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ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává v úvodní části o problematice aktivních záloh ozbrojených sil 

se zaměřením na jejich význam, historický vývoj a současný stav v České republice. Prak-

tická část představuje analýzu stavu zahraničních záloņních jednotek vybraných států a 

jejich komparaci. Stěņejním výstupem práce je scénář moņného budoucího vývoje aktivní 

zálohy. 

 

Klíčová slova: 

armáda, záloha, jednotka, voják, bezpečnost 

 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the issue of active reserves of the armed forces in the intro-

ductory part, focusing on their importance, historical development and the current situation 

in the Czech Republic. The practical part presents an analysis of the state of foreign reserve 

units of selected states and their comparison. The main output of this work is a scenario of 

possible future development of active reserve. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce je věnována Aktivní záloze (AZ). Důvodů jsem pro to měl hned 

několik a ten nejpodstatnějńí je, ņe jsem sám jejich členem, a to od srpna roku 2015 a mám 

proto k tomuto tématu blízko.  

Dalńí důvody vlastně plynou z přísluńnosti k AZ. Je to předevńím vlastenectví. Mám rád 

Českou republiku, a ačkoliv se mi zde mnoho věcí nezdá být ideálních nebo úplně v po-

řádku, stále mám zájem na tom podílet se i malým přispěním na zlepńování situace zde.  

S tím se pojí také touha pomoci nańemu státu v dobách nouze, ve spolupráci s armádou ČR 

nebo sloņkami IZS. 

A důleņité je zřejmě také aby má práce stejně jako má přísluńnost k AZ slouņila jako inspi-

race a téma na zamyńlení pro ostatní obyvatele kolem. Aby si přečetli práci, aby začali 

přemýńlet nad problematikou bezpečnosti obecně, aby jim nebyla lhostejná a v ideálním 

případě i byli ochotni se na ní jakýmkoliv způsobem podílet, ne nutně přímo v AZ. 

Přístup k Aktivním Zálohám je totiņ velmi rozdílný. Velké mnoņství lidí zajímá, co to 

vlastně AZ je, jak jsem se stal přísluńníkem a jaké aktivity v rámci jednotky provádíme. 

Dalńí otázky se často týkají fyzické náročnosti, poņadavků na fyzickou kondici a obecně co 

vńechno musím splňovat.  

Přesto, a moņná právě proto, je důleņité se dál snaņit informovat obyvatele ČR o důleņitosti 

takových sloņek, které mají samozřejmě primárně za úkol řeńit ozbrojený konflikt, ale také 

mnohé dalńí nekonfliktní situace. 

Aktivní záloha v současné době plní plán naplněnosti velmi dobře, ale počítá se s potřebou 

její počty dále navyńovat. Najdou zde uplatnění různé odbornosti z civilního ņivota, coņ 

můņe být dalńím prvkem, který pomůņe navýńit počty.  

Diplomová práce pojednává předevńím o Aktivní záloze České Republiky a následně srov-

nává s podobnými sloņkami ve světě. Poslední část práce tvoří moņný scénář budoucího 

vývoje takových sloņek. To vńe, jak doufám, čtenáře této diplomové práce zaujme, obohatí 

a po přečtení se začne o téma dále zajímat. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 VÝZNAM AKTIVNÍ ZÁLOHY ČR 

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky, coņ je dáno zákonem č. 

585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajińťování a je to forma převzetí branné povin-

nosti v době míru. Její současná podoba se začala utvářet roku 2004 a od té doby se neustá-

le mění a vyvíjí. Zálohy jsou tedy ve sluņebním poměru ke státu. 

V případě napadení nepřítelem plní aktivní záloha podpůrnou činnost armády ČR a jejich 

jednotek. V době současného míru nacvičuje tuto činnost s jednotkami armády v rámci 

pravidelných cvičení během roku. Probíhají vńak také cvičení se sloņkami Integrovaného 

záchranného systému (IZS), coņ znamená spolupráci předevńím s Policií České republiky 

(PČR) a dále se Zdravotnickou záchrannou sluņbou (ZZS) a Hasičskou záchrannou sluņ-

bou (HZS) [1,2]. 

 

 

Obr. 1 Logo Aktivní zálohy [3] 

 

S vyuņitím AZ se počítá předevńím v těchto případech:  

 podpora AČR,  

 dohled nad bezpečností uvnitř státu,  

 střeņení objektů, 

 pomoc při vzniku ņivelných katastrof. 

Pro armádu je AZ důleņitým zdrojem síly v případě její potřeby. Jelikoņ varovná doba před 

konfliktem můņe trvat pouhé týdny či jednotlivé dny, je prozíravé mít takové jednotky při-

praveny dopředu, trénovat jejich činnost a spolupráci na modelových situacích. Protoņe 

začít s výcvikem jednotek během varovné doby těsně před samotným konfliktem by jistě 

bylo nedostatečné a takové jednotky by vnáńely do řad armády spíńe chaos neņ podporu. 
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Ne snad z důvodu malého přesvědčení, to je věc individuální, ale kvůli nedostatečné secvi-

čenosti. 

Pokud bude AZ nasazena do vzniklého konfliktu, a jakým způsobem, záleņí na jeho veli-

kosti a na území, na kterém bude veden.  

Aktivní záloha má za úkol předevńím operovat v rámci ČR, a to ať uņ při ochraně důleņi-

tých objektů, jako mohou být například vodní nádrņe, nebo také jako pomoc při vzniklých 

ņivelných katastrofách. Tady budou hlavně mít za úkol chránit zdraví a ņivoty obyvatel a 

zabraňovat vzniku ńkod na majetku. Tedy zamezit ńíření katastrofy a pokouńet se o její 

neutralizaci. Následně se bude také podílet při odstraňování následků těchto katastrof. Pří-

kladem mohou být záplavy na území ČR, kdy byl v rámci krajů a potřeby povolány na 

pomoc přísluńné jednotky AZ [4]. 

 

1.1 Význam AZ  

Významů Aktivní zálohy je hned několik. Mohou poslouņit státu pro doplnění ozbrojených 

sil a navýńené počtů v jednotkách. Dalńí význam AZ se týká občanů, kteří se na obraně 

státu chtějí nějakým způsobem podílet. Buď jiņ nejsou vojáky z povolání, nebo mají civilní 

zaměstnání a například jejich odbornost by mohla být v armádě vyuņita. 

 Jednoduché získání pomocných sil 

Armáda České republiky má počet vojáků z povolání k datu 31. 12. 2018 asi 25000 vojáků. 

Členů AZ by mělo být do roku 2025 podle plánu 5000. Coņ je významná podpůrná síla pro 

vojáky z povolání a velení se tak mohou otevřít nové moņnosti při řeńení potřebných úko-

lů. 

Potenciální zájemci toho pro členství nemusí obětovat mnoho a finanční odměna také není 

úplně zanedbatelná. 

 Začlenění bývalých vojáků z povolání (VzP) 

Je to moņnost pro bývalé vojáky, kteří z různých důvodů opustili armádu, avńak stále chtějí 

být alespoň nějak součástí obrany státu. Nebo to můņe být také příleņitost pro ty, kteří pro-

ńli základní vojenskou sluņbou, po které se začali věnovat svému civilnímu zaměstnání, ale 

po letech mají moņnost se opět stát součástí armády a mimo jiné často porovnávat stav 

armády za jejich základní vojenské sluņby a stav současný. 
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 Vyuņití expertů v oborech 

Armáda tímto způsobem můņe vyuņít toho, ņe poņadovanou odbornost ovládá některý ze 

členů AZ. Uņitečné to můņe být tehdy, pokud armáda na plný úvazek nikoho s potřebnou 

odborností nezaměstnává, jelikoņ je potřeba pouze nárazově, nebo pouze v malém mnoņ-

ství. Je to také pro armádu finančně výhodnějńí.  

Co se týče odborností, jde často například o řidiče, členy se vzděláním v elektrotechnice 

nebo také o zdravotníky. 

 Moņnost pro obyvatele na začlenění do obrany státu 

Je to příleņitost pro obyvatele ČR, kteří mají blízko k vojenské tematice, historii země, 

práce v kolektivu ale i samostatně, za tímto účelem je v nich podporováno vlastenectví, 

obětavost a dále třeba ostraņitost a pozornost. Takņe jde ať uņ o nadńence nebo v poslední 

době i o mnoho mladých lidí z airsoftových krouņků a skupin [5,6]. 

 

1.2 Terminologie 

Tématu aktivní zálohy se týká mnoho pojmů, a proto zde jsou nejdůleņitějńí z nich uvede-

ny. 

Dobrovolné cvičení 

Princip je stejný jako u zájemců pro vstup do aktivní zálohy. Jednotlivcům je poskytnuta 

základní vojenská příprava, po jejím skončení se stávají vojáky v záloze a mohou se roz-

hodnout, zda dále pokračovat do aktivní zálohy. Moņnost pro ty, kteří se chtějí podílet na 

obraně státu, ale přes pracovní vytíņenost se nemohou účastnit vojenských cvičení 

v průběhu roku. 

Branná povinnost 

Dle ní je povinen kaņdý občan České republiky ve věkovém rozmezí 18 aņ 60 let plnit za-

dané úkoly, které jsou vydány ozbrojenými silami ČR. Činnost s touto povinností spojená 

je dána branným zákonem a je vykonávána při ohroņení státu nebo ve válečném stavu. 

Armáda České republiky 

Je to největńí a zároveň nejdůleņitějńí část ozbrojených sil ČR a primárním účelem armády 

je obrana státu před vnějńími hrozbami. 
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Podílí se také na úkolech, které mají udrņet či nastolit mír. Česká republika podepsala a 

dodrņuje několik mezinárodních smluv a plnění takových úkolů patří k smluvnímu závaz-

ku [7]. 

Krizové stavy 

 Stav nebezpečí 

Je vyhlańován pro území kraje nebo pro jeho části. Vyhláńen je hejtmanem daného kraje, a 

to nejdéle na dobu 30 dnů, prodlouņení je moņné se souhlasem vlády. 

Tento stav je vyhláńen, pokud vzniklou událost není moņno odstranit činností sloņek Inte-

grovaného záchranného systému (IZS) 

 Nouzový stav 

Je vyhlańován pro území celého státu nebo pro jeho konkrétní oblasti. Vyhláńen je vládou 

České republiky, a to nejdéle na dobu 30 dnů, prodlouņení je moņné se souhlasem Posla-

necké sněmovny. 

Tento stav je vyhláńen, pokud vzniklá událost přesahuje závaņností a rozsahem stav nebez-

pečí a je v ohroņení vnitřní bezpečnost a pořádek státu. 

 Stav ohroņení státu 

Je vyhlańován pro území celého státu nebo pro jeho konkrétní oblasti. Vyhláńen je Parla-

mentem České republiky, doba trvání není omezena. 

Tento stav je vyhláńen, pokud vzniklá událost ohroņuje svrchovanost státu, demokratické 

základy nebo jeho územní celistvost. Při tomto stavu jiņ můņe docházet k odvodním říze-

ním a mobilizací. 

 Válečný stav 

Je vyhlańován pro území celého státu. Vyhláńen je Parlamentem České republiky, doba 

trvání není omezena. 

Tento stav je vyhláńen, pokud je stát napaden nebo pokud je nutné plnit mezinárodní 

smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Při tomto stavu dochází k úplné mobi-

lizaci a odvodním řízením, účelem je podpora sil armády [8].  
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Příprava občanů k obraně státu (POKOS) 

Příprava občanů k obraně státu neboli POKOS je příprava pro občany, kterou jim poskytují 

mimo jiné i členové AZ. Je dobrovolná, úkolem je informovat a učit potřebné znalosti pro 

případnou obranu státu. Zahrnuta je činnost související s obranou státu, ale také základní 

zdravotnická příprava, o níņ by měl mít kaņdý nějaké vědomosti. Dále to je sebeobrana a 

také seznamování s technikou, jako jsou pistole, puńky a také komunikační přístroje jako 

jsou radiové vysílače a přijímače. 

České strategické dokumenty 

V této části jsou uvedeny vybrané nejdůleņitějńí dokumenty Ministerstva obrany pro stra-

tegické účely. Jejich účelem je zajistit bezpečnost státu. Jelikoņ jsou strategického charak-

teru, jde o plány, jak dosáhnout vytyčeného cíle pomocí dostupných prostředků, nástrojů a 

metod. 

 Bílá kniha o obraně 

 Principy obrany ČR 

 Plán obrany ČR 

 Koncepce aktivní zálohy 

 Koncepce mobilizace 

 Koncepce přípravy občanů k obraně státu 

 Bezpečnostní strategie České republiky 

 Koncepce výstavby Armády České republiky 2025 

 Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do 

roku 2025 

 Obranná strategie České republiky 

 Dlouhodobý výhled pro obranu - 2035 [7] 

 

1.3 Právní vymezení 

Koncept aktivní zálohy je zakotven v legislativě a to konkrétně v těchto zákonech: 

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

Tento zákon upravuje předevńím ozbrojené síly a jejich úkoly, dále přípravu ozbrojených 

sil a materiálu nebo pouņití vojenské zbraně. 

 Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 
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Tento zákon upravuje, jak je patrné z názvu, brannou povinnost. Dále je to vojenská činná 

sluņba mimo a za stavu ohroņení či válečného stavu. Upravuje také moņnost vstupu vojáka 

v záloze do ozbrojených sil jiného státu. 

 Zákon č. 45/2016 Sb., o sluţbě vojáků v záloze  

Tento zákon upravuje obecný průběh sluņby vojáka v záloze, omezení jeho práv ve sluņbě 

a také kázeňské právo. Dále upravuje naturální a finanční záleņitosti a náhradu ńkod způ-

sobenou vojákovi ve sluņbě [1,9,10]. 

 

1.4 Vývoj aktivní zálohy ČR 

Tato kapitola bude věnována historii AZ a jejímu vývoji v průběhu posledních dvou století. 

To znamená počátek 19. století, kdy bylo české území pod Habsburskou monarchií, a byly 

vytvářeny první jednotky, které se blíņily dneńní podobě AZ. Dalńí období znamenal začá-

tek první světové války a je vymezeno koncem druhé světové války. Následovaly desetiletí 

za vlády komunistického reņimu v Československu a poslední etapa v historii začíná vzni-

kem samostatného státu České republiky a končí rokem 2003. 

1.4.1 Období 1800 – 1914 

Za počátky záloh jako potřeby doplnění profesionální armády, pokud se jedná o nańe úze-

mí, lze povaņovat kroky podniknuté tímto směrem na začátku 19. století. Tehdy v roce 

1802 byla císařem Habsburské monarchie Frantińkem I. zruńena celoņivotní vojenská sluņ-

ba. Roku 1811 byl doba sluņby jeńtě 14 let, v roce 1845 byla zkrácena na 8 roků s tím, ņe 

dva roky po skončení sluņby jeńtě měli bývalí vojáci status zálohy. 

Od roku 1858 platila branná povinnost, ačkoliv zde bylo dáno mnoho výjimek a úlev [11]. 

V roce 1868 vńak veńel v platnost upravený branný zákon, který kromě zachování vńeo-

becné branné povinnosti zruńil i mnoho výjimek ze zákona o deset let starńího. Hlavním 

důvodem pro přísnějńí branný zákon byla poráņka ve válce s Pruskem. Konflikt vznikl pře-

devńím kvůli získání převahy v tehdejńím Německém spolku, jehoņ bylo jak Pruské krá-

lovství, tak Rakouské císařství součástí. Po vítězství Pruska a jeho spojenců netrvalo dlou-

ho a dońlo k úplnému sjednocení Německa. Pro Rakousko to znamenalo mnoho změn. 

Přińlo o některá ze svých území a dońlo také ke vzniku Rakouska-Uherska. 
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Obr. 2 Stejnokroje c. a k. armády a námořnictva v roce 1867 [12] 

 

Po válce bylo jasné, ņe krom zlepńení výstroje a výzbroje armády je třeba i více nových 

vojáků. Bylo potřeba po prohrané válce doplnit řady a nová verze branného zákona tomu 

měla pomoci. 

Od poloviny 18. století zde fungoval konskripční systém, kdy bylo na kaņdou lokalitu 

dané mnoņství rekrutů, kteří pak byli losováni. Ale kvůli jiņ zmíněným výjimkám byli na-

bíráni větńinou jedinci z niņńích sociálních vrstev z vesnic a okolí, kteří často nesplňovali 

poņadavky doby na úroveň vojáka. Oproti některým dalńím evropským mocnostem byla 

v tomto ohledu zaostalá. 

Nový zákon platil od 5. prosince 1868 a brannou povinnost nyní měli vńichni muņi ve vě-

kovém rozmezí 20 aņ 22 let. Délka vojenské sluņby byla 12 let. Z toho 3 roky byly 

v klasické vojenské sluņbě, 7 let pak voják byl v záloze a poslední dva roky byl u tzv. ze-

měbrany. Jedna z mála výjimek se týkala vysokońkolských studentů a maturantů, kteří 

mohli slouņit jeden rok a do armády vstoupit z vlastní vůle. 

Plány byly hned zpočátku překročeny a o sluņbu byl velký zájem. Avńak ani přes navýńení 

počtů vojáků nedońlo k dosaņení potřebné kvality armády [11]. 

1.4.2 Vývoj během světových válek v letech 1914-1945 

Kvalita armády Rakouska-Uherska se brzy ukázala v blíņící se I. Světové válce. Konflikt 

mezi mocnostmi ve velkém měřítku byl v té době jiņ téměř jistý a jiskrou, která ho zaņehla, 

byl atentát na následníka trůnu Rakouska-Uherska Frantińka Ferdinanda d’Este.  
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Atentát proběhl v Sarajevu dne 28. Června 1914 a následník trůnu zde byl zastřelen Gavri-

lem Principem, mladým členem tajné srbské organizace Černá ruka. Měsíc po atentátu 

vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a vypukla válka, která do sebe vtáhla státy ce-

lého světa. 

Během války se začaly formovat tzv. Československé legie. Ty byly tvořeny českosloven-

skými dobrovolníky jak z řad armády Rakouska-Uherska, tak Čechy a Slováky ņijícími 

v zahraničí. Dá se říci, ņe bojovali za samostatnost a získání vlastního státu.  

Největńí mnoņství jednotek měly Československé legie v Rusku, kde se jejich počty pohy-

bovaly kolem 60 000 členů. Co se dalńích států týče, v americké armádě jich bylo 40 000, 

ve Francii 9 500 a v pozdějńí fázi války i v Itálii, kde byl jejich počet 9 500 členů. 

V neposlední řadě působily i v řadách britské či srbské armády, u obou v počtu asi 1000 

členů.  

Předevńím díky dobrovolníkům v čs. legiích a politické diplomacii pánů Tomáńe Garrigue 

Masaryka, Edvarda Beneńe a Milana Rastislava Ńtefánika později vzniklo po poráņce Ra-

kouska-Uherska a jeho rozpadu, 28. října 1918, samostatné Československo. 

Po tomto vzniku zde byly stále hrozby. Na nańem území se stále nacházeli cizí armády a 

bylo nutné se s nimi vypořádat a tím si udrņet uznané hranice. Byly to jeńtě zbylé jednotky 

Německa, Maďarska, ale také Polska. Této obrany nańeho poválečného území se účastnilo 

nańe domácí vojsko, ale také jednotky československých legií. A vznikaly i dobrovolnické 

jednotky sloņené z občanů, kteří chtěli pomoci při obraně. Tyto jednotky byly po skončení 

bojů rozpuńtěny. 

Utvářela se tehdy nová podoba armády, která se opírala předevńím o tradici českosloven-

ských legií. Pro muņe ve věku 20 aņ 50 let byla zavedena povinná vojenská sluņba na dobu 

14 měsíců. Tato doba byla na počátku 20. let prodlouņena na 1,5 roku. Tento stav byl vy-

hovující aņ do 30. let. Situace se v té době změnila k horńímu a důvodem byl Adolf Hitler, 

který v té době přińel k moci v Německu. Předevńím politická situace se stala velmi ńpat-

nou. Československo na to reagovalo reformou, která se týkala armádních záloh a povinná 

vojenská sluņba nyní trvala 2 roky. Poté, co muņi splnili dvouletou povinnou vojenskou 

sluņbu, odeńli co běņného ņivota a staly se zálohami, které byly děleny na dvě skupiny. 

První skupinu tvořili muņi do 41 let, kteří by v případě konfliktu byli převeleni 

k přísluńným útvarům armády. Během sluņby v této první skupině absolvovali dvě čtyřtý-
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denní a dvě třítýdenní cvičení, mohli být také povolání k mimořádnému cvičení, které 

mohlo trvat aņ jeden měsíc. 

Druhou skupinou byli muņi ve věku 41 aņ 50 let a jejich úkolem v případě konfliktu byla 

stráņní sluņba. 

Záloha, do které se přicházelo po dvouleté povinné vojenské sluņbě, byla tedy povinná. 

Vznikali vńak vedle nich také dobrovolné občanské spolky, jako třeba: 

 Sokol 

 dorost Čs. obce legionářské 

 Dělnické tělovýchovné jednoty 

 Orel 

A bylo jich víc. V mnoha těchto organizacích se dávali dohromady bývalí přísluńníci čes-

koslovenských legií, vedli výcvik mnohdy i s armádou, kterou jejich činnost podporovalo, 

ačkoliv se nejednalo o oficiální záloņní jednotky. 

 Důleņité byly tehdy i tzv. Národní gardy, jejichņ hlavním úkolem byla příprava vojenské 

odbornosti, kdy mohli v případě konfliktu posílit profesionální armádu. Jeńtě v roce 1936 

čítaly jejich řady 22 400 členů.  

Během mobilizace v září o dva roky později byli vńichni muņi, jichņ se z jakéhokoliv dů-

vodu jiņ netýkala vojenská sluņba, vyzvání k připojení k těmto Národním gardám. Byla 

povolána celá první skupina armádní zálohy a byly vyuņity i dobrovolné spolky, které zde 

byly zmíněny. Ty měly za úkol stráņit důleņité objekty státu. 

Snaha a odhodlání obyvatel bránit svou zemi vńak nakonec bylo zbytečné, jelikoņ 29. září 

1938 byla v Mnichově podepsána tzv. Mnichovská dohoda. Tu podepsaly zástupci států 

Německa, Itálie, Francie a Velké Británie a znamenala poskytnutí českého pohraničí Ně-

mecku. Československo zde bylo opuńtěno svými spojenci. Postoupení československého 

pohraničí s Německem znamenalo, ņe armáda přińla o celý systém pohraničních opevnění. 

A následujícího roku nastala okupace Německem, coņ znamenalo zabrání českých území, 

oddělení Slovenska. Podkarpatská Rus připadla Maďarsku. 

Zemi jiņ nebylo moņné bránit přímo a čeńtí vojáci se uchylovali do zahraničí s nadějí, ņe 

dojde k podobné situaci jako za 1. Světové války a utvoří se zahraniční armáda. Vznikl 

tehdy Československý národní výbor, který sídlil v Paříņi a byl centrem odboje. Prchající 

vojáci se přidávali k zahraničním armádám a tvořili zde vlastní jednotky. 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 20 

 

 

Obr. 3 Přísluńníci 11. čs. Praporu, Tobruk 1941 [13] 

 

Během války bojovali českoslovenńtí profesionální vojáci, ale i členové zálohy, v různých 

zahraničních armádách a mnohdy se se právě jejich jednotky vyznamenali v boji. 

 

Obr. 4 Čs. Parańutisté při výcviku na skotské vysočině, Velká Británie 1942 [13] 

 

Válka trvala aņ do roku 1945. Oficiálně skončila kapitulací Německa 8. Května, ačkoliv 

některé boje probíhali i poté. Konec války znamenal také konec aktivního nasazení česko-

slovenských záloh. Její přísluńníci se opět vrátili ke svým civilním zaměstnáním [11,14]. 
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1.4.3 Období 1945 - 2004 

Od roku 1945 veńel opět v platnost branný zákon z doby před válkou. Platil vńak pouze 5 

let.  Roku 1948 nastoupil v Československu k moci komunistický reņim a následující rok 

veńel v platnost upravený branný zákon. Povinná vojenská sluņba trvala stejně jako před 

válkou 2 roky, po kterých voják přeńel do zálohy, ve které byl aņ do důchodu. Úlevy od 

vojenské sluņby měli ņivitelé rodin a studenti.  

Ačkoliv před válkou byly vojáci pyńní na své členství v armádě či záloze, a byly ve spo-

lečnosti váņení za tuto přísluńnost, za komunistického reņimu tyto pocity chladly a začínaly 

být spíńe opačné. 

Situace byla v tomto ohledu téměř půl století stejná. Ke změnám začalo docházet se změ-

nou reņimu. Ta proběhla roku 1989 a to Sametovou revolucí, která skončila 28. listopadu. 

S příchodem demokracie dońlo i ke změně branného zákona. Základní vojenská sluņba 

byla ustanovena na 1,5 roku. Alternativou byla tzv. civilní sluņba, coņ znamenalo působit 

ve státních nebo civilních organizacích. 

Roku 1993 dońlo k rozpadu Československa. V nově vzniklé České republice byla zkráce-

na základní vojenská sluņba na 1 rok. Ta vńak byla v roce 2004 zruńena úplně a byl schvá-

len nový branný zákon, Díky kterému začali vznikat první jednotky Aktivní zálohy [15].  
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Dílčí závěr 

Tato kapitola pojednávala předevńím o významu a účelu aktivní zálohy České republiky. 

Účelem je primárně podpůrná činnost armády ČR. K tomu se váņe dalńí předpokládaná 

činnost. V případě potřeby dohled nad vnitřní bezpečností státu či střeņit důleņité objekty. 

