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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce na téma ,,Vnější bezpečnost státu a úkoly Armády České 

republiky při jejím naplňování‘‘ je zpracování koncepčního návrhu 102. průzkumného 

praporu 53.bPzEB při neúčasti vojáků v zahraničních operacích. V teoretické části práce se 

opírám o základní pojmy bezpečnost, hrozby a rizika, ústavní zákon o bezpečnosti České 

republiky č.110/1998 Sb. a zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky. 

Řeším pojem zajištění obrany, nalezneme zde i základní dokumenty pro zajištění bezpeč-

nosti státu. Dalším oddílem je rozdělení operací a jejich členění. V praktické části zde na-

lezneme základní informace o 102.pzpr a jeho složení. Jsou zde posuzována možná rizika 

České republiky a rizika 102. průzkumného praporu při neúčasti v zahraničních operacích 

a následné vytvoření koncepčního návrhu 102. průzkumného praporu se způsobem plnění 

hlavních úkolů, které nevyžadují přípravu do zahraničních operací.   

 

Klíčová slova: analýza, bezpečnost, koncept, rizika, zahraniční operace   

 

ABSTRACT 

The aim of the work, and external national security tasks of the army of the Czech 

Republic in its pursuit of '' processing is conceptual design 102. reconnaissance battalion 

53. bPzEB in the non-participation of soldiers in foreign operations. In the theoretical part 

of the thesis, I base on the basic concepts of security, threats and risks, the constitutional 

law on the safety of the Czech Republic No. 110/1998 Coll. and Act No. 222/1999 Coll., 

on ensuring the defence of the Czech Republic. I'm dealing with the concept of ensuring 

the defence, can be found here, as well as basic documents to ensure the security of the 

State. The next section is a division of operations and their breakdown. In the practical part 

we find here basic information about 102. pzpr and its composition. There are assessed the 

potential risks of the Czech Republic and the risk of 102. reconnaissance battalion in non-

participation in foreign operations, and the subsequent creation of a conceptual design 102. 

reconnaissance battalion to the implementation of the major tasks that do not require trai-

ning to foreign operations. 
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ÚVOD 

 Téměř každý den se potkáváme se slovem voják či vojáci z povolání jak už v tele-

vizi, v rádiu nebo při zhlédnutí na internetu, tak i při setkání v osobním či pracovním pro-

středí. Ale už nikdo přesně neřekne, co vlastně skutečně každý voják provádí v zaměstnání. 

Mnoho lidí úzce spojuje vojáka s mírovými zahraničními misemi, což samozřejmě má bla-

hodárný vliv na AČR, ale pracovní náplň jakéhokoliv vojáka z povolání si nikdo nedokáže 

přesněji představit, a proto se mnoho lidí z ČR domnívá, že voják v ČR nemá žádnou extra 

pracovní náplň a takzvaně se očima jiných povaluje.  

 

Bohužel tento trend v této době a zřejmě i v budoucnosti nebude zamítán oproti mi-

nulosti. Přitom příprava příslušníků AČR pro výkon funkce má řadu speciálních požadav-

ků, které jsou velmi rozmanité, a které nelze převzít z jiné oblasti lidské činnosti. 

 

 Existuje málo srovnatelných profesí, které by vyžadovaly při plnění operačních 

úkolů dobrovolně riskovat nebo obětovat vlastní život, jak v mírových zahraničních opera-

cí, tak i při plnění speciálních úkolů, kurzů nebo funkčních náplní jednotlivce. Cílem je 

tedy připravit AČR čelit nejen součastným, ale i budoucím hrozbám a rizik, které lze velmi 

těžko definovat. A tudíž samotná příprava musí být co nejvíce kvalitní a efektivní. Musí se 

co nejvíce přiblížit charakteru možné situace, do které se mohou vojáci nebo jednotky do-

stat. Je to tedy velmi složité vytvořit co nejlepší systém přípravy mimo nasazení 

v mírových operacích, které nelze podceňovat a mohou kdykoliv nastat vlivem nežádou-

cích hrozeb na určité území nebo vlivem politické situace, a to vše při obtížné situaci ČR 

při nedostatku finančních prostředků. Na to vše musí být brán zřetel a nelze to podceňovat.     
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY 

Slovo bezpečnost je součástí běžného jazyka, a tak není třeba příliš spekulovat nad je-

ho obsahem. Na nejobecnější rovině lze bezpečnost charakterizovat jako pojem, který ne-

má žádný vlastní pozitivní obsah, nemá žádnou substanci. Negativní vymezení spočívá 

v důrazu na nepřítomnost a potlačení hrozeb, nebezpečí či rizik. Zajišťování bezpečnosti 

státu patří k základním funkcím každého státu. Podle základní ústavní úpravy pojmu Bez-

pečnost České republiky nikde výslovně nevymezuje, nicméně ústavní obsah tohoto pojmu 

lze nalézt v Ústavním zákoně č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky.  

Bezpečnost ČR můžeme tedy definovat jako stav, kdy ČR nehrozí bezprostřední ohro-

žení svrchovanosti, územní celistvosti, demokratických základů ČR nebo ve značném roz-

sahu vnitřního pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví, majetkových hodnot nebo životního 

prostředí, ani není třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně. [1]     

Bezpečnost České republiky můžeme rozdělit na vnější a vnitřní bezpečnost ČR. 

Vnější bezpečnost ČR je obrana řešena Ozbrojenými silami, přesněji Armádou České re-

publiky. Kdežto vnitřní bezpečnost mají na starosti Ozbrojené sbory a Záchranné sbory a 

havarijní služby. Do ozbrojených sborů spadá Policie České republiky, vězeňská služba 

České republiky a celní správa České republiky. Do záchranných sborů a havarijních slu-

žeb zahrnujeme Hasičské záchranné sbory.  

Hlavním velitelem všech bezpečnostních složek je Vláda České republiky. Vláda Čes-

ké republiky se skládá z několika typů ministerstev a dalších složek. Pod Ministerstvo vnit-

ra spadají Hasičské záchranné sbory České republiky a Policie České republiky. Dalším 

ministerstvem je Ministerstvo financí, pod které patří Celní správa České republiky. Ar-

mádu České republiky koordinuje Ministerstvo obrany a pod Ministerstvo spravedlnosti 

zahrnujeme Vězeňskou službu České republiky.      
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2 HROZBY A RIZIKA V SOUČASNOSTI ČR 

2.1 Hrozby ČR 

Hrozbu lze definovat jako libovolný subjekt, jenž svým působením může poškodit ne-

bo zcela zničit konkrétní chráněnou hodnotu nebo zájem jiného subjektu nebo je to jev či 

událost znamenající bezprostřední příčinu poškození nebo zničení konkrétní chráněné hod-

noty nebo zájmu. [2] 

Drtivá většina soudobých a pravděpodobně budoucích hrozeb je nevojenského charak-

teru avšak při jejich prevenci, eliminaci a likvidaci následků hrají ozbrojené síly rozhodují-

cí roli. Současná Česká republika se potýká s řadou problémů, jako je nárůst chudoby, mi-

grace, politických konfliktů a v neposlední řadě s možným terorismem vlivem zahraniční 

angažovanosti. Protože se setkáváme s nejrůznějšími hrozbami, lze je rozdělit na :  

- vojenské hrozby 

- politické hrozby 

- ekonomické hrozby 

- ekologické hrozby [2]  

 

2.2 Rizika ČR 

Riziko je možnost vzniku události s výsledkem odchylným od předpokládaného cíle, 

a to s určitou objektivní matematickou nadějí či statistickou pravděpodobností. Je to tedy 

kvantifikovaná nejistota. [3] 

 Rizika můžeme rozdělit na:  

- vojenská rizika 

- politická rizika 

- ekonomická rizika [2] 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 13 

 

2.2.1 Vojenská rizika 

Do této skupiny rizik řadíme ozbrojené síly jako hlavní nástroj bezpečností politiky. 

Konkrétně můžeme jmenovat nasazení OS mimo Českou republiku do zahraničních opera-

cích a možný neúspěch v konfliktu vlivem zaostání za armádami NATO jak v oblasti bojo-

vé přípravy tak i moderních technologiích. 

2.2.2 Politická rizika 

V politické oblasti jsou nejzávažnější rizika spojené s rozhodováním, jak se zacho-

vat o dalším rozšiřování NATO a EU. Mohou tak vzniknout vnitřní problémy toho určitého 

státu, který má zájem o vstup do NATO a EU.  

