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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu sil a prostředků využitelných k záchranným  

a likvidačním pracím. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou.  

V teoretické části je vymezen pojem ochrana obyvatelstva, od kterého se práce dostává až 

k dané problematice. Je zde charakterizována Armáda České republiky a její úloha v rámci 

integrovaného záchranného systému.  

Obsahem praktické části je charakteristika konkrétních sil a prostředků Armády České 

republiky a celkový přehled o počtu techniky a osob, které mohou být využity k záchran-

ným a likvidačním pracím při povodňové mimořádné události a návrhy vedoucí ke zlepše-

ní současného stavu. 
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ABSTRACT 

The Bachelor's Thesis is focused on an analysis of forces and resources of the Army of the 

Czech Republic to be used for salvage and liquidation operations for the selected emer-

gency. The Thesis is devided into two parts, namely theoretical and practical. The theoreti-

cal part specifies the notion of population protection which forms the basis for the Thesis' 

subject matter. The Army of the Czech Republic is characterized in this part as well as its 

role within the integrated salvage system. The practical part deals with the characteristics 

of selected forces and resources of the Army of the Czech Republic and the overview of 

the number of people and technique which  can be used for salvage and liquidation opera-

tions during flood emergency as well as proposals leading to the improvement of the 

current situation. 
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ÚVOD 

Českou republiku můžeme označit za jeden z nejbezpečnějších států na světě. To ovšem 

neznamená, že není nutné dále vytvářet účinné nástroje na ochranu jejích obyvatel. Stát 

zabezpečuje určitou ochranu jak proti vojenským hrozbám, tak proti hrozbám přírodního 

charakteru, které mají taktéž velmi destruktivní účinky na obyvatelstvo a na funkci státu 

jako takového. Jak se ukázalo v minulých letech, přírodní hrozby postihují naší ze-

mi poměrně často a například povodně mohou způsobit obyvatelstvu naší republiky velkou 

újmu.  

Důležitým prvkem pro ochranu obyvatelstva České republiky byl vznik integrovaného 

záchranného systému, který spolu s ostatními složkami tohoto systému je schopen zabez-

pečit všestrannou, nepřetržitou a účinnou pomoc při vzniku jakékoliv mimořádné události. 

I když můžeme na ochranu obyvatel vynaložit velké úsilí, není vždy jednoduché vytvořit 

systém, který od počátku poskytuje maximální ochranu a bezpečí. I přes vznik integrova-

ného záchranného systému nebylo v minulosti dosaženo maximální ochrany před vzniklý-

mi mimořádnými událostmi. V průběhu let, kdy postihovaly Českou republiku další a další 

mimořádné události, byl však systém neustále transformován a zdokonalován. Díky tomu 

se dnes nachází na velmi vysoké úrovni a dokonce poskytuje inspiraci pro další země svě-

ta. 

Na vysokou úroveň integrovaného záchranného systému poukazuje i to, s jakou efektiv-

ností zapojuje do záchranných a likvidačních prací i ostatní složky a subjekty, které mohou 

jakýmkoliv způsobem pomoci. Tato spolupráce celý systém posiluje, avšak zvyšuje nároky 

na řízení a koordinaci. Jedním ze způsobů, jak zajistit bezproblémovou spolupráci, je na-

příklad pořádání cvičení, kde složky mohou při různých námětech cvičení ověřit účinnost 

spolupráce a maximalizovat efektivnost záchranných a likvidačních prací. Jednou ze slo-

žek, která s integrovaným záchranným systémem spolupracuje, je Armáda České republi-

ky. Hlavním úkolem Armády České republiky je obrana státu před vnějším napadením. 

Mimo to, je ale schopna poskytnout významnou pomoc integrovanému záchrannému sys-

tému při vzniku mimořádných události, jelikož disponuje kvalitní technickou a personální 

vybaveností, které mohou být využity právě i při mimořádných událostech. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Ochrana obyvatelstva znázorňuje systém, který se používá k ochraně chráněných aktiv, 

zejména obyvatelstva za mimořádné události. Ochrana obyvatelstva má charakter sdruže-

ného systému, který obsahuje vazby, vztahy a konkrétní opatření. Pro stejný obsah se 

v některých zemích používají pojmy civilní obrana či civilní ochrana. 

Ochrana osob při hrozbě vzniku a v průběhu působení živelních pohrom, antropogenních 

havárií, epidemií i při válečných konfliktech byla a je jedním ze znaků společenského bytí 

člověka v průběhu celé jeho historie. Úroveň jednotlivých opatření je závislá jak  

na lidském poznání a pochopení těchto jevů, tak i na vyspělosti společenského zřízení,  

ve kterém tito lidé žijí. Významnou roli zde sehrávají geografické a klimatické podmínky, 

rozsah industrializace a ekonomická síla společnosti na příslušném území. 

Ochrana obyvatelstva v České republice byla vždy na dobré úrovni, ve své komplexnosti  

a propracovanosti jednotlivých opatření se udržuje na jednom z předních míst ve světě. 

Mnohá z nich byla a jsou i vzorem pro ostatní státy, např. výroba kvalitních ochranných 

dětských vaků a kazajek, masek a oděvů pro obyvatelstvo, přístrojů pro zjišťování radiační 

situace, existence plošného pokrytí území vojenskými záchrannými útvary, zavedené plá-

nování a řízení potřebných opatření od státu až po obec, protipovodňová ochrana, provádě-

ní hromadné dekontaminace, systém prováděné přípravy obyvatelstva propagace a popula-

rizace zásad svépomoci a vzájemné pomoci v ochraně obyvatelstva apod. [1];[26] 

1.1 Historie a legislativa v oblasti ochrany obyvatelstva 

V roce 1990 proběhla transformace tehdejší civilní obrany s cílem vytvořit nový moderní 

systém ochrany obyvatelstva, srovnatelný s ostatními systémy v rozvinutých zemích. Vý-

znamné změny v pojetí ochrany obyvatelstva nastaly v roce 1997, mimo jiné i v důsledku 

katastrofálních povodní v létě tohoto roku a stále zřetelnějších obrysů vstupu České repub-

liky do NATO. Dne 12. listopadu 1997 přijala Vláda ČR Usnesení č. 710 ke koncepci za-

bezpečení úkolů civilní ochrany, definovaných Dodatkovým protokolem I k Ženevským 

úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů z 12. srpna 1949. Tímto 

usnesením vláda ČR vzala na vědomí koncepci civilní ochrany a uložila ministrům obrany, 

vnitra a financí zpracovat a předložit vládě návrh harmonogramu pro zabezpečení převodu 

výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z působnosti ministerstva obrany do pů-

sobnosti ministerstva vnitra.  
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Podle této koncepce je civilní ochrana součástí civilního nouzového plánování, které je 

chápáno jako souhrn opatření, činností a vazeb směřujících k ochraně a záchraně obyvatel-

stva, majetku a dalších hodnot při krizových situacích, k zachování nejdůležitějších sou-

částí infrastruktury společnosti a k podpoře vojenské obrany státu.  

Problematika nového legislativního zakotvení otázek, týkajících se bezpečnosti státu 

v různých mimořádných situacích, byla vyřešena dne 22. dubna 1998 schválením Ústavní-

ho zákona č. 110 o bezpečnosti České republiky. 

Přijetím tzv. krizové legislativy byl nově zaveden pojem ochrana obyvatelstva (zákon  

č. 239/2000 Sb.). Tato legislativa obsahuje právní normy, které stanoví ministerstvům  

a ostatním ústředním správním úřadům, orgánům krajů, obcím a vybraným právnickým  

a fyzickým osobám konkrétní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Dne 1. ledna 2001 se stalo Ministerstvo vnitra garantem ochrany obyvatelstva a hlavním 

koordinátorem opatření ostatních zainteresovaných rezortů, které se týkají opatření v míru  

i v období války. [1] 

1.2 Koncepce ochrany obyvatelstva v České republice 

Bezpečnost státu je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, komunity a za-

bezpečení funkce společnosti. K úspěšnému naplnění bezpečnosti je nezbytné zajistit 

funkčnost orgánů státní správy a samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob 

a rozvíjení procesů a nástrojů, které slouží k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatel-

stva. Vyhodnocením možných dopadů rizik a hrozeb mohou být stanovena opatření, která 

budou tato nebezpečí snižovat a jejich případné následky jsou ochranou celé společnosti. 