A také být k dispozici při vzniku ņivelných katastrof a pomoci při odstraňování jejich ná-

sledků. 

Význam aktivní zálohy je předevńím doplnění počtů stálé armády, pokud to situace bude 

vyņadovat. Počet vojáků v aktivní záloze jiņ v současné době představuje v rámci České 

republiky nezanedbatelnou sílu, se kterou můņe stát počítat. Dalńími významy mohou být 

začlenění bývalých vojáků z povolání, umoņnění občanům státu se podílet na obraně státu 

a také vyuņití expertů z civilních oborů, jako jsou spojovací, zdravotní, či logistické. 

Z termínů, které se s AZ pojí, je velmi důleņité dobrovolné cvičení, kterého se mohou ob-

čané zúčastnit, ačkoliv jim časová vytíņenost nedovoluje být součástí aktivní zálohy a 

účastnit se vojenských cviční. V případě potřeby či mobilizace budou mít základní znalosti 

a mohou pomoci při cvičení civilních rekrutů a bude jednoduńńí je začlenit do vznikajících 

jednotek. Dalńím významným pojmem jsou také akce v rámci POKOS, kde jsou občané 

seznamování s prvky souvisejícími s obranou státu. 

Část kapitoly je věnována legislativě spojené s AZ. Jsou to předevńím zákony o ozbroje-

ných silách České republiky, o sluņbě vojáků v záloze a také branný zákon. 

Konec kapitoly se zabývá úplnými počátky zálohy, které sahají do 19. Století, kdy byly 

součástí habsburské monarchie. Její podoba se měnila v průběhu let během světových vá-

lek a komunistického reņimu aņ do období samostatné České republiky. 
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2 SOUČASNÝ STAV AZ 

V současné době je vývoj počtu vojáků v aktivní záloze velmi pozitivní, roční nárůst pře-

sahuje původní plány ministerstva obrany. Přiloņená tabulka tuto skutečnost potvrzuje. 

Zobrazuje vývoj počtu vojáků v aktivní záloze v letech 2010 aņ 2018, pro srovnání jsou 

zde také počty vojáků z povolání. V roce 2010 bylo v aktivní záloze 1098 vojáků. Zlom 

nastal v letech 2016 a 2017, kdy byly počty navýńeny o téměř 800 vojáků. Poslední počet 

datovaný k 31. prosinci 2018 je 2853 vojáků v aktivní záloze a nárůst oproti předchozímu 

roku je zde také velmi pozitivní a to téměř o 600 vojáků. 

      Tab. 1 Vývoj počtu vojáků v aktivní záloze v letech 2010-2018 [16] 

Rok Vojáci z povolání Aktivní záloha 

2010 22 261 1 098 

2011 21 751 1 093 

2012 21 733 1 128 

2013 21 011 1 214 

2014 20 864 1 237 

2015 21 970 1 259 

2016 23 184 1 488 

2017 24 251 2 270 

2018 25 105 2 853 

 

V roce 2007 byl stanovený počet členů AZ na 3000. Naplněnost toho roku byla vńak pouze 

36,8 procenta. V starńí verzi Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky 

z roku 2012 je uvedeno, ņe počty záloh nesmí přesáhnout 5000. V rámci novějńí Koncepce 

výstavby AČR 2025 je zde ustanovena také Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil Čes-

ké republiky. V ní se jiņ uvádí, ņe armáda počítá do roku 2025 s postupným nárůstem po-

čtu vojáků v AZ na 5000. Vzhledem k nárůstu v posledních dvou letech se tento počet jistě 

podaří naplnit [17,18]. 

Aktuální situace bude dále prezentována na několika nejdůleņitějńích prvcích, jako je fi-

nanční situace, materiální vybavenost nebo moņnosti nasazení. Vńe se opírá o zákony či 

jejich novely. 
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Aktivní záloha je utvářena zejména Zákonem č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím 

zajińťování (branný zákon). Poslední novela týkající se tohoto zákonu veńla v platnost 

1.10.2017 a stanovuje předevńím přípravu vojáka v záloze k plnění jeho úkolů. Tudíņ udá-

vá mimo jiné roční dobu strávenou na cvičení, která nesmí přesáhnout 6 týdnů, pokud se 

jedná o první rok, pak nesmí přesáhnout 12 týdnů (zákon počítá s 6týdenním kurzem ve 

Vyńkově). 

Členem AZ můņe být muņ či ņena: 

 kterým jiņ bylo 18 let a nepřesáhlo věk 60 let. 

 kteří v rámci vzdělání mají alespoň výuční list 

 kteří mají čistý trestní rejstřík 

 kteří splní poņadavky, co se týče zdravotní způsobilosti 

 kteří podají písemnou ņádost o zařazení do AZ [1,19] 

 

2.1 Typy jednotek AZ 

Armáda České republiky má dva typy aktivní zálohy. Jsou to jednak roty při krajských 

vojenských velitelstvích, jejichņ výcvik je cílen předevńím na ochranu objektů důleņitých 

k obraně státu (ODOS). A pak jsou to jednotky při útvarech AČR a jejich výcvik je naopak 

zaměřen konkrétně podle potřeb daných útvarů a v případě potřeby daný útvar doplní. 

2.1.1 Teritoriální pěší roty AZ  

Tyto pěńí roty jsou přímo při krajských vojenských velitelstvích (KVV) a je jich, stejně 

jako krajů, 14:  

 Pěńí rota hl.m. Praha 

 Pěńí rota Praha - střední Čechy 

 Pěńí rota České Budějovice 

 Pěńí rota Plzeň 

 Pěńí rota Karlovy Vary 

 Pěńí rota Ústí nad Labem   

 Pěńí rota Liberec 

 Pěńí rota Hradec Králové 

 Pěńí rota Pardubice 

 Pěńí rota Jihlava 
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 Pěńí rota Brno 

 Pěńí rota Olomouc 

 Pěńí rota Ostrava 

 Pěńí rota Zlín 

2.1.2 Jednotky AZ u útvarů AČR 

U přímo podřízených útvarů AČR 

 5.středisko záloh 601.skss, Prostějov video z výcviku 

 6.oddělení Vojenské policie AZ, Olomouc 

 Jednotka AZ spec. odborností VeV-VA, Vyńkov 

 Jednotka AZ Agentury vojenského zdravotnictví, Těchonín video 

 Jednotka AZ Agentury komunikačních a informačních systémů, Brno, Lipník nad 

Bečvou 

 Jednotka AZ Posádkového velitelství, Praha 

U vzduńných sil AČR 

 Rota bojového zabezpečení AZ 21.zTL, Čáslav 

 Rota bojového zabezpečení AZ 22.zVrl, Náměńť nad Oslavou 

 Rota bojového zabezpečení AZ 24.zDL, Praha - Kbely 

 Rota bojového zabezpečení AZ 25.plrp, Strakonice 

 Rota bojového zabezpečení AZ 26.pVŘPz, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

 Stráņní četa AZ Správy letińtě Pardubice, Pardubice 

U pozemních sil AČR 

 Palebná baterie AZ 13.dp, Jince 

 Četa dekontaminace AZ 31.prchbo, Liberec 

 Mechanizovaná rota AZ 41.mpr, Ņatec video z výcviku 

 Mechanizovaná rota AZ 42.mpr, Tábor 

 Výsadková rota AZ 43.vpr, Chrudim rozhovor se zástupcem velitele útvaru 

 Mechanizovaná rota AZ 44.lmopr, Jindřichův Hradec 

 Mechanizovaná rota AZ 71.mpr, Hranice 

 Mechanizovaná rota AZ 72.mpr, Přáslavice video z výcviku 

 Tanková rota AZ 73.tpr, Přáslavice video z výcviku 

 Mechanizovaná rota AZ 74.lmopr, Bučovice 

 Průzkumná rota 102.pzpr, Prostějov  [20]  
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2.2 Finance 

Finanční ohodnocení je dáno zákonem a to takto: 

 pokud voják v aktivní záloze strávil v uplynulém roce na cvičení aspoň 7 dní, má 

nárok na příjem 18 000 Kč, ty bývají vyplaceny na účet vojáka v lednu následující-

ho roku.  

 co se týče finančního ohodnocení během absolvovaného cvičení, je výńe odměny 

dána podle platů vojáka z povolání: 

Tab. 2 Služební tarif [21] 

Vojenská hodnost Plat za měsíc [Kč] 

vojín 8800 

svobodník 19300 

desátník 20400 

četař 21600 

rotný 25200 

rotmistr 2700 

nadrotmistr 28800 

praporčík 30800 

nadpraporčík 33000 

ńtábní praporčík 43000 

poručík 29000 

nadporučík 33000 

kapitán 38000 

 

 plat je brán za 30denní kalendářní měsíc a podle uvedené tabulky jsou pak dle dnů 

strávených na cvičení vypláceny peníze.  

 dalńí věcí je výńe odměny za den na cvičení, která se odvíjí od délky sluņebního 

poměru [9]. 
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Tab. 3 Výše odměny [9] 

Délka sluţby Navýšení [%] 

alespoň 2 roky 40 

alespoň 4 roky 50 

alespoň 7 let 60 

alespoň 10 let 70 

alespoň 13 let 80 

 

- dalńí finanční odměny se týkají například cvičení či mise v zahraničí, dále sníņení 

daně pro osoby samostatně výdělečně činné. 

- pro studenty vysokých ńkol studujících prezenční formou je zde pak v roce nástupu 

k AZ motivační odměna 6000 Kč [9]. 

Co se týče výdajů Ministerstva obrany na AZ, uvádí se suma 90 milionů korun ročně na 

tisíc vojáků v AZ. Coņ znamená, ņe aktuální náklady na téměř 3000 členů budou 270 mili-

onů korun ročně [17].  

2.3 Proces uchazeče při vstupu do AZ 

V rozhodnutí, zda vstoupit do AZ, můņe pomoci prostudování materiálů týkajících se ak-

tivní zálohy, seznamující čtenáře s činností vojáka v ní. Nejlépe na oficiálních interneto-

vých stránkách aktivní zálohy nebo armády České republiky. Dalńím zdrojem informací 

můņe být lokální Krajské vojenské velitelství, jehoņ zaměstnanci mohou také poskytnout 

podstatné informace či odkázat na přísluńné zdroje. A informace můņe samozřejmě po-

skytnout jiņ stávající člen aktivní zálohy. Ten můņe poskytnout osobní informace jak 

s podáním přihláńky, tak i s kurzem základní přípravy a následnou činností u jednotky. 

2.3.1 Podání přihlášky 

Druhým krokem je podání přihláńky. To lze provést několika způsoby:  

 On-line vyplněním registračního formuláře   

 Návńtěva rekrutačního střediska AČR 

 Návńtěva krajského vojenského velitelství, které se nahází v kaņdém  

krajském městě   

Za pomoci rekrutačního střediska nebo KVV je dále potřeba vykonat tyto věci: :  



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 28 

 

 vyplnit dotazník 

 nechat si vyřídit na přísluńném úřadě výpis rejstříku trestů, který musí být bez zá-

znamu 

 dále musí být podepsáno prohláńení, jímņ říkáte, ņe nepodporujete, nepropagujete 

nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a 

svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboņenskou anebo rasovou záńť nebo záńť 

vůči jiné skupině osob 

2.3.2 Posouzení zdravotní způsobilosti 

Podstatným krokem je pak posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče. Ta je posuzována 

dle vyhláńky č.357/2016 Sb. o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné sluņby. [22] 

Posouzení probíhá formou lékařského vyńetření v nejbliņńí vojenské nemocnici, a to for-

mou objednání skrz krajské vojenské velitelství, u něhoņ uchazeč podává vyplněný dotaz-

ník pro zájemce o sluņbu v aktivní záloze. 

Na lékařské vyńetření se doporučuje vyhradit celý den. Neņ proběhnou vńechna vyńetření, 

můņe to chvíli trvat. Do nemocnice je třeba přinést s sebou výpis ze zdravotní dokumenta-

ce od praktického lékaře, v případě ņen také výsledky gynekologického vyńetření. Obojí 

nesmí být starńí neņ 3 týdny [23]. 

Po předloņení potřebných dokumentů je třeba podstoupit níņe uvedená vyńetření, ne nutně 

v uvedeném pořadí. Prvním bodem vńak větńinou bývá psychologické vyńetření, které také 

zabere nejvíce času. 