2.2.3 Ekonomická rizika 

Tyto rizika mohou nastat vlivem chybnými makroekonomickými rozhodnutími, jež 

mohou vyústit v závažné neúspěchy ekonomických strategií. V mezních případech může 

dojít k velkým politickým otřesům, které vedou k nestabilitě. Dalším ekonomickým rizi-

kem je nevyváženost jednoho druhu OS na úkor jiných. Respektive upřednostňování letec-

tva na úkor pozemního vojska.    

2.3 Nejzávažnější bezpečnostní hrozby a rizika 

Na základě současného strategického prostředí lze identifikovat tyto nejzávažnější 

bezpečnostní hrozby a rizika, které mohou poškodit zájmy ČR související s bezpečností 

státu a obrany: 

- politický extremismus zejména terorismus, masové nepokoje a sabotáže 

- šíření ZHN a nosičů těchto zbraní a jejich možné použití 

- kybernetické útoky 

- narušení kritické infrastruktury 

- přerušení dodávek strategických surovin 

- oslabení mezinárodních organizací a institucí klíčových pro bezpečnost ČR 

především Severoatlantické aliance a EU 

- ohrožení funkčnosti mechanismů a institucí kooperativní bezpečnosti a 

vznik závažných sporů mezi velmocemi 
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- regionální, politická, ekonomická, společenská, environmentální a demogra-

fická nestabilita 

- vytváření sfér vlivu prostřednictvím politického, ekonomického či vojen-

ského nátlaku 

- regionální a místní konflikty v rámci euroatlantického prostoru i v jeho šir-

ším sousedství, včetně dlouhodobě nevyřešených konfliktů 

- rozpad státní autority v konfliktem zasažených oblastech a vznik zhrouce-

ných států 

- masová nelegální migrace 

- organizovaný zločin 

- humanitární katastrofy bez ohledu na jejich příčiny 

- přírodní pohromy a průmyslové havárie [4]  

2.3.1 Terorismus 

Hrozba terorismu jako metody násilného prosazování politických cílů je trvale vy-

soká. Charakteristickým rysem je existence nadnárodních sítí volně propojených skupin, 

které i bez jednotného velení sdílejí ideologii, cíle a plány k jejich naplnění, finanční zdroje 

a informace. Jsou schopny přímo ohrozit lidské životy a zdraví, ale také kritickou infra-

strukturu. 

2.3.2 Šíření zbraní hromadného ničení a jeho nosičů 

Někteří státní a nestátní aktéři usilují otevřeně či skrytě o získání zbraní hromadné-

ho ničení a jejich nosičů. Šíření těchto prostředků může mít závažní důsledky pro bezpeč-

nost v euroatlantickém prostoru. Specifickou hrozbu pak představuje možné použití balis-

tických řízených střel a řízení střel s plochou dráhou letu nesoucích konvenční nebo ne-

konvenční nálož. Schopnost těchto prostředků zasáhnout z velké vzdálenosti území ČR 

nebo jejich spojenců klade vysoké nároky na aktivní i pasivní protiopatření.    
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2.3.3 Kybernetické útoky 

Rostoucí závislost na informačních a komunikačních technologiích zvyšuje zrani-

telnost státu a jeho občanů vůči kybernetickým útokům. Tyto útoky mohou představovat 

nový způsob vedení války nebo mohou mít kriminální či teroristickou motivaci a mohou 

být použity k destabilizaci společnosti. Úniky strategických důležitých informací, zásahy 

do informačních systémů státních institucí či strategických podniků a společností, které 

zajišťují základní funkce státu, mohou ohrozit strategické zájmy ČR. 

2.3.4 Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí 

Nevyřešené konflikty se všemi negativními důsledky mohou mít přímý i nepřímý 

vliv na bezpečnost ČR. Neřešené spory etnického, teritoriálního nebo politického a eko-

nomického charakteru mají potenciál vyústit do ozbrojených konfliktů či svádět některé 

státy k budování sfér vlivu a zároveň oslabovat mechanismy kooperativní bezpečnosti i 

politické a právní závazky v oblasti evropské bezpečnosti. 

2.3.5 Negativní aspekty mezinárodní migrace 

Negativním jevem je zejména nelegální migrace a její možné důsledky, například 

napojení na organizovaný zločin. Pozitivní přínosy legální migrace pro kulturní, politický a 

ekonomický rozvoj společnosti může oslabit nedostatečná integrace přistěhovalců. Ta mů-

že být zdrojem sociálního napětí, které může ústit například v nežádoucí radikalizaci členů 

přistěhovaleckých komunit.  

2.3.6 Organizovaný zločin a korupce 

Širší rozměr získává v současném bezpečnostním prostředí organizovaný zločin, 

který prostřednictvím obchodních i osobních vztahů překračuje hranice státu. Narůstá 

schopnost kriminálních sítí narušovat instituce a hodnoty právního státu, infiltrovat orgány 

státní správy a ohrožovat bezpečnost občanů. Často se tak děje prostřednictvím korupce. 

Organizovaný zločin společně s korupčními praktikami může nabýt podoby vlivových, 

klientelistických, nebo korupčních sítí a vést k podkopání samotných základů společnosti. 

Výsledkem může být ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování veřejných 

institucí, pokřivení tržních vazeb, ekonomický úpadek a destabilizace státu. Nejasná hrani-

ce mezi politickou a kriminální motivací živenou korupcí navíc často vede k propojování 

struktur organizovaného zločinu s teroristickými sítěmi. 
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2.3.7 Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury 

Kritická infrastruktura představuje klíčový systém prvků, jejichž narušení nebo ne-

funkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních 

potřeb obyvatelstva nebo ekonomiku státu. S ohledem na vysoký stupeň vzájemného pro-

pojení jednotlivých odvětví je kritická infrastruktura ohrožena komplexně, a to přírodními, 

technologickými a asymetrickými hrozbami. Zejména funkčnost energetické infrastruktury 

je ohrožována jak politickými tlaky, tak hrozbami s kriminální podstatou. Příkladem těchto 

ohrožení jsou politicky motivované manipulace s dodávkami strategických surovin, vstup 

cizího kapitálu s potenciálně rizikovým původem a cíli do kritické infrastruktury ČR, sabo-

táže či hospodářská kriminalita. 

2.3.8 Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie 

V rychle se měnícím globálním světě získávají otázky zajištění energetické a suro-

vinové bezpečnosti stále větší význam. Soutěžení o přístup ke zdrojům strategických, 

zejména energetických surovin, se stává nedílnou součástí mezinárodních vztahů. Prioritou 

je vytvářet předpoklady pro nepřerušované diverzifikované dodávky strategických surovin 

a v domácím prostředí pak předpoklady pro stabilní dodávky elektrické energie a pro tvor-

bu strategických rezerv státu. Rostoucí důležitost má i oblast potravinové bezpečnosti a 

zajištění přístupu ke zdrojům pitné vody. 

2.3.9 Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné události 

Extrémní projevy počasí a pohromy přírodního a antropogenního původu mohou 

mít kromě ohrožení bezpečnosti, životů a zdraví obyvatel a jejich majetku a životního pro-

středí dopad také na ekonomiku země, zásobování surovinami, pitnou vodou či poškození 

kritické infrastruktury. Šíření infekčních nemocí s pandemickým potenciálem zvyšuje zra-

nitelnost populace a klade větší nároky na ochranu veřejného zdraví a zajištění poskytování 

zdravotní péče. [13] 
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3 ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI ČR 

Otázka zajištění bezpečnosti patří k základním funkcím státu, je tedy zejména na jeho 

ústavních orgánech, aby tuto bezpečnost realizovaly. Vrcholným ústavním orgánem je vlá-

da, která odpovídá za zajišťování bezpečnosti ČR. V případě České republiky přísluší roz-

hodující úloha Parlamentu, především pak jeho Poslanecké sněmovně. Vrchním velitelem 

ozbrojených sil v oblasti bezpečnosti České republiky je Prezident republiky. Bezpečnostní 

politika státu (vláda) vypracovává a schvaluje usnesením Bezpečnostní strategii České 

republiky, která je základním dokumentem, a je zpracována ve spolupráci s Kanceláří pre-

zidenta republiky a Parlamentem ČR s cílem hledat nadstranické přístupy k otázkám bez-

pečnosti. Text za základní bezpečnostní organizaci pro ČR označuje NATO s tím, že ČR 

podporuje rozvoj společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a komplementární rozvoj 

schopností obou organizací. Nedílnou součástí právního rámce jsou zákony navazující na 

ústavní pořádek ČR a dále spojenecké a mezinárodní závazky vycházející z členství ČR 

v NATO, EU, OSN a v organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Mezi 

další základním dokumentem, který vznikl je Doktrína AČR, jež jeho obsah vychází 

z Bezpečnostní strategie ČR a ze základních politicko-vojenských a operačních standardů 

NATO, principů a zásad, souvisejících s vojenským zajišťováním bezpečnosti státu a Seve-

roatlantické aliance.    