Cílem koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 je jednoznačným způsobem rozpraco-

vat vize a úkoly nastavené v základních strategických dokumentech a zajistit tak jejich 

realizaci. Všechny definované strategické cíle směřují k zajištění základních funkcí státu, 

a to zajištění bezpečnosti obyvatelstva, ochrany jejich života, zdraví a majetku. Vše probí-

há v souladu s širší definicí ochrany obyvatelstva, která je určena jako: „Plnění úkolů 

v oblasti plánovaní, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajiště-

ní připravenosti na mimořádné události a krizové stavy a jejich řešení“. [3];[30];[32] 
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Integrovaný záchranný systém 

Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění zá-

chranných a likvidačních prací. [17] 

Mimořádná událost  

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, 

které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchran-

ných a likvidačních prací. [17] 

Záchranné práce 

Činnost 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. Záchranné práce jsou činnosti, které při zásahu jedné  

či více složek po oznámení vzniku nebo bezprostředně se blížící mimořádné události je 

nutné provést v místě nasazení nebo v místě předpokládaných účinků mimořádné události. 

[3] 

Likvidační práce 

Činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Jedná se o činnosti, 

které je nutné vykonat bez zbytečného odkladu. Hranice mezi záchrannými a likvidačními 

pracemi může být těžko rozpoznatelná. Nezbytné záchranné práce a likvidační práce je 

nutné provést vždy. Likvidační práce lze odložit nejpozději do doby ukončení prioritní 

záchrany. [3] 

Povodeň  

Výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již 

zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy 

voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem 

odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředě-

ném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména tá-

ním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, 

zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzo-

vým řešením kritické situace na vodním díle. [18] 
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3 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

Integrovaný záchranný systém je pojem, který byl zaveden v roce 2001 spolu se vznikem 

zákona o integrovaném záchranném systému. Do této doby nebyl pojem legislativně ukot-

ven, a nebyl tudíž ani používán. 

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

v platném znění, vymezuje nové základní pojmy a především stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, stanoví působnost a pravomoc státních orgánů  

a orgánů samosprávy, práva a povinnosti právnických a fyzických osob pří přípravě  

na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva 

před a po dobu vyhlášení krizových stavů. 

Samotný pojem integrovaný záchranný systém je nutno chápat jako koordinovaný postup 

složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních  

prací. [2];[17] 

3.1 Struktura IZS a úrovně řízení 

Zákon o integrovaném záchranném systému stanovuje základní a ostatní složky IZS, které 

jsou předurčeny k likvidaci mimořádných událostí, přírodních a antropogenních katastrof. 

IZS je součástí systému vnitřní bezpečnosti státu a podílí se na naplňování ústavního práva 

občanů na poskytnutí pomoci v případě ohrožení zdraví nebo života ze strany státu.  

Pevnou strukturu systému tvoří především stávající institucionální části jeho složek, kdy 

nosnou strukturu tvoří Hasičský záchranný sbor České republiky. 

Základními složkami IZS jsou: 

1. Hasičský záchranný sbor ČR, 

2. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

3. poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a 

4. Policie České republiky. 

Ostatními složkami IZS jsou: 

1. Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

2. ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

3. ostatní záchranné sbory,  



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 14 

 

4. orgány veřejného zdraví, 

5. havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

6. zařízení civilní ochrany, 

7. neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidač-

ním pracím. [2] 

Ostatní složky IZS poskytují pomoc při záchranných a likvidačních pracích na vyžádání  

a jsou povolávány podle druhu mimořádné události, a to na základě jejich oprávnění 

k takovéto činnosti, které je dáno právními předpisy. Složky jsou zařazovány do IZS  

na stupni kraj, kde do poplachového plánu IZS daného kraje zařazuje tyto složky hasičský 

záchranný sbor kraje na základě předem uzavřené dohody o poskytnutí pomoci na vyžádá-

ní podle zákona o IZS. 

Pokud nastane krizový stav, stávají se ostatními složkami také poskytovatelé akutní lůžko-

vé péče, kteří mají zřízen urgentní příjem. V případě, že tito poskytovatelé zdravotních 

služeb uzavřou s místně příslušným poskytovatelem ZZS nebo krajským úřadem dohodu  

o plánované pomoci na vyžádání, začlení je HZS do poplachového plánu IZS a stanou se 

tak ostatními složkami IZS i pro období, kdy není vyhlášen krizový stav. 

S poplachovým plánem IZS kraje disponuje krajské operační a informační středisko IZS 

(KOPIS), které funguje na bázi krajského operačního a informačního střediska HZS kraje, 

s jeho výpisem pro určité území pak disponuje operační a informační středisko územního 

odboru HZS kraje (OPIS ÚO). Síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce se 

z titulu ostatních složek IZS vyžadují prostřednictvím operačních a informačních středisek 

HZS kraje. 

Jako zásah IZS je označována situace, kdy na místě mimořádné události zasahují dvě  

a více složek IZS a je třeba společně řešit vzniklou situaci. Způsob, jakým jsou záchranné  

a likvidační práce řízeny závisí především na druhu a rozsahu mimořádné události a také 

na počtu a druhu složek, které se na těchto pracích podílí. Obecně lze způsob rozdělit do tří 

úrovní: 

 Taktické, 

 operační a  

 strategické. 

Taktická úroveň řízení je řízení velitelem zásahu, který odpovídá za veškerou činnost sou-

visející se záchrannými a likvidačními pracemi. Pokud zvláštní předpisy nestanovují jinak, 
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je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany, který řídí záchranné a likvidační prá-

ce a koordinuje činnost jednotlivých složek IZS na místě zásahu. 

Operační úroveň řízení probíhá v operačních střediscích základních složek IZS, přičemž 

operační a informační střediska HZS ČR jsou současně operačními a informačními středis-

ky IZS. Operační střediska jsou zřízena v krajích a na ministerstvu vnitra a zajišťují obslu-

hu linek tísňového volání 150, 155 a 158. Operační a informační středisko IZS kraje 

(KOPIS) má koordinační roli vůči operačním střediskům. Ovládá systémy varování a vy-

rozumění obyvatelstva, je spojovacím bodem mezi místem zásahu a nejvyšší úrovní řízení. 

Rovněž zajišťuje příjem linky tísňového volání 112. Operační a informační střediska IZS 

povolávají za žádost velitelů zásahu k nasazení ostatní složky IZS podle daného stupně 

poplachového plánu IZS. 

Strategická úroveň řízení představuje přímé zapojení starosty obecního úřadu s rozšířenou 

působností, hejtmana kraje nebo ministerstva vnitra do koordinační činnosti při provádění 

záchranných a likvidačních prací v případě, že jsou o to požádáni velitelem zásahu. K této 

činnosti je využíván jako pracovní orgán krizový štáb a využívají zpracované krizové  

plány. Zapojení hejtmana kraje a ministerstva vnitra nastává automaticky v případě, kdy je 

podle příslušného poplachového plánu IZS mimořádná událost klasifikována nejvyšším 

stupněm poplachu. Pro koordinaci činnosti na strategické úrovni slouží havarijní plán kra-

je, který je zpravidla členěn podle správního území obcí s rozšířenou působností. U vý-

znamných potencionálních zdrojů rizika vzniku negativních událostí (objekty chemického 

průmyslu, jaderně-energetická zařízení) se z důvodu usnadnění záchranných a likvidačních 

prací navíc zpracovávají vnější havarijní plány těchto objektů. [2] 