Vyńetření zahrnuje: 

 psychologické vyńetření 

 ověření a doplnění údajů týkající se zdravotního stavu 

 měření EKG 

 měření výńky a váhy 

 vyńetření krve a moči 

 vyńetření sluchu a jeho citlivosti a s tím spojené vyńetření uńí a nosu 

 vyńetření řeči, hlasu a ústní dutiny, zejména chrupu 

 zběņné koņní, chirurgické a neurologické vyńetření  

 rentgen hrudních orgánů 
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 měření krevního tlaku a tepu 

 zrakové vyńetření včetně testu barvocitu 

 Gynekologické vyńetření (u ņen) [24] 

Po provedených vyńetřeních je uchazečům buď na počkání nebo do týdne zaslán lékařský 

posudek o zdravotní způsobilosti k vojenské činné sluņbě. Jsou zde uvedena vńechna vy-

ńetření a jejich výsledky a závěrem také, zda je uchazeč schopen či neschopen přijetí a 

zdravotní klasifikace, která můņe být: 

A – schopen 

B – schopen s výhradou 

C – schopen s omezením 

D – neschopen [23] 

Pokud je uchazeč schopen přijetí, pak se od toho odvíjí i ohodnocení zdravotní klasifikace, 

tedy A-C, pokud není schopen, pak je hodnocení D. To znamená, ņe není schopen vykoná-

vat vojenskou sluņbu. 

 Uchazeč poté obdrņí rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou sluņbu a dostá-

vá moņnost podepsat smlouvu o zařazení do Aktivních záloh na 3 roky.  

Zároveň uchazeč obdrņí povolávací rozkaz do Vyńkovského Velitelství výcviku – Vojen-

ské Akademie (VeV-VA) na ńestitýdenní Kurz základní přípravy. 

Podle jiņ zmíněné vyhláńky o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné sluņby lze 

přijmout nejenom uchazeče s klasifikací A, ale také uchazeče se zdravotní klasifikací B a 

C. Armáda tím umoņňuje přijetí uchazečů, kteří mají nějaký zdravotní problém, který ale 

výrazně neovlivňuje jejich výkon. A také se tím řeńí potřeba naplnit stavy podle plánů ar-

mády. 

2.3.3 Kurz základní přípravy 

Místem výcviku je VeV-VA v Dědických kasárnách, které leņí na kraji Vyńkova.  

V kasárnách se tráví první týdny, kdy jsou vojákům na učebnách předávány teoretické zna-

losti například z oblasti taktiky, funkce a sloņení zbraní, topografie či OPZHN (Obrana 

proti zbraním hromadného ničení). Větńí část výcviku se poté odehrává v přilehlém prosto-

ru Vojenského újezdu Březina.  
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Jak je psáno výńe, trvání kurzu je zhruba ńest týdnů a jsou čtyři termíny, kdy je moņno se 

ho účastnit. Volba je na uchazeči, kaņdý termín má své klady a zápory. Zjednoduńeně, 

v červencovém termínu nemusí voják trpět zimou, a naopak v lednovém termínu horkem, 

ale podmínky nejsou tak jednoduńe dané.  

V létě působí přes den neustále vysoké teploty a je třeba pravidelně doplňovat tekutiny 

(coņ bude i zájem instruktorů, probíhají kontroly stavu a mnoņství tekutin). Kurz se vńak 

více jak z poloviny odehrává v prostoru, kde v noci i během léta klesá teplota aņ na jednot-

ky stupňů Celsia. Naopak v zimě má na sobě voják mnoho vrstev oblečení, které se jednak 

propotí pohybem a z venku naopak navlhne od sněhu, tudíņ kaņdý večer na ubytovnách 

znamená suńení ve velkém. 

Kurz pro AZ prońel v uplynulých letech mnoha změnami, v současné době je zde několik 

hlavních skutečností. Výcvik je veden jako nepřetrņitý od pondělí od 7:00 do čtvrtka do 

16:00. Poté aņ do 7:00 pondělí příńtího týdne mají vojáci volno a mohou jet domů. 

Týden probíhá větńinou v tomto duchu. Ranní rozcvička kolem páté hodiny, snídaně kolem 

ńesté hodiny a poté odchod na učebny, zde probíhá výuka s přestávkou na oběd ve dvanáct 

hodin a večeři ve ńest hodin odpoledne.  

První týdny nejsou tolik náročné, jak je zmíněno výńe, jde převáņně o teoretickou výuku a 

na ubytovny se odchází nejpozději do osmi hodin večer. V této době začíná také výuka 

pořadové přípravy, na kterou je kladen sice menńí důraz neņ u vojáků mířících přímo 

k armádě, ale i tak je postupně vyņadováno ovládnutí i tohoto prvku výcviku. 

Zhruba po dvou týdnech se začne trávit převáņná část dne v prostoru a chodí se zde s tzv. 

velkou polní na zádech a voják si začíná zvykat na zátěņ, pochody či poklus v jednotce. 

V prostoru se praktikují teoreticky nabyté znalosti například z topografie a orientace 

v terénu, ale největńí důraz je kladen na drilování taktické činnosti. 

Na začátku dne jsou ve skladu vydávány zbraně, jeńtě donedávna samopal vz. 58, nyní se 

přechází spíńe na CZ 805 BREN, a pistoli vz. 82. V učebnách je teoreticky probírána bez-

pečná manipulace, jednotlivé části zbraně, rozebrání a sloņení zbraně. Na cvičné střelnici 

je poté drilována manipulace se zbraní a na palebné čáře. To je přípravou na střelnici, kde 

probíhá střelba na terče. 

Co se týče přezkouńení, je tu dvojího typu plus dalńí prvky, které budou rozvedeny na kon-

ci této kapitoly. Prvním přezkouńením je to fyzické a je vstupní, hned první týden kurzu, a 
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výstupní, které se odehrává v posledním týdnu. Podstatnějńí je to výstupní a voják by měl 

zvládnout následující: 

Tab. 4 Požadavky při přezkoušení fyzické zdatnosti u mužů [25] 

Cvičení Leh-sedy / kliky 12 min. běh 

Hodnocení Výtečně Dobře Vyhovující Výtečně Dobře Vyhovující 

  Počet opakování Vzdálenost [m] 

<30 let 46/28 42/22 38/20 2800 2600 2400 

31-35 let 45/27 39/22 46/19 2700 2500 2300 

36-40 let 40/24 34/19 31/17 2600 2400 2200 

41-45 let 39/22 32/16 28/14 2500 2200 2000 

46-50 let 34/19 29/13 25/11 2300 2000 1800 

> 51 let       2100 1800 1600 

 

Tab. 5 Požadavky při přezkoušení fyzické zdatnosti u žen [25] 

Cvičení Leh-sedy 12 min. běh 

Hodnocení Výtečně Dobře Vyhovující Výtečně Dobře Vyhovující 

  Počet opakování Vzdálenost [m] 

<25 let 40 35 32 2300 2100 1900 

26-30 let 33 28 25 2200 2000 1800 

31-35 let 30 26 24 2100 1900 1700 

36-40 let 25 23 21 2000 1800 1600 

41-45 let 22 20 18.I 1900 1600 1400 

> 46 let       1800 1500 1300 

 

Dalńí zkouńkou je fázová, která je pouze jedna. Zahrnuje vńechny prvky probírané během 

kurzu a jsou vńechny také zvláńť hodnoceny. 

Kromě těchto přezkouńení je zde také očekávání nastřílet poņadované mnoņství bodů na 

střelnici, jak s pistolí, tak s útočnou puńkou. 

Neméně podstatným je pak také vydrņet samotný kurz a nevzdát to. Naučit se málo spát, 

vydrņet celý den na nohou, horko, zimu, bolest celého těla. Ņe rozkaz od instruktorů se 

prostě okamņitě bez odmlouvání uposlechne. Naučit se fungování v jednotce a vzájemné 

spolupráci a komunikaci. Znalost vńech hodností a správné zdravení a oslovování vńech 

vyńńích ńarņí (coņ znamená v podstatě kaņdého).  

Pokud voják vydrņí celý kurz a splní vńechny poņadavky, čeká ho po ńesti týdnech slav-

nostní předání certifikátu a odříkání vojenské přísahy. 
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2.3.4 Příchod do jednotky 

Po úspěńném absolvování KZP jiņ přechází voják ke své jednotce, ke které byl zařazen. V 

rámci ní jiņ jezdí na cvičení, ať uņ přímo samotné jednotky či v součinnosti s dalńími a 

jeho znalosti získané při KZP jsou dále prohlubovány. 
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Dílčí závěr 

Současný stav AZ je podle naplněnosti velmi dobrý, jelikoņ počtem pro rok 2018 převyńu-

je plán ministerstva obrany. Zvyńuje se také kvalita cvičení a také materiální zabezpečení. 

Je věnována pozornost výcviku jak jednotlivců, tak druņstev a celých čet. 

V rámci nańeho území vzniklo postupně během let několik útvarů AZ, dělených podle to-

ho, zda spadají pod krajská KVV nebo pod některý z útvarů AČR. 

Jedním z dalńích aspektů je finanční stránka pro členy AZ. Ta je dána zákonem. Ohodno-

cení plyne z počtu dní strávených na cvičení, kdy minimální počet je 7 dní. Plyne také 

z toho, zda na daném cvičení je daná pracovní doba nebo zda se jedná o nepřetrņitý výcvik. 

Výsledná suma se počítá podle hodin a podle platů profesionálních vojáků, kdy jde o hod-

nost a také délku sluņby. 

Důleņitou částí je i samotný proces uchazeče o vstup do AZ. Celý proces obnáńí nejprve 

podání přihláńky a poté jiņ následuje nezbytná lékařská prohlídka. Pokud vńe dopadne dob-

ře, následuje ve větńině případů cesta do Vyńkova na Kurz základní přípravy a pokud i zde 

jsou splněny vńechny podmínky a uchazeč vytrvá, po splnění kurzu následuje příchod do 

jednoho ze současných útvarů AZ. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 ZAHRANIČNÍ ZÁLOŢNÍ JEDNOTKY 

Cílem praktické části je analýza zahraničních záloņních jednotek a jejich vzájemný kompa-

race. Vrcholem celé práce bude scénář moņného budoucího vývoje aktivní zálohy. 

Jeńtě v roce 1991 měly v rámci Severoatlantické aliance (NATO) dobrovolné zálohy pouze 

tři státy, a to Kanada, Velká Británie a Spojené státy americké. To se nańtěstí 

v následujících letech změnilo a počet dobrovolných záloņních jednotek prudce stoupl. 

NATO v tomto ohledu spolupracuje s National Reserve Forces Committee (NRFC), coņ je 

výbor pro poskytování politického poradenství v otázkách armádních záloh v rámci 

NATO. 

Tato část práce pojednává předevńím o vybraných zahraničních státech a jejich záloņních 

jednotkách. Jsou to Velká Británie, Spojené státy americké, Ńvédsko, Slovensko a Polsko. 

Velká Británie byla vybrána, jelikoņ má jednu z nejsilnějńích armád v Evropě. Spojené 

státy byly vybrány, jelikoņ jejich armáda je jednou z nejsilnějńích na světě. U těchto dvou 

zemi je tudíņ předpoklad, ņe i jejich záloņní jednotky budou na vysoké úrovni. Ńvédsko 

bylo vybráno, jelikoņ má přibliņně stejný počet obyvatel jako ČR, a Slovensko a Polsko 

pro svou geografickou polohu vůči ČR. 

Bude zde popsán systém rozdělení a fungování záloņních jednotek v těchto státech a pro-

vedena jejich vzájemná komparace [26,27]. 

 

3.1 Velká Británie 

Záloņní jednotky Velké Británie jsou podstatnou a nepostradatelnou součástí Britské armá-

dy. Rozdíl oproti zálohám ČR je dělení na čtyři dalńí druhy zálohy:  

 Regular Reserve 

 Volunteer Reserve 

 Sponsored Reserve 

 University Units 

Jde vlastně o tři druhy sluņby podle přechozích skutečností a k tomu se jeńtě počítají jed-

notky z přísluńných univerzit. 

Vńechny z těchto jednotek se jeńtě dělí v rámci svého odvětví: 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 36 

 

 Reserve Land Forces 

 Reserve Naval and Marine Forces 

 Reserve Air Forces 

Dá se říci, ņe jde o pozemní vojsko, námořnictvo a letectvo [29]. 

 

3.1.1 Regular Reserve 

Tyto záloņní jednotky jsou největńí ze záloņních sil. Poskytují podporu armádním sloņkám 

v rámci státu, ale také v zahraničí a velmi často spolupracují s profesionálními vojáky. 

Mají dvě jasně definované role. Za prvé, poskytují vycvičené vojáky, kteří mohou pracovat 

společně s profesionálními vojáky na misích ve Velké Británii a v zahraničí. Za druhé, 

dává lidem, kteří mají odborné znalosti, jako jsou zdravotníci a inņenýři, příleņitost, jak je 

vyuņít novým způsobem [28]. 

V současné době slouņí v těchto záloņních jednotkách téměř 42 000 vojáků, tendence je 

v posledních letech mírně sestupná.   

