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ABSTRAKT
Problematikou bakalářské práce je zhodnocení možností logistického zabezpečení sil
a prostředků Armády České republiky, vyčleňovaných ve prospěch integrovaného záchranného systému. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z legislativních a normativních aktů vztahující se k řešené problematice. Jsou popsány zásady nasazení sil
a prostředků Armády České republiky ve prospěch integrovaného záchranného systému.
V praktické části jsou popsány a zhodnoceny možnosti logistiky vybraných jednotek nasazených v postižených oblastech České republiky. K řešení zjištěných nedostatků
v logistickém zabezpečení nasazených sil Armády České republiky jsou navržena řešení.
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ABSTRACT
The main issue of this thesis is to evaluate the possibilities of logistics security systems the
Army of the Czech Republic used for the benefit of the integrated rescue system. In the
theoretical part provides the basic concepts of legislative and normative acts related to solving problems. It describes the principles of deployment forces of the Army of the Czech
Republic in favor of the integrated rescue system. In the practical part are described and
evaluated for the logistics of selected units deployed in the affected areas of the Czech Republic. To address the shortcomings identified in logistic support of deployed forces of the
Army of the Czech Republic are designed solution.
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ÚVOD
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením logistického zabezpečení nasazovaných jednotek
Armády České republiky (dále jen AČR) v rámci integrovaného záchranného systému.
Úkolů v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) je celá škála a armáda
zde plní specifické úkoly jako jsou záchranné, likvidační a obnovovací práce. Důležitým
faktorem je nasazování sil a prostředků (dále jen SaP), kterými Armáda České republiky
disponuje. Nejdůležitějším prvkem je nasazení samotných vojáků, dále pak nasazení techniky a materiálu pro zabezpečení potřebných prací na pomoc činnosti IZS. Tato bakalářská
práce bude o logistickém zabezpečení vojsk při samotném nasazení.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena
na vymezení hlavních pojmů a oblastí logistického zabezpečení. Hlavním zdrojem je zákon
č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a také Směrnice Náčelníka Generálního štábu Armády České republiky k nasazování sil a prostředků Armády České republiky v rámci integrovaného záchranného systému.

V praktické části je popsáno nasazování sil a prostředků 153. ženijního praporu dislokovaného v posádce Olomouc, v podřízenosti 15. ženijního pluku v Bechyni. Jako praktický
příklad je uvedeno a posuzováno nasazení vojáků při povodních v roce 2013, kdy se jednotky podílely na likvidačních pracích a také na výstavbě mostních provizorií. Samotný
projekt výstavby začíná na Univerzitě obrany, kde se přes složité výpočty rodí samotná
realizace výstavby. Této činnosti se bakalářská práce dotýká jen okrajově, větší pozornost
je věnována činnosti Skupiny logistiky štábu 153. ženijního praporu a jednotlivým oblastem logistického zabezpečení, zejména tedy proviantnímu a výstrojnímu zabezpečení nasazených jednotek útvaru. Nedílnou součástí je i zásobování pohonnými hmotami a mazivy,
opravami poškozené techniky, ubytováním vojsk v postižených oblastech a samotná doprava do místa nasazení. Analytická část bude zaměřena na posouzení současného stavu
logistického zabezpečení jednotek AČR při nasazení ve prospěch IZS a zjištění případných
problémů. Poslední částí kapitoly bude navržení a doporučení k odstranění a zmírnění zjištěných problémů.
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V závěru budou shrnuty zjištěné teoretické i praktické poznatky z oblasti logistického zabezpečení vojsk při nasazení v rámci IZS a posouzeny možnosti odstranění případných
nalezených problémů.

Cílem práce je na základě popisu možností logistického zabezpečení sil a prostředků Armády České republiky vyčleňovaných ve prospěch integrovaného záchranného systému,
provést vlastní zhodnocení a na zjištěné nedostatky navrhnout jejich možná řešení či jejich
odstranění.
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY VYUŽITÍ AČR
VE PROSPĚCH IZS

První kapitola bakalářské práce bude zaměřena na vysvětlení vzájemných souvislostí mezi
integrovaným záchranným systémem a nasazením armády v jeho prospěch. Zaměří
se na popsání hlavních úkolů integrovaného záchranného systému, dále také na vysvětlení
základních pojmů. Další část kapitoly popisuje zásady využívání Armády České republiky
ve prospěch integrovaného záchranného systému.
Integrovaný záchranný systém vznikl z důvodu potřeby spolupráce hasičů, zdravotníků,
policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí, jako jsou například požáry, havárie, nebo dopravní nehody. Všechny tyto složky měly vždy zájem spolupracovat a tím dosáhnout rychlejší a účinnější záchrany nebo likvidace mimořádné události. Odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů.
Mezi další složky integrovaného záchranného systému patří i síly a prostředky Armády
České republiky (dále jen AČR).

1.1 Základní pojmy
Integrovaný záchranný systém (IZS) - koordinovaný postup jeho složek při přípravě
na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [6]

Základní složky IZS - tvoří je Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS
ČR), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární
ochrany, zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS) a Policie České republiky (dále
jen PČR). [6]

Ostatní složky IZS - jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené
bezpečnostní sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné
a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která leze
využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky integrovaného záchranného
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systému poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.
[6]

Vyčleněné Síly a prostředky AČR (dále jen SaP AČR) jsou SaP, které jsou zařazené
v ústředním poplachovém plánu IZS (dále jen ÚPP IZS) na základě uzavřené Dohody
o plánované pomoci na vyžádání. [15]

Mimořádná událost (MU) - 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. [15]

Mimořádná situace (MS) - se rozumí situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku
hrozby vzniku nebo důsledku působení MU, která je řešena obvyklým způsobem složkami
IZS, bezpečnostního systému, systému ochrany ekonomiky, obrany apod. a příslušnými
orgány za použití jejich běžných oprávnění, postupů a na úrovni běžné spolupráce bez vyhlášení krizových stavů. [15]

Krizová situace (KS) - je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpeční, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité
hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených
bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických
a fyzických osob. [15]

Stav nebezpečí - se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní
pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy
životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného
rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS.
Stav nebezpečí může být vyhlášen hejtmanem kraje, v Praze primátorem hl. m. Prahy. Stav
nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit
jen se souhlasem vlády. [7]
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Nouzový stav - je stav vyhlášený Vládou ČR, popř. předsedou Vlády ČR v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. [8]

Pohromy - zejména živelní katastrofy, požáry, průmyslové a ekologické havárie, které
ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní katastrofy. [9]

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 a vedoucí k přerušení jejich příčin. [6]

Likvidační práce - jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [6]

Nebezpečí z prodlení - se rozumí taková mimořádná a krizová situace, při níž dochází
k bezprostřednímu ohrožení chráněných zájmů. Jedná se tedy o situace, v jejichž rámci
by došlo ke zhoršení stavu a zvýšení již existujícího nebezpečí pokud nedojde
k bezprostřednímu zásahu. V těchto případech leze za chráněný zájem považovat zejména
životy a zdraví osob a značné majetkové hodnoty státu, měst, obcí a občanů. [15]

Odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky - rozumí se použití vojenské techniky s nezbytně nutnou obsluhou v jiných závažných situacích ohrožujících životy a zdraví osob, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. [15]

Dekontaminace - realizace opatření směřujících k odstranění nebo zneškodňování toxických chemických látek a odstranění radioaktivních látek z povrchu lidského těla, techniky,
terénu, objektů a hospodářských zvířat. [15]
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Úkolové uskupení (dále jen ÚU) - je dočasné uskupení jednotek pod velením určeného
velitele, účelově vytvořené ze SaP AČR k plnění úkolů při mimořádné události, které vyžadují provedení záchranných prací, likvidaci následků pohromy, plnění humanitárních
úkolů civilní ochrany nebo plnění úkolů PČR. [15]

Plánovaná pomoc na vyžádání - se rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami IZS obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému
úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních prací. Zahrnuje se do poplachového plánu IZS. [15]

1.2 Zásady využívání AČR ve prospěch IZS
Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil patří mezi ostatní složky IZS. Ostatní složky
integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému také poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízený
urgentní příjem. [6]

