činnosti VZÚ ve stávajícím rozsahu je malá. 

12 TRANSFORMACE VOJENSKÝCH ZÁCHRANNÝCH ÚTVARŮ ARMÁDY ČR 

[2, 3, 4, 23] Dne 22. října 2007 vláda České republiky schválila dokument 

„Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky“, ve kterém je popsán druhý krok 

reformy Armády ČR. Cílem dalších změn v resortu ministerstva obrany je posílení schopností 

ozbrojených sil ČR, zvýšení podílu nasaditelných sil, optimalizace struktur velení, 

organizačních a personálních struktur, mobilizačních procesů a potřeb, administrativních a 

podpůrných procesů, a dokončení organizačních a dislokačních změn. Nejzásadnější změna 

v rámci revize struktury sil je transformace vojenských záchranných praporů.  

12.1 Transformace VZÚ Armády ČR 

Tato transformace se týká stávajících šesti záchranných praporů 15. ženijní záchranné 

brigády Velitelství společných sil, jejímž cílem je optimalizovat a zefektivnit působení AČR 

(ostatní složka IZS) ve prospěch IZS. Hlavním záměrem transformace VZÚ je získání většího 

množství nasaditelných sil, snížení finančních nákladů na udržování VZÚ a zefektivnění 

jejich činností. Změny struktury a dislokace, které proběhnou v rámci transformace, jsou 

uvedeny v kapitole 6 (15. ženijní záchranná brigáda – struktura a dislokace). 

Transformací nedojde k žádnému omezení specifických a nenahraditelných 

schopností, které VZÚ poskytují. Dojde pouze ke snížení přímo předurčených kapacit VZÚ 

určených pro vykonávání těchto činností. Pokud však tyto kapacity nebudou stačit, bude je 

možno doplnit kapacitami útvarů ženijního vojska, chemického vojska a ostatními útvary 

AČR. 

Vojenské záchranné útvary budou i nadále vyčleňovány k plnění humanitárních úkolů 

civilní ochrany, pro které byly předurčeny. VZÚ budou plnit, nebo se podílet na úkolech 

spojených s evakuací, záchrannými pracemi, likvidací požáru, zjišťováním a označováním 

nebezpečných oblastí, dekontaminací a dalšími ochrannými opatřeními, poskytováním 

nouzového ubytování a zásobování. Současně zůstane zachována schopnost budování 

materiálních základen humanitární pomoci pro nouzové ubytování obyvatelstva 

v požadovaném počtu. V případě rozsáhlých živelných pohrom nebo průmyslových haváriích 

se předpokládá v rámci IZS nasazení nejen nově vytvářených ženijních útvarů, ale i dalších 

útvarů AČR v závislosti na charakteru a specifikách mimořádné události. 
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Celková schopnost AČR k poskytnutí podpory složkám IZS při řešení mimořádné 

události a krizových situací zůstane na stejné úrovni jako před transformací. V některých 

oblastech dojde i k jejímu částečnému navýšení a zefektivnění. V současné době je pro účely 

IZS vyčleňováno ze sil a prostředků armády ČR 1337 osob a 362 ks techniky. Po dokončení 

transformace se předpokládá 2762 osob a 487 ks techniky. 

Jedním z hlavních cílů navrhovaných změn je zefektivnit koordinované nasazování sil 

a prostředků AČR pro IZS. Síly a prostředky AČR bude možné vyžadovat nepřetržitě a 

požadavky na nasazení budou řešeny pouze cestou OPIS IZS a prostřednictvím SOC MO. 

Tento proces je blíže popsán v kapitole 9 (pravidla pro vyžadování jednotlivých odřadů 

stálých hotovostních sil a způsob povolání k řešení MÚ). V současné době je vyčleňování 

stále řešeno dle „Směrnice NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR v součinnosti se 

složkami IZS a k plnění úkolů policie ČR“.  