3.2 Operační středisko IZS 

Všechny složky IZS zajišťují provoz vlastního operačního střediska, které zabezpečuje 

v nepřetržitém provozu příjem jednotlivých tísňových linek a následně vyslání sil a pro-

středků na místo určení. Operační a informační střediska HZS ČR, která koordinují činnost 

jednotlivých složek IZS, jsou na základě zákona zřízeny jako stálé orgány pro koordinaci 

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

(OPIS) IZS, kterými jsou: 

 Operační středisko HZS kraje, 

 operační a informační středisko generálního ředitelství HZS ČR.  
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OPIS si vyměňují informace s operačními středisky základních složek IZS pro zpracování 

dokumentace IZS a informace nutné pro vzájemnou spolupráci. [3] 

3.3 Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru 

České republiky 

Hlavními úkoly operačních a informačních středisek HZS kraje je zabezpečit a koordino-

vat síly a prostředky HZS kraje při řešení mimořádných situací. Mezi hlavní úkoly OPIS 

HZS kraje patří: 

 Přijímání tísňových volání, za tímto účelem obsluhují také tísňovou linku  

150 a 112, prostřednictvím kterých může každý iniciovat systém IZS k zásahu 

v případě mimořádné události, 

 přijímání a vyhodnocování informací o mimořádné události, 

 zabezpečit v případě nutnosti vyrozumění základních a ostatních složek IZS, a vy-

rozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků dle dokumenta-

ce IZS, 

 zpracovávat informace o mimořádné události, 

 povolávat síly a prostředky HZS a jednotek požární ochrany, dalších složek IZS 

podle poplachového plánu IZS nebo podle požadavků velitele zásahu, 

 vyžadovat a organizovat osobní a věcnou pomoc dle požadavků velitele zásahu,  

 provést varování obyvatelstva na ohroženém území v případě, kdy hrozí nebezpečí 

z prodlení, 

 udržovat spojení s operačními středisky základních složek IZS a s ostatními slož-

kami IZS a místem zásahu, 

 vyhlašovat odpovídající stupeň poplachu při nasazování sil a prostředků, 

 spolupracovat při zpracovávání dokumentace IZS. 

Činnost OPIS HZS kraje je organizována v dvanáctihodinových směnách, kterou vykoná-

vají operační technici a operační důstojníci. [3] 
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4 POPLACHOVÝ PLÁN 

Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organiza-

ci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní ce-

lek. Rozlišujeme proto poplachové plány na úrovni krajské a ústřední. [5] 

4.1 Ústřední poplachový plán 

Ústřední poplachový plán obsahuje přehled sil a prostředků základních a ostatních složek 

včetně jejich počtu a využitelnosti podle druhů mimořádných událostí, které: 

 Byly vyčleněny a zařazeny do ústředního poplachového plánu základními složka-

mi, nebo  

 byly vyčleněny a zařazeny do ústředního poplachového plánu na základě dohod  

o plánované pomoci na vyžádání mezi generálním ředitelstvím a orgánem, který  

řídí ostatní složku, nebo 

 byly zařazeny do ústředního poplachového plánu na základě dohod o plánované 

pomoci na vyžádání mezi generálním ředitelstvím a ostatní složkou. 

Síly a prostředky složek, které jsou zařazeny v ústředním poplachovém plánu, mohou být 

taktéž zařazeny do poplachového plánu kraje, na jehož území jsou dislokovány  

nebo v poplachovém plánu kraje, na jehož území je interními předpisy orgánu, který řídí 

složku, určena územní působnost této složky. Využití sil a prostředků v rámci pomoci mezi 

kraji nebo přeshraniční pomoci podle zvláštního předpisu, je podmíněno souhlasem gene-

rálního ředitelství. [5]  

Použití ústředního poplachového plánu 

Ústřední poplachový plán integrovaného záchranného systému se použije, pokud 

v důsledku mimořádné události, krizové situace nebo bezpečnostní akce vznikne potřeba  

a jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro ústřední koordinaci záchranných a likvi-

dačních prací. Dále v případě, že hejtman kraje, starosta obce s rozšířenou působností,  

ředitel HZS kraje nebo velitel zásahu požádají prostřednictvím operačního a informačního 

střediska IZS kraje o pomoc a o síly a prostředky, kterými složky integrovaného záchran-

ného systému nedisponují a jsou potřebné k provedení záchranných a likvidačních prací  

při mimořádné události řešené samostatně v příslušném kraji. [5] 
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Pravidla pro zařazování a využívání 

Síly a prostředky základních a ostatních složek jsou do ústředního poplachového plánu 

zařazovány ve většině případech v ucelených skupinách, sestavách, četách, odřadech 

apod., které jsou schopny pod velením svého velitele samostatně vykonávat úkol, pro který 

jsou předurčeny. Úkoly jednotek jsou limitovány schopností vlastního logistického zabez-

pečení. Jestliže jednotka není logisticky plně soběstačná, je na pokyn operačního a infor-

mačního střediska generálního ředitelství nasazována jako samostatná organizační součást 

jiné soběstačné jednotky. V případě nasazování jednotek na jedno místo zásahu u mimo-

řádné události se jejich velitelé hlásí veliteli zásahu a jsou mu podřízeni.  

Pokud při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací má operační a informační 

středisko generálního ředitelství možnost volby z více podobně využitelných sil a pro-

středků, nasazuje přednostně síly a prostředky Hasičského záchranného sboru České  

republiky nebo doplňuje jednotky požární ochrany nezbytně nutnými silami a prostředky 

jiných složek IZS. [5] 

4.2 Poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje 

Poplachový plán IZS kraje se použije v momentě, kdy u mimořádné události musí společně 

zasáhnout dvě a více složek IZS. Plán obsahuje:  

 Spojení na základní a ostatní složky 

Jsou zde uvedena spojení na složky IZS v podobě telefonních čísel, rádiové a datové ko-

munikace, místa trvalé obsluhy a vedoucích složek. Výčet spojení na složky se dělí na zá-

kladě územní působnosti územně příslušných operačních středisek. 

 Přehled sil a prostředků ostatních složek 

Přehled sil a prostředků ostatních složek a přehled sil a prostředků pro provádění záchran-

ných a likvidačních prací zajištěných na základě smluvních vztahů je veden na HZS kraje  

a uložený je na operačních střediscích. HZS kraje dále také vede a zpracovává aktuální 

seznam vozidel složek. 

Případné změny ohlašují složky operačním střediskům, aby byla zachována aktuálnost 

informací obsažených v dokumentech „Výčet spojení na základní složky“ a „Přehled sil  

a prostředků ostatních složek a přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvi-

dačních prací na základě smluvních vztahů a způsob jejich povolávání“. 
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 Způsob povolávání a vyrozumívání 

Druh a způsob použití komunikačních prostředků k okamžitému vyrozumění nebo po-

volání oznamují HZS kraje vedoucí složek, členové krizových štábů, právnické a pod-

nikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního 

plánu. 

Vyrozumívání a povolávání vedoucích složek, členů krizových štábů obcí s rozšířenou 

působností a právnických a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního 

plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu přísluší územně příslušnému operačnímu 

středisku. 

Operační středisko kraje provádí vyrozumívání a povolávání vedoucích složek  

na úrovni kraje, členy krizového štábu kraje a právnické a podnikající fyzické osoby 

zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu za použití komu-

nikačních prostředků, a to za základě rozhodnutí hejtmana kraje, obce s rozšířenou  

působností nebo jím pověřené osoby. 

Žádost o povolání členů příslušného krizového štábu může dát též řídící důstojník HZS 

kraje za podmínek stanovených právním předpisem. [22] 
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5 ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

Armáda České republiky je hlavní složkou ozbrojených sil České republiky, které dále 

tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Vrchním velitelem ozbroje-

ných sil České republiky je prezident republiky Miloš Zeman. Armáda ČR je určena 

k obraně státu proti vnějšímu vojenskému napadení. Může se podílet na plnění úkolů 

v rámci operací k udržení či nastolení míru a k obraně v rámci závazků, které pro ČR vy-

plývají z Charty OSN, z Washingtonské smlouvy a z dalších mezinárodních smluv. 