Složky Armády České republiky v souladu se zákonem č. 219/ 1999 Sb., o ozbrojených
silách lze použít k:
-

k plnění úkolů Policie České republiky, pokud Síly a prostředky Policie České
republiky nebudou dostatečné, k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, a to
na dobu nezbytně nutnou,

-

k záchranným pracím při pohromách, nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, nebo
k likvidaci následků pohromy,

-

k leteckému monitorování pohromy a monitorování radiační a chemické situace,

-

k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky,

-

k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany,

-

k zabezpečení letecké zdravotnické dopravy,

-

k zajištění letecké služby pátrání a záchrany,

-

k zabezpečení letecké přepravy humanitární a zdravotnické pomoci. [15]
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Složky AČR v souladu se zákonem č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
lze poskytnout na:
-

plánovanou pomoc na vyžádání při záchranných a likvidačních pracích jako ostatní
složku IZS, vyčleněnými SaP AČR pouze na žádost operačního a informačního
střediska generálního ředitelství hasičského záchranného sboru (dále jen OPIS GŘ
HZS). O rozsahu poskytnutí pomoci rozhodne Zástupce náčelníka Generálního
štábu - ředitel Společného operačního centra Ministerstva obrany (dále jen ZNGŠ Ř SOC MO), který následně informuje Náčelníka Generálního štábu AČR (dále
jen NGŠ AČR),

-

ostatní pomoc složkám IZS. Může být poskytnuta na žádost HZS kraje, krajského
úřadu nebo Ministerstva vnitra ČR při provádění záchranných a likvidačních prací
vojenskými útvary a zařízeními AČR. O jejich nasazení na základě delegované
pravomoci rozhodne ZNGŠ - Ř SOC MO. [15]

K plnění uvedených úkolů musí být připraveni vojáci z povolání, vojáci v záloze, vojáci
aktivních záloh, povolaní na vojenské nebo výjimečné vojenské cvičení, a ti občanští zaměstnanci vojenské správy, kteří mají předpokládanou činnost zakotvenou v pracovní
smlouvě.
Na základě vyžádání oprávněných orgánů mohou být vojáci a občanští zaměstnanci použiti
pouze v případě, že jsou ohroženy životy nebo zdraví lidí, značné majetkové hodnoty, životní prostředí nebo jiné chráněné zájmy a příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy, požární ochrana nebo vojenské záchranné útvary nemohou zajistit záchranné práce
nebo likvidaci následků pohromy vlastními silami.
SaP AČR mohou být za krizových stavů použity také ve prospěch Správy státních hmotných rezerv. Rozsah a způsob vyčlenění SaP AČR je stanoven Dohodou o součinnosti
v oblasti přepravy pohotovostních zásob za krizových stavů mezi Ministerstvem obrany
České republiky a Správou státních hmotných rezerv. Použití těchto SaP se realizují
po přijetí rozhodnutí Vlády ČR. [15]

Pro vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k plnění úkolů v rámci IZS a plnění
úkolů PČR platí dané zásady, a to podle druhu použití složek.
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Použití AČR k záchranným pracím mohou vyžadovat:
-

hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě u NGŠ AČR,

-

hejtmani krajů a starostové obcí nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární
ochrany, hrozí-li nebezpečí z prodlení u velitele vojenského útvaru, nebo u náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy,

-

ministerstvo vnitra v souladu ÚPP IZS prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR,

-

hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným poplachovým plánem IZS prostřednictvím operačního střediska integrovaného záchranného systému (dále jen OPIS IZS) kraje,

-

velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, v ostatních případech prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS ,

-

HZS kraje, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra jako ostatní pomoc, kterou
se rozumí použití sil a prostředků AČR pro potřebu složek IZS. Tyto síly a prostředky nejsou deklarovány v příloze Dohody o pomoci na vyžádání a nejsou zahrnuty v Ústředním poplachovém plánu nebo poplachových plánech IZS krajů.
[15]

SaP vojenských útvarů a zařízení vyčleněné do ostatních složek IZS uvedených ÚPP
IZS jsou vyžádány v souladu s poplachovými plány, havarijními plány krajů a vnějšími
havarijními plány u Stálé směny Společného operačního centra Ministerstva obrany (dále
jen SSm SOC MO) cestou OPIS GŘ HZS.
Nasazení vrtulníku AČR vyžaduje OPIS IZS u stálé směny Záchranného koordinačního střediska v Praze - Ruzyni. Vyžaduje-li to řešení situace, lze se souhlasem Záchranného
koordinačního střediska Praha v krajích Plzeňském, Karlovarském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském aktivovat vrtulníky ve stálé pohotovosti pro leteckou službu
pátrání a záchrany. [15]

Pravomoc k nasazování SaP AČR v rámci IZS a k plnění úkolů PČR má na základě delegované pravomoci ZNGŠ - Ř SOC MO, který informuje NGŠ AČR, v těchto případech:
-

plánovaná pomoc na vyžádání - nasazení vyčleněných SaP AČR k záchranným
a výjimečně i likvidačním pracím,
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ostatní pomoc, odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky,

-

k plnění úkolů PČR v souladu s vydaným nařízením Vlády ČR.

V případě, že by nasazení SaP AČR ohrozilo plnění základního úkolu ozbrojených sil, může být nasazení těchto SaP odmítnuto.
Je-li ohrožena podstatná část území ČR, rozhoduje o použití armády k záchranným pracím
při pohromě vláda na návrh ministra vnitra. [15]
Na následujícím obrázku je znázorněno schéma vyžadování SaP k záchranným pracím.

Obrázek 1: Schéma vyžadování SaP k záchranným pracím [Zdroj: 16]
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Použití AČR k likvidačním pracím mohou vyžadovat:
-

ministerstvo vnitra v souladu s ÚPP IZS prostřednictvím OPIS GŘ HZS,

-

hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným poplachovým plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje,

-

velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, v ostatních případech prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS,

-

HZS kraje, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra ČR pro potřebu složek IZS jako
ostatní pomoc. [15]

Na následujícím obrázku je znázorněno schéma vyžadování SaP k likvidačním pracím.

Obrázek 2: Schéma vyžadování SaP k likvidačním pracím [Zdroj: 16]
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Použití AČR k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky
mohou vyžadovat:
-

vedoucí správních úřadů, orgánů územní samosprávy právnických osob a požární
ochrany vojenskou techniku s nezbytně nutnou obsluhou pokud nemají potřebnou
techniku k odstranění takového ohrožení u NGŠ AČR.

O nasazení SaP AČR k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky rozhoduje na základě delegované pravomoci ZNGŠ - Ř SOC MO, který následně informuje NGŠ AČR. NGŠ AČR o použití vojenské techniky informuje ministra, který následně informuje Vládu ČR. [15]
Na následujícím obrázku je znázorněno schéma vyžadování SaP k odstraňování jiného
hrozícího nebezpečí.

Obrázek 3: Schéma vyžadování SaP k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí
[Zdroj: 16]
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Použití AČR v případě vzniku mimořádné události 2. nebo 3. stupně na jaderných
elektrárnách Temelín a Dukovany:
V případě vyhlášení mimořádné události 2. nebo 3. stupně na jaderných elektrárnách mají
pravomoc vyžadovat nasazení vyčleněných SaP AČR:
a) k zabezpečení dekontaminace osob a techniky, případně hospodářských zvířat:
-

na JE (dále jen JE) Temelín hejtman Jihočeského kraje nebo jeho odpovědný zástupce, nebo v případě nebezpečí z prodlení ředitel HZS Jihočeského kraje nebo
jeho odpovědný zástupce,

-

na JE Dukovany hejtman Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje nebo jeho odpovědný zástupce, nebo v případě nebezpečí z prodlení ředitel HZS Kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje, nebo jeho odpovědný zástupce.

Nasazení vyčleněných SaP vyžadují oprávněné osoby prostřednictvím OPIS GŘ HZS
u SSm SOC MO. To rozhodne, v souladu s platným zařazením dekontaminačních odřadů
do hotovosti o tom, které odřady budou aktivovány. Jejich aktivaci provést cestou příslušného operačního velitelství.

b) k plnění úkolů pořádkové služby PČR:
-

ředitelé příslušných Krajských ředitelství PČR Jihočeského kraje, Kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje.