  Tab. 6 Vývoj počtu členů Regular Reserve[29] 

Rok Počet 

2012 31 674 

2013 15 307 

2014 45 200 

2015 44 670 

2016 43 951 

2017 43 461 

2018 41 909 
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Tab. 7 Vývoj počtu členů Regular Reserve podle odvětví[29] 

Rok Reserve Land Forces Reserve Naval and Marine Forces Reserve Air Forces 

2012 31 463 211 7 080 

2013 31 470 8 144 7 163 

2014 30 150 7 925 7 125 

2015 29 997 7 529 7 144 

2016 29 688 6 817 7 446 

2017 29 557 6 318 7 586 

2018 28 426 6 059 7 424 

 

3.1.2 Volunteer Reserve 

Volunteer Reserve, nebo taky “Dobrovolné zálohy“, tvoří druhou nejpočetnějńí a nejdůle-

ņitějńí sloņku britských záloņních sil. 

Přísluńníci mají své civilní zaměstnání. Přísluńností k zálohám vzniká závazek k účasti na 

kaņdoročních cvičeních a také být povolán v případě potřeby. Kromě několika ročních 

cvičení absolvují také Annual Camp, který trvá asi dva týdny. Kromě něj je počet stráve-

ných dnů na cvičení během roku asi 30 dní. Při sluņbě nebo cvičení jsou placeni ve stej-

ných sazbách jako běņní zaměstnanci a pokud absolvují určitý počet cvičení za rok, stávají 

se způsobilými pro roční výplatu odměny [30]. 

  Tab. 8 Vývoj počtu členů Volunteer Reserve[29] 

Rok Počet 

2012 30 869 

2013 29 184 

2014 29 080 

2015 33 628 

2016 35 810 

2017 37 092 

2018 36 308 
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Tab. 9 Vývoj počtu členů Volunteer Reserve podle odvětví[29] 

Rok Reserve Land Forces Reserve Naval and Marine Forces Reserve Air Forces 

2012 26 785 2 569 1 515 

2013 25 015 2 603 1 566 

2014 24 266 2 967 1 847 

2015 27 772 3 429 2 427 

2016 29 683 3 475 2 652 

2017 30 539 3 682 2 871 

2018 29 605 3 747 2 956 

 

3.1.3 Sponsored Reserve 

Pojem “Sponzorovaná záloha“ umoņňuje Ministerstvu obrany uzavřít smlouvu o obraně se 

soukromými firmami za podmínky, ņe sjednaná část pracovní síly zhotovitele má záloņní 

závazek. Tyto záloņní síly mohou být vyńkoleny a vyzváni k provedení smluvního úkolu 

jako přísluńníci ozbrojených sil. 

 Sponzorovaná záloha je vyvíjena v souladu se strategickou revizí obrany a politikou větńí-

ho vyuņívání dovedností v civilním sektoru. Poskytují odbornou podporu ozbrojeným si-

lám při operacích. Sponzorovaná záloha sestává z vyńkolených členů Britských záloņních 

sil, kteří jsou kdykoli legálně povinni být povoláni. 

Potřeba úzkého spojení mezi civilním dodavatelem a Ministerstvem obrany je samozřejmě 

klíčová. To se týká nejen pracovních ujednání a ustanovení pro zaměstnance, ale také pří-

leņitostí pro práci jinde, a to v době, kdy ozbrojené síly tyto zdroje nevyņadují [31,42]. 

  Tab. 10 Vývoj počtu členů Sponsored Reserve[29] 

Rok Počet 

2012 2 080 

2013 2 012 

2014 1 918 

2015 2 005 

2016 2 005 

2017 2 056 

2018 2 002 
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Tab. 11 Vývoj počtu členů Sponsored Reserve podle odvětví[29] 

Rok Reserve Land Forces Reserve Naval and Marine Forces Reserve Air Forces 

2012 88 1 893 99 

2013 86 1 808 118 

2014 54 1 727 137 

2015 48 1 814 143 

2016 58 1 780 167 

2017 71 1 799 186 

2018 85 1 730 187 

 

3.1.4 University Units 

Jsou to jednotky armádní zálohy, která rekrutuje výhradně z vysokońkolských studentů. 

Jejím cílem je vyńkolit budoucí generaci důstojníků jak pro vládu, tak pro rezervní fondy, 

nicméně není závazek se připojit po absolvování univerzity. 

Studenti se na těchto univerzitách učí vńe, od správného nońení uniformy aņ po schopnost 

vést ostatní ve stresových situacích [32]. 

  Tab. 12 Vývoj počtu členů University Units[29] 

Rok Počet 

2012 3 533 

2013 5 345 

2014 5 303 

2015 5 363 

2016 5 017 

2017 4 990 

2018 4 537 
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Tab. 13 Vývoj počtu členů University Units podle odvětví[29] 

Rok Reserve Land Forces Reserve Naval and Marine Forces Reserve Air Forces 

2012 3 533 - - 

2013 3 434 856 1 055 

2014 3 556 739 1 008 

2015 3 708 794 861 

2016 3 441 775 801 

2017 3 305 818 867 

2018 2 840 815 882 

 

3.2 Spojené státy americké 

Záloņní jednotky Spojených států amerických jsou tvořeny dvěma hlavními sloņkami. Jsou 

to armádní zálohy, které se dále dělí podle svého určení a zaměření, a dále je to také Ná-

rodní Garda. 

3.2.1 National Guard 

United States National Guard, neboli také Národní Garda, je součástí armádních záloh 

USA a její členové vedou vedle přísluńnosti k této organizaci také civilní ņivot a zaměstná-

ní. Není primárně ovládána prezidentem Spojených států amerických. Přestoņe federální 

vláda přebírá větńinu zákona, jednotky Národní gardy jsou přiděleny státům a primárně 

ovládány státy, coņ jim ve skutečnosti dává větńí svobodu na domácí frontě. Guvernéři 

mohou a často vybírají vojáky Národní Gardy, aby slouņili jako druhotná policie. 

Jednotky Národní gardy mohou být federalizovány spojeny dohromady prezidentem, po-

kud vyhlásí národní nouzovou situaci. Pokud k tomu dojde, mohou být ti, kteří obvykle 

trénují jeden víkend měsíčně a dva dalńí ročně, povoláni do sluņby aņ na dva roky. Fede-

rální vláda můņe jít o krok dále. Plná mobilizace můņe nastat, pokud Kongres vyhlásí ná-

rodní nouzovou situaci. Pokud k tomu dojde, vojáci jsou v aktivní sluņbě po dobu nouzové 

situace plus ńest měsíců. Vojáci armádních záloh mohou být zařazeni do aktivní sluņby pro 

stejnou dobu [33]. 
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Tab. 14 Vývoj počtu členů Národní Gardy[34] 

Rok Army National Guard Air National Guard Celkem 

2012 358 078 105 389 463 467 

2013 357 735 105 708 463 443 

2014 354 072 106 380 460 452 

2015 350 023 105 728 455 751 

2016 341 566 105 693 447 259 

2017 338 526 106 135 444 661 

2018 330 997 107 178 438 175 

2019 331 286 107 023 438 309 

 

3.2.2 Army Reserve 

Army Reserve je armádní sloņkou, která sídlí a působí v kaņdém státě, pěti teritoriích USA 

a dalńích 30 zemích. Představuje více jak 20% z celkové velikosti zálohy USA. Kritickou 

schopností je předevńím včasné rozmístění sil. 

Mezi dalńí funkce patří provozování ropovodů a terminálů, oddělení biologické identifika-

ce, oddělení vysílacích operací, civilní záleņitosti, lékařská logistika a dalńí, které jsou zá-

sadní pro udrņení větńích operací. 

Velitelská pravomoc zde spočívá na jednotlivci, který je zároveň náčelníkem Army Reser-

ve a také velícím velitelem United States Army Reserve Command. Tato zjednoduńená 

velitelská struktura zajińťuje jednotu velení a jednotu úsilí při zajińťování zdrojů, výcviku a 

přístupu [35]. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Reserve
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  Tab. 15 Vývoj počtu členů Army Reserve[34] 

Rok Počet 

2012 201 166 

2013 198 209 

2014 195 438 

2015 198 552 

2016 198 582 

2017 191 946 

2018 189 728 

2019 190 115 

 

3.2.3 Navy Reserve 

Členové Navy Reserve budou pracovat v USA nebo v zahraničí společně s profesionální 

armádou. Budou tedy plnit základní funkce námořnictva, mezi které patří námořní bezpeč-

nost, odstrańování, kontrola moře, projekce moci, humanitární pomoc a reakce na katastro-

fy. 

Členové zde spadají do jedné z následujících kategorií: 

 Ready Reserve 

Tato část Navy Reserve poskytuje skupinu vyńkolených záloņáků, kteří jsou připraveni 

slouņit kdykoli a kdekoli jsou potřební. Skládá se také z pracovníků podpory na plný úva-

zek, kteří mají na starost ńkolení a správu programu Navy Reserve. 

 Standby Reserve 

Jedná se o záloņáky, kteří přeńli z Ready Reserve po splnění poņadavků stanovených záko-

nem. Obyčejně jsou to lidé, kteří byli vládou povaņováni za klíčové civilní zaměstnance. I 

kdyņ nejsou povinni provádět ńkolení a nejsou součástí ņádné konkrétní jednotky, vytvářejí 

skupinu vyńkolených jednotlivců, kteří by mohli být v případě potřeby mobilizováni [36]. 
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   Tab. 16 Vývoj počtu členů Navy Reserve[34] 

Rok Počet 

2012 64 715 

2013 62 443 

2014 59 254 

2015 57 359 

2016 58 126 

2017 57 740 

2018 58 080 

2019 58 454 

 

3.2.4 Marine Corps Reserve 

Marine Corps Reserve, nebo také ve zkratce MARFORRES se skládá ze dvou skupin - 

těch, kteří v současné době nejsou v aktivní sluņbě, a těch, kteří jsou. Obě skupiny jsou 

nezbytné.  

  Posláním je rozńířit a posílit profesionální námořní síly v době války nebo národních nou-

zových operací, poskytnout personál a odlehčit profesionální armádě a aktivním silám v 

době míru a poskytovat sluņby komunitě. Dále je to také humanitární pomoc a pomoc při 

katastrofách. 

Členové jsou vybaveni a vyńkoleni na stejné úrovni, jako profesionální námořní síly, je 

tedy očekávána rychlá odezva, pokud budou povoláni.  

MARFORRES operoval jiņ v obou světových válkách, korejském konfliktu, vietnamské 

válce, válce v Perském zálivu a četných jiných konfliktech. 

Ročně se účastní mnoha zahraničních cvičení v místech, jako je Norsko, Jiņní Korea, Bal-

kán, Střední Amerika, Thajsko a Afrika [37]. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Marine_Corps_Reserve
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       Tab. 17 Vývoj počtu členů Marine Corps Reserve[34] 

Rok Marine Corps Reserve 

2012 39 544 

2013 39 501 

2014 39 450 

2015 38 906 

2016 38 804 

2017 38 719 

2018 38 413 

2019 38 270 

 

3.2.5 Air Force Reserve 

Air Force Reserve v současné době vykonává asi 20 procent práce letectva, včetně tradič-

ních letových misí a dalńích specializovanějńích misí, jako je průzkum počasí (lovci huri-

kánů), Modular Airborne Fire Fighting Systems (MAFFS) a jiné. 

Větńina členů zálohy cvičí jeden víkend v měsíci a dalńí dva týdny nepřetrņitého tréninku v 

roce, existuje několik dalńích kategorií sluņby v Air Force Reserve. Někteří jsou na částeč-

ný úvazek, jako tradiční členové zálohy, a někteří jsou také na plný úvazek. 

Kategorie sluņeb zálohy se rozdělují takto: 

 Traditional Reservists  

Větńina členů zálohy tvoří tuto skupinu. Slouņí na částečný úvazek, obvykle jeden víkend 

v měsíci a dva týdny v roce. Větńina jich slouņí u jednotek Air Force, které jsou blízko 

jejich domova. 

 Individual Mobilization Augmentees  

Jsou menńí, ale stejně důleņitou kategorií. Členové jsou přidělováni k profesionálním jed-

notkám a organizacím letectva, agenturám bojové podpory, jednotným velitelům bojových 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force_Reserve
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sil a ńtábům, aby vykonávali práci, která je nezbytná ve válečných nebo nouzových opera-

cí. Obvykle se cvičí 24 aņ 48 dní ročně a 12 dní nepřetrņitého tréninku ročně. 

 Air Reserve Technicians  

Přibliņně 10 000 členů zálohy slouņí na plný úvazek v této kategorii. Zajińťují kaņdodenní 

řízení, provoz a správu tradičních záloņních jednotek. Tyto pozice zahrnují mnohá povolá-

ní, včetně velitele, leteckého instruktora, mechaniků letadel, údrņby letadel, zdravotní sest-

ry, správce nákladu a lidských zdrojů [38]. 

           Tab. 18 Vývoj počtu členů Air Force Reserve[34] 

Rok Air Force Reserve 

2012 71 428 

2013 70 913 

2014 69 784 

2015 68 494 

2016 68 236 

2017 68 304 

2018 68 541 

2019 68 642 

 

3.3 Švédsko 

Ńvédsko má stejně jako ČR jednu hlavní armádní zálohu a tou je Hemvärnet. 