3.1 Organizace spojených národů 

Mezi které patří a nemohu je opomenout je Charta spojených národů, která byla při-

jata dne 26. června 1945 na mezinárodní Konferenci Spojených národů o mezinárodním 

uspořádání v San Francisku, které podepsalo 50 základních států, mezi které patří i dřívější 

ČSR. Tímto dnem vznikla Organizace spojených národů neboli OSN, která původně na-

hradila Společnost národů. Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a 

zajištění mezinárodní spolupráce. Výkonným orgánem OSN je Rada bezpečnosti OSN, jíž 

přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. Vlivem OSN 

vznikla v roce 1990 první zahraniční operace ,,Operace pouštní bouře“, která byla ozbroje-

ným konfliktem mezi Irákem a koalicí 28 států včetně Československa za účelem osvobo-

zení Kuvajtu. [5]   

Dalším válečným konfliktem se stal v zemích bývalé Jugoslávie, kde se vojáci 

účastnili mírové operace v rámci jednotek UNPROFOR. Mise byla ustanovena rozhodnu-
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tím Rady bezpečnosti OSN dne 27.11.1991 a následně bylo rozhodnuto i o pomoci armády 

ČSFR a později ČR.   

3.2 Organizace Severoatlantické smlouvy 

Mezi další podepsanou mezinárodní smlouvou je Washingtonská smlouva, ze které 

vznikla Organizace Severoatlantické smlouvy, jež se stala mezinárodní vojenskou organi-

zací, kterou ČR podepsala 12.03.1999. NATO je euroatlantický mezinárodní vojenský 

pakt, který byl založen 4.4.1949. První vojenské operace NATO v historii proběhly 

v letech 1992 a 1995 při válce v Bosně a Hercegovině. Severoatlantická smlouva celkem 

obsahuje 14 článků. Klíčovou částí dohody, je článek 5, který zaručuje všem členským 

zemím kolektivní obranu v případě napadení. Tento bod byl míněn především jako varo-

vání Sovětskému svazu před útokem na státy západní Evropy. Článek 5 zní takto: ,, 

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo 

Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li ta-

kovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní 

obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stra-

nám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami 

takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem ob-

novit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti“. [6]     

Doposud se Armáda České republiky zúčastnila celkem 31 zahraničních misí 

v různých krizový oblastech (viz. příloha P I). Zapojuje se i do humanitárních misí meziná-

rodního společenství. Čeští vojáci rovněž pracují v různých částech světa jako pozorovate-

lé OSN a OBSE. Ovšem ČR nepodepsala jen smlouvy OSN a NATO, bylo jich mnohem 

více.  

3.3 Evropská unie 

Jako třetí a důležitou smlouvou, kterou ČR podepsala 1. května 2004 je Maastricht-

ská smlouva. EU je politická a ekonomická unie, která vznikla v roce 1993 na základě 

Smlouvy o Evropské unii. Maastrichtská smlouva oficiálně zavedla pojem Evropská unie 

pro zastřešení tří Společenství bez založení její právní subjektivity a zavedla tři pilíře EU. 

[7]     

3.3.1 Tři pilíře Politiky Evropské unie 
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První pilíř, nadstátní, zastřešoval všechna tři dosavadní Společenství s názvem Ev-

ropská společenství, která zahrnovaly několik dalších oblastí: 

- Společenská zemědělská politika 

- Hospodářská a měnová unie 

- Celní unie a Společný trh 

- Společenská obchodní politika 

- Regionální a strukturální politika 

- Dopravní politika 

- Sociální politika 

- Schengenský prostor 

- Občanství EU 

- Vědecko-výzkumná politika 

- Politika hospodářské soutěže 

- Ekologická politika 

- Politika ochrany spotřebitele 

- Vzdělání a kultura 

- Společenská rybolovná politika 

- Azylová a přistěhovalecká politika 

Druhý pilíř s názvem Společná zahraniční a bezpečnostní politika obsahuje tyto ob-

lasti: 

- Spolupráce v zahraniční politice 

- Dodržování míru 

- Volební pozorovatelé 

- Lidská práva 

- Demokracie 

- Rozvojová pomoc 
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- Evropská bezpečnostní politika 

- Evropské síly rychlé reakce 

- Odzbrojování 

Třetí a poslední pilíř nese název Policejní a justiční spolupráce, který zahrnuje tyto 

oblasti: 

- Pašování drog a obchod se zbraněmi 

- Obchod s lidmi 

- Terorismus 

- Zločiny proti dětem 

- Organizovaný zločin 

- Korupce 
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4 STRATEGICKÉ DOKUMENTY ZAHRANIČNÍ A 

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY ČR 

4.1 Nadnárodní dokumenty 

- Charta Organizace spojených národů  

- Washingtonská smlouva 

- Evropská bezpečnostní strategie 

- Lisabonská smlouva 

- Strategie vnitřní bezpečnosti EU 

- Strategická koncepce NATO 

- Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie 

4.2 Národní dokumenty 

4.2.1 Nad resortní dokumenty 

- Bezpečností strategie ČR 

-  Vojenská strategie ČR / Obranná strategie 

- Koncepce zahraniční politiky ČR 

- Programové prohlášení vlády 

4.2.2 Resortní dokumenty 

- Dlouhodobá vize resortu MO / Bílá kniha o obraně 

- Národní akční plán boje proti terorismu 

- Plán obrany ČR 

- Střednědobý plán rozvoje resortu 

- Doktrína České republiky [14]     
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5 OPERACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

Podle rozsahu použití sil a prostředků se mohou realizovat operace, které mají charak-

ter operační až strategický nebo jen taktický. Vojenské operace lze rozdělit podle zadaných 

úkolů a způsobu použití ozbrojené síly následovně.  

 

 

Obrázek 1 – Rozdělení operací 

Zdroj: [15]   

Vojenské operace představují základní způsob koncentrovaného a koordinovaného 

použití vojenské síly v daném prostoru a času. Armáda České republiky vede vojenské 

operace na základě rozhodnutí orgánů politicko-strategické úrovně řízení státu. Vojenské 

operace dle obrázku č. 1 můžeme rozdělit na operace bojové a operace nebojové. 

5.1 Nebojové operace 

Mezi nebojové operace patří zejména stabilizační nebo mírové operace. Cílem těchto 

operací může být posílení mírových vztahů, odstrašit potenciální účastníky možného vzni-
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kajícího konfliktu a připravit se na jeho případné řešení. Úlohou AČR může být vojenské 

mírové nasazení nebo nasazení do operace podpory míru k omezení konfliktu mezi znepřá-

telenými stranami s cílem zabránit rozšiřování násilí nebo zmírnit napětí mezi soupeřícími 

účastníky konfliktu a prosadit návrat k mírové spolupráci. Mezi nebojové operace můžeme 

zařadit stabilizační a podpůrné operace. 

5.2 Bojové operace 

Bojové operace mohou probíhat jak za války, tak i v průběhu neválečných operací. 

Podle způsobu použití vojenské síly se člení na útočné operace a obranné operace. 

5.2.1 Útočné operace 

Jsou rozhodujícími bojovými operacemi, ve kterých dochází k bojů, úderů za úče-

lem zneškodnit protivníka nebo s cílem získat stanovený prostor. 

5.2.2 Obranné operace 

Jsou to operace, které mají za cíl odrazit ozbrojený útok proti územní celistvosti, 

politické nezávislosti a bezpečnosti státu. Hlavním cílem obranné operace je zastavit útok 

protivníka, vyčerpat jeho útočné možnosti, udržet životně důležité prostory a vytvořit 

podmínky pro následnou útočnou operaci nebo ukončení konfliktu. [16]   

5.3 Členění vojenských operací 

Členění vojenských operací není jednoznačné, mohou mít národní nebo mnohoná-

rodní charakter a jsou zpravidla vedeny za účasti více druhů sil jako společné operace. Me-

zi jednotlivými operacemi existuje úzká hranice, u kterých může dojít k samotnému prolí-

nání a návazností. Proto členění těchto operací je jen pomocným nástrojem k pochopení 

souvislostí. Pro rozlišení těchto operací je tedy určen politický mandát. V současnosti je 

možné rozlišovat tyto druhy operací. 

- Vojenské mírové nasazení  

- Podpora míru  

- Protipovstalecká 

- Hlavní bojová operace 
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5.3.1 Vojenské mírové nasazení 

Úlohou tohoto nasazení spočívá činnost účastníků na mírových aktivitách, určené k 

vytváření bezpečného prostředí v době míru. Zahrnuje programy a cvičení, které členské 

státy a Aliance jako celek provádějí ke zlepšení vzájemného porozumění. 