Nasazené SaP plní úkoly pouze vně objektů JE, mimo zóny havarijního plánování JE.
V případě provádění záchranných prací a vybraných úkolů asistence PČR lze plnit úkoly
i uvnitř zóny havarijního plánování. [15]

Na následujícím obrázku je znázorněno schéma vyžadování SaP v případě MU na JE.
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Obrázek 4: Schéma vyžadování SaP v případě MU na JE [Zdroj: 16]

Pro plnění úkolů v rámci IZS jsou prvořadně určeny jednotky ženijních praporů, které jsou
součástí 15. ženijního pluku AČR. Každý ženijní prapor má ve struktuře záchrannou rotu,
která je převážně určena k plnění úkolů civilní ochrany.
Síly a prostředky záchranných rot je možno využít zejména pro odstraňování následků živelních pohrom, jako jsou povodně, sněhové kalamity, dále průmyslových a ekologických
havárií, zborcení budov a závalů, při složitých dopravních nehodách, radiačních a chemických haváriích, rozsáhlých požárech, atd. Denně jsou příslušníci a technika rot určováni
do odřadů pro zabezpečení výše uvedených činností.
Záchranné roty by měly být nasazovány v prvním sledu před ostatními vojenskými útvary
a zařízeními, zejména pro plnění těchto činností:
-

vyhledávání, vyprošťování a záchrana osob ze závalů a trosek budov,

-

evakuace osob z postižených oblastí,

-

záchranné práce na vodě a potápěčské práce,

-

záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou,

-

zemní práce, demolice,

-

vyprošťování uvízlé či havarované techniky,

-

sběr a likvidaci uhynulých živočichů,

-

uvolňování koryt řek atp.,

UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

23

-

hašení malých a středních požárů,

-

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

-

radiační a chemický průzkum,

-

vytyčování nebezpečných oblastí,

-

likvidaci úniků ropných produktů do vodotečí a poskytování pomoci při likvidaci
ekologických havárií,

-

distribuce pitné vody,

-

nouzové přežití obyvatelstva včetně zřízení materiální základny humanitární
pomoci,

-

nouzové zásobování elektrickou energií z náhradních zdrojů.

1.3 Dílčí závěr
V první kapitole byly vyjmenovány a vysvětleny základní pojmy z oblasti IZS, jako je například stav nebezpečí, nouzový stav, mimořádná událost nebo krizová situace. Také byly
popsány pojmy z oblasti nasazení Armády České republiky ve prospěch IZS, např. úkolové
uskupení.
Druhá část kapitoly popisuje zásady využití AČR ve prospěch IZS. Jsou vyjmenovány
možnosti poskytnutí AČR a také zásady vyžadování a postupy schvalování použití SaP
k záchranným, likvidačním nebo obnovovacím pracím nebo pro použití při vzniku mimořádné události v jaderných elektrárnách.
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LOGISTICKÉ ZABEZPEČENÍ AČR

Druhá kapitola práce popisuje jednotlivé druhy logistického zabezpečení jednotek AČR
při nasazení při pracích ve prospěch IZS.
Logistické zabezpečení je součást zabezpečení činnosti vojsk, tvoří ho souhrn velitelských,
organizačních, materiálních, technických, dopravních a servisních opatření, jejichž cílem je
zabezpečit potřeby vojsk v oblasti materiální, technického zabezpečení a zabezpečení službami s využitím informačního toku. Za logistické zabezpečení je zodpovědný velitel útvaru, uskutečňuje ho prostřednictvím řídicích a výkonných prvků logistiky. [3]
Logistické zabezpečení sil a prostředků nasazených ve prospěch IZS se řeší obdobně jako
při zabezpečení vojsk v polních podmínkách silami mateřských útvarů. V případě překročení možností nebo nedostatečné kapacity se vyžaduje pomoc cestou nadřízeného stupně.
[4]

2.1 Proviantní zabezpečení
V průběhu plnění úkolu jsou příprava a výdej celodenní stravy zabezpečeny ve přesně určené hodnotě. Hodnota příslušné stravní dávky a přídavků potravin je stanovena v Nařízení
NGŠ č. 33/ 2003 Věstníku - peněžní hodnoty náležitostí potravin, krmiva a finanční limity
pro hospodaření s materiálem ve vojenských stravovacích zařízeních.
Peněžní hodnoty náležitostí potravin jsou ve vojenských stravovacích zařízeních stanoveny takto:

Tabulka 1: Peněžní hodnota stravních dávek [Zdroj: 13]
Stravní dávka
základní
pro žáky
pro letce
pro výsadkáře

Celodenní strava
(Kč)
110
122
163
129

Snídaně
(Kč)
36
40
45
40

Oběd
(Kč)
41
47
73
53

Večeře
(Kč)
33
35
45
36
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Tabulka 2: Peněžní hodnota přídavků potravin [Zdroj: 13]
Přídavek potravin

Hodnota
(Kč)

A - zdravotní

4

B - při namáhavé službě

9

C - při zvlášť namáhavé službě

16

D - při nepřetržitém vojenském výcviku

16

E - při tělovýchovné činnosti

19

F - při sportovních přeborech v působnosti Ministerstva obrany

55

G - pro výkonné letce ve dnech letové činnosti

11

H - pro výkonné letce zařazené do letových osádek nadzvukových
a podzvukových letadel vybavených zbraňovými systémy a dopravních letadel

16

Voják má při nepřetržité službě, která trvá alespoň 24 hodin, nebo při výkonu zvláštních
profesí a činností nárok na poskytnutí bezplatného stravování. Nelze-li poskytnout bezplatné stravování, má voják nárok na náhradu v penězích. Pokud se při služební cestě poskytuje vojákovi místo bezplatného stravování náhrada v penězích, má voják nárok pouze
na stravné nebo na náhradu v penězích, a to podle toho, co je pro něho výhodnější. [10]
Bezplatné stravování se zabezpečuje výdejem jídla, a to snídaně, oběda a večeře. Jídlo
se vydává formou teplého jídla, studeného jídla, anebo potravin k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.
Způsob stravování se zabezpečuje dle aktuálních podmínek, o způsobu stravování rozhoduje velitel (vedoucí organizačního celku).
Stravování se zabezpečuje v pořadí:
•

u vojenského stravovacího zařízení,

•

smluvně u jiné organizace státní správy (škola, menza apod.),

•

smluvně v restauračním zařízení,

•

studenou stravou,

•

cestovním příkazem,

•

kombinací všech těchto způsobů.
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Způsob stravování se zveřejní v rozkaze příslušného velitele (náčelníka) společně se jmenným seznamem zabezpečovaných osob. [11]

2.2 Výstrojní zabezpečení
Vojáci z povolání využívají výstrojní součástky vydané v rámci vydané základní výbavy.
V případě nutnosti lze dovybavit dalším potřebným materiálem v závislosti na charakteru
vykonávané činnosti. [11]
Vojáky v činné službě a zaměstnance lze vybavit osobními ochrannými prostředky dle
charakteru vykonávané činnosti, případně zavedenými prostředky individuální ochrany
jednotlivce (ochranná maska OM-90 a ochranným oblekem JP-75). Všechny osoby si vyvážejí dostatečné množství osobního prádla a prostředků osobní hygieny. Praní a chemické
čištění součástek výstroje zajišťuje jednotlivým kategoriím osoby u útvarů určených
v operačním rozkaze (nařízení) NGŠ AČR (ZNGŠ - Ř SOC MO). Zároveň se na jeho základě zapůjčí na nezbytně nutnou dobu náhradní výstroj pro nasazené vojáky. [15]

2.3 Zabezpečení pohonnými hmotami a mazivy
Odběr pohonných hmot a maziv (dále jen PHM) nasazenými jednotkami je řešeno
v závislosti na podmínkách v prostoru nasazení SaP AČR. Přednostně je zabezpečován
z vojenských výdejen PHM u nejbližších útvarů a zařízení nebo vlastní technikou pro doplňování pohonných hmot. V nezbytných případech je možné doplňování PHM zabezpečit
v civilní distribuční síti. [15]