3.3.1 Hemvärnet (Home Guard) 

Home Guard je nedílnou součástí ozbrojených sil a s velikostí přibliņně 21 000 členů před-

stavuje téměř víc jak polovinu personálu ozbrojených sil. Jednotky jsou soudobými vojen-

skými jednotkami, primárně pověřenými ochranou, sledováním a podporou společnosti v 

době krize. Sluņba je tvořena provozně připravenými jednotkami vybavenými vyspělým a 

přísluńným vybavením. Připravenost k zásahu je velmi vysoká a je měřena v hodinách, 

nikoliv ve dnech nebo týdnech. 
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Nové jednotky jsou ńkoleny a učí se novým schopnostem. Zpravodajské jednotky zálohy 

shromaņďují informace prostřednictvím průzkumů a územního dozoru a jsou podporovány 

svými výsadkovými jednotkami. Námořní sekce Home Guard má na starost celou délku 

ńvédského pobřeņí a mnoho ostrovů. 

Pokud by Ńvédsko mělo být zasaņeno přírodní katastrofou, velkou havárií nebo jinou hroz-

bou pro společnost, je záloha připravena podporovat funkce policie a dalńích orgánů. To se 

můņe dále týkat například lesních poņárů, povodní, pandemií nebo hledání pohřeńovaných 

osob. 

Záloha má čety zaměřující se na ochranu proti zbraním hromadného ničení, dopravní čety 

a inņenýrské jednotky [39]. 

    Tab. 19 Vývoj počtu členů Hemvärnet[40] 

Rok Počet 

2012 20 301 

2013 20 596 

2014 21 204 

2015 21 487 

2016 21 687 

2017 21 695 

2018 21 018 

 

3.4 Slovensko 

Armádní systém je na Slovensku podobný jako v ČR. S tím rozdílem, ņe forma aktivní 

zálohy, která funguje u nás, zde nebyla velmi dlouho vůbec řeńena.  

Na začátku roku 2016 proběhl pokus slovenské armády, a to dobrovolná vojenská sluņba. 

Ten vńak neměl téměř ņádnou odezvu, do projektu se přihlásilo čtyřicet lidí a nastoupilo 

jeńtě méně, coņ mohlo souviset také s nízkou finanční odměnou [44]. 
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Téhoņ roku vńak jiņ byly spuńtěny AZ. Přístup k nim je vńak i nadále velmi vlaņný. V po-

sledních letech se počet členů navyńuje jen minimálně. To je ale jistě spojeno i se součas-

ným určením AZ. Její členové zatím pouze doplňují určité jednotky armády: 

 21. zmieńaný mechanizovaný prápor Trebińov 

 Ņenijný prápor Sereď 

 Prápor  radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) Roņňava 

 Vojenská polícia Trenčín 

Legislativně jsou slovenské AZ dány předevńím zákonem č. 570/2005 o brannej povinnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vojákem v AZ se podle něj můņe stát člověk, 

který: 

 splňuje kvalifikaci pro výkon budoucí funkce 

 musí dosáhnout vojenské hodnosti přísluńící jeho budoucí funkci 

 musí být fyzicky a zdrvotně způsobilý 

 musí být bezúhonný 

 musí být občanem a musí mít na Slovensku trvalý pobyt 

 Vojákovi v aktivní záloze pak přísluńí: 

 motivační příspěvěk v hodnotě 600 euro za kalendářní rok, ale pouze pokud absol-

vuje minimálně 25% výcvikových dní 

 odpovídající část platu za čas strávený na cvičení či při plnění úkolu 

 naturální záleņitosti odpovídající potřebám cvičení či plnění úkolu 

 v případě podnikatelů také náhrada z příjmů  

Jak jiņ bylo popsáno výńe, voják v aktivní záloze se během roku účastní několika cvičení 

se svou jednotkou. Za celý rok se můņe strávit na cvičení maximálně 30 dní, coņ se ale 

týká pouze prvního roku zařazení. V následujících letech se toto číslo sníņilo a můņe strávit 

na cvičení maximálně 15 dní [45]. 

Samotné počty členů AZ se v mnoha zdrojích lińí, v tabulce níņe je čerpáno z Personálního 

úřadu ozbrojených sil Slovenské republiky. 

Tab. 20 Vývoj počtu členů Aktívne zálohy [43] 

Rok 2016 2017 2018 

Počet 40 67 117 
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3.5 Polsko 

Polská armáda měla dlouhou dobu svoje záloņní jednotky Narodowe Siły Rezerwowe 

(NSR), v posledních letech vńak započala nový projekt, který zde bude vedle jiņ stávajících 

záloņních jednotek, a to Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). 

3.5.1 Narodowe Siły Rezerwowe 

NSR nejsou samostatnou sloņkou ozbrojených sil Polské republiky. Jedná se pouze o dopl-

něk k práci na částečný úvazek jednotlivých vojenských jednotek. Slouņí předevńím pro 

doplnění míst v těchto sloņkách ozbrojených sil: 

 Pozemní síly 

 Letecké síly 

 Námořnictvo 

 Speciální síly 

Jednotky NSR budou plnit úkoly vyplývající z potřeby zajistit státní bezpečnost, její suve-

renitu a nezávislost. Podobně jako polské ozbrojené síly se budou účastnit boje proti pří-

rodním katastrofám a odstraňování jejich následků, protiteroristické činnosti a ochraně 

majetku, ochraně lidského zdraví a ņivota, čińtění prostorů s výbuńnými a nebezpečnými 

materiály vojenského původu a při plnění úkolů v oblasti krizového řízení. Kromě toho se 

NSR pouņívá vedle oficiálních pozic ve strukturách polských vojenských kontingentů mi-

mo stát. 

Co se týče jejich počtů, polská armáda měl jeńtě v roce 2017 vyčleněno 20 tisíc pozic pro 

tuto armádní zálohu. Toto číslo se vńak nepodařilo nikdy naplnit, skutečné počty byly 

zhruba poloviční. V roce 2018 bylo mnoņství pozic sníņeno na 12 tisíc, mimo jiné kvůli 

vznikajícímu WOT a reálný počet je kolem 10 tisíc [46,47]. 

3.5.2 Wojska Obrony Terytorialnej 

Jedná se o nedávno vzniklou, pátou sloņku ozbrojených sil. Určujícím prvkem je teritoriali-

ta. Vytvoření nového typu ozbrojených sil je váņným krokem, a proto probíhá postupně a 

systematicky. Výstavba jednotek začala v roce 2016. Poté byly vytvořeny první tři Bryga-

dy Obrony Terytorialnej (BOT). Nakonec bude vytvořeno sedmnáct brigád teritoriální ob-

rany, jedna v kaņdém vojvodství, s výjimkou vojvodství Mazowieckie, kde byly vytvořeny 

dvě BOT. 
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Zde jsou jednotlivé fáze od zaloņení celého projektu a vojvodství, kterých se 

v jednotlivých letech týkala výstavba jednotek BOT: 

 Rok 2016 

3 x BOT (Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie) 

 Rok 2017 

3 x BOT (Warmia a Mazuri, 2 x Mazowieckie)  

 Rok 2018 

7 x BOT (Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Śląskie, 

Świętokrzyskie, Małopolskie) 

 Rok 2019 

 4 x BOT (Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie a Opolskie)  

Početně má WOT významně převyńovat NSR. Na konci roku 2018 čítala zhuba 20 tisíc 

jednotek, v budoucnu se vńak počítá s mnohem vyńńím číslem. Po dokončení bojové 

připravenosti vńech brigád by tato sloņka ozbrojencýh sil měla čítat 53 tisíc členů. [47,48] 

Tab. 21 Počty polských záložních jednotek pro rok 2018[47,78] 

Stav NSR WOT Celkem 

Aktuální stav 10 000 20 000 30 000 

Plánovaných pozic 12 000 53 000 65 000 

 

 

Dílčí závěr 

V kapitole bylo představeno 5 států a jejich armádní záloņní jednotky, přičemņ výběr států 

je v ní zdůvodněn na začátku kapitoly. Mezi představené státy patří Velká Británie, Spoje-

né státy americké, Ńvédsko, Slovensko a Polsko. Jiņ zde jsou vidět rozdíly mezi struktura-

mi záloņních jednotek a naopak také podobnosti. 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 50 

 

4 KOMPARACE ZAHRANIČNÍCH ZÁLOŢNÍCH JEDNOTEK 

V předchozí kapitole uvedené státy a jejich záloņní jednotky, budou v této kapitole porov-

nány. A to předevńím co se týče velikosti uvedených jednotek. Dále zde je také srovnání 

velikostí armád a jejich záloņních jednotek a následně také porovnání výdajů jednotlivých 

států na armádní účely.  

4.1 Porovnání velikostí jednotek 

Velikost jednotky je jednou z jejích nejvíc vypovídajících věcí, co se týče ať uņ armádních 

záloh nebo armády celkově. Jsou zde uvedeny celkové počty členů záloh v jednotlivých 

státech, za období mezi rokem 2012 a 2018. Je tak zpracováno pro lepńí přehled nad změ-

nami a celkovým vývojem.  

Tab. 22 Počty členů záloh České republiky[16] 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkem 1 128 1 214 1 237 1 259 1 488 2 270 2 853 

 

Tab. 23 Počty členů záloh Švédska[40] 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkem 20 301 20 596 21 204 21 487 21 687 21 695 21 018 

 

Pro lepńí přehled jsou zde znovu uvedeny počty týkající se ČR a Ńvédska. Konkrétně je to 

aktivní záloha v případě ČR a Hemvärnet, nebo také Home Guard, v případě Ńvédska. 

Jak jiņ bylo jednou řečeno, aktivní záloha se začala významněji plnit členy v posledních 

dvou letech, jak je i vidět v přiloņené tabulce. Zato počet členů zálohy ve Ńvédsku se 

v posledních sedmi letech nijak výrazně nezměnil a drņí si relativně stabilní číslo kolem 

21000 členů. 
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Tab. 24 Počty členů záloh Velké Británie[29] 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Reserve Naval 
and Marine 

Forces 
4 673 13 411 13 358 13 566 12 847 12 617 12 351 

Reserve Land 
Forces 

61 959 28 580 58 060 61 525 62 870 63 472 60 956 

Reserve Air 
Forces 

1 614 9 902 10 117 10 575 11 066 11 510 11 449 

Celkem 68 246 51 893 81 535 85 666 86 783 87 599 84 756 

 

U Velké Británie je zde tabulka s konečnými počty pro záloņní jednotky podle odvětví. Je 

vidět, ņe Reserve Land Forces se aņ na jeden výrazný pokles v roce 2013 daří drņet relativ-

ně stabilní počet. Jednotlivé změny jsou sice v řádu tisíců, ale v poměru k celkovému počtu 

členů nejsou tyto změny natolik výrazné. To se vńak jiņ nedá říct v případě dvou dalńích 

jednotek záloh, kde z roku 2012 na rok 2013 dońlo ke skokovému navýńení počtů členů. 

V dalńích letech uņ jsou hodnoty více ustálené. 

Tab. 25 Počty členů záloh Spojených států amerických[34] 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Army National 
Guard 

358 078 357 735 354 072 350 023 341 566 338 526 330 997 

Air National 
Guard 

105 389 105 708 106 380 105 728 105 693 106 135 107 178 

Army Reserve 201 166 198 209 195 438 198 552 198 582 191 946 189 728 

Navy Reserve 64 715 62 443 59 254 57 359 58 126 57 740 58 080 

Marine Corps 
Reserve 

39 544 39 501 39 450 38 906 38 804 38 719 38 413 

Air Force Re-
serve 

71 428 70 913 69 784 68 494 68 236 68 304 68 541 

Celkem 840 320 834 509 824 378 819 062 811 007 801 370 792 937 
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Spojené státy americké mají stav počtu členů záloh zdánlivě také konstantní, ale téměř 

v kaņdé z jednotek dońlo k úbytku a to se také odráņí na rozdílném výsledném čísle. Kdyņ 

se porovná stav záloh v roce 2012 a pak v roce 2018, rozdíl je téměř 50 tisíc členů, kteří 

odeńli ze záloņních jednotek. Toto číslo je vzhledem k celkové velikosti zálohy ne zcela 

výrazné, avńak jedná se o konstantní sniņování počtu členů a za dalńích několik let by mohl 

být rozdíl klidně i čtvrtinou z předchozích let. 