5.3.2 Operace na podporu míru 

Operace na podporu míru se provádějí zpravidla z pověření OSN a jsou koordino-

vány OSN, případně i jinými mezinárodními organizacemi. Do těchto operací zahrnujeme 

stabilizační operace, které jsou hlavním druhem operací zabraňujících vzniku konfliktu 

nebo jeho růstu napětí. V rámci stabilizačních operací pod mandátem OSN může AČR 

plnit tyto úkoly a činnost. 

- Předcházením konfliktům 

- Nastolení míru (Peacemaking) 

- Budování míru (Peacebuilding) 

- Udržování míru (Peacekeeping) 

- Prosazování míru (Peaceenforcement) 

- Humanitní operace 

5.3.3 Protipovstalecké operace 

Proti povstalecké operace jsou prováděny AČR po politickém souhlasu ČR pouze 

na základě mandátu OSN. Vznikají s cílem svrhnout ustanovenou legální vládu převratem 

nebo konfliktem. 

5.3.4 Podpůrné operace 

AČR může být nasazena na území státu, která žádá o podporu na pomoc civilním 

orgánům a na ochranu bezpečnosti a záchranu osob v míru i ve válce. Mezo podpůrné ope-

race můžeme zahrnout tyto další operace. 

- Speciální operace 

- Informační operace 

- Psychologické operace [16]    
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6 CÍLE A METODIKA ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Cílem teoretické části této bakalářské práce je především charakterizovat pojem bez-

pečnost státu, hrozby a rizika současnosti pro Českou republiku. Pojem bezpečnost dále 

prohloubit na vnější bezpečnost státu. Teoretická část by měla sloužit jako náhled pro zís-

kání informací o stavu bezpečnosti ČR. Jaké České republice hrozí bezpečnostní rizika a 

hrozby. V této části se lze dozvědět jakým způsobem zajistit obranu a bezpečnost pro ČR, 

a které základní dokumenty na to lze využít a podle kterých je možné čerpat. V poslední 

fázi teoretické části popisuji základní druhy operací a jejich členění. V praktické části se 

opírám o základní skutečnosti a poznatky o 102.pzpr a vytvářím nový návrh na systém 

přípravy v období mimo nasazení v zahraničních operacích. 

Základní metodou použitou v této bakalářské práci patří metoda SWOT analýza, která 

poskytuje celkové hodnocení vnitřních a vnějších faktorů. Vnitřní faktory zahrnují silné 

stránky a slabé stránky. Vnější faktory se zaměřují na příležitosti a hrozby, které vycházejí 

z vnějšího prostředí. Analýza je efektivní a jednoduchá pomůcka pro zjištění skutečného 

stavu, rizik, potřebných změn a nezbytných kroků pro přeměnu slabých stránek na silné a 

k eliminaci hrozeb. Tato metoda popisuje mnou zjištěné informace a nedostatky, ze kte-

rých je možné vytvořit efektivnější systém přípravy mimo nasazení v zahraničních opera-

cích. Tyto poznatky a nedostatky jsem analyzoval svojí činností, pozorování a lety zkuše-

ností u tohoto útvaru. Posouzení ve všech oblastech analyzuji převážně z informací, které 

získávám jako výkonný praporčík u Roty hloubkového průzkumu a občasné zastupování 

Velitele roty, ke kterým se pak snáze dostávám.  
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Tabulka 1 – SWOT analýza 102.pzpr 

 

Zdroj: [Vlastní]   

SWOT analýza ukazuje, že silnými stránkami je hrdost vojáků. Tato hrdost, ale ne-

náleží každému vojákovi, v převážné většině zkoumaných osob, vycházím ze skutečnosti, 

že se hrdost týká převážně těch vojáků, kteří už slouží u těchto jednotek dlouhou dobu a 

jsou stmeleni mezi sebou. Mezi další silnou stránkou patří iniciativa vojáků, která vychází 

ze samotného nitra vojáka, za účelem získat lepší ohodnocení. Uctění památky je 

v podstatě díky opětovnému nasazení v zahraničních operacích a vliv stmelení vojáků 

v misích. Silná stránka personálního obsazení u roty Humint je díky veliteli roty, který si 

zadal základní požadavky na výběrové řízení, ke kterým dochází 2x za rok. Silnou strán-

kou lze i říct plnění úkolů v mírových operacích a to vše právě díky vycvičenosti vojáků a 

jejich výběr přes instruktory určitých oblastí, ke kterých mohu zařadit instruktory střelecké 

přípravy, kde je jejich kvalita na velmi dobré úrovni. Do slabých stránek mohu zahrnout 

jako hlavní důvod všech slabých stránek malý přísun finančních prostředků pro útvar. Do 

příležitostí patří možnost se aktivně zapojit do výcviku jak s cizími armádami tak i vedlej-
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ším útvarem 601.skss, které opět narážejí na finanční zdroje. Hrozby pak vycházejí díky ze 

základního požadavku a to jsou opět peníze. Už jen tím, že naše technika se pod našima 

očima pomalu rozpadá a je z velké části neprovozuschopná. Bez přísunu nových materiálů, 

které používají i jiné armády dochází k nevycvičenosti osob v určitých oblastech, hlavně 

z praktické části, kdy není možné si novou techniku osahat a vyzkoušet její funkčnost.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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7  102. PRŮZKUMNÝ PRAPOR GENERÁLA PALEČKA 

 

Obrázek 2 - Logo 102. pzpr 

Zdroj: [Vlastní]   

7.1 Bojový prapor a historický název 

U příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války v Evropě byl na návrh MO dekre-

tem prezidenta ČR propůjčen 102. pzpr dnem 08.05.2005 Bojový prapor. O rok později u 

příležitosti 61. Výročí ukončení 2. Světové války v Evropě byl na návrh MO dekretem 

prezidenta ČR propůjčen historický název 102.pzpr generála Karla Palečka. 

7.2 Rukávové znaky praporu 

 

Obrázek 3 - Vycházkový rukávový znak  

Zdroj: [11]   
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Obrázek 4 – Polní rukávový znak 

Zdroj: [11]   

 

Obrázek 5 – Černo-zelený rukávový znak 

Zdroj: [11]   

7.3 Historie 102. pzpr 

Historie 102. průzkumného praporu, který nese jméno generála Karla Palečka sahá 

do roku 1994, kdy v posádce Kroměříž vznikl 2. odřad hloubkového průzkumu na základě 

3. průzkumného praporu 1. mechanizované divize. Po jeho redislokaci do posádky Prostě-

jov a jeho začlenění do 2. brigády vojenského zpravodajství a radioelektronického boje 

vznikl v roce 1995 2. prapor hloubkového průzkumu. O dva roky později se prapor hloub-

kového průzkumu vlivem reorganizace brigády změnil na 115. prapor hloubkového prů-

zkumu 11. brigády vojenského zpravodajství a elektronického boje. Dnem 01.10.2000 za-

nikl 115. prapor hloubkového průzkumu a je vytvořen 11. průzkumný prapor, u kterého 

jsem začal sloužit jako voják, v rámci 1. mechanizované divize. Následně dne 01.12.2003 

vznikl sloučením 2.pzpr Strašice se 4. pzpr Bechyně a 7. pzpr Kroměříž 102. průzkumný 

prapor Prostějov v podřízenosti Velitelství Společných sil Olomouc jako jediný průzkumný 

prapor AČR. Poslední změna nastala dne 01.01.2011, kdy byl 102. pzpr předán do podří-

zenosti 53. brigády průzkumu a elektronického boje Velitelství Společných sil.  
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Obrázek 6 - 53.brigáda průzkumu a elektronického boje 

Zdroj: [Vlastní]   

7.4  Předurčení 102.pzpr 

102. průzkumný prapor je vojenským útvarem určený k : 

- plnění úkolů průzkumu 

- vedení hloubkového, bojového a optoelektronického vzdušného průzkumu 

- zpravodajské činnosti z lidských zdrojů 

- monitorování situace v přiděleném prostoru v bojových i nebojových opera-

cích, ve dne i v noci, ve ztížených povětrnostních i terénních podmínkách 

- plnění úkolů výsadkem na padácích nebo vysazením z vrtulníku 

- střežení důležitých objektů 

- plnění úkolů ve prospěch Policie ČR 
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7.5  Makrostruktura 102. průzkumného praporu 

 

Obrázek 7 – Makrostruktura 102.pzpr 

Zdroj: [Vlastní]   

Hlavními součástmi 102.pzpr jsou: 

- Rota hloubkového průzkumu 

- 1. průzkumná rota 

- 2. průzkumná rota 

- Rota bezpilotních průzkumných prostředků 

- Rota HUMINT 

7.5.1 Rota hloubkového průzkumu 

Je prioritně předurčená k plnění úkolů hloubkového průzkumu ve prospěch vytvá-

řených ÚU AČR. Je schopna ze své sestavy vytvořit až 4 skupiny v čele s velitelem týmu a 

provést průzkum prostoru o velikosti 25-50 km2 za 24 hodin a plnit úkoly po dobu až 14 

dní s možným dozásobením do vzdálenosti 100 km od místa velení jednotky. Tato jednot-

ka je plně výsadková, takže je zde možnost zasazení do prostoru výsadkem na osobním 

výsadkovým padáku nebo lze využít vysazení z vrtulníku slaněním. V této jednotce na-

jdeme i nyní 2 týmy, které jsou předurčeny k speciálním seskokům seskok volným pádem. 