12.2 Aktualizace dokumentů 

Síly a prostředky AČR vyčleňované na základě směrnice NGŠ AČR jsou součástí  

,, Dohody o plánované pomoci na vyžádání“, uzavřené mezi MV-GŘ HZS ČR a MO-GŠ 

AČR a jsou zapracovány do: 

 

 Ústředního poplachového plánu 

 Krizového plánu MV    

 Poplachových plánů krajů 

 Krizových plánů krajů   (dále i „KPK“) 

 Havarijních plánů krajů   (dále i „HPK“) 

 Vnějších havarijních plánů   (dále i „VHP“) 

 

Na základě nově vyčleňovaných sil a prostředků AČR ve prospěch IZS bude nutné 

vydat a aktualizovat některé dokumenty. Předpokládá se vydání nové Směrnice NGŠ AČR 

k nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS a k plnění úkolů PČR. Dále bude nutno 

aktualizovat tyto dokumenty v působnosti HZS ČR: 

 

 Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (sekce IZS a operačního řízení) 

 Ústřední poplachový plán (sekce IZS a operačního řízení) 

 Krizový plán MV (sekce prevence a civilní nouzové plánování) 

 Poplachové plány krajů (úsek IZS a operačního řízení) 
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 KPK, HPK, VHP (úsek prevence a civilního nouzového plánování) 

 

Aktualizace krizového plánu MV a krizového plánu kraje bude provedeno dle § 19 

odst. 2 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., kde je stanoveno, že souhrnná aktualizace krizového 

plánu a plány krizové připravenosti se provádí v tříletých intervalech od jejich schválení. 

Aktualizace havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu se provádí 

bezodkladně vždy, dojde-li ke změně, která má dopad na havarijní plán kraje a vnější 

havarijní plán (§ 28 odst. 3 vyhlášky MV č. 328/2001 Sb.). 
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13 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit dokument, který by komplexně popsal 

problematiku spojenou s nasazením vojenských záchranných útvarů při řešení mimořádné 

události v rámci koordinovaných postupů integrovaného záchranného systému. Pro nasazení 

sil a prostředků vojenských záchranných útvarů bylo nutné vysvětlit základní legislativu, ze 

které vyplývají možnosti využití armády jako ostatní složky integrovaného záchranného 

systému při řešení mimořádné události. 

Je nutné si uvědomit, že při řešení mimořádné události v rámci integrovaného 

záchranného systému se využívají síly a prostředky vojenských záchranných útvarů tehdy, 

nestačí-li na záchranné a likvidační práce síly a prostředky základních složek integrovaného 

záchranného systému, kterými jsou HZS ČR, jednotky požární ochrany zařazené v plošném 

pokrytí kraje, Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Použití vojenských záchranných 

útvarů tedy předpokládáme v případech, kdy se jedná o rozsáhlé, složité a dlouhotrvající 

zásahy, nebo kdy je nutno použít techniku nebo specifické úkony pro eliminaci vzniklé 

situace, na kterou jsou VZÚ připravovány.  

Při použití VZÚ v místě mimořádné události je výhodou to, že armáda poskytuje 

velkou základnu materiálních zdrojů, techniky a pracovní síly. To se projevilo zvláště při 

řešení rozsáhlých mimořádných událostí spojených s povodněmi v roce 2002 a 2006.  

Ze statistických přehledů vyplývá, že četnost zásahů VZÚ je malá a jejich zásahy měly 

spíše charakter asistence jednotkám HZS ČR. Šlo především o pomoc u velkých dopravních 

nehod, úniku ropných látek, požárů, sběru a likvidaci uhynulých zvířat, dekontaminaci, 

zabezpečování nouzových dodávek vody a elektřiny apod. Avšak finanční náklady 

vynakládané na praktické použití VZÚ jsou jen zlomkem všech vynakládaných prostředků na 

zabezpečení jejich činnosti. Z toho vyplývá, že celková efektivita činnosti VZÚ je ve 

stávajícím rozsahu malá. 

Proto v rámci transformace resortu Ministerstva obrany České republiky dochází 

k zásadním změnám v rámci VZÚ. Transformace VZÚ má za cíl optimalizovat a zefektivnit 

působení AČR ve prospěch IZS. Hlavním záměrem této transformace je získání většího 

množství nasaditelných sil, snížení finančních nákladů na udržování VZÚ a zefektivnění 

jejich činností. Nedojde však k žádnému omezení specifických a nenahraditelných schopností, 

které VZÚ poskytují. Vojenské záchranné útvary budou i nadále vyčleňovány k plnění 

humanitárních úkolů civilní ochrany, pro které byly předurčeny. V případě rozsáhlých 

živelných pohrom nebo průmyslových haváriích se předpokládá v rámci IZS nasazení nejen 

nově vytvářených ženijních útvarů, ale i dalších útvarů AČR v závislosti na charakteru a 
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specifikách mimořádné události. Celková schopnost AČR k poskytnutí podpory složkám IZS 

při řešení mimořádné události a krizových situací tedy zůstane na stejné úrovni jako před 

transformací. 