Tab. 26 Srovnání velikostí záloh v rámci uvedených států[16,29,34,40,49] 

  Počet záložních jednotek Počet obyvatel Procento 

Česká republika 2 853 10 625 250 0,03% 

Švédsko 21 018 9 982 709 0,21% 

Velká Británie 84 756 66 573 504 0,13% 

USA 792 937 326 766 748 0,24% 

Polsko  30 000 38 104 832 0,08% 

Slovensko 117 5 449 816 0,002% 

 

V této tabulce jsou porovnány celkové počty záloh v rámci uvedených států, vzhledem 

k celkovému počtu obyvatel a také procentuální vyjádření velikosti zálohy v poměru 

k obyvatelstvu. Toto procento se vzhledem k vybraným státům nedalo čekat nijak velké, 

přesto je zde vidět, ņe výstavba záloņních jednotek začala na Slovensku teprve nedávno a  

jak čísla, tak procento jsou velmi nepatrné. Porovnávané státy byly vybrány tak, aby byly 

vidět rozdíly mezi jejich zálohami.  

V rámci srovnání je také důleņité se podívat, jaký podíl má armádních záloh na celkové 

velikosti armády. To je prezentováno v tabulce č. 25. Česká republika v současné době 

navyńuje počty AZ pro lepńí poměr vůči profesionální armádě. Ta by totiņ měla být počet-

ně schopna doplnit určitou část profesionální armády v případě potřeby, nebo pokud by 

bylo nutné pokrýt pásmo podél hranic či zabezpečit důleņité objekty uvnitř státu. Situace se 

vńak pomalu zlepńuje, jak bylo popsáno výńe. 
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Ńvédsko má naprosto ideální poměr armády a zálohy. Zálohy jsou zde schopny početně 

nahradit profesionální armádu a v případě potřeby v podstatě zdvojnásobí velikost celé 

armády. 

USA i Velká Británie mají poměry téměř shodné, je zde samozřejmě rozdíl v počtech, kdy 

velikost jak armády, tak zálohy, je u USA desetinásobný oproti Velké Británii. Coņ je vńak 

dáno mnoha faktory, jak rozlohou, počtem obyvatelstva, ekonomikou. Stav v těchto dvou 

státech se tedy dá také označit za dobrý. 

Stav v Polsku také není úplně dokonalý, ale probíhá zde nyní výstavba nových jednotek a 

po jejích naplnění bude poměr vůči profesionální armádě lepńí. 

A jak jiņ bylo řečeno, Aktívna záloha začala na Slovensku vznikat relativně nedávno a ani 

zájem zatím není moc velký. Tomu odpovídá i procento, které je vzhledem k velikosti ar-

mády téměř zanedbatelné. 

       Tab. 27 Vyjádření velikostí armád a záložních jednotek 2018[16,29,34,40,43,50] 

Země   Počet Procento 

Česká republika 

Armáda 25 105 90% 

Zálohy 2 853 10% 

Švédsko 

Armáda 20 000 49% 

Zálohy 21 018 51% 

Velká Británie 

Armáda 135 364 61% 

Zálohy 84 756 39% 

USA 

Armáda 1 345 360 63% 

Zálohy 792 937 37% 

Polsko 

Armáda 110 000 79% 

Zálohy 30 000 21% 

Slovensko 

Armáda 16 200 99% 

Zálohy 117 1% 
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4.2 Finanční výdaje států 

Finanční stránka kaņdé země je velmi důleņitá. Pro téma této práce jsou důleņité předevńím 

výdaje týkající se armády. Výdaje u uvedených zemí jsou za posledních 9 let, aby dobře 

reflektovaly změny v rámci větńího časového období. 

USA měla jeńtě před devíti lety armádní výdaje 785 miliard dolarů. Tato částka se během 

následujících let kaņdoročně sniņovala aņ do roku 2017, rok poté přińlo opět navýńení vý-

dajů, a to výrazné. Velká Británie má své výdaje v mnohem menńích hodnotách, přesto 

vývoj byl během posledních let srovnatelný s tím v USA. Ńvédsko, zdá se, má jak stav 

armády, tak svých armádních výdajů, v posledních letech velmi stabilní. Výdaje na armádu 

se pohybují zhruba kolem 5,5 miliardy dolarů. Česká republika měla armádní výdaje jeńtě 

v roce 2010 na úrovni 2,2 miliard dolarů. Pak byla částka v následujících letech sniņována 

aņ do roku 2014, následujícího roku se jiņ výdaje na armádu opět navýńili a roku 2018 byly 

armádní výdaje na hodnotě 2,7 miliard dolarů. Slovenské výdaje na armádu se v rámci 

zmiňovaného období pohybovaly kolem jedné miliardy dolarů. Polské výdaje se podstatně 

navýńily v roce 2015 a v roce 2018 jsou jeńtě o víc jak miliardu dolarů vyńńí.  

Tab. 28 Výdaje na armádu, v milionech $ [41] 

Rok 

Země 

USA Velká Británie Švédsko Česká republika Slovensko Polsko 

2010 784 835 55 407 5 276 2 248 1 056 7 607 

2011 775 156 53 388 4 961 2 024 906 7 714 

2012 731 086 51 237 5 065 1 946 907 7 781 

2013 673 102 49 199 5 094 1 855 821 7 718 

2014 631 513 47 921 5 397 1 846 848 8 587 

2015 616 483 46 834 5 455 1 919 1 005 10 219 

2016 612 889 46 903 5 527 2 080 1 031 9 653 

2017 605 803 46 433 5 527 2 078 1 049 9 871 

2018 648 798 49 997 5 755 2 710 1 281 11 596 
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Tab. 29 Výdaje pro rok 2018 a část z celkového HDP daných států[41] 

Země  Výdaje [mil. $]   Část HDP [%]  

USA 648 798 3,2 

Velká Británie 49 997 1,8 

Švédsko 5 755 1 

Česká republika 2 710 1,1 

Slovensko 1 281 1,2 

Polsko 11 596 2 

 

Výdaje na armádu jsou v rámci porovnávaných států pro rok 2018 různé, jak jiņ bylo 

popsáno výńe. Důleņitým ukazatelem je vńak také, jakou část hrubého domácího produktu 

(HDP) kaņdého ze zmíněných států tvoří právě tyto výdaje.  

Dalńí důleņitou věcí je také členství uvedených států, s výjimkou Ńvédska, v NATO. Zde 

bylo dohodnuto, ņe 2% HDP kaņdého ze členských států bude putovat na armádní výdaje. 

To se vńak stále větńině těchto států nedaří, včetně ČR. 

4.2.1 Bonusy 

Důleņitou částí vzájemného srovnání mohou být také finanční bonusy, které členové ar-

mádních záloh dostávají. 

Tab. 30 Roční finanční bonus pro členy záloh jednotlivých států [51,52,53] 

  
Země 

Velká Británie Švédsko Česká republika Slovensko Polsko 

Roční bonus [$] 
503-1983                         

(po 5 letech služby) 
726 780 670 519 (NSR) 

 

Princip je téměř u vńech zmíněných států stejný. Člen zálohy se musí se zúčastnit určitého 

počtu dnů cvičení se svou jednotkou. Pokud splní tuto podmínku, na konci roku mu náleņí 

tento finanční bonus. Rozdílný přístup má pouze USA, která nemá roční bonusy podobné 

těmto, zato má mnoho jednorázových bonusů za dosaņené vzdělání, poņadovanou odbor-
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nost či specifickou pozici. To se u ostatních států vyskytuje jen ve velmi malé míře, pokud 

vůbec. 

 

Dílčí závěr 

V této kapitola byla provedena komparace států a jejich armádních záloņních jednotek. 

Jelikoņ jde o státy různé rozlohy či počtu obyvatel, státního rozpočtu i přístupu k obraně 

státu, jsou zde znatelné rozdíly v rámci provedených srovnání.  

Srovnání byla provedena na několika podstatných prvcích. Předně byly porovnány počty 

členů jak jednotlivých druhů záloņních jednotek, tak pak také počty členů celkových záloh 

v rámci státu. Dalńím prvkem srovnání byly armádní výdaje jednotlivých států, které byly 

investovány v posledních několika letech a vzájemné porovnání. Součástí srovnání bylo 

také porovnání ročních bonusů pro členy armádní zálohy. 

Výsledky zmíněných srovnání byly poté popsány u jednotlivých podkapitol a tabulek. 
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5 SCÉNÁŘ MOŢNÉHO BUDOUCÍHO VÝVOJE AKTIVNÍ ZÁLOHY 

V této kapitole bude představen scénář moņného budoucího vývoje aktivní zálohy a prvků, 

které tento vývoj mohou ovlivnit. Scénáře zde jsou uvedeny dva, jeden je pozitivně zamě-

řen a prezentuje, jak by mohly AZ v budoucnu také vypadat. Druhý scénář je negativnějńí 

a prezentuje ne zcela pozitivní vývoj jak AZ, tak obecně bezpečnostní situace. Nejprve je 

zde uveden popis a ohraničení oblasti scénáře. Následuje výčet hybných sil působících při 

tvorbě scénáře a před samotným scénářem také definování podstatných událostí, ke kterým 

v důsledku těchto hybných sil dojde. 

Popis a ohraničení oblasti scénářů: 

Scénář se bude zabývat moņným vývojem aktivní zálohy ČR v budoucím bezpečnostním 

prostředí a s výhledem do roku 2040. Prvkem, který je bude do značné míry utvářet, bude 

samotné bezpečnostní prostředí.  Minimálně, co se týče Evropy. A z toho plynoucí bezpeč-

nostní hrozby ať uņ přímo nebo nepřímo zaměřené vůči ČR 

Hybné síly: 

příliv migrantů z blízkého východu 

terorismus 

vztah USA a Evropy 

ekonomická situace 

ruské plány 

demografický vývoj 

 

5.1 Pozitivní vývoj 

Definování událostí ovlivněných hybnými silami: 

Útoky teroristů 

Příklon mladých lidí k armádě 

Naplnění stavů 

Mezinárodní spolupráce jednotek 
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Uklidnění vztahů mezi USA a Evropou 

Snahy o likvidace spících teroristických buněk 

 

Aktivní záloha ČR řeńí na počátku 20. let 21. století problém s nedostatkem svých členů. Je 

tak dáno jak relativně bezpečnou situací v ČR, tak mentalitou předevńím mladých lidí, kte-

ří nemají příliń zájem vstoupit do armády. Na území ČR se neodehrává ņádný ozbrojený 

konflikt, nedochází k teroristickým útokům a kriminalita je na přijatelné úrovni. Lidé tudíņ 

nemají pocit ohroņení a pro mnohé z nich jsou zprávy o zcela odlińné situaci v některých 

státech neskutečné a vhodné maximálně jako téma rozhovoru. 

V Evropě se vńak odehraje několik incidentů, kdy atentátníci z řad uprchlíků směřujících 

sem z blízkého východu provedou několik teroristických útoků, konkrétně se zaměřují na 

církevní instituce. Tedy kostely, ale také na svátky spojené s křesťanstvím a při kterých 

dochází k hromadným shromáņděním a účinek se proto zvyńuje. Tyto útoky mají za násle-

dek mnoho obětí na ņivotech a také novou vlnu strachu z terorismu v Evropě. Mezi obětmi 

je i několik Čechů, kteří na daných destinacích trávili dovolenou nebo byli pracovně na 

cestách. 

Tyto incidenty a také fakt, ņe při nich zemřeli občané ČR, výrazně ovlivní náladu u nás a 

začíná se měnit způsob, jakým se mluví o problémech spojených s prchajícími migranty a 

také o hrozbě terorismu, která začíná nabývat reálnějńích obrysů. Jsou potvrzeny předchozí 

obavy, ņe velkým přílivem migrantů se do Evropy dostali také členové teroristických orga-

nizací. Armáda je důleņitějńí neņ dříve a její status se lepńí. Předevńím mladí lidé se začína-

jí ve větńí míře zajímat o sluņbu v armádě a o moņnost obrany sebe a svých blízkých. Pro 

mnoho z nich je to cesta k profesionální armádě, ale značná část se nechce na armádu up-

nout příliń nebo se nechtějí vydat na kariéru profesionálního vojáka, a proto volí moņnost 

aktivní zálohy, která jiņ dříve měla dobré jméno a díky zvýńenému zájmu o armádu se daří 

zvyńovat počty členů. 

Počty AZ se nadále zvyńují aņ na 10000 členů. Daří se toho dosáhnout dobře vedenou re-

klamní kampaní a také vedlejńí činností AZ, jako jsou například POKOS nebo ukázky čin-

nosti při různých armádních akcích určených veřejnosti. Tento počet je uznán jako dosta-

tečný a jiņ nejsou nadále zvyńovány limity. Význam AZ se stává jeńtě více důleņitý. Profe-

sionální armáda se více nerozńiřuje a AZ jsou schopny ho významnou mírou doplnit. Ak-

tivní zálohy začínají po vzoru jiných záloņních jednotek uskutečňovat cvičení v zahraničí a 
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se záloņními jednotkami jiných států. To se dělo jiņ dříve, ale nyní se těchto cvičení účastní 

vńechny jednotky AZ. To je vítanou novinkou předevńím pro pěńí roty při KVV, které dří-

ve takovou moņnost neměly. Dochází ke spolupráci předevńím se Slovenskem a jeho zálo-

hami, které se během krátké doby rozrostly, i kdyņ nedosahují velikosti záloh českých. 