V tomto roce bude probíhat speciální výsadkový kurz, který by měl dovést zbylé dva týmy 

do splnění úkolů z výsadkové přípravy na seskok volným pádem. 
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Obrázek 8 - RHPz 

Zdroj: [Vlastní]   

7.5.2 1. a 2. Průzkumná rota 

Jsou předurčeny k plnění úkolů bojového průzkumu ve prospěch vytvářených ÚU AČR. 

Roty jsou schopny vytvořit 12 průzkumných skupin, které mohou provádět průzkum o 

velikosti 25-50km2 za 24 hodin a mohou plnit úkoly až po dobu 3 dnů do vzdálenosti 25 

km od řídicí rádiové stanice bez použití retranslace a bez dozásobení. Roty jsou jak RHPz 

vybaveny materiálem pro výsadkovou přípravu a jsou schopny provádět seskoky nebo vy-

sazení z vrtulníku slaněním.  

 

Obrázek 9 – výsadková příprava u 1.PzR 

Zdroj: [Vlastní]   
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7.5.3 Rota bezpilotních průzkumných prostředků 

Je určena k plnění úkolů optoelektronického vzdušného průzkumu ve prospěch vy-

tvářených ÚU AČR. Je naplněna 8 družstvy bezpilotního prostředku k plnění úkolů optoe-

lektronického vzdušného průzkumu taktickým bezpilotním prostředkem mini UAV 

RAVEN ve dne a v noci do vzdálenosti 10 km od pozemní řídicí stanice a provést až 3 

vzlety jedním kompletem UAV za 24 hodin. 

 

Obrázek 10 – Létání UAV Raven 

Zdroj: [Vlastní]   

7.5.4 Rota HUMINT 

Je prioritně určena na získávání zpravodajských informací z lidských zdrojů. Její 

náplní je převážně příprava na mezinárodním cvičení v Oradee v Rumunsku, které se koná 

každý rok. V odborné přípravě se obvykle zaměřují na poznávání zvyklostí v zemích mož-

ného nasazení. 
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8 ANALÝZA MOŽNOSTÍ 102. PZPR PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ NA 

PODPORU MÍRU 

102. průzkumný prapor gen. Karla PALEČKA se účastnil mnoho misí, které lze vy-

číst (viz. Příloha P I), některých se účastnilo jen pár příslušníků 102.pzpr, ale bylo i mnoho 

misí, které měla za úkol postavit. Černě označené zahraniční mise, jsou ty, kterých se vojá-

ci 102.pzpr účastnili a červeně označené jsou mise, které měl za úkol postavit 102.pzpr. 

(viz. tabulka 1) 

Tabulka 2 - Přehled zahraničních misí u 102.pzpr 

Název kontingentu Místo působení Rok půso-
bení 

3. česko-slovenský prapor KFOR Kosovo 2003-2004 

5. česko-slovenský prapor KFOR Kosovo 2004 
312. prapor radiační chem. a biolog. Ochrany NATOStabili-
sation Force Multinational Forces IZ SFOR Řecko 2004 

Kontingent AČR rota vojenské policie Irák 2004-2005 
6. česko-slovenský prapor KFOR Kosovo 2004-2005 
1. kontingent AČR ISAF PRT Feyzabad Afghanistan 2005 
2. kontingent AČR ISAF PRT Feyzabad Kosovo 2004-2005 

4. kontingent AČR EUFOR Bosna a Herce-
govina 2006 

3. kontingent AČR ISAF PRT Feyzabad Afghanistan 2006 
9. kontingent AČR KFOR Kosovo 2006-2007 
4. kontingent AČR ISAF PRT Feyzabad Afghanistan 2006-2007 
Mission de l´Organisation des Nations Unies en République 
Démocratique du Congo Kongo 2006-2007 

10. kontingent AČR KFOR Kosovo 2007 
11. kontingent AČR KFOR Kosovo 2007 
Zahraniční pracoviště MONS - mise NATO ISAF Afghanistan 2007-2008 
12. kontingent AČR KFOR Kosovo 2007-2008 
1. kontingent AČR ISAF PRT Logar Afghanistan 2008 
14. kontingent AČR KFOR Kosovo 2009 
4. kontingent AČR ISAF PRT Logar Afghanistan 2009-2010 
16. kontingent AČR KFOR Kosovo 2010 
5. kontingent AČR ISAF PRT Logar Afghanistan 2010 
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8.1 Aktuální mise AČR v roce 2013 

V dnešní době se stále potýkáme s problémy jiných států, které mezi sebou válčí, jak 

už politicky tak i vojensky. Vzhledem k mezinárodním závazkům a především maximální-

ho nárůstu schopností komplexního zabezpečení nasazených českých jednotek v misi ISAF 

v Afghánistánu bylo vytvořeno Úkolové uskupení AČR ISAF vlivem přijatých závazků 

v rámci NATO. V nynější době ukončuje svou činnost 11. Provinční rekonstrukční tím 

v Logáru v Afghánistánu a předává užitečné informace a upotřebitelný materiál, zbraně a 

vozidla 1. vojenskému poradnímu týmu MAT. 11. Provinční rekonstrukční tým měl hlavně 

za úkol vycvičit afghánské vojenské jednotky na taktickém stupni. Kdež to 1. MAT má 

hlavně za úkol poradenskou činnost v oblasti plánování a řízení operací, a to na úrovni 

štábu-praporu Afghánské národní armády. Jako další jednotkou v pořadí už pátou je 5. 

Jednotka poradního a výcvikového týmu OMLT Wardak. Hlavním úkolem této jednotky je 

cvičit, mentorovat a pomáhat v procesu plánování, velení a řízení pěší jednotky Afghánské 

národní armády o síle praporu (kandaku). Účelem výcviku a mentorování je zvýšit operač-

ní schopnost všech jednotek kandaku. Nicméně tato jednotka v měsíci dubnu 2013 ukonču-

je svoji činnost. Do další aktuální mise můžeme zahrnout misi KFOR, kde na velitelství 

KFOR působí 10 českých vojáků, kteří se podílejí na plnění operačního úkolu na základně 

Šajkovac v severovýchodní části Kosova. V dalším pořadí ÚU AČR je vojenská operace 

v Somálsku (EU-NAVFOR-Atalanta), jež má mandát na ochranu plavidel, která jsou sou-

částí Světového potravinového programu (WFP). Ten zabezpečuje dodávky potravin a 

pomoc utečencům v Somálsku. V současné době můžeme hovořit o další misi, kterou je 

Sinaj (MFO-Multinational Force and Observers), kde slouží čeští vojáci na jedné ze dvou 

základen MFO v oblasti na základně El Gorah na severu Sinaje. Mezi jejich hlavní náplň 

patří provoz kontrolních a propouštěcích míst a hlídková a pozorovatelská činnost podél 

hranic. Tato mise vznikla žádostí Egyptské vlády. A nemohu opomenout na závěr o schvá-

lení mise radou OSN, která požádala na základě požadavku Malijské vlády o pomoc for-

mou výcviku a materiálního vybavení. Do této mise odletělo v březnu 34 vojáků, kterou 

tvořili převážně vojáci ze 43. výsadkového mechanizovaného praporu v Chrudimi. Úkolem 

těchto vojáků je ochrana velitelství výcvikové mise EU TM v Bamaku. Při plnění těchto 

úkolů budou úzce spolupracovat s francouzskými a malijskými jednotkami. [8]   
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8.2 Možnost plnění úkolů pro 102.pzpr na podporu míru  

Už od roku 1991 stále posíláme naše vojáky do zahraničních operací a každý ví, že to 

obnáší spousty úsilí a peněz z naší státní pokladny. Nicméně, řekněme si jednu věc. Co se 

stane, když vojáci nebudou jezdit do zahraničních misí? Nastane akorát to, že přestanou 

mít zájem o toto zaměstnání a raději odejdou do některých soukromých agentur. Ano, mise 

by se jistě našli. Můžeme velice jednoduše pouvažovat nad několika vojenskými operace-

mi. Jako je nyní aktuální mise v Mali, nebo v Kuvajtu či ve Spojeneckých Arabských emi-

rátech, Lybie, Kongu, Sýrii, Kataru a v neposlední řadě v Severní Koreji. Možnost plnění 