Po dokončení transformace bude koordinované nasazování sil a prostředků AČR pro 

IZS efektivnější. Vyžadování sil a prostředků AČR bude možno vyžadovat nepřetržitě  

a požadavky na nasazení budou řešeny pouze cestou operačního a informačního střediska IZS 

a prostřednictvím stálého operačního centra ministerstva obrany. 

 Dle mého názoru však bude hlavním problémem nové struktury 15. ženijní brigády 

doba zpohotovení a doba dopravy na místo zásahu. Tyto časy se budou odvíjet od vzdálenosti 

místa mimořádné události a dislokace vojenských záchranných útvarů. Jako problematické se 

mi především jeví přeprava těžké techniky na místo zásahu. Další problém by mohl vzniknout 

při mimořádné události většího rozsahu, kdy nebudou postačovat kapacity předurčených 

vojenských jednotek a Armáda ČR tyto kapacity doplní silami, které nebudou na danou 

situaci vycvičeny a připraveny.  

 Zda tyto problémy nastanou se však ukáže až po dokončení transformace, kdy budou 

vojenské záchranné útvary opět plně nasazovány na pomoc při řešení mimořádné události 

v rámci integrovaného záchranného systému. 
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14 SEZNAM ZKRATKEK 

15. žzb   15. ženijní záchranná brigáda 

AČR   Armáda České republiky 

CO   Civilní ochrana 

CPO   Civilní protiletecká ochrana 

ČR   Česká republika 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

GŠ AČR  Generální štáb Armády České republiky 

HPK   Havarijní plán kraje 

HÚ CO  Hlavní úřad civilní ochrany 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

KPK   Krizový plán kraje 

MO   Ministerstvo obrany 

MV   Ministerstvo vnitra  

NGŠ, NGŠ AČR Náčelník Generálního štábu Armády České republiky 

OPIS   Operační a informační středisko 

PČR   Policie České republiky 

SaP   Síly a prostředky 

SOC AČR  Stálé operační centrum Armády české republiky 

SOD   Stálý operační dozorčí 

Ve SpS  Velitelství společných sil 

VHP   Vnější havarijní plán 

VZJ   Výjezdová záchranná jednotka 

VZP   Vojenské záchranné prapory 

VZÚ   Vojenské záchranné útvary 

ZO   Záchranný odřad 

zpr   Záchranný prapor 

zvz   Záchranné a výcvikové základny 
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Příloha č. 1 – Regionální působnost záchranných praporů (stav k 31. 3. 2008) 

 

Útvar Působnost 

Hlavní město Praha (část města na pravém břehu Vltavy), Středočeský 
152. zpr Kutná Hora kraj (území na pravém břehu Vltavy), Liberecký kraj, Královehradecký 

kraj 

153. zpr J. Hradec  Jihočeský kraj, kraj Vysočina 

Hlavní město Praha (část města na levém břehu Vltavy), Středočeský kraj
154. zpr Rakovník (území na levém břehu Vltavy), Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Plzeňský 

kraj 

155. zpr Bučovice Jihomoravský kraj, Zlínský kraj 

156. zpr Olomouc Olomoucký kraj, Pardubický kraj 

157. zpr Hlučín Moravskoslezský kraj 

 

 

 

 

 
 



 

Příloha č. 2 – Struktura nově vytvořených samostatných záchranných rot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 3 – Dislokace jednotek AČR využitelných v rámci IZS po dokončení 
transformace 

 
 

LEGENDA: 