2.4 Zabezpečení oprav výzbroje, techniky a materiálu
Opravy nasazené výzbroje, techniky a materiálu se zabezpečuje v plném rozsahu, podle
platných směrnic a předpisů pro zabezpečení oprav v míru. Údržby a opravy nasazené
techniky jsou zabezpečovány opravárenskými prostředky mateřského útvaru, nebo cestou
vojenských útvarů, které jsou nejblíže prostoru nasazení. Pro maximální zkrácení doby
neprovozuschopnosti techniky se využívají dílenské jednotky, v případě nutnosti jsou organizovány směny. Materiál potřebný k zabezpečení opravárenské činnosti, pokud to situ-
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ace umožňuje, je dodáván přímo do opravárenského místa vlastním útvarem. Při překročení opravárenské kapacity se vyžaduje pomoc cestou nadřízeného. Neprovozuschopná technika, která vyžaduje rozsáhlejší opravu, se musí odsunout a nahradit mateřským útvarem
nebo cestou nadřízeného velitelství. Pro opravy vybraných druhů techniky se využívají
služby civilních dodavatelů na teritoriu s dodržením pravidel pro zadávání zakázek malého
rozsahu. [15]

2.5 Zabezpečení ubytování vojsk
Ubytování vojáků se přednostně zabezpečuje v objektech Ministerstva obrany,
v součinnosti s příslušnými Krajskými vojenskými velitelstvími (dále jen KVV), které nepřetržitě vedou přehled o možných ubytovacích kapacitách na území kraje. V případě potřeby se s orgány státní správy a samosprávy řeší možnost bezplatného ubytování nasazených SaP AČR. V případě nedostatečných ubytovacích kapacit vojenských objektů se zajišťuje smluvní ubytování v součinnosti s příslušnými krajskými úřady, starosty obcí nebo
řediteli územních odborů PČR, KVV a Vojenskou ubytovací a stavební správou (dále jen
VUSS). V krajním případě se zabezpečuje ubytování nasazených vojsk polními prostředky.
[15]

2.6 Dopravní zabezpečení
Provoz vojenských vozidel se řídí vojenským předpisem Všeob-P-37 „Pravidla požívání
vozidel resortu Ministerstva obrany“. Pro přepravu vojáků a zaměstnanců do prostoru nasazení se vyčleňují autobusy nebo nákladní automobily s plachtou, které jsou upraveny
pro přepravu osob. Velitelé jednotek (skupin) jsou vybaveni dostatečným počtem „Příkazů
k použití techniky“. [15] Parkování techniky se zabezpečuje přednostně ve vojenském zařízení, popř. v objektech Ministerstva vnitra. Vojenskou techniku s obsluhou, která plnila
úkoly uvnitř zóny havarijního plánování, je nutné po každém ukončení činnosti v této zóně
dekontaminovat. Technika a prostředky pro dekontaminaci jsou voleny v závislosti na charakteru kontaminace. Podle konkrétní situace je možné využít pro plnění přepravních úkolů
smluvních civilních dopravců. [2]
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2.7 Dílčí závěr
Druhá kapitola podrobně rozebírá jednotlivé oblasti logistického zabezpečení nasazených
sil a prostředků AČR. Vymezuje zásady poskytování bezplatného stravování nebo například způsoby zabezpečení ubytování vojsk. Popisuje způsoby zabezpečení bezproblémového provozu vojenské techniky, ať už se jedná o zabezpečení přesunů techniky, údržby
a oprav nebo doplňování pohonnými hmotami a mazivy.
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POUŽITÉ METODY V BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

V teoretické části bakalářské práce byly jako hlavní metody použity metoda deskripce
a metoda pozorování.
Metoda deskripce shrnuje poznatky získané v odborné literatuře a byla použita pro vysvětlení základních pojmů z oblasti integrovaného záchranného systému, k vysvětlení zásad
využívání AČR ve prospěch IZS a také k popisu logistického zabezpečení AČR.
Metoda pozorování bude také použita v praktické části bakalářské práce. Pro získání informací o realizovaném logistickém zabezpečení u útvaru byla použita metoda řízeného
rozhovoru s pracovníky logistiky 153. ženijního praporu.
Pro provedení zhodnocení logistického zabezpečení bude využito SWOT analýzy. SWOT
analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem,
typem podnikání, podnikatelským záměrem. Díky této metodě je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné
straně, vůči příležitostem a hrozbám na straně druhé, lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. Výstupem analýzy
SWOT je přehled o chování společnosti, která maximalizuje přednosti a příležitosti
a minimalizuje své nedostatky a hrozby. [1]
Metoda syntézy bude využita v závěrečných formulacích dílčích závěrů, v páté kapitole
a v závěru bakalářské práce. V těchto částech jsou pomocí metody syntézy sledovány vzájemné souvislosti a utvořena celková představa o problematice bakalářské práce.
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POPIS SOUČASNÉHO STAVU LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ

V teoretické části bakalářské práce byly popsány oblasti logistického zabezpečení nasazených sil a prostředků AČR ve prospěch IZS tak, jak jsou uvedeny ve směrnici [15].
Praktická část bakalářské práce bude zaměřena na realizaci opatření k odstraňování následků povodní ve Středočeském kraji v roce 2013. Konkrétně bude popsána činnost příslušníků 153. ženijního praporu Olomouc v podřízenosti 15. ženijního pluku Bechyně
a také způsoby realizovaného logistického zabezpečení nasazených sil a prostředků.

4.1 Úkol jednotek AČR při povodních
Na základě nařízení Vlády ČR č. 139/2013 byl vydán Rozkaz velitele 15. ženijního pluku
k plnění úkolů v rámci IZS a odstraňování následků povodní. Obsahem tohoto rozkazu
bylo zejména:

Popis všeobecné situace:
Na základě vývoje meteorologické situace nad územím České republiky rozhodla Vláda
ČR svým nařízením č. 139/2013 o povolání vojáků AČR k záchranným a likvidačním pracím od 2. 6. do 28. 6. 2013. Dne 2. 6. 2013 byla vyhlášena ústřední koordinace.
V postižených krajích Vláda ČR vyhlásila nouzový stav. AČR provádí plnění úkolů záchranných prací a eliminaci následků povodní v souladu s ustanovením § 14, odst. 1, písm.
c), d) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.

Zhodnocení hrozeb:
Ohroženy jsou lidské životy, majetek a infrastruktura v blízkosti vodních toků
v ohrožených prostorech na území ČR zejména ve Středočeském kraji.
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Operační úkol:
Na základě rozhodnutí ZNGŠ – Ř SOC MO vytvořit ÚU ženijního zabezpečení k podpoře
jednotlivých úkolových uskupení s vyčleněnými silami v počtu 312 vojáků s pohotovostí
60 min. v pracovní době a 120 min. v mimopracovní době.
Nasadit síly a prostředky k plnění úkolů záchranných a likvidačních prací v souvislosti
s povodněmi na území České republiky, k poskytnutí pomoci při záchraně lidských životů
a majetku v postižených oblastech.

Záměr provedení:
Síly a prostředky ÚU ženijního zabezpečení nasadit k:
•

řízení ÚU ženijního zabezpečení,

•

výstavbě náhradních mostních provizórií,

•

likvidaci následků povodní,

•

úpravě komunikací,

•

demoličním pracím.

Cíl provedení:
Poskytnout asistenci integrovanému záchrannému systému v rámci pomoci obyvatelstvu
při záchranných pracích a odstraňování následků povodní v postižených oblastech.

Fáze provedení:
•

Fáze I. Příprava. (2. 6. 2013 19:00 hod. – 3. 6. 2013 11:00hod.) V této fázi byly vytvořeny odřady v rámci úkolového uskupení (ÚU) s dobou pohotovosti na pracovišti
do 60 minut, mimo pracoviště do 120 minut.

•

Fáze II. Záchranné a likvidační práce. (od 3. 6. 2013, 11:00 hod.) Fáze II byla zahájena dosažením pohotovosti k plnění úkolu. V průběhu této fáze na základě rozhodnutí
ZNGŠ – Ř SOC MO nasadit síly a prostředky ÚU k provádění záchranných
a likvidačních prací.
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Fáze III. Ukončení a obnova bojeschopnosti. Ukončení prací, vyhodnocení nasazení
včetně vyčíslení nákladů, obnova bojeschopnosti jednotek, předání úkolového uskupení ženijního zabezpečení z podřízenosti ZNGŠ – Ř SOC MO.