úkolů pro 102.pzpr je velmi široký. Ovšem naše politická situace a hlavně finanční situace, 

by nám neměla dovolit, i když naši hlavní představitelé si to neuvědomují, posílat vojáky 

do těchto zemí. Musíme si uvědomit, že naše účast při akcích v Mali je třeba odmítnout a 

definovat odpovědnost pro případ, bude-li rozhodnutí jiné. Před námi však stojí zásadní 

problém a to je charakter naší armády. Česká armáda má již expediční charakter a působí 

ve vzdálených teritoriích, což neodpovídá našim potřebám ani národním zájmům. Přesto je 

současný výcvik a nákladné zbrojní vybavení vedeno tímto směrem. Pak vznikají velice 

medializované nákladné korupční aféry. Velký problém je vidět, že i když naše ČR není 

nijak ohrožena a bezpečnostní prostředí v naší oblasti je stabilní, tak stejně pořád paradox-

ně dochází k rušení útvarů specializovaných a vybavených k čelení náhlých katastrofic-

kých přírodních problémů, vyžadující okamžitý zásah, vycvičenou a organizovanou slož-

kou, kterou je právě armáda ČR. Mezi válečnou hrozbu mohu zařadit i Severní Koreu, ze 

které je všem lidem naháněna hrůza. Sice Severní Korea hrozí vojenskými výhrůžky, které 

od nich slýcháváme, ale naštěstí nejsou reálné. [9]     

 

Obrázek 9 – Kim Čong-un se svou manželkou Ri Sol-ču 

Zdroj: [9]   
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9 NÁVRH SYSTÉMU PŘÍPRAVY 102.PZPR MIMO NASAZENÍ DO 

MÍROVÝCH OPERACÍ 

Navrhnout nový systém přípravy je nedílnou součástí několika změn, které by musely 

nastat, aby byla vidět efektivnost výcviku. I když bude systém navrhnut mimo nasazení do 

mírových operací, je zde pořád určitá možnost, že ať už OSN, NATO nebo EU si vyžádá 

naši účast při nějaké mírové či válečné operaci, a proto je nutné a nevyhnutelné zakompo-

novat do výcviku, vše nutné k zvládnutí velmi náročných úkolů, které se mohou vyskyto-

vat v mírových operacích. Pochopitelně, musíme brát v potaz, že náš útvar nedisponuje tak 

velkými finančními prostředky, a ani to tak není u jiných útvarů, když probíhá finanční 

krize u ČR a schvalují se škrty pro samotné Ministerstvo obrany potažmo Armádu České 

republiky.  

Vojenský útvar 3771, který sídlí v Prostějově, může být použit na několik možných 

úkolů, které by i pomohli finanční ztrátu nahradit.  

Může být použit: 

- ke střežení objektů důležitých pro obranu státu 

- k plnění úkolů pro PČR při zajišťování ochrany státních hranic nebo k plně-

ní úkolů služby pořádkové policie anebo ochranné služby 

- k záchranným pracím při pohromách nebo jiných závažných situacích ohro-

žujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí 

nebo k likvidaci následků pohromy 

- k odstranění jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky 

- k letecké dopravě ústavních činitelů 

- k zabezpečení letecké zdravotnické dopravy 

- k zabezpečení letecké činnosti pro vlastní potřeby 

- k poskytování leteckých služeb 

- k zabezpečování dopravy na základě rozhodnutí vlády 

- k zabezpečení kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcích 

- k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany [10]     
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9.1 Personální obsazení 102.pzpr 

Personální obsazení u 102.pzpr je daleko složitější, než bychom si mohli představit, 

protože každá určitá funkce na sebe váže přesná specifika, co ten daný člověk, ať už je to 

voják z jiného útvaru nebo z civilního sektoru, který se rozhodl sloužit u armády, má mít 

absolvované. Rotmistrovská funkce na sebe váže třeba typy řidičských skupin, praporčický 

sbor by měl mít za sebou praporčický kurz a nižší a vyšší důstojníci jak vysokou školu, tak 

důstojnický kurz. Ovšem kurzů je mnoho a každý uchazeč může splňovat úplně něco jiné-

ho než ten druhý. A tak je třeba se zamyslet. Která rota jaké kurzy vyžaduje a pak je možné 

následovně řešit personální obsazení míst. Nemohu opomenout, že personální agendu by si 

měl každý velitel roty řešit sám a individuálně. Ovšem, bylo by pro něj přínosem, kdyby 

personální skupina mohla filtrovat osoby dle jasných rotních požadavků. V tom případě by 

pak vzniklo, to že daný uchazeč by přesně věděl, až kam by se mohl umístit. Alespoň by se 

nesetkávalo to, jak se nyní děje a mohu to říci z vlastní zkušeností, že dojde na jednotku 

člověk, řekněme na rotu hloubkového průzkumu, která má jednu ze svých povinností plnit 

výsadkovou přípravu. To znamená, že by nemohl projít sítem na tuto jednotku, pokud ne-

má základní výsadkový kurz. A toto se samozřejmě týká všech rot, kromě roty HUMINT, 

která má už nastavená svá pravidla a druhou fázi řeší výběrovým řízením. V tuto dobu to 

funguje trochu chaoticky a neřeší se žádné specifické požadavky. Na obr. č. 10, jsem na-

kreslil, jak by to mohlo vypadat. Popis je velice jednoduchý. Z KVV příslušného kraje, pro 

102.pzpr, je to Olomouc, a z jiných vojenských útvarů přijdou na útvar na personální sku-

pinu S-1 životopisy a žádosti. Každý velitel přitom bude mít povinnost, nejdříve seznámit 

S-1 s hlavními požadavky. Ty se musí napsat do databáze po rotách a tím vznikne určité 

síto. Jakmile tedy přijdou životopisy a přihlášky, učiní S-1 krok vepsáním do databáze 

osoby i s kurzy. Po filtraci v daném souboru vznikne právě k přiřazení k příslušné jednotce 

dle zadaných a jasných požadavků. Tímto vznikne prvotní síto. Pro RHPz to ovšem nepla-

tí, protože ta má dané jasné a jiné kritéria. Má dáno 5 let na útvaru měnících se po jednot-

kách až dojde k 1.PzR, která má možnost pustit osobu/y dále do TOP jednotky určené veli-

telem útvaru. Tím se nemůže stát, co se běžně stává, a vojáci z prestižní jednotky pak mo-

hou odcházet po 5letech na jednotce na štáb útvaru, 601. skupinu speciálních sil nebo na 

brigádu či jiný útvar.      
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Obrázek 11 – Personální obsazení pro 102.pzpr 

Zdroj: [Vlastní]   

9.2 Základní splnění podmínek u jednotlivce 

- Tělesná příprava – výroční přezkoušení 

- Tělesná příprava – profesní přezkoušení 

- Tělesná příprava - profesní minimum 

- Roční (rozšířené) lékařské prohlídky 
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- Čerpání ŘD (27/5/5) 

- Účast na preventivní rehabilitaci 

- Splnění podmínek na daný rok pro výsadkáře 

- Údržba techniky a materiálu na přechodech v letním a zimním období 

- Jednou za 3 měsíce se účastnit střeleb pro zabezpečení útvarových směn 

- Vyčerpat do tří měsíců volno za výcvik a za útvarovou směnu 

- Účastnit se kontrolních cvičení Velitele útvaru ze zadaných odborností 

- Účastnit se jednou za rok administrativního týdne pro školení na bezpečnost 

a ochranu při práci, do útvarových směn, řidičské činnosti 

- Účastnit se metodických zaměstnání pro přípravu v ochraně vojsk proti im-

provizovaným výbušným zařízením (C-IED)  

- Účastnit se přesunů na delší vzdálenost a nachodit tak 100 km za rok 

9.3 Odborná příprava 

Do odborné přípravy lze zahrnout několik druhů příprav, které musí být splněny na 

dobré úrovni. [12]     

Můžeme je rozdělit takto: 

- Řidičská příprava 

Rozborem dopravní nehodovosti a provozu za uplynulý měsíc přispět ke snížení nehodo-

vosti a zvýšení hospodárnosti provozu u útvaru. Je třeba zdokonalovat řidiče v ovládání 

vozidla v různých situacích, které u našeho útvaru probíhá, ale opět se naráží na malý po-

čet PHM díky malých finančních prostředků. I tak je nutné zabezpečit  minimální praxi 

v řízení u řidičů osobních, středních automobilů a těžkých automobilů podle Aut 6-1. 