V mimořádné situaci (v mírovém a nouzovém stavu, ve stavu ohrožení státu a ve válečném 

stavu) může vláda ČR povolat vojáky v činné službě k plnění úkolů PČR. Armáda ČR je 

povinna asistovat vyčleněnou nezbytnou částí sil při eliminaci nevojenských ohrožení, 

která pro jejich případný rozsah nemohou likvidovat k tomu určené orgány. Způsob pří-

pravy, výstavby a použití AČR stanovuje Vojenská strategie ČR. [4];[8] 

5.1 Organizační struktura Armády České republiky 

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

které se mohou slučovat do větších organizačních celků. Armáda České republiky je tvoře-

na těmito prvky: [24] 

                     Schéma 1 - Organizační struktura AČR [6] 

 

Velitelství pozemních sil  

Pozemní síly jsou určeny k vytváření a přípravě úkolových uskupení pozemních sil předur-

čených pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů na území České republiky  

i mimo něj a k plnění dalších úkolů stanovených zákony na teritoriu ČR. Mezi tyto taktické 

a operačně taktické úkoly patří především vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochra-

na komunikací, objektů a prostorů mimo oblast přímé bojové činnosti, monitorování situa-
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ce v přiděleném prostoru, udržování klidu a pořádku a ochrana civilního obyvatelstva při 

mírových a zahraničních operacích mimo území státu, posílení ochrany státní hranice, stře-

žení důležitých objektů na území ČR a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR. 

Jednotky pozemních sil plní také úkoly prevence a reakce na krizové situace v národním  

a aliančním rozsahu. Organizace jednotek umožňuje vytváření potřebných úkolových 

uskupení pro řešení taktických úkolů a operací částí nebo všemi silami pozemních sil, sa-

mostatně nebo v sestavě aliančního uskupení na území České republiky i mimo něj. 

Síly a prostředky pozemních sil AČR jsou nasazovány na vyžádání na podporu IZS.  

Armáda se podílela na záchraně lidských životů a majetku i při následných likvidačních 

pracích při povodních v letech 1997, 2002, 2009, 2010 a v červnu roku 2013. [8] 

    Schéma 2 - Organizační struktura pozemních sil [6] 
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Velitelství vzdušných sil 

Vzdušné síly Armády ČR zabezpečují suverenitu, obranyschopnost a územní celistvost 

České republiky a jejího vzdušného prostoru. Hlavním úkolem Vzdušných sil AČR je ob-

rana vzdušného prostoru státu. Jednotky a útvary vzdušných sil tento úkol plní v rámci 

integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO, v případě ohrožení je 

systém podpořen aktivací Národního posilového systému protivzdušné obrany. 

V míru vzdušné síly zabezpečují službu pátrání a záchrany (SAR), která je určena 

k vyhledávání a pomoci posádkám letounů v nouzi, leteckou záchrannou službu, lety  

ve prospěch Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), přepravu ústavních  

a vládních činitelů a jsou součástí integrovaného záchranného systému pro pomoc při kata-

strofách a živelních pohromách. Dále se vzdušné síly v mírových podmínkách podílejí  

na plnění úkolů, které vyplývají z přijatých zákonů a meziresortních dohod. [8] 

          Schéma 3 - Organizační struktura vzdušných sil [6] 

 

Velitelství výcviku – Vojenská akademie 

Vojenská akademie Vyškov zajišťuje rozvoj doktrinální soustavy v AČR, organizaci 

a provádění základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávání  

a výcviku důstojníků, praporčíků a rotmistrů a přípravy příslušníků Aktivní zálohy, 

k zajišťování modernizace a rozvoje výcvikových zařízení vojenských výcvikových pro-

storů AČR, simulačních a trenažérových technologií AČR a k plánování využití učebně 

výcvikových zařízení po výcvik jednotek a útvarů a druhů vojsk a sil AČR a NATO,  

vytváření podmínek po činnost součástí zahraničních armád. [8] 
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          Schéma 4 - Organizační struktura Velitelství výcviku – Vojenská akademie [6] 

 

5.2 Vývoj a reforma AČR pro řešení mimořádných událostí 

První reforma AČR začala 1. prosince 2003. Do této doby zajišťovaly záchranné a likvi-

dační práce na území ČR především záchranné a výcvikové základny, které byli rozmístě-

ny po celém území České republiky a jednotky z těchto základen byly chápány jako druho-

sledové jednotky IZS, které podporovaly, doplňovaly nebo v případě potřeby je střídaly. 

V prosinci roku 2003 vznikla 15. ženijní záchranná brigáda s velitelstvím v Bechyni. Pod 

tuto nově vzniklou brigádu přešly všechny záchranné a výcvikové základny, které se trans-

formovaly na záchranné prapory. Brigáda se tedy skládala ze 151. ženijního praporu  

Bechyně, 152. záchranného praporu Kutná Hora, 153. záchranného praporu Jindřichův 

Hradec, 154. záchranného praporu Rakovník, 155. záchranného praporu Bučovice, 156. 

záchranného praporu Olomouc a 157. záchranného praporu Hlučín. 

Záchranné prapory poskytovali podporu a doplňovaly základní složky IZS, před nasazením 

ostatních vojenských útvarů a zařízení. Vyžadování vojáků ve prospěch IZS probíhalo 

stejně jako dnes. Oprávněné osoby nebo instituce žádaly o nasazení jednotek AČR u Spo-

lečného operačního centra Ministerstva obrany. Rozdílem byla priorita útvarů, které byly 

nasazeny. Jako první byli na pomoc vysílány jednotky ze záchranných praporů. Pokud tyto 

síly a prostředky nestačily, tak o posílení dalšími vojáky žádalo OPIS GŘ HZS. Každý 

z praporů plnil úkoly na stanoveném území. Každý prapor disponoval 300 vojáky a speci-

ální ženijní technikou. [3];[12];[13]  

Druhá reforma Armády ČR proběhla na konci roku 2008. Ta změnila ženijní vojsko a zá-

sady použití armády při mimořádných situacích. Největší změnou bylo zrušení záchran-

ných praporů. Záchranné prapory v Jindřichově Hradci a Bučovicích se transformovaly  
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ve 44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci a 74. lehký motorizovaný prapor 

v Bučovicích. 157. záchranný prapor Hlučín byl předán včetně techniky Hasičskému  

záchrannému sboru ČR a 152. záchranný prapor Kutná Hora byl zrušen. Zbylé záchranné 

prapory se přeměnily na ženijní prapory, tedy 152. ženijní prapor Rakovník a 153. ženijní 

prapor Olomouc. Nově vznikly dvě samostatné záchranné roty, které se nacházely 

v posádkách Rakovník a Olomouc. 

Na základně rozhodnutí vlády byl ke dni 1. 1. 2009 již zmíněný 157. záchranný prapor 

začleněn do struktury Hasičského záchranného sboru ČR. Transformace se netýkala jen 

personálu ale i veškeré techniky. Hasičský záchranný sbor tak obdržel technikou, kterou  

do té doby nedisponoval, například požární tank. Po rozhodnutí vlády již neměl tento útvar 

jen krajskou působnost ale celorepublikovou. 

Od vzniku Armády ČR se možnosti nasazení k záchranným a likvidačním pracím postupně 

snižují, což je především zapříčiněno možností nasazení živé sily. Důvodem snížení jsou 

reformy, které proběhly v Armádě ČR od jejího vzniku v roce 1993. Nejvýznamnějším 

zásahem do velikosti armády, a tedy i do potencionálního počtu možných vojáků, byla 

profesionalizace a zrušení základní vojenské služby na základě zákona č. 585/2004 sb.,  

o branné povinnosti a jejím zajištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti  

1. 1. 2005. [3];[12];[13] 

Podpora civilních orgánů 

Jednou z funkcí armády ČR je podpora civilních orgánů. Armáda může být použita k pod-

poře IZS, při zásazích v případě živelních pohrom, technologické katastrofy nebo jiných 

závažných situacích. Armáda se může účastnit bezprostředních záchranných činností  

nebo následných likvidačních prací. Síly a prostředky mohou být využity pro podporu  

civilních orgánů při řešení krizových situací na území České republiky nebo při meziná-

rodních záchranných a humanitárních operacích. Zejména se zde nasazují zdravotnické, 

ženijní a chemické útvary a jednotky, které disponují potřebnými schopnostmi. V případě 

potřeby mohou být nasazeny i jednotky aktivních záloh. V neposlední řadě mohou být  

ozbrojené síly ČR využity k posílení Policie ČR při zajišťování ochrany státních hranic  

a k plnění úkolů služby pořádkové policie nebo ochranné služby.  
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V roce 2003 byla podepsána rámcová smlouva pro upřesnění a definování podmínek  

pro použití sil a prostředků AČR v rámci IZS mezi Ministerstvem vnitra ČR a Minister-

stvem obrany ČR o spolupráci v oblasti integrovaného záchranného systému. 