Úkoly podřízeným:
Všem velitelům
•

na základě vydávaných dílčích rozkazů provádět nasazení SaP jednotlivých odřadů
v nařízených lokalitách;

•

zabezpečit vojáky výstrojí na týden v souladu se „Směrnicí NGŠ AČR k nasazování
sil a prostředků AČR v rámci IZS a k plnění úkolů PČR“ č.j. 770-5/2011-1160;

•

zabezpečit stravování, ubytování, parkování techniky atd. na teritoriu kraje v součinnosti s ředitelem KVV.

Veliteli 153. ženijního praporu
•

vytvořit společnou řídící a rekognoskační skupinu na pracovišti krizového štábu
praporu ve složení 1+2 s dobou pohotovosti do 60 min. v pracovní době a 120 min.
v mimopracovní době,

•

vytvořit 1x Odřad pro výstavbu náhradních mostních provizorií, v celkovém počtu
1+42 osob s dobou pohotovosti do 60 min. v pracovní době a 120 min.
v mimopracovní době. Doporučená technika: 1x automobilní jeřáb, vysokozdvižný
vozík, autobus, T 815 tahač s podvalníkem, 1x T815 bez bočnic pro krakorec a další
nutná malá ženijní a přepravní technika dle rozhodnutí velitelů ke splnění úkolu,

•

vytvořit 3x Odřad pro likvidaci následků povodní, každý 1+12 osob s dobou pohotovosti do 60 min. v pracovní době a 120 min. v mimopracovní době. Doporučená
technika: 1x autorypadlo, 1x nakladač, 2x T 815 S3 a další nutná malá ženijní a přepravní technika dle rozhodnutí velitelů ke splnění úkolu,

•

vytvořit 1x Odřad pro opravu komunikací a infrastruktury (těžký), v počtu 1+10
osob s dobou pohotovosti do 60 min. v pracovní době a 120 min. v mimopracovní době. Doporučená technika: 1x kolový nakladač, 1x buldozer, 2x T 815 S3 a další nutná,
malá ženijní a přepravní technika dle rozhodnutí velitelů ke splnění úkolu.
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4.2 Nasazené jednotky 153. ženijního praporu
Na základě vývoje situace byly postupně vydávány rozkazy pro aktivaci následujících odřadů pro zabezpečení likvidace následků povodní.

4.2.1

Odřad pro nasazení SaP

Odřad byl aktivován dne 8. 6. 2013.
Jeho úkolem byla výstavba místa základny humanitární pomoci pro 150 osob v okrese Litoměřice, konkrétně v obci Záhořany - Křešice. Jednalo se o výstavbu 9 ks kompletně vybavených stanů, dále výstavbu jídelny pro cca 50 osob, výstavbu umýváren, sprch a zabezpečení osvětlení. Základna humanitární pomoci byla použita pro dobrovolné hasiče, kteří
pomáhali při odstraňování následků povodní.
Do odřadu bylo nasazeno celkem 11 osob.
Do odřadu bylo nasazeno celkem 16 kusů techniky, jednalo se o následující techniku:
5x Tatra 815 8x8

1x osvětlovací vozík

1x Tatra 815 ACHR-90

1x osvětlovací vozík

1x Tatra 815 CITRA

1x elektrocentrála 30 kW

1x Land Rover 110

1x elektrocentrála 6,5 kW

2x osvětlovací souprava OS-U

1x přívěs CPV3

1x vysokozdvižný vozík DVHM
Odřad zde působil do 23. 6. 2013, po splnění stanoveného úkolu ukončil svoji činnost.
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Obrázek 5: Výstavba základny humanitární pomoci [Zdroj: 5]

4.2.2

Odřad k likvidaci následků povodní

Odřad byl aktivován dne 15. 6. 2013.
Úkolem odřadu bylo čištění koryt řek Vltavy a Labe v okrese Mělník, v obcích Kly a Hořín a dále vyrovnávací a čistící práce na tamních komunikacích.
Do odřadu bylo nasazeno celkem 32 osob.

Do odřadu bylo nasazeno celkem 17 kusů techniky, jednalo se o následující techniku:
1x UAZ 469

2x JCB 170

2x Tatra 815 6x6

2x NU 35

1x Tatra 815 8x8

1x UNC 750

1x Tatra 815 zásahová

1x NUNC

4x Tatra 815 S3

1x JCB 4 CX

1x vysokozdvižný vozík DVHM
Odřad zde působil do 22. 6. 2013, po splnění stanoveného úkolu ukončil svoji činnost.
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Obrázek 6: Likvidace následků povodní [Zdroj: 5]

4.2.3

Odřad č. 1 pro stavbu mostních provizorií

Odřad byl aktivován dne 9. 7. 2013.
Úkolem odřadu byla výstavba náhradního mostu ze zásob Státních hmotných rezerv,
v okrese Příbram, v obci Nový Knín.
Do odřadu bylo nasazeno celkem 30 osob.
Do odřadu bylo nasazeno celkem 15 kusů techniky, jednalo se o následující techniku:
2x Land Rover 110

1x UAZ 469

1x Land Rover 130 zdravotní

1x Tatra 810 6x6

1x Tatra 815 tahač

1x motorová řetězová pila

4x Tatra 815 Multilift

1x JCB ROBOT

1x Tatra 815 AD 28

1x NU 35

1x Tatra 815 AD 20
Odřad zde působil do 12. 7. 2013, po splnění stanoveného úkolu ukončil svoji činnost.
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Odřad č. 2 pro stavbu mostních provizorií

Odřad byl aktivován dne 22. 7. 2013.
Odřad provedl výstavbu mostních provizorií v okrese Beroun, v obcích Lhotka - Červený
Hrádek, Velké Číčovice a v obci Zadní Třebáň.
Do odřadu bylo nasazeno celkem 30 osob.
Do odřadu bylo nasazeno celkem 15 kusů techniky, jednalo se o následující techniku:
2x Land Rover 110

1x UAZ 469

1x Land Rover 130 zdravotní

1x Tatra 810 6x6

1x Tatra 815 tahač

1x motorová řetězová pila

4x Tatra 815 Multilift

1x JCB ROBOT

1x Tatra 815 AD 28

1x NU 35

1x Tatra 815 AD 20
Odřad zde působil do 30. 7. 2013, po splnění stanoveného úkolu ukončil svoji činnost.

Obrázek 7: Stavba mostního provizoria [Zdroj: 5]
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4.3 Logistické zabezpečení jednotek 153. ženijního praporu
Jak již bylo zmíněno, velký důraz je při nasazení sil a prostředků kladen na logistické zabezpečení ze strany skupiny logistiky praporu. Každý příslušník skupiny logistiky musí
poskytnout a zabezpečit svou oblast logistické podpory tak, aby byl kompletně zajištěn
bezproblémový průběh při nasazení.

4.3.1

Proviantní zabezpečení

Při zajištění proviantního zabezpečení nasazovaným jednotkám vychází pracovník logistiky štábu pověřený proviantním zabezpečením z platných předpisů a nařízení.
Pro příslušníky nasazovaného odřadu zajišťuje na první den nasazení celodenní studenou
stravu ve stanovené peněžní hodnotě stravní dávky. Stanovená peněžní hodnota je rozpočítána na jednotlivé druhy potravin včetně balené vody a tyto potraviny útvar nakupuje
u civilního dodavatele. V případě 153. ženijního praporu je dodavatelem firma Vojenská
lázeňská a rekreační zařízení, Praha, pobočka Vyškov, která zabezpečuje přípravu a výdej
stravy příslušníkům útvaru přímo v areálu kasáren. Peněžní hodnota stravní dávky je stanovena na 170,- Kč/den. Vzor objednávky na nákup potravin je uveden v Příloze 1.
Po realizaci nákupu jsou potraviny vydány příslušníkům odřadu oproti podpisu na Výkazu
vydaného materiálu. Vzor Výkazu vydaného materiálu a složení celodenní stravy je uveden v Příloze 2.
Zpracovaný Výkaz vydaného materiálu je jako součást přiložen k faktuře za nakoupené
potraviny a slouží jako doklad o účelném vynaložení finančních prostředků pro finanční
skupinu útvaru.
Od druhého dne nasazení byly jednotlivé odřady stravovány prostřednictvím HZS jednotlivých krajů v místě nasazení.
Pro příslušníky útvaru, kteří se podíleli na zásahu jen krátkodobě, tzn. maximálně na dva
dny, byl nárok na stravu hrazen z finančních prostředků jako při služební cestě, tedy cestovním příkazem a následném proplácení finanční náhrady.
Finanční hodnota stravného při služební cestě je uvedena v následující tabulce.
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Tabulka 3: Finanční hodnota stravného při služební cestě [Zdroj: EkSk, 153. žpr]
Délka služební cesty

Finanční hodnota stravného v Kč

do 5 hodin

0,-

5 - 12 hodin

73,-

12 - 18 hodin

111,-

nad 18 hodin

173,-

V následující tabulce je uvedeno vyčíslení výdajů proviantního zabezpečení při odstraňování následků povodní SaP 153. ženijního praporu Olomouc.