- Ženijní příprava 

Je jedním z hlavních předmětů přípravy příslušníků AČR. Cílem ženijní přípravy je naučit 

vojáky plnit stanovené úkoly ženijního zabezpečení ve všech druzích boje a při dalších 

činnostech, které jednotky AČR vykonávají. Tato příprava je u 102.pzpr plněna dobrým 

způsobem, jen by bylo vhodné mít více možných maket z této oblasti.   
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- Chemická příprava 

Chemická příprava pro chemické pozorovatele je vedena dobrým způsobem, ale je zapo-

třebí s tím více seznámit i ostatní osoby u 102.pzpr, i když je jasně dán výcvik pro ochranu 

proti zbraním hromadného ničení, stále se potýkáme s nedostatečnou teorií a praxí u někte-

rých jednotlivců vlivem jejich nepřítomnosti na těchto zaměstnáních při plnění jiných úko-

lů, které v některých případech nejsou tak nutná. 

- Topografická příprava 

Topografická příprava je vedena excelentním způsobem u 102.pzpr co se týče praktické 

části, ale nedostatečná teoretická část nás může zavést až ke ztrátě jednotlivců u provádění 

komplexních polních výcviků v lese a okolí. U 102.pzpr právě tím, že osoba dostatečně 

nesplnila teoretické znalosti z topografické přípravy se stala osudnou, když se v lese tato 

osoba ztratila a bylo nutné ji pak okamžitě hledat. Je nutné provádět více testů s topogra-

fické přípravy pro jednotlivce.   

- Zpravodajská příprava 

Je velmi důležitou přípravou, už jen z hlediska, že informace pokud nepronikají, tak vzniká 

špatná orientace a možný špatný způsob řešení situací, kde je právě nutné mít dostatečné 

informace. V této oblasti je velmi nutné podávat informace, jak už z jiných zemí tak i 

z naší ČR. 

- Tělesná příprava 

Tělesná příprava je u 102.pzpr řešena perfektním způsobem, už jen tím, že výsledky jed-

notlivců z metody pozorování jsou na skvělé úrovni, jak z profesního přezkoušení, tak i 

z profesního minima. V této oblasti není nutný velký zásah do systému jen by mohla být 

tělesná příprava řešena více do hloubky, protože stále se potýkám se zkušenostmi, že daná 

osoba neprovádí buď vůbec nebo špatně procvičovací metody před samotným výkonem a 

vznikají tímto způsobem více úrazů.    

- Výsadková příprava 

Výsadková příprava je specifickou oblastí, kdy vznik úrazů probíhá především špatnými 

návyky při seskoku a při dopadu. Ale co by pro 102.pzpr bylo přínosem je v plánovacím 

období vyplánovat nejen jeden den výsadkové přípravy, ale pokusit se vyplánovat alespoň 

dva či tři dny. Důvod je velmi jasný, každá výsadková osoba se setkala minimálně jednou, 

že díky povětrnostním podmínkám nemohla uskutečnit seskok. Pak nastal problém, že 
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osoba naposledy provedla seskok třeba před 2 měsíci a vzniká tak možnost úrazu. Jako 

další problém vzniká u Roty hloubkového průzkumu, která má za úkol vycvičit osoby 

z výsadkové přípravy na seskoky volným pádem. U těchto seskoků je nutné mít počet da-

leko větší než u ostatních výsadkových rot či osob a je proto nutné a nevyhnutelné řešit 

tuto rotu přednostně. Už jen dalším důvodem je, že tato rota je postavena jako elitní rota a 

musí se tak i chovat a výsledky vždy jsou spojené se cvičením tudíž v tomto případě dale-

ko větším počtem provedených seskoků.    

- Zdravotní příprava 

V této oblasti není třeba navrhovat jiný systém. Vše probíhá dobrým způsobem. Ovšem 

jedna věc by mohla být změněna. Problém je, že se opět naráží na nedostatek finančních 

prostředků. Měli by se po přidělení více financí nakoupit pro zdravotní přípravu C.A.T. 

Z mých poznatků spousty vojáků to řeší cestou svých osobních finančních zdrojů, což má 

pak neblahé následky na 102.pzpr. Není vhodné, aby voják si sám kupoval věci potřebné 

k výcviku v zaměstnání.   

- Střelecká příprava 

Střelecká příprava je velmi na dobré úrovni a není ji třeba nějak zdokonalovat a měnit. 

Ovšem, co by bylo přínosem pro roty a samotné jednotlivce, větší počet munice. To se 

odvíjí právě od limitu pro daný útvar a finanční prostředky.  

- Pořadová příprava 

Pořadová příprava je prováděna vhodným způsobem a není třeba do ní nijak zasahovat. 

- Jazyková příprava 

Jazyková dovednost je v dnešní době velmi důležitá, a proto je vhodné pro 102.pzpr, aby 

nastavil přesné kritéria. Vhodné by bylo pro vstup do tohoto útvaru, mít absolvovaný 

STANNAG 6001 z anglického jazyka na úrovni 1111. Tím by nejen útvar ušetřil za absol-

vování kurzů pro příslušníky, ale mohl jejich kvalifikaci více zvedat. 

9.4 Speciální příprava 

Do této speciální přípravy lze zahrnout: 

- Taktická příprava 
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Taktická příprava je řešena u útvaru velmi málo a tím spojená vycvičenost příslušníků není 

na dobré úrovni. Návrh je takový, že pokud tento útvar nebude plnit úkoly pro nasazení do 

mírových operací, mohl by více cvičit. S tím je spojena plánovací skupina osob u každé 

jednotky, která by měla za úkol zvýšit počet hodin měsíčně minimálně 3x a tím zlepšit 

dosavadní úroveň.  

- Boj zblízka 

- Přesuny 

- STP  

9.5 Logistická příprava 

Každá jednotka má ve velení štábu jednotky výkonného praporčíka, který má za úkol 

se plně věnovat přípravě na komplexní polní výcviky, střelby atd. Jeho hlavním úkolem je, 

aby daná jednotka byla logisticky zabezpečena kompletním materiálem, s kterým lze dis-

ponovat pro daný výcvik s určitou odborností pro samotný útvar nebo jednotku. Všichni 

vojáci jsou povinni, se svěřeným materiálem od výkonného praporčíka, nakládat takovým 

způsobem, jak je jen určeno a nijak jinak. 

9.6 Zabezpečení chodu 102.pzpr 

Každá osoba ví, že útvar je vždy střežen službou, která má za úkol chránit majetek 

armády České republiky. 102.pzpr má pro střežení dáno 8 osob. Tři osoby hlídají park 

techniky, další 3 osoby jsou na vchodě u hlavní brány, kde hlídají vstup nepovolaným oso-

bám a poslední 2 osoby jsou jim nadřazeny a hlídají prostor vnitřního perimetru posádky. 

Služby je potřeba správně naplánovat s dostatečným předstihem. Všechny jednotky tak 

mají za úkol, rozdělit si při plánování na dané období služby, tak aby nezbyla ani jedna 

služba. Díky tomu však nastává, že u jednotky, která je a má být TOP jednotkou, se služby 

plní, ale pak to má neblahé důsledky v rozvoji skupin a jednotlivců pro plnění zadaných 

úkolů pro útvar. Návrhem tedy je, aby TOP jednotka, přesněji Rota hloubkového průzku-

mu plnila jen maximální minimum pro zabezpečení chodu 102.pzpr. Tím přesněji lze říci 1 

službou pro 8 osob za měsíc. 

   



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 45 

 

9.7 Intenzivní příprava, výcvik 

Intenzivní výcvik pro Rotu hloubkového průzkumu jde jedině navrhnout tak, že 2x 

za měsíc se uskuteční výcvik a to vždy na dobu 4 dnů. Poslední pátý den bych navrhnul 

jako ošetření materiálu po výcviku, vyhodnocení výcviku, klady a zápory. V dalším týdnu 

by proběhlo čerpání volna za výcvik, administrativa a příprava na další komplexní polní 

výcvik. S tím, že zasazení pro tuto jednotku bude jen vrtulník nebo jednotka roty zabezpe-

čení, která bude mít za úkol, vždy sladit řidiče a vozidla dle požadavků RHPz.      

9.8 Ostatní akce 102. pzpr 

Chtěl bych upozornit, že náš 102.pzpr má opravdu velikou škálu působnosti pro roz-

voj a ukázku naší armády. 