Armádu ČR lze použít na plánovanou pomoc na vyžádání při záchranných a likvidačních 

pracích jako statní složku IZS. Síly a prostředky AČR může vyžádat pouze OPIS GŘ HZS 

a mohou být nasazeny v souladu s dohodou. 

Mimo rámcové smlouvy byla uzavřena Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi 

Českou republikou, Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchran-

ného sboru České republiky a Českou republikou, Ministerstvem obrany – Generálním 

štábem Armády České republiky.     

Podstatnou součástí uvedené dohody je příloha Přehled sil a prostředků AČR vyčleněných 

ve prospěch integrovaného záchranného systému, kde jsou stanoveny jednotlivé odřady, 

dislokace útvarů, kdo tento odřad vyčleňuje, název odřadu, základní schopnosti odřadu, 

počty využitelné specializované techniky a zařízení osob, kapacity a časová kalkulace po-

hotovosti k výjezdu. [3];[9];[10];[11] 
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6 PŘEHLED SIL A PROSTŘEDKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, 

KTERÝMI PŘÍMO DISPONUJE MINISTERSTVO VNITRA-

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR PŘI ÚSTŘEDNÍ 

KOORDINACI ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ 

Mezi síly a prostředky AČR vyčleněných ve prospěch IZS patří tyto odřady: 

Odřady pro nouzové ubytování  

Základní schopností tohoto odřadu je převoz materiálu a vybudování nouzového tábora. 

Odřady mají k dispozici základnu humanitární pomoci s kapacitou 900 osob. 

Odřady pro evakuaci a humanitární pomoc  

Základní schopností tohoto odřadu je evakuace osob ze zátopových oblastí a převoz huma-

nitární pomoci a zásobování. 

Odřady pro pomoc technikou  

Základní schopností tohoto odřadu je vyprošťování vozidel při kalamitách na pozemních 

komunikacích. Odřady disponují těžkou technikou k vyprošťování vozidel. 

Odřady pro zabezpečení sjízdnosti  

Základní schopností tohoto odřadu je provádění zemních prací k zabezpečení průjezdnosti 

na komunikacích a ve městech. Dále přemostění komunikace do 20m při rozsáhlých po-

vodních, ke kterým má odřad k dispozici speciální techniku. 

Odřady pro terénní a zemní práce  

Základní schopností tohoto odřadu je rýhování, hloubení, navážka zeminy, podpora prová-

dění trhacích a demoličních prací při ledových povodních a jiné potřebě. 

 Odřady pro průzkum a detekci látek 

Základní schopností tohoto odřadu je epidemiologické šetření, odběr vzorků biologického 

materiálu nebo prostředí, identifikace biologických agens na místě, eventuálně přeprava 

vzorků do stacionárních laboratoří. Dále podíl na provádění leteckého radiačního průzku-

mu v prostoru činnosti a identifikace biologických agens. [5] 
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Odřady pro dekontaminaci techniky 

Základní schopností tohoto odřadu je dekontaminace techniky a terénu od biologických, 

chemických a radiologických látek. Pro tyto účely je vyčleněno celkem 6 odřadů. 

Odřady pro dekontaminaci osob 

Základní schopností tohoto odřadu je dekontaminace osob od biologických, chemických  

a radiologických látek. 

Zdravotnické odřady  

Základní schopností tohoto odřadu je zajištění karantény osob, izolace a léčení osob 

s vysoce nakažlivou nemocí nebo podezřením na ni na nejvyšším stupni úrovně technické-

ho zabezpečení. Dále posílení odborných kapacit ve stálých nemocnicích a zabezpečení 

přepravy raněných a nemocných rodiček. 

Veterinární odřady  

Základní schopností tohoto odřadu je provedení veterinárních opatření při vzniku nákaz 

zvířat, odchyt a imobilizace zvířat, provádění dekontaminace zvířat při nebezpečných ná-

kazách zvířat a lidí při jaderných a chemických haváriích. 

Letecké síly a prostředky pro záchranné práce  

Základní schopností je záchrana a evakuace osob, záchranné práce, vzdušný průzkum, pře-

prava osob, materiálu (humanitární pomoc) a záchranářských týmů/specialistů IZS, výcvik 

složek IZS. [5] 

Celkový přehled sil a prostředků AČR podle ústředního poplachového plánu je uveden 

v příloze III. 
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6.1 Zásady vyžadování a nasazování sil a prostředků Armády České re-

publiky. 

Vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k záchranným pracím 

Použití Armády ČR 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 náčel-

níka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy, 

 ministerstvo vnitra v souladu s Ústředním poplachovým plánem IZS prostřednic-

tvím OPIS GŘ HZS ČR, 

 hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným popla-

chovým plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje, 

 hasičský záchranný sbor kraje, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra jako ostatní 

pomoc. [7] 

Vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k likvidačním pracím 

Použití armád ČR mohou vyžadovat: 

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

 hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným popla-

chovým plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje, 

 velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, v ostatních přípa-

dech prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS, 

 hasičský záchranný sbor kraje, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra pro potřebu 

složek IZS jako ostatní pomoc. 

 

O použití armády k likvidaci následků pohromy nad rámec vyčleněných sil a prostředků 

AČR v ÚPP IZS rozhoduje vláda. [7] 
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DÍLČÍ ZÁVĚR 

V České republice je na ochranu obyvatelstva vytvořen integrovaný záchranný systém, 

jehož úkolem je koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události a při pro-

vádění záchranných a likvidačních prací. Tento systém tvoří základní a ostatní složky. Jed-

nou ze složek, která se podílí na záchranných a likvidačních pracích, je Armáda České  

republiky. Ta, jako ostatní složka, poskytuje pomoc na vyžádání. Armáda ČR vyčleňuje 

celkem 11 typů odřadů, které mohou být v případě potřeby nasazeny. Pro samotné vyžado-

vání sil a prostředků Armády ČR pak existují určité zásady, které upravují, kdo a jakým 

způsobem může použití Armády ČR vyžadovat. 
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7 CÍL PRÁCE A POUŽITÉ METODY 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je na základě sesbíraných informací provést analýzu vyčleněných 

sil a prostředků Armády České republiky využitelných při záchranných a likvidačních  

pracích pro vybranou mimořádnou událost. 

Dílčím cílem je na základě výsledků analýzy navrhnout případné změny a opatření  

ke zlepšení stávajícího stavu v oblasti nasazování sil a prostředků v rámci integrovaného 

záchranného systému. 

Použité metody 

V bakalářské práci byly pro zpracování tématu použity metody: literární rešerše, analýza, 

syntéza, sběr dat, dedukce. 

Pro zpracování teoretické části jsem využil vědomostí získaných během studia, interneto-

vých zdrojů, materiálů poskytnutých od vedoucího práce a studováním odborné literatury 

dostupné v knihovně Univerzity Tomáše Bati a v Moravské zemské knihovně v Brně, kde 

jsem získal široký pohled na danou problematiku. 

V praktické části jsem použil materiály vydané náčelníkem Generálního štábu Armády 

České republiky a materiály vydané MV-Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 

sboru České republiky. 