Tabulka 4: Výdaje na proviantní zabezpečení [Zdroj: por. Šuránková P., 153. žpr]
Výdaje na nákup celodenní studené stravy

17 510,- Kč

Výdaje na stravné při služební cestě

13 916,- Kč

4.3.2

Výstrojní zabezpečení

Jednotky odřadů při nasazení používají vlastní vojenskou výstroj vydanou do vlastnictví.
Pro potřebu obměny mokré výstroje byl vydán oděv vz. 92 pracovní na zápůjčku, vzor
výkazu vydaného materiálu je uveden v Příloze 3.
Důležitou součástí výstrojního zabezpečení je i zabezpečení ochrannými prostředky.
Ty zabezpečuje pracovník logistiky štábu pověřený výstrojním zabezpečením.
Při zajištění nákupu ochranných a hygienických prostředků musí postupovat dle platné
legislativy, zejména zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách [12] a Rozkazu Ministra obrany č. 52/2013 [14]. Nákup je nutné zrealizovat ve velmi krátkém čase, nevyužívá
se tedy standardního postupu výběrového řízení pomocí elektronického tržiště, ale dle
Rozkazu Ministra obrany č. 52/2013 čl. 17 odst. 3) [14] je využíván postup přímého zadání
z důvodu krajně naléhavého případu.
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Přímé zadání spočívá v oslovení tří dodavatelů za účelem získání cenové nabídky tak, aby
následně mohl být vybrán dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou za požadované druhy
ochranných prostředků a hygienických potřeb.
Zároveň je nutné získat povolení k nákupu daných prostředků od nadřízeného stupně. Požadavek na povolení k nákupu se zadává cestou Informačního systému logistiky (dále jen
ISL). Vzor požadavku a povolení k nákupu jsou uvedeny na následujících obrázcích.

Obrázek 8: Vzor požadavku k nákupu ochranných prostředků [Zdroj: ISL]
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Obrázek 9: Vzor povolení k nákupu ochranných prostředků [Zdroj: ISL]

Po provedení výběru nejvýhodnějšího dodavatele zpracuje pracovník logistiky štábu pověřený výstrojním zabezpečením kupní smlouvu na nákup ochranných prostředků a hygienických potřeb. Vzor kupní smlouvy je uveden v Příloze 4.
Všem příslušníkům odřadu byly vydány ochranné prostředky ve složení rukavice pracovní, rukavice pracovní PVC, respirátor. Z hygienických potřeb byl vydán repelent, krém
na ruce, čistící pasta, mýdlo a toaletní papír. Vzor Výkazu vydaného materiálu je uveden
v Příloze 5.
Zpracovaný Výkaz vydaného materiálu je jako součást přiložen k faktuře za nakoupené
ochranné prostředky a hygienické potřeby a slouží jako doklad o účelném vynaložení finančních prostředků pro finanční skupinu útvaru.
V následující tabulce je uvedeno vyčíslení výdajů na nákup ochranných prostředků a hygienických potřeb při odstraňování následků povodní SaP 153. ženijního praporu Olomouc.
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Tabulka 5: Výdaje na nákup ochranných pomůcek [Zdroj: por. Dohnalová K., 153. žpr]
Zboží

Holinky vel. 9, 10, 11
pár
20
Rukavice FALCO
pár
600
Rukavice JERSETTE
pár
88
latexové
Rukavice SELA
pár
112
povrstvené PVC
Filtrační polomaska
ks
60
Spiro, P2, skládací
Filtrační polomaska
ks
60
Spiro, P1
Filtrační polomaska
180
Spiro, P2, skládací s
ks
ventilkem
OFF repelent 100ml
ks
16
INDULONA
ks
80
SOLVINA 450g
ks
80
Mýdlo 100g
ks
80
Toaletní papír 400
ks
80
útržků
CENA CELKEM VČ. DPH (CZK)

4.3.3

Kupní
Cena celkem
cena za
za množství
množství
vč. DPH
bez DPH
21 2 780,00
3 363,80
21 14 400,00
17 424,00

Kupní cena
Jed- MnožDPH
za jednotku
notka ství
(%)
bez DPH
139,00
24,00
13,00

21

1 144,00

1 384,24

26,00

21

2 912,00

3 523,52

16,50

21

990,00

1 197,90

16,00

21

960,00

1 161,60

24,50

21

4 410,00

5 336,10

96,70
29,00
15,50
5,80

21
21
21
21

1 547,20
2 320,00
1 240,00
464,00

1 872,11
2 807,20
1 500,40
561,44

1,90

21

152,00

183,92
40 316,23 Kč

Zabezpečení pohonnými hmotami a mazivy

Při odjezdu jednotlivých odřadů byla veškerá vojenská technika dotankována na 100%.
Doplňování spotřebovaných pohonných hmot bylo možné zabezpečit třemi způsoby, a to
doplňováním pomocí automobilní cisterny T815 CAP6 z mateřského útvaru nebo od nadřízeného, odběrem PHM od jiných záchranných složek nebo odběrem na karty CCS nebo
karty SSHR v civilní distribuční síti.
V místě nasazení bylo doplnění PHM realizováno pomocí vlastní automobilní cisterny
a odběrem od jiných záchranných složek. Příkazy k použití vojenské techniky musely být
označeny v pravém horním rohu „Povodeň 2013“.
V případě potřeby vyjížděla automobilní cisterna T815 CAP6 z mateřského útvaru do místa nasazení a prováděla doplnění veškeré potřebné techniky. Spotřebované pohonné hmoty
a maziva byly odebírány z vlastního limitu PHM na daný kalendářní rok.
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Po ukončení činnosti odřadů bylo provedeno vyúčtování veškeré spotřeby PHM a toto
množství bylo útvaru účetně vráceno tak, aby nebyl snížen limit PHM na rok 2013.
Druhým realizovaným způsobem byl odběr PHM prováděn od HZS krajů v místě nasazení.
Při tankování od HZS krajů bylo nutné do příkazů k použití techniky uvádět datum,
z jakého zdroje bylo tankováno (karta CCS nebo cisterna), množství PHM dle druhu a řidič
musel odběr PHM stvrdit svým podpisem.
V následující tabulce je uvedeno vyčíslení odebraných a spotřebovaných PHM při odstraňování následků povodní SaP 153. ženijního praporu Olomouc.

Tabulka 6: Množství spotřebovaných PHM [Zdroj: rtm. Novák D., 153. žpr]
Druh PHM:

Příjem na odběrové Příjem od jiných zá- Výdej ze skladu
karty SSHR (l)

benzín
automobilní
nafta
motorová

4.3.4

chranných složek (l)

výdejny PHM (l)

0

163

59

0

1516

2450

Zabezpečení oprav výzbroje, techniky a materiálu

V případě poruchy na vojenské technice byly drobné opravy realizovány svépomocí nebo
za pomoci HZS kraje. Opravy rozsáhlejších poruch byly prováděny u opravců v místě nasazení.
V případě poruchy na vojenské technice musí opravu zajistit pracovník logistiky štábu pověřený opravami. I v tomto případě musí postupovat dle platné legislativy, zejména zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách [12] a Rozkazu Ministra obrany č. 52/2013 [14].
Také je využívána možnost přímého zadání z důvodu krajně naléhavého případu dle Rozkazu Ministra obrany č. 52/2013 čl.17 odst. 3) [14].
Pracovník logistiky štábu pověřený opravami musí zjistit možné opravce v místě nasazení
a získat předběžnou cenu opravy i s ohledem na závadu na technice a možnost či nemožnost přesunu poškozené techniky do provozovny opravce.
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Po zjištění možných opravců také zpracovává požadavek na nadřízeného na schválení
opravy prostřednictvím ISL. Vzor požadavku je uveden na následujícím obrázku.