Bechyně   ženijní brigáda, ženijní prapor 
Brno    univerzita obrany 
Bučovice   lehký motorizovaný prapor 
Čáslav    základna taktického letectva 
Hranice   mechanizovaný prapor 
Chrudim   výsadkový mechanizovaný prapor 
Jince    dělostřelecká brigáda 
Jindřichův Hradec  lehký motorizovaný prapor 
Klatovy   prapor oprav 
Liberec   brigáda radiační, chemické a biologické ochrany 
Náměšť nad Oslavou  základna letectva 
Olomouc   samostatná záchranná rota CO, ženijní prapor 
Ostrava   civilní ochrana MV ČR 
Pardubice   brigáda logistické podpory 
Praha – Kbely   základna dopravního letectva 
Přáslavice   mechanizovaný prapor, tankový prapor 
Přerov    základna vrtulníkového letectva 
Rakovník   samostatná záchranná rota CO, ženijní prapor 
Stará Boleslav   prapor zabezpečení 
Strakonice   prapor zabezpečení 
Tábor    mechanizovaný prapor 
Vyškov   výcviková základna 
Žatec    mechanizovaný prapor 
 



 

Příloha č. 4 – Možnosti využití SaP záchranných praporů při povodni 

 

Druh techniky Výkonnost (kapacita) 

počet přepravovaných osob s výstrojí - 72
obsluha 2 muži Pásový obojživelný transportér PTS 10
použití do rychlosti proudu 2,5 m/s 

Nafukovací člun nosnost 8 osob 
čerpání a ohřev vody Automobil chemický rozstřikovací ARS 12M
provádění dekontaminace 
čerpání a ohřev vody T815 ACHR90 CO 
provádění dekontaminace 

Cisternová automobilová stříkačka CAS čerpání a doprava vody 
Přívěsná přenosná motorová stříkačka PPS 12 čerpání a doprava vody 
Plovoucí čerpadlo max. sací výška 0 m, dopravní výška 40 m
Kalové čerpadlo max. sací výška 6 m, dopravní výška 16 m
Vysokozdvižná pracovní mobilní plošina
SJB-46 SKY JACK 

dosah: výška +14 m -6 m, horizont. 12 m

Jeřáb automobilní nosnost do 28 t 
Automobil vyprošťovací AV 15 nosnost 15 t 
Univerzální dokončovací stroj UDS obsah lžíce 0,6 m3, těžba 45 m3/hod 
Kolový nosič KN-251 obsah lžíce 2,6 m3, těžba 150 m3/hod 
Automobil nákladní střední - sklopný nosnost až 10 t 
Polní dezinfektor PDP-2 Pro provádění dezinfekce a hygieny 
Buldozer těžba 150 m3/hod, zahrnování 300m3/hod
 

 

 

Pásový obojživelný transportér PTS 10            Nafukovací člun AVON 

             



 

Příloha č. 5 – Možnosti využití SaP záchranných praporů při epizootii 

 

Druh techniky Výkonnost (kapacita) 

Zařízení LINKA 82 dezinfekce techniky kontinuálním  průjezdem 
mycími rámy 

Automobil chemický rozstřikovací  čerpání a ohřev vody 
ARS 12M provádění dekontaminace 

čerpání a ohřev vody T815 ACHR90 CO 
provádění dekontaminace 

Cisternová automobilová stříkačka CAS čerpání a doprava vody 
Jeřáb automobilní nosnost do 28 t 
Univerzální nakladač čelní UNC 750 obsah lopaty 0,350 m3, nakládání, hrnutí 
univerzální dokončovací stroj UDS obsah lžíce 0,6 m3, těžba 45 m3/hod 
Kolový nosič KN-251 obsah lžíce 2,6 m3, těžba 150 m3/hod 
Automobil nákladní střední sklopný nosnost až 10 t 
Polní dezinfektor PDP-2 pro provádění dezinfekce a hygieny 
Buldozer těžba 40 m3/hod, zahrnování 90 m3/hod 

měření meteosituace UAZ 469 CH 
odběr vzorků, vytyčování zamoř. prostorů

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cisternová automobilová stříkačka CAS           Převozný dezinfekční přístroj PDP-2 

             
 
 



 

Příloha č. 6 – Možnosti využití SaP záchranných praporů při vichřici 

Druh techniky Výkonnost (kapacita) 