Po předchozích letech, kdy byly mezi Evropou a USA zhorńené vztahy, zejména co se ob-

chodu týče, dochází ke změně. USA v předchozích letech uvalila vysoká cla na zboņí 

z Evropy a to v rámci obchodní války s Čínou. Čínská produkce vńak následně začala upa-

dat. A to jak kvůli stále rostoucímu státnímu dluhu, tak kvůli rostoucím nákladům na zdejńí 

výrobu. USA upouńtí od vysokých cel na Evropské zboņí a dochází ke zlepńení vztahů 

mezi USA a Evropou. Konečně nastala doba zóny volného obchodu mezi těmito dvěma 

subjekty a česká ekonomika se tímto vývojem začala zlepńovat.  

AZ mají k dispozici větńí finanční podporu ze strany státu a to ve výńi 700 milionů korun 

ročně. Stalo se tak, jelikoņ stát zvýńil část HDP poskytovanou na armádní výdaje na 2%. 

V důsledku toho se mění několik věcí. Je zvýńena mzda profesionálního vojáka a od toho 

se odvíjející mzda vojáka v záloze za čas strávený na cvičení. Jsou zlepńeny prostory KVV 

a na jejich sklady je odesláno potřebné vybavení pro jejich členy, materiální zabezpečení 

odpovídá kvalitativně vojákům z povolání.  

Vzhledem k dosaņeným počtům se jednotky, předevńím při KVV, mohou zaměřit na speci-

alizaci svých členů. Řidičů je dostatek, řeńí se pouze přeńkolení na novou techniku, kterou 

má AZ nyní k dispozici. Jsou rozvíjeny předevńím logistické a ņenijní týmy jednotek. Vel-

ký důraz je stále kladen na zdravotníky a také technické pozice v jednotce, například spoja-

ře. 

Zlepńené mezinárodní vztahy umoņňují také uņńí vojenskou spolupráci a jednotky AZ jsou 

zvány na společná cvičení k záloņním jednotkám USA. Zde se jim dostává předevńím dů-

leņitých informací o způsobech, jak chránit ODOS a také kontrolní propouńtěcí místo 

(KPM) u vjezdu do něj. 

V Evropě jsou úspěńné snahy o likvidace spících teroristických buněk, které byly nebezpe-

čím, které hrozilo mimo jiné i po poráņce hnutí Islámský stát. Zbývajících buněk vńak pod-

le vńeho zůstávalo stále mnoho. Některým z nich podařilo během let několikrát zaútočit, 

ale díky bezpečnostním opatřením a vzájemné spolupráci bezpečnostních sloņek napříč 

státy nebyly nańtěstí následky tak velké, jako tomu bylo dříve. 
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5.2 Negativní vývoj 

Definování událostí ovlivněných hybnými silami: 

 EU v krizi 

USA se odvrací od Evropy 

Nedostatek členů 

Terorismus 

Ruské plány v Evropě 

 

Prohlubují se pochybnosti ve správné fungování EU. Je to dáno předevńím neschopností 

najít shodu v klíčových otázkách, které musí unie řeńit. Členské státy a jejich zastoupení 

v Bruselu začínají mít čím dál více rozdílných názorů na tyto klíčové otázky a tím se i pro-

tahují jednání v těchto otázkách. Rozhodnutí či alespoň shoda na jejich řeńení je v mnoha 

případech v nedohlednu. Jde například o otázky ruského odzbrojování, ke kterému vńak 

nedochází a unie nevyvíjí v tomto směru dostatečný tlak. Také to jsou to mnohé regulace a 

nařízení, kterými by se konkrétní nebo vńechny členské státy měly řídit. A v neposlední 

řadě to je problém migrace a nesmyslná podpora hluboce zadluņených členských států. ČR 

se v mnoha těchto otázkách s EU také neshoduje. Kromě jiņ zmíněných jde například o 

směrnici o zbraních. 

Situace EU je velmi nestabilní a USA i skrze tuto situaci nevidí Evropu jako důvěryhodné-

ho spojence, mimo jiné také co se týče armádní spolupráce. Tento problém tkví i v tom, ņe 

evropské členské státy NATO, aņ na výjimku Velké Británie a Polska, ani nadále nedávají 

na armádní výdaje dohodnutá 2% HDP. Vzájemná jednání k ničemu nevedou a USA vy-

klízí své pozice. A to jak v Evropě, tak například i v Jiņní Koreji. Své jednotky ponechává 

předevńím v Afghánistánu a obecně na blízkém východě, ačkoliv i zde dońlo k výraznému 

úbytku oproti předchozím rokům. 

Krize EU a odchod významného koaličního spojence postihl mimo jiné i ČR a její armádu. 

Roste nedůvěra v ozbrojené síly a ročně ubývá také ņádostí a uchazečů o členství v AZ. 

Ubylo předevńím mladých uchazečů, kteří v AZ nevidí příleņitost ani příliń nevěří 

v pozitivní přispění v případě potřeby. Naopak ņádost o členství podávají spíńe starńí roč-

níky a jsou tomu i uzpůsobeny přijímací limity. Výcvik není tolik intenzivní a důkladný a 
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také se jiņ tolik nehledí na lékařskou prohlídku. Situace je dána také demografickým rozlo-

ņením populace, která rychleji stárne. Roste procento starých lidí na úkor těch mladých a 

ovlivňuje to i porodnost, která se během posledních let sniņuje. 

Malý zájem o zálohy také nepřispívá k nutnosti zvyńování jejich financování a i z tohoto 

důvodu mnozí členové zálohy odchází. Početní stav AZ se dostává na číslo 1000 a z dříve 

rychle se rozvíjející součásti ozbrojených sil se stává pouze sloņka pro případné doplnění 

personálu profesionální armády. Jednotky při útvarech AČR byly poznamenány méně neņ 

ty při KVV. Dochází ke sloučení velitelství a z původních 14 vznikly 4 sloučené, kde se 

nyní soustřeďují zbylí členové. V těchto počtech také téměř mizí moņnost spolupráce se 

zahraničními jednotkami. Zájem zde stále je, ale je menńí a je tedy i menńí vůle společná 

cvičení organizovat a financovat. Daří se tak pouze se Slovenskem a po letech spolupráce i 

se Ńvédskem. Klesá tím také odbornost členů, cvičení jsou konána v počtu maximálně 30 

dnů ročně a jde větńinou o oņivování jiņ dříve naučených znalostí. AZ jsou tedy v krizi. 

Vzniklou situací nebyly poznamenány pouze ozbrojené síly ČR, ale také celé Evropy. 

Vztah k armádě se v jejích zemích velmi podobá a klesá tak jak armádní síla jejich, tak 

celé Evropy. Výjimkou je Velká Británie, která si odchodem z EU před lety polepńila a po 

několika letech vyrovnávání se situací se stala opět stabilní a soběstačnou, a to téměř ve 

vńech směrech. Více neņ dříve spolupracuje s USA a jejich armádními sloņkami. 

Bezpečnostní situace je v Evropě ńpatná a příleņitost v ní spatřili po nějaký čas v ústraní 

operující islámńtí radikálové. Ti spustí během let vlnu několika teroristických útoků prove-

dených i v Evropě. Jedná se o útoky jak na lidnatá města ve vnitrozemí, tak na oblíbené 

turistické destinace u středozemního moře. Evropské sloņky na tyto útoky nedokáņí dosta-

tečně pruņně reagovat. Situace na blízkém východě je velmi kritická, skrz stálé diskuze a 

nerozhodnost se do Evropy dostává kaņdý rok velké mnoņství uprchlíků a bezpečnostní 

situaci jenom zhorńují. 

Rusko se nijak nepokouńí k uklidnění situaci na blízkém východě přispět. Naopak, jdou 

z této strany podnikány kroky a akce, které jsou jednou z příčin pokračujícího přílivu mi-

grantů do Evropy. Je to způsob, jakým oslabuju evropské státy a je to dobrý základ pro 

dalńí ruské plány s Evropou. Jedním z prvních kroků bude podle vńeho obsazení Ukrajiny, 

podobně jako to udělala s Krymským poloostrovem a v ohroņení jsou také severské státy, 

konkrétně Finsko a Ńvédsko. Předpoklad je touha Ruska po rozdělení sfér vlivu v Evropě 

podobně, jako v době Sovětského svazu. Nemusí jít nutně pouze o zbrojený konflikt, účin-
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ně jsou pouņívány také dezinformace a mířená propaganda. Minimálně jednotky AZ nejsou 

ve stavu, kdy by mohly účinně podpořit obranu těchto států. 

 

Dílčí závěr 

Kapitola se věnovala nejdůleņitějńí části celé práce a to vytvoření moņných budoucích scé-

nářů vývoje aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky. To na pozadí navrņeného, 

předevńím evropského, dějství. Jeden scénář byl pozitivně naladěn a byl by pro AZ ideál-

ním vývojem, druhý scénář je spíńe negativní. 
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ZÁVĚR 

Práce byla věnována předevńím tématu AZ OS ČR. Teoretická část byla zaměřena přímo 

na ni a na informace, které se jí týkají. Je to předevńím její účel, kterým je podpůrná čin-

nost armády ČR. K tomu se váņe dalńí předpokládaná činnost. V případě potřeby dohled 

nad vnitřní bezpečností státu či střeņit ODOS. A také být k dispozici při vzniku ņivelných 

katastrof a pomoci při odstraňování jejich následků. Význam aktivní zálohy je také dopl-

nění počtů stálé armády, pokud to situace bude vyņadovat. Dalńími významy mohou být 

začlenění bývalých vojáků z povolání, umoņnění občanům státu se podílet na obraně státu 

a také vyuņití expertů z civilních oborů. 

Část kapitoly je věnována legislativě spojené s AZ. Jsou to předevńím zákony o ozbroje-

ných silách České republiky, o sluņbě vojáků v záloze a také branný zákon. 

Konec první kapitoly se zabývá úplnými počátky zálohy, které sahají do 19. Století, kdy 

byly součástí habsburské monarchie. Její podoba se měnila v průběhu let během světových 

válek a komunistického reņimu aņ do období samostatné České republiky. 

Druhá kapitola se zabývá současným stavem AZ. Ten je podle naplněnosti velmi dobrý, 

jelikoņ počtem pro rok 2018 převyńuje plán ministerstva obrany. Zvyńuje se také kvalita 

cvičení a také materiální zabezpečení. Je věnována pozornost výcviku jak jednotlivců, tak 

druņstev a celých čet. Jsou zde zmíněny útvary AZ, dělené podle toho, zda spadají pod 

krajská KVV nebo pod některý z útvarů AČR. Je zde zmíněno finanční ohodnocení členů 

AZ, dané zákonem. Důleņitou částí je i samotný proces uchazeče o vstup do AZ. Celý pro-

ces je zde popsán. 

V praktické části byla zpočátku pozornost věnována záloņním armádním jednotkám vybra-

ných států. Ńlo o Velkou Británii, Spojené státy americké, Ńvédsko, Slovensko a Polsko. 

Byly zde představeny jednotky těchto států a jejich základní popis. 

Následně byla provedena komparace ČR s těmito státy a to v několika aspektech. Předně 

byly porovnány počty členů jak jednotlivých druhů záloņních jednotek, tak pak také počty 

členů celkových záloh v rámci státu. Dalńím prvkem srovnání byly armádní výdaje jednot-

livých států, které byly investovány v posledních několika letech a vzájemné porovnání. 

Součástí srovnání bylo také porovnání ročních bonusů pro členy armádní zálohy. 

Závěrečná kapitola se věnovala nejdůleņitějńí části celé práce a to vytvoření dvou moņných 

budoucích scénářů vývoje AZ OS ČR. To na pozadí navrņeného, předevńím evropského, 
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dějství. Jeden scénář byl pozitivně naladěn a byl by pro AZ ideálním vývojem, druhý scé-

nář je spíńe negativní. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

AZ   Aktivní záloha 

ČR   Česká republika 

AČR   Armáda České republiky 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

PČR   Policie České republiky 

ZZS   Zdravotnický záchranný systém 

HZS   Hasičský záchranný systém 

OS   Ozbrojené síly 

SOS   Stav ohroņení státu 

VeV-VA  Velitelství Výcviku-Vojenská Akademie 

KVV   Krajské vojenské velitelství 

OPZHN  Obrana proti zbraním hromadného ničení 

MARFORRES Marine Corps Reserve 

USA   Spojené státy americké 

NATO   Severoatlantická aliance 

NRFC   National Reserve Forces Committee 

NSR   Narodowe Siły Rezerwowe 

WOT   Wojska Obrony Terytorialnej 

BOT   Brygady Obrony Terytorialnej 

HDP   Hrubý domácí produkt 

ODOS   Objekt důleņitý k obraně státu 

POKOS  Příprava občanů k obraně státu 

KPM   Kontrolní propouńtěcí místo 
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