Obrázek 10: Vzor požadavku na schválení opravy [Zdroj: ISL, 153. žpr]

Zároveň zpracovává smlouvu o dílo na provedení opravy, ve které je hlavně nutné uvést
druh opravované techniky, rozsah opravy, cenu za opravu a také termín provedení opravy.
Vzor smlouvy o dílo je uveden v Příloze 6.
V následující tabulce je uvedeno vyčíslení realizovaných oprav při odstraňování následků
povodní SaP 153. ženijního praporu Olomouc.
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Tabulka 7: Finanční prostředky vynaložené na opravy [Zdroj: por. Dohnalová K., 153. žpr]
Technika:

Částka v Kč:

autobus C-736

39.868,-

vysokozdvižný vozík

4.027,-

jeřáb T815 AD28

41.306,-

4.3.5

Zabezpečení ubytování vojsk

Pro jednotlivé odřady bylo zabezpečeno ubytování v místě nasazení v místních penzionech
nebo školách. Příslušníci odřadu nasazeného pro výstavbu místa základny humanitární
pomoci byli ubytováni ve vystavěných stanech.

4.3.6

Dopravní zabezpečení

Povolení na přepravu kolon techniky nebo nadrozměrné techniky musí pracovník logistiky
štábu pověřený dopravou zabezpečit u příslušného Regionálního úřadu Centra vojenské
dopravy. Žádost o povolení zasílá prostřednictvím ISL, v žádosti musí vyspecifikovat jaké
druhy vojenské techniky, v jakém množství a samozřejmě v jakém termínu a ose přesunu
budou přesouvány do místa nasazení.
Po vydání povolení s číslem přepravy může být samotný přesun techniky realizován.
Všechny odřady byly při přesunu doprovázeny Vojenskou policií pro zajištění hladkého
průběhu přesunu.
Při odjezdu jednotlivých odřadů do místa nasazení vždy dostal velitel odřadu písemný rozkaz pro přesun, ve kterém byly uvedeny hlavní údaje pro přesun, jako je osa přesunu, čas
přesunu, řazení techniky v koloně, nebezpečná místa apod. Vzor rozkazu pro přesun
je uveden v Příloze 7.

4.4 Dílčí závěr
V této kapitole byl popsán konkrétní příklad nasazení jednotek 153. ženijního praporu
ve prospěch integrovaného záchranného systému. Byl uveden úkol od nadřízeného
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k vytvoření jednotlivých odřadů pro případ nasazení, dále pak úkoly a činnost nasazených
odřadů. V poslední části byla popsána opatření a činnost pracovníků logistiky štábu 153.
ženijního praporu Olomouc vedoucí k požadovanému logistickému zabezpečení nasazených odřadů.

UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

5

47

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU LOGISTICKÉHO
ZABEZPEČENÍ

Předchozí kapitola poskytla ucelený přehled o tom, jakým způsobem je realizováno logistické zabezpečení nasazených sil a prostředků u 153. ženijního praporu. V této kapitole
bude provedeno zhodnocení poskytnuté logistické podpory s využitím SWOT analýzy.

5.1 Silné stránky logistického zabezpečení
Silné stránky je možné spatřovat v získaných zkušenostech z realizovaného logistického
zabezpečení v předchozích případech nasazení SaP ve prospěch IZS.
V oblasti zabezpečení PHM je silnou stránkou či výhodou jejich dostupnost kdykoliv během zásahu, protože díky kombinaci realizovaných způsobů zabezpečení je zajištěno nepřetržité a rychlé zabezpečení techniky pohonnými hmotami a mazivy. Také je možné
za silnou stránku považovat bezproblémovou vzájemnou součinnost mezi jednotlivými
složkami IZS.
Silnou stránkou dopravního zabezpečení je zajištění hladkého průběhu samotného přesunu
techniky do místa nasazení za doprovodu Vojenské policie, čímž je možné zkrátit dobu
přesunu a usnadnit průjezd rizikovými úseky na stanovené trase.

5.2 Slabé stránky logistického zabezpečení
V oblasti proviantního zabezpečení je významnou slabou stránkou stanovená peněžní hodnota stravní dávky. Její výše neumožňuje zajistit větší množství či pestřejší sortiment potravin, například včetně ovoce a zeleniny.
V případě krátkodobého nasazení SaP je slabou stránkou fakt, že finanční hodnota stravného na služební cestě je proplácena zpětně až po ukončení služební cesty.
V oblasti realizace nákupů ochranných prostředků nebo zajištění oprav vojenské techniky
je slabou stránkou rozsáhlá administrativa jednotlivých zakázek. Pracovníci logistiky štábu
zpracovávají velké množství dokumentů potřebných k realizaci samotného nákupu.
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V případech zabezpečování oprav specifické vojenské techniky nebo složitějších oprav
může docházet k časovým prodlevám z důvodu složitějšího hledání vhodného opravce, což
je možné také považovat za slabou stránku logistického zabezpečení. Navíc při opravách
nové vojenské techniky musí tyto opravy být prováděny v autorizovaném servisu, což také
omezuje výběr opravce v blízkosti nasazení a je nutné techniku přepravovat na delší vzdálenost.
Při realizaci nákupů ochranných prostředků a oprav vojenské techniky je limitujícím faktorem množství financí. Je třeba volit rozsah nakupovaného zboží a služeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených peněz.

5.3 Příležitosti logistického zabezpečení
Získané zkušenosti ze zajišťování logistického zabezpečení lze využít do budoucna při
dalším nasazení, jak v rámci IZS, tak například při vojenském cvičení. Například při dobré
zkušenosti s opravcem vojenské techniky lze stejného opravce využít i v případě realizace
opravy jiné poškozené techniky v rámci nasazení.

5.4 Hrozby logistického zabezpečení
Významným rizikem při výběru nejvýhodnějšího dodavatele je možná netransparentnost či
korupční jednání. Toto riziko hrozí z toho důvodu, že není využíváno standardního výběrového řízení, ale přímého zadání z důvodu krajně naléhavého případu.
Hrozbou je i riziko pozdního dodání nebo nedodání kompletní objednávky. To může mít
za následek nasazení SaP bez potřebných ochranných prostředků a jejich dodání až v průběhu činnosti jednotlivých odřadů.
Další problém může vzniknout při opravě techniky, například zjištěním většího poškození
techniky a s tím spojené vyšší ceny. Také může dojít k prodloužení doby opravy a pozdržení prováděných prací.
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5.5 Shrnutí SWOT analýzy
V následující tabulce jsou shrnuty silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby realizovaného
logistického zabezpečení.

Tabulka 8: SWOT analýza logistického zabezpečení [Zdroj: vlastní]
Silné stránky:

Slabé stránky:

- zkušenosti z předchozích případů

- peněžní hodnota stravní dávky

- dostupnost PHM dle potřeby

- zpětné proplácení stravného

- vzájemná součinnost složek IZS

- rozsáhlá administrativa veřejných zakázek

- hladký průběh přesunu s vojenskou policií

- hledání vhodného opravce
- finance

Příležitosti:

Hrozby:

- využití získaných zkušeností do budoucna

- netransparentnost či korupční jednání

- další využití stejného opravce

- pozdní dodání / nedodání objednávky
- vícenáklady, delší doba opravy

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby budou znázorněny graficky, včetně klasifikace a
podle důležitosti. U silných stránek a příležitostí bude použita kladná stupnice 1 (nejvyšší
spokojenost) až 5 (nejnižší spokojenost). U slabých stránek a hrozeb bude použita záporná
stupnice -1 (nejnižší spokojenost) až -5 (nejvyšší spokojenost). V dalším sloupci bude vyhodnocena váha, která znázorní důležitost jednotlivých situací v každé kategorii. Součet
vah se musí rovnat 1 (čím vyšší číslo, tím vyšší důležitost).
Celkový výsledek vyšel kladně (0,9).
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Obrázek 11: Grafické znázornění SWOT analýzy [Zdroj: vlastní]
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5.6 Dílčí závěr
Čtvrtá kapitola byla zaměřena na zhodnocení současného stavu logistického zabezpečení.
K tomu byla využita SWOT analýza, která posloužila k snazšímu stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb logistického zabezpečení sil a prostředků 153. ženijního
praporu při povodních v roce 2013.
Mezi nejvýznamnější silné stránky lze zařadit zkušenosti z předchozích případů nasazení
sil a prostředků AČR, dostupnost PHM, vzájemná součinnost zapojených složek IZS
a hladký průběh při přesunu díky příslušníkům police. K příležitostem je možné dodat, že
využití získaných zkušeností lze praktikovat i v budoucnu a další využití stejného opravce
může vést k rychlejší opravě techniky a snazší komunikaci mezi samotným opravcem
a pracovníkem logistiky štábu pověřeného opravami techniky a materiálu.

UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

6

52

NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ A JEHO
ZHODNOCENÍ

Při posuzování poskytnutého logistického zabezpečení nasazeným jednotkám vyvstaly
slabé stránky a to zejména nízká peněžní hodnota stravní dávky, zpětné proplácení stravného, rozsáhlá administrativa veřejných zakázek, hledání vhodného opravce a v neposlední
řadě nízké finanční prostředky resortu Ministerstva obrany České republiky. Mezi hrozby
patří zejména možné netransparentní či korupční jednání, pozdní dodání, ale i nedodání
zboží a vícenáklady spojené s opravami. Tyto slabé stránky a hrozby by mohly vést
ke komplikaci nebo ztížení nasazení vojáků a tím i poskytování logistického zabezpečení.
Provedená SWOT analýza ukázala několik slabých stránek a hrozeb, které je třeba eliminovat.
Za slabou stránku byla označena peněžní hodnota stravní dávky. V případě navýšení
stravní dávky by mohla být poskytovaná celodenní studená strava pestřejší a kvalitnější,
než jaká je vydávána doposud. Pro odstranění této slabé stránky by však byla nutná změna
armádních předpisů, což je možné považovat za dlouhodobý a složitý proces, ve kterém
hlavní úlohu hraje omezený rozpočet na obranu.
Další slabou stránkou je až zpětné proplácení stravného na služební cestě a také rozsáhlá
administrativa veřejných zakázek. Ani jednu tuto slabou stránku není možné odstranit.
Stravné na služební cestě je vypláceno zpětně z toho důvodu, že jeho výše se stanovuje
podle reálné doby strávené na služební cestě. A rozsah dokumentace veřejné zakázky
je přesně stanoven, není možné některý z dokumentů vypustit a nezpracovávat. Snížením
rozsahu stanovené dokumentace veřejných zakázek by se činnost pracovníků logistiky
urychlila a zjednodušila.
Mezi další slabou stránkou je i hledání vhodného opravce v případě specifické vojenské
techniky. Není možné dopředu znát rozsah poškození vojenské techniky a v případě hledání vhodného opravce mohou pomoci akorát zkušenosti a získané kontakty pracovníka logistiky. Pro takové případy by bylo vhodné zavést databázi spolehlivých opravců, která by
v případě hledání vhodného opravce mohla urychlit tuto činnost.
Výši finančních prostředků pro logistické zabezpečení také není možné ovlivnit. Rozsah
nakupovaného zboží je limitován aktuálními použitelnými penězi. Při realizaci nákupu
ochranných prostředků je nutné s rozumem stanovovat rozsah nakupovaného zboží tak,
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aby byly pokryty nejdůležitější požadavky. V případě dobře promyšleného stanovení rozsahu a množství nakupovaného zboží by se mohla část peněz uspořit a použít na nákup
dalšího potřebného zboží, například opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem,
antibakteriální mycí gely na ruce, vlhčené ubrousky apod.
Při výběru vhodného dodavatele musí pracovníci logistiky objektivně posuzovat jednotlivé
nabídky a nenechat se ovlivnit případnými nabízenými výhodami dodavatelů tak, aby nehrozila netransparentnost či korupční jednání. Z tohoto důvodu by bylo vhodné pracovníky logistiky pravidelně proškolovat, aby byli schopni případné nevhodné nabídky dodavatelů rozlišit.
V případě hrozícího pozdního dodání zboží je zřejmě jediným řešení ponechání alespoň
minimální časové rezervy při stanovení termínu dodání zboží dodavatelem.
Stejně tak i v případě zjištění vícenákladů při opravách techniky. V tomto případě je také
možné mírně nadsadit dohodnutou cenu za opravu. S finanční rezervou totiž není nutné
absolvovat složitou administrativu zajišťování dodatečných peněz a sepisování dodatku
ke smlouvě.
Při realizaci oprav vojenské techniky je nutné brát v potaz i tu skutečnost, že některé druhy
poškozené vojenské techniky je možné obměnit za jinou techniku útvaru. Poškozená technika je odsunuta zpět k útvaru a nahradí ji funkční technika. Tímto je možné ušetřit finance
na opravy jiné techniky, kterou není možné obměnit.
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ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo provést zhodnocení logistického zabezpečení sil a prostředků
Armády České republiky a na zjištěné nedostatky navrhnou jejich možná řešení či jejich
odstranění.
Prvním krokem pro dosažení cíle bylo popsat zásady pro vyžadování nasazení Armády
České republiky ve prospěch IZS a také situace, za kterých je možné jednotky AČR nasadit k záchranným, likvidačním a jiným pracím. Dále popsat a vysvětlit jednotlivé oblasti
logistického zabezpečení nasazených SaP.
Dalším východiskem bylo posouzení jednotlivých procesů při logistickém zabezpečení
nasazených sil a prostředků 153. ženijního praporu. Zhodnocení dosavadního stavu logistického zabezpečení bylo provedeno pomocí SWOT analýzy, tedy stanovením silných
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb logistického zabezpečení.
Za významnou slabou stránkou byla označena oblast financování logistického zabezpečení.
V případě zabezpečení stravování by bylo vhodné zvýšit hodnotu stravní dávky tak, aby
poskytovaná strava mohla být pestřejší a kvalitnější. Další slabou stránkou je problematika
hledání vhodného opravce. Navrženým řešením by mohlo být vytvoření databáze spolehlivých opravců, díky které by se činnost usnadnila a určitě i urychlila.
Nejvýznamnější hrozbou je riziko netransparentnosti či korupčního jednání při výběru
vhodného dodavatele. Řešením by bylo provádění pravidelných školení pracovníků logistiky a také důsledná kontrolní činnost postupů při výběru dodavatele. Tímto by se zamezilo
riziku netransparentnosti a korupčního jednání.
Další hrozbou je riziko pozdního dodání či nedodání zboží a riziko vícenákladů při opravách vojenské techniky. Možný řešením je stanovení si určité časové či finanční rezervy
při zpracování kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo. Tímto je možné předejít navýšení administrativy při zpracovávání dodatku ke smlouvě a hledání dodatečných finančních prostředků.
Popisem a zhodnocením logistického zabezpečení na konkrétním příkladu nasazení sil
a prostředků u 153. ženijního praporu Olomouc při nasazení ve prospěch integrovaného
záchranného systému k odstraňování následků povodní v roce 2013 a navržením odstranění zjištěných dílčích nedostatků bylo dosaženo cíle bakalářské práce.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
AČR

Armáda České republiky.

CCS

Carbon capture and storage.

EkSk

Ekonomická skupina.

HZS

Hasičský záchranný sbor.

HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky.

IZS

Integrovaný záchranný systém.

ISL

Informační systém logistiky.

JE

Jaderná elektrárna.

KS

Krizová situace.

KVV

Krajské vojenské velitelství.

MU

Mimořádná událost.

MS

Mimořádná situace.

NGŠ AČR

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

OPIS IZS

Operační středisko integrovaného záchranného systému.

OPIS GŘ HZS

Operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru.

PČR

Policie České republiky.

PHM

Pohonné hmoty a maziva.

SaP

Síly a prostředky.

SaP AČR

Síly a prostředky Armády České republiky.

SSHR

Správa státních hmotných rezerv.

SSm SOC MO

Stálá směna Společného operačního centra Ministerstva obrany.

ÚPP IZS

Ústřední poplachový plán integrovaného záchranného systému.

ÚU

Úkolové uskupení.

VUSS

Vojenská ubytovací a stavební správa.
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Zdravotnická záchranná služba.

ZNGŠ - Ř SOC MO Zástupce náčelníka Generálního štábu - ředitel Společného operačního centra Ministerstva obrany.
153. žpr

153. ženijní prapor.
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