Praktická část vychází z provedení analýzy sil a prostředků Armády České republiky, které 

je možné využít při povodňových mimořádných událostech. K analýze byly taktéž využity 

poznatky z mimořádných událostí, jež postihly Českou republiku v minulých letech. 

Omezení práce 

Problematika použití sil a prostředků armády k záchranným a likvidačním pracím je velice 

obsáhlá. Z tohoto důvodu je práce zaměřena na konkrétní mimořádnou událost, u které je 

provedena analýza sil a prostředků armády. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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8 ANALÝZA SIL A PROSTŘEDKŮ ARMÁDY VYUŽITELNÝCH 

K ZÁCHRANNÝM A LIKVIDAČNÍM PRACÍM PŘI POVODNÍCH 

Cílem praktické části bakalářské práce bude zjistit možnosti a schopnosti sil a prostředků 

Armády České republiky, které jsou vyčleněny pro podporu IZS během povodňových mi-

mořádných událostí při provádění záchranných a likvidačních pracích. Hlavním úkolem 

bude získat ucelený přehled o skutečných počtech techniky, zařízeních a počtu vojáků, 

které může Armáda ČR poskytnout pro podporu IZS v případě vzniku povodňové mimo-

řádné události. 

Armáda ČR disponuje širokým spektrem technických prostředků a zařízení, které mohou 

vojenské jednotky použít jak k vojenským úkolům, tak i v nevojenských situacích pro pod-

poru IZS. Těmito prostředky disponují vyčleněné odřady Armády ČR, které mohou být při 

vzniku MU vyžádány. 

Počet nasazených SaP je ovlivněn rozsahem, závažností a délkou působení vzniklých po-

vodní. Proto není dopředu možné odhadnout počty potřebné techniky, jež bude pro zá-

chranné a likvidační práce potřeba využít. Analýza sil a prostředků tedy bude zaměřena  

na síly a prostředky, které jsou vyčleněny do 72 hodin od zaslání požadavku k vyžádání sil  

a prostředků. Mezi síly a prostředky, které poskytují integrovanému záchrannému systému 

nejvýznamnější podporu při vzniku povodní, můžeme zařadit následující odřady. 

8.1 Odřad k evakuaci osob při povodních 

Základní schopností tohoto odřadu je evakuace osob ze zatopených oblastí. Celkem 2 od-

řady, kdy každý zahrnuje pásový obojživelný transportér, tahač s podvalníkem a velitelský 

automobil. Výjezd maximálně do72 hodin po obdržení požadavku OPIS MV-GŘ HZS ČR. 

[5];[7];[28] 

Technika: 2x PTS 10, 2x tahač s podvalníkem, 2x velitelský automobil. 

Počet osob: 10 osob. [7];[28] 

 

Pásový obojživelný transportér PTS 10  

Pásový obojživelný transportér je určen pro přepravu automobilů a osob při překonávání 

vodních toků. [14] 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Maximální zatížení při jízdě na souší: 5 t. 

 Maximální ztížení při plavbě na vodě: 10 t. 

 Maximální rychlost břemenem na suchu  

a ve vodě: 42 km/h a 10 km/h. 

      

Automobil T-815 8x8 (tahač přívěsů) 

Automobil TATRA T-815 8x8 je určen jako tahač těžkých přívěsů a podvalníků typu P 32, 

P 50 a P 50 N pro převoz automobilní a tankové techniky na silnicích a v terénu. Při pře-

konávání těžkého terénu je možné v průběhu jízdy měnit přetlak v pneumatikách. Auto-

mobil má zabudované přídavné zařízení na práci se sněhovým pluhem, s buldozerovou 

radlicí a na vytahování je vybaven navíjecím zařízením. Tahač má rošt k upevnění stálé 

zátěže potřebné na tahání těžkých přívěsů. [15] 

ZÁKLADNÍ TECHNIKÉ ÚDAJE 

 Celková hmotnost: 25 700kg 

 Výkon: 265 kW 

 Brodivost: 1 400 mm 

 Ložná plocha: 4 310 × 2 305 × 980 mm 

 Max. hmotnost přívěsu – terén/ silnice: 

15 000/ 70 000 kg 

 

Podvalník P-50 N  

Nízko-plošinový přívěs P-50 N je šestinápravový přívěs s rovnou ložnou plochou, který je 

určený pro přepravu všech druhů materiálu kolové i pásové techniky a jiného materiálu  

do hmotnosti 50 tun. Přívěs lze použít k jízdě po silnici a v terénu bez velkých nerovností. 

Zadní část podvalníku umožňuje připojení dalšího brzdného nebo tlačného vozidla. [15] 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Rozměry (d×š×v):  

11 975 × 3 150 × 2 470 mm 

 Ložná plocha: 25,89 m3 

 Celková hmotnost: 16 200 kg 

 Max. celková hmotnost: 75 600 kg 

 Maximální rychlost: 60 km/h 

Obrázek č. 1 - PTS 10 [14] 

Obrázek č. 2 - T-815 8x8 [15] 

Obrázek č. 3 - Podvalník P-50 N[15] 
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8.2 Odřad k převozu humanitární pomoci a nouzovému zásobování 

Úkolem tohoto odřadu je převoz humanitární pomoci, zásobování a evakuace osob. Cel-

kem vyčleněny dva odřady. Výjezd odřadů maximálně do 72 hodin. [5];[7];[28] 

Technika: 2x nákladní automobil Tatra 810 (valník). 

Počet osob: 20 osob. [7];[28] 

Nákladní automobil tatra 810 

Tatra 810 (valník) je především určen pro přepravu osob, volně loženého i upevněného 

kusového materiálu nebo sypkého materiálu na valníkové plošině a vlečení přívěsů jak  

na silnici, tak i v obtížných terénních podmínkách. Automobil je uzpůsoben pro nakládání 

a přepravu vzdušnými transportními prostředky a dále pro námořní přepravu. [14] 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Rozměry (d×š): 7490×2550 mm 

 Max. hmotnost přívěsu: 12 000 kg 

 Max. hmotnost soupravy: 25 000 kg 

 Max. rychlost: 106 km/h 

 Hloubka brodu: 1200 mm 

 

8.3 Odřad k zabezpečení průjezdnosti na komunikacích a ve městech 

Úkolem tohoto odřadu je provádění zemních pracích k zabezpečení průjezdnosti na komu-

nikacích a ve městech. Celkem 2 odřady. Výjezd jednoho odřadu maximálně do 72 hodin 

po obdržení požadavku OPIS MV-GŘ HZS ČR. [5];[7];[28] 

Technika: 2x kolový nakladač, 2x tahač s podvalníkem, 4x automobil sklápěcí. 

Počet osob: 10 osob. [7];[28] 

Kolový nakladač KN-251 

Kolový nakladač KN-251 je speciální dvounápravové vozidlo, které má univerzální použi-

tí. Díky své konstrukci může být nakladač použit mimo jiné i ke zvedání a převážení těž-

kých břemen na krátké vzdálenosti a také může být použit jako vlečné vozidlo. [14] 

 

Obrázek č. 4 - Tatra 810 [14] 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Hmotnost: 24 930 kg 

 Výkon motoru: 169 kW 

 Délka včetně lopaty: 9 200 mm 

 Šířka včetně lopaty: 1 150 mm 

 Objem lopaty: 2,6 až 3,1 m³ 

 Osádka: 2 osoby 

 

 

Automobil T 815 6X6 sklápěčkový 

Sklápěčkový třínápravový automobil T 815 6x6 o vysoké průchodnosti s pohonem 

přední nápravy je určen pro přepravu různých nákladů v těžkých terénních podmín-

kách. Automobil disponuje dozadu a do stran sklopnou korbou. [14] 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Maximální výkon: 208 kW 

 Max. hmotnost nákladu: 15 000 kg 

 Celková hmotnost: 27 000 kg 

 Stoupavost při hmot. 27 000kg: 42,7% 

 Objem navršení: 9 m³ 

 

 

8.4 Odřad k provádění zemních prací 

Vyčleněny 2 odřady, jejichž úkolem jsou zemní práce jako např. rýhování, hloubení a na-

vážka zeminy. Výjezd jednoho odřadu maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku 

OPIS MV-GŘ HZS ČR. [5];[7];[28] 

Technika: 2x autorýpadlo UDS, 2x buldozer, 2x tahač s podvalníkem, 2x automobil sklá-

pěcí, 2x velitelský automobil. 