Kompresor: DK 611 nebo PD 30 ATMOS pohon pneumatických přístrojů, max. 0,7 MPa
Souprava pneumatických přístrojů SPP 75 sbíjecí, rýčová, vrtací a bourací kladiva 
Vyprošťovací tank VT-55, 72 tah navijáku 25(30) t, nosnost jeřábu 2(19) t
Jeřáb automobilní nosnost do 28 t 
Vysokozdvižná pracovní mobilní plošina dosah: výška 14 m, hloubka 6m,  
SBJ-46 SKY JACK horizont. 12 m 
Univerzální dokončovací stroj UDS obsah lžíce 0,6 m3, těžba 45m3/hod 
Kolový nosič KN 251 obsah lžíce 2,6 m3, těžba 150m3/hod 
Automobil nákladní střední sklopný nosnost 10 t 
Souprava NARIMEX  vyprošťování z havarované techniky, 
(hydraulické nůžky, rozpínáky apod.) nadzvedávání spadlých předmětů 

Souprava CALDO rozřezávání soustředným plamenem vysoké 
teploty 

Vrtací a bourací kladivo PIONJÄR bourání a vrtání do hloubky 6 m 
Rozbrušovací pila PARTNER řezání všech mat., průměr kotouče 30 cm
Univerzální nakladač čelní UNC 750 s 
příslušenstvím nakládání, hrnutí, přemisťování hornin 

Motorová řetězová pila STIHL, HUSQUARNA, DOLMAR 
Diamantová vrtací souprava CEDIMA vrtání zdiva, betonu apod. materiálu 
 

 

 

 

 

 

Vyprošťovací tank VT-72B                                   Kolový nakladač KN-251 

            
 

 



 

Příloha č. 7 – Možnosti využití SaP záchranných praporů při destrukci budovy 

Druh techniky Výkonnost (kapacita) 
Kompresor: DK 611 nebo PD 30 ATMOS pohon pneumatických přístrojů, max. 0,7 MPa
Souprava pneumatických přístrojů SPP 75 sbíjecí, rýčová, vrtací a bourací kladiva 
Vyprošťovací tank VT-55, 72 tah navijáku 25(30) t, nosnost jeřábu 2(19) t
Jeřáb automobilní nosnost do 28 t 
Vysokozdvižná pracovní mobilní plošina 
SJB-46 SKY JACK 

dosah: výška 14 m, hloubka 6m,  
horizont. 12 m 

Univerzální dokončovací stroj UDS obsah lžíce 0,6 m3, těžba 45 m3/hod 
Kolový nosič KN-251 obsah lžíce 2,6 m3, těžba 150 m3/hod 
Automobil nákladní střední - sklopný nosnost až 10 t 
Souprava NARIMEX  vyprošťování z havarované techniky, 
(hydraulické nůžky, rozpínáky apod.) nadzvedávání spadlých předmětů 

Souprava CALDO rozřezávání soustředným plamenem vysoké 
teploty 

Vrtací a bourací kladivo PIONJÄR bourání a vrtání do hloubky 6 m 
Rozbrušovací pila PARTNER řezání všech mat., průměr kotouče 30 cm 
Univerzální nakladač čelní UNC 750 
s příslušenstvím nakládání, hrnutí, přemisťování hornin 

Motorová řetězová pila STIHL, HUSQUARNA, DOLMAR 
Diamantová vrtací souprava CEDIMA vrtání zdiva, betonu apod. materiálu 
 

 

 

 

 

 

Universální dokončovací stroj UDS-214              Vozidlo s vyprošťovacím nářadím 

             
 

 



 

Příloha č. 8 – Možnosti využití SaP záchranných praporů při radiační havárii 

Druh techniky Výkonnost (kapacita) 

dezinfekce techniky kontinuálním Zařízení LINKA 82 
průjezdem mycími rámy 
čerpání a ohřev vody 
provádění dekontaminace Chemický automobil rozstřikovací ARS 12M
příprava dezinfekčních směsí 
čerpání a ohřev vody 
provádění dekontaminace T-815 ACHR90 CO, vysokotlaký agregát SANIJET
příprava dezinfekčních směsí 

Cisternová automobilová stříkačka CAS čerpání a doprava vody 
Polní dezinfektor PDP-2 pro provádění dezinfekce a hygieny
Ochranný oblek OPCH 90 PO ochrana povrchu těla 
Ochranný oblek OPCH 70 ochrana povrchu těla 
Ochranný oblek SOO – CO ochrana povrchu těla 

radiační průzkum 
UAZ 469 CH měření meteosituace 

odběr vzorků 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chem. automobil rozstřikovací ARS-12M          Rám postřikovací LINKA 82 

          