Mezi které patří : 

- Charitativní akce dětem 

- Den válečních veteránů u 102.pzpr 

- Střelecké soutěže družstev o putovní pohár 

- Prestižní soutěže Airborne Triatlon 

- Dny otevřených dveří 

- Hráz 

- Antropoid 

- Průzkumné hlídky 

- Seskoky na přesnost 

 

A mnoho dalších, které jsem nejmenoval. Tím chci říci, že se útvar stále opírá o 

ukázky materiálu a dovednosti svých vlastních lidí. Nicméně, když vezmeme to, že ukázek 

tohoto útvaru bývá kolem 60, tak lze jen říci, že se stále někde ukazujeme, ale vycvičenost 

přitom stále klesá, právě díky těmto akcím, na které musíme posílat vojáky. Tím mohu dát 

návrh na jeho zlepšení. A to takové, že samotná jednotka TOP 102.pzpr Rota hloubkového 

průzkumu, musí být ukázána jen jednou za celý rok a to při dnu otevřených dveří. Ostatní 

dny musí právě cvičit, aby dělala to nejlepší jméno pro 102.pzpr.   
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce je provést analýzu 102. průzkumného praporu ze všech od-

borností a plnění hlavních úkolů pro 102.pzpr. a následné navržení návrhu systému přípra-

vy pro 102.pzpr mimo plnění úkolů v zahraničních operacích. 

Podle mého usouzení je velkým problémem přísun finančních prostředků pro 102. 

průzkumný prapor. Pokud se tento problém nevyhnutelně nevyřeší, bude stále problém 

některé skutečnosti řešit. Jak už jsem podotknul, peníze nejsou. Ale 102.pzpr potřebuje 

nutně obměnit zastaralá osobní vozidla. Byl jsem dokonce u havárie na nástupišti před bu-

dovou, kde se řidič rozjel ze starou sanitkou a náhle po asi minutě začala hořet spodní část 

podvozku tohoto vozidla. Rychlý zásah řidiče byl rozhodně namístě a osobě se nic nestalo. 

Tím samozřejmě chci říct, že ta technika je opravdu v hrozném stavu a je ji nutné obměnit. 

Tím, že personální agenda neprobíhá, jak by měla, dochází k mnohým utracených finanč-

ních prostředků k realizaci či účasti vojáků v kurzech. Pokud by se velitel řídil alespoň 

trochu mým návrhem na obsazení míst, mohl by přeci jenom ušetřit. Další problém byl 

řešen s pohonnými hmotami, který nelze jinak vyřešit než právě většími finančními zdroji. 

Některé slabé stránky, které jsem jmenoval, jsou čistě jen interní záležitostí a nelze ji jinak 

vyřešit než při zasedání náčelníků skupin a dopodrobna ji vyřešit. Jako další problém vidím 

po analýze a skutečnosti být na tomto útvaru a sloužit u něho je, že velitel útvaru chce za 

každou cenu plnit všechny rozkazy, které mu přicházejí z nadřízeného stupně, aniž by se 

nejdříve poradil s nejbližšími nadřízenými a projednal to i s veliteli rot. Pak dochází k to-

mu, že úkolů je tak mnoho, že není možné najít čas na zvládnutí problematik jak už je tře-

ba z oblasti taktického průzkumu, který byl mým návrhem cvičit minimálně 3x více než 

doposud. V další oblasti, co se týče rozvoje osobnosti a chtění na jednotkách zůstat, je urči-

tá vidina peněz. Nebudeme si nalhávat, že peníze nepotřebujeme ke svému životu. Potře-

bujeme. A mohu říct, že každý na toto slovo slyší, ale pokud se má někam posunout na 

vyšší pozici a přibude mu více starostí a práce, je nutné toto místo náležitě ohodnotit. Nyní 

je situace taková, že finance nejsou a takový to příslušník ztrácí ambice, aby zde zůstal. 

Proč by tuto práci dělal za stejné finanční ohodnocení. Rád bych aby tento návrh, který 

jsem zpracoval, z poznatků v celkové délce 11 let u tohoto útvaru, sloužil jako koncept na 

zlepšení situace u 102.pzpr a dal tomuto útvaru ještě lepší jméno než doposud má.         
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PŘÍLOHA P I: ZAHRANIČNÍ MISE AČR 

  NÁZEV POČET KDO KDY 

1. POUŠTNÍ BOUŘE                                
Osvobozovací operace 200 ČSLA 1990 - 1991 

Kuvajt 

2. UNGCI 
Humanitární operace 320 AČR 1991 - 2003 

Irák 

3. UNPROFOR 
Mírová mise 2250 ČSLA 

AČR 

1992 - 1995 
Země bývalé Jugoslá-
vie 

4. UNCRO 
Mírová mise 750 AČR 3/1995 - 1/1996 

Chorvatsko - Krajina 

5. UNTAES 
Mise - polní nemocnice 100 AČR 

1/1996 - 1/1998 
Chorvatsko - Vých. 
Slavonie 

6. IFOR, SFOR, SFOR II 
Mírová operace 6300 AČR 

1996 - 12/2001 
Bosna a Hercegovina, 
Chorvatsko 

7. AFOR 
6. polní nemocnice 100 AČR 

1999 
Albánie + Turecko 
(zemětřesení) 

8. KFOR 
Mírová operace 3070 AČR 1999 - 2/2002 

Kosovo 

9. ESSENTIAL HARVEST (TFH)  
Mírová operace 120 AČR 8 - 10/2001 

Makedonie 

10. KFOR 
Česko-slovenský prapor 2400 AČR 2/2002 - 7/2005 

Kosovo 

11. KFOR 
brigáda a úkolové uskupení Střed 3070 AČR od 2005 

Kosovo 

12. SFOR 
Velitelství + civilní spolupráce 42 AČR 2002 - 12/2004 

Bosna a Hercegovina 

13. TRVALÁ SVOBODA  
Protiteroristická operace 612 AČR 3/2002 - 6/2003 

Kuvajt 

14. ISAF 
Mírová operace - (6. a 11. polní nemocnice) 269 AČR 4/2002 - 1/2003 

Afghánistán 

15. ISAF 
Polní chirurgický tým 11 AČR 1/2003 - 4/2003 

Afghánistán 

16. IZ SFOR 
Kontingent 7. polní nemocnice 526 AČR 4/2003 - 12/2003 

Irák, Basra 

17. IZ SFOR (MNF-I)  
Kontingent Vojenské policie 1273 AČR 12/2003 - 12/2006 

Irák, Shaibah 
18. CONCORDIA 2 AČR 4/2003 - 12/2003 



 

 

  NÁZEV POČET KDO KDY 
operace EU Makedonie 

19. ISAF EOD + meteo  
Letiště Kábul 350 AČR od 3/2004 - 3/2007 

Afghánistán 

20. TRVALÁ SVOBODA - 2004 
601. Skss 120 AČR 3 - 8/2004 

Afghánistán 

21. WINTER RACE  
humanitární operace NATO v Pákistánu 29 AČR Pákistán 

22. TRVALÁ SVOBODA - 2006 
operace NATO v Afghánistánu 120 AČR Afghánistán 

23. ALTHEA 

Operace Evropské unie Bosna a Hercego-
vina 

400 AČR Bosna a Hercegovina 
2.12.2004-26.6.2008 

24. MNF I  

Operace koalice mnohonárodních sil - Irák 

423 AČR -12/2008 
Irák 

25. KAIA-ISAF  

Polní nemocnice na kábulském mezinárod-
ním letišti KAIA 

658 AČR 4/2007-12/2008 
Afghánistán 

26. Výcviková mise NATO v Iráku – NTM – I 4 AČR ukončena 28. 2. 2009 

26. 

Mise ISAF Uruzgán  

Ochrana a obrana obvodu nizozemské zá-
kladny Camp Hadrian 

 200 AČR  ukončena 20. 3. 2009  

27. 
Operace Evropské unie ,,EUFOR“ ČAD  

( http://consilium.europa.eu) 
2 AČR ukončena 15. 3. 2009 

28. 
BALTIC AIR POLICING 2009 

Litva 
2 x 75 AČR ukončena 1. 9. 2009 

29. 
TRVALÁ SVOBODA – 2008-2009 

Afghánistán 
3 x 100 AČR 2008 - 2009 

30. 
Vrtulníková jednotka HELI UNIT ISAF  

Afghánistán 
7 x 100 AČR 2009 - 2011 

31. 
Úkolové uskupené 601. Skss v misi ISAF  

Afghánistán, Nangarhár 
2 x 100 601. 

skss 6/2011 - 6/2012 

32. BALTIC AIR POLICING 2012 2 x 64 AČR ukončena 4. 1. 2013 



 

 

  NÁZEV POČET KDO KDY 
Litva 

33. 
Výcvikové jednotky Vojenské policie  

Afghánistán, Wardak, ISAF 
4 x 12 AČR ukončena 31. 3. 2013 

 