Počet osob: 14 osob. [7];[28] 

Univerzální dokončovací stroj UDS  

Tento stroj patří do skupiny speciálních ženijních strojů. Jedná se o hydraulické lopatové 

rypadlo, které je umístěné na podvozku T-815 6x6, je však možná i montáž například  

Obrázek č. 5 - KN-251 [14] 

Obrázek č. 6 - T 815 6X6 [14] 
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na podvozky vozidel typu KAMAZ, URAL nebo LIAZ. Jeho úkolem je úprava terénu, 

hloubení okopů a spojovacích zákopů, strhávání narušených objektů, výstavba hrází, pří-

padně odstraňování sutin. [15] 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Hmotnost: 21 800 kg 

 Obsluha: 2 osoby 

 Vodorovný dosah: 10,5 m 

 Hloubkový dosah: 6,5 m 

 Objem lžíce: 1,03 m³ 

 

 

 

Buldozer - Catepillar D5N 

Buldozer - Caterpillar D5N je určen k úpravě zeminy jako je rozrývání a hrnutí a tvorba 

ochranných valů. [15] 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Hmotnost: 12 738 kg 

 Maximální výkon: 90,3 kW 

 Šířka radlice: 3077 mm 

 Objem radlice: 2,6 m³ 

 Rozrývač – max. hloubka: 350 mm 

 

 

 

8.5 Odřad pro nouzové přemostění 

Schopností odřadu je přemostění komunikace do 20 m při rozsáhlých povodních. Vyčleně-

ny dva odřady. Výjezd jednoho odřadu maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku 

OPIS MV-GŘ HZ. [5];[7];[28] 

Technika: 4x automobil mostní, 2x velitelský automobil. 

Počet osob: 10 osob. [7];[28] 

Automobil mostní AM-50 

Automobil mostní AM-50 je speciální vozidlo, vybavené podpěrou, pokládacím a buldoze-

rovým zařízením. Speciální nástavba je namontována na podvozku T-815 8x8.  

Obrázek č. 8 - Catepillar D5N [16] 

Obrázek č. 7 - Autorýpadlo UDS [16] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 37 

 

Automobil je určen k přemosťování překážek o šířce 10 až 12,5 m a to mostem o jednom 

poli, dále ke stavbě mostu o více polích (max. 8 polí) pro přemostění překážky širší  

než 12,5 m. [14] 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Pohotovostní hmotnost: 25 900 kg 

 Délka vozidla: 12 000 mm 

 Délka mostního pole: 13 500 mm 

 Šířka mostního pole: 4 000 mm 

 Nosnost mostního pole: 50 000 kg 

 

 

8.6 Odřad k provádění trhacích a demoličních prací 

Odřad poskytuje podporu při provádění trhacích a demoličních prací při ledových povod-

ních a jiné potřebě. Výjezd odřadu maximálně do 72 hodin. [5];[7];[28] 

Technika: velitelský automobil, hydraulický nakladač, rypadlo. 

Počet osob: 6 osob. [7];[27] 

Nakladač-rýpadlo univerzální JCB 4CXSM APC TL PS 

Nakladač univerzální JCB 4 je určen k provádění základních zemních prací při plnění úko-

lů ženijního zabezpečení, zejména při těžbě a nakládání zeminy, hloubení výkopů, při 

úpravě terénu, budování nevýbušných protitankových zátarasů, pozemních staveb, okopů  

a krytů pro techniku, úpravě komunikací, zvedání břemen, manipulaci s paletami, odstra-

ňování závalů, sněhu a jiných překážek při údržbě cest, při likvidaci následků živelných 

pohrom, průmyslových havárií a provádění demoličních prací ženijními jednotkami AČR. 

[14] 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Hmotnost stroje: 8 660 kg 

 Výkon: 74,2 kW 

 Objem nakládací lopaty: 1,3 m³ 

 Max. hloubka těžby: 180 mm 

 Max. hloubkový dosah: 5 880 mm 

 Horizontální dosah: 6 540 m 

Obrázek č. 9 - AM-50 [14] 

Obrázek č. 10 - Nakladač JCB [14] 
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8.7 Odřad pro nouzové ubytování 

Činnost zabezpečuje Humanitární základna a stavební tým. Hlavním úkolem odřadu je 

převoz materiálu a vybudování nouzového tábora. Výjezd odřadu maximálně do 72 hodin. 

Celkem jsou vyčleněny dva odřady, z nichž každý zahrnuje materiální základnu humani-

tární pomoci s kapacitou 450 osob. Jedná se o stavebně ubytovací materiál bez výstrojního 

a týlového materiálu.  

Počet osob: 60 osob. [5];[7];[28] 

8.8 Letecké síly a prostředky pro záchranné práce 

Letecké síly a prostředky AČR jsou připraveny k plnění nenadálých úkolů ve prospěch IZS 

jako je záchrana a evakuace osob, záchranné práce, vzdušný průzkum, přeprava osob, ma-

teriálu (humanitární pomoc) a záchranářských týmů/specialistů IZS. [5];[7];[28] 

Technika: 

 1x vrtulník Mi -171Š, SAR Morava - v pohotovosti podle směrnice SAR. Doba po-

třebná pro poskytnutí sil a prostředků: 20 min – den, 30 min – noc. 

 1x vrtulník Mi-17, SAR Čechy - v pohotovosti podle směrnice SAR. Doba potřeb-

ná pro poskytnutí sil a prostředků: 180 minut - den i noc. 

 A-319CJ 

 C-295M 

Počet osob: 16 osob. [7];[28] 

MIL MI-17 

Střední víceúčelový dvoumotorový turbo-hřídelový vrtulník je určený k přepravě osob.  

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Výkon: 2x 1 435 kW 

 Max. rychlost: 250 km/h 

 Dolet: 500 km 

 Únosnost: 4000 kg 

 Hmotnost vrtulníku: 7 055 kg 

 Max. vzletová hmotnost: 13 000 kg 

 Praktický dostup: 4 500 m 

 Délka s otáčejícími se rotory: 25,23 m 

 

Obrázek č. 11 - MI-17 [14] 
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Vrtulník e vybaven vynikajícím navigačním a informačním systémem a moderními spojo-

vacími prostředky, které umožňují bezpečnou přepravu osob i za velmi nepříznivých pově-

trnostních podmínek jak ve dne, tak i v noci. [14] 

CASA C-295M 

Dvoumotorový turbovrtulový transportní letoun pro krátké a střední vzdálenosti pro pře-

pravu osob a materiálu. Přepravní kapacita letounu činí až 66 osob. Letoun je možné velmi 

rychle upravit pro leteckou přepravu, evakuaci zraněných a nemocných na nosítkách 

s odborným lékařským dozorem. [14] 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Délka: 24,5 m 

 Rozpětí křídel: 25,8m 

 Maximální rychlost: 576 km/h 

 Max. dolet bez zatížení: 5 630 km 

 Užitečné zatížení: 9 250 kg 

 Osádka: 2 osoby 

 Přepravní kapacita: 66 vojáků/24 lehá-

tek 

 

Výše uvedené odřady můžeme zařadit, co se týče pravděpodobnosti povolání při povodňo-

vé mimořádné události, mezi nejvíce významné.  

V další části budou rozebrány síly a prostředky AČR, které i když s menší pravděpodob-

ností mohou být využity k záchranným a likvidačním pracím. Jsou zde zařazeny z toho 

důvodu, kdy povodně ohrozí nebo postihnou jaderné zařízení, chovy zvířat, zoologické 

zahrady, velkochovy zvířat apod. 

8.9 Veterinární odřad 

Odřad se zaměřuje na epizootologické šetření a provedení veterinárních opatření při vzniku 

nákaz zvířat, odchyt a imobilizaci zvířat, dekontaminaci zvířat při nebezpečných nákazách 

zvířat a lidí. Dále odřad zasahuje při likvidaci následků živelných katastrof a havárií, zajiš-

ťuje odběr a odvoz vzorků a provádí činnosti spojené s dekontaminací zvířat a asanačními 

pracemi. Odřad je schopen zasáhnout do dvanácti hodin od obdržení požadavku OPIS. 

[5];[7];[28] 

 

Obrázek č. 12 - C-295M [14] 
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Technika 

 Speciální zásahové vozidlo a speciální odběrová technika 

 Souprava na odchyt zvířat a imobilizaci zvířat 

 Dekontaminační technika, izolační ochranné oděvy  

 Soupravy pro utrácení zvířat, drůbeže 

 Speciální veterinární technika, hermetické kontejnery 

Počet osob: 8 osob. [7];[28] 

8.10 Odřad pro dekontaminaci techniky 

Odřad provádí dekontaminaci techniky a terénu od biologických, chemických a radiolo-

gických látek. Celkem pro IZS vyčleněno šest odřadů, které jsou schopny zasáhnout  

do 24 hodin. [5];[7];[28] 

Technika: 12x automobil chemický rozstřikovací, 12x nákladní automobil T-815, 6x linka 

L-82. 

Počet osob: 42 osob. [7];[28] 

Linka-82 

Pomocí tohoto zařízení je možné provádět odmořování, dezaktivaci a dezinfekci rozměrné 

bojové techniky i běžných dopravních prostředků průjezdným způsobem. Linka-82 spolu-

pracuje s chemickým rozstřikovacím automobilem ARS-12M. Sací zařízení MZ-82 lze 

použít k přečerpávání vody a postřikový rám POR-82 slouží k nanášení dekontaminačních 

směsí a pracuje ve spojení s ACHR-90M. [14] 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

Sací zařízení MZ-82 

 Hmotnost: 3900 kg 

 Výška rámu: 3900 – 4500 mm 

 Šířka rámu: 4800 – 5400 mm 

 Výkon čerpadla: 1500 litrů/min. 

Postřikový rám POR-82 

 Hmotnost: 400 kg 

 Výška rámu: 3000 – 4400 mm 

 Šířka rámu: 3700 – 4300 mm 

 Pracovní kapacita zařízení: 50 vozidel/hod. 

Obrázek č. 13 - Linka-82 [14] 
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8.11 Odřad pro dekontaminaci osob 

Odřad provádí dekontaminaci osob od biologických, chemických a radiologických látek. 

Vyčleněno celkem 6 odřadů s nasazením do 24 hodin. [5];[7];[28] 

Technika: 6x automobil chemický rozstřikovací, 6x velitelský automobil, 6x souprava 

dekontaminace osob SDO, 18x T 815, 6x UAZ 469 CH. 

Počet osob: 66 osob. [7];[28] 

Chemický průzkumný automobil 469 CH 

Vozidlo UAZ 469 CH používá družstvo radiačního a chemického průzkumu ke zjišťování 

a měření úrovně radiace v terénu a ke zjišťování otravných a toxických látek. Dále je vozi-

dlo používáno k vytyčování prostorů a odběru kontaminovaných vzorků půdy. Ve vozidle 

se nachází automatický signalizátor úrovně radiace AS-67 a intenzimetr IT-65 pro prová-

dění radiačního průzkumu. [23] 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Hmotnost: 2 305kg 

 Rozměry: 4, 025 × 2,015 × 1,785 

 Rychlost průzkumu:  

- na silnicích: 40 – 50 km/h 

- v terénu: 30 – 40 km/h 

 Speciální vybavení: 

- automatický signalizátor otravných 

látek GSP-11 

- radiostanice 

- chemický průkazník CHP-71 

- intenzimetr IT-65 

 

Souprava pro dekontaminaci osob SDO 

Souprava pro dekontaminaci osob je určena k dekontaminaci a hygienické očistě jednotek, 

která pracuje v součinnosti s automobilem ACHR-90. Mezi základní prvky patří nafukova-

cí stany (svlékací, sprchovací, oblékací) s příslušenstvím, vodní soustavy, vyhřívací sou-

satvy (přísun tepla), elektrická soustava a přepravní rám. Pro přepravu soupravy se využívá 

TATRA 815 66 VN a chemický automobil rozstřikovací ACHR-90. [23] 

 

 

Obrázek č. 14 - UAZ-469 CH [23] 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Teplota oplachové vody ve sprchách: 38°C 

 Kapacita pracoviště při hygienické očistě:  

150 osob za hodinu 

 Kapacita pracoviště při dekontaminaci: 

120 osob za hodinu 

 Počet současně sprchovaných osob: 12 

 Rozměr přepravního rámu: 2,4 × 4,78 × 1,8 m 

8.12 Zdravotnický odřad 

Ve prospěch IZS odřad provádí tyto úkoly: 

 Izolace a léčba pacientů s vysoce nakažlivou nemocí nebo podezřením na ní, k to-

muto účelu využívá speciální infekční nemocnici v Těchoníně, 

 zabezpečuje přepravu raněných, nemocných a rodiček, 

 zabezpečení letecké evakuace osob, 

 zabezpečení péče o duševní zdraví, 

 posílení odborných kapacit ve stálých nemocnicích.  

Speciální infekční nemocnice je schopna zajistit karanténu pro 30 osob. Akutní lůžkovou 

péči pro 6 osob. Akutní lůžkovou péči intenzivní 2. stupně pro 2 osoby. [5];[7];[28] 

Technika: automobil sanitní LR 130. [7];[28] 

Zdravotnický terénní automobil Land Rover 130 

Speciální zdravotnická nástavba je určena k přepravě raněných a nemocných v terénu a po 

komunikacích.  

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Maximální hmotnost: 3 500 kg  

 Výkon motoru: 83 kW 

 Maximální rychlost: 126 km/h 

 Počet sedících přepravovaných raněných:      

6 osob                                      

 Počet ležících přepravovaných raněných:  

4 osoby 

 

Obrázek č. 15 - SDO [23] 

Obrázek č. 16 - LR 130 [14] 
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Nástavba je instalována na podvozku zdravotnického terénního automobilu LAND 

ROVER DEFENDER 130 TDi SINGLE CAB, který je vyráběn podnikem MEDTEC - 

VOP, spol. s r.o. Hradec Králové, speciální nástavbu vyvinul Výzkumný ústav vojenského 

zdravotnictví v Hostivicích. Nástavba obsahuje speciální prostředky, jako např. automatic-

ký dýchací přístroj, akumulátorovou odsávačku, vyprošťovací nástroj VRVN 1-220 

k prorážení, prosekávání a stříhání karoserií vozidel a elektrický naviják. [14] 
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VÝSLEDKY ANALÝZY 

Analýza se zaměřuje na síly a prostředky, které jsou vyčleněny do 72 hodin od zaslání po-

žadavku k vyžádání sil a prostředků. 

V tabulce níže je uveden přehled o počtech osob a techniky, které mohou jednotlivé odřady 

poskytnout při vzniku povodňové mimořádné události ve prospěch IZS.  

Tabulka 1 - Přehled o počtech osob a techniky Zdroj: vlastní zpracování 

Název odřadu 
Počet 

odřadů 

Počet kusů 

techniky 
Počet osob 

Doba pro 

nasazení 

Odřad k evakuaci osob při 

povodních 
2 6 10 72 hod. 

Odřad k převozu humanitární 

pomoci a nouzovému zásobo-

vání 

2 2 20 72 hod 

Odřad k zabezpečení průjezd-

nosti  
2 8 10 72 hod. 

Odřad k provádění zemních 

prací 
2 10 14 72 hod. 

Odřad pro nouzové přemostění 2 6 10 72 hod. 

Odřad k provádění trhacích a 

demoličních prací 
1 2 6 72 hod. 

Odřad pro nouzové ubytování  2 2 60 72 hod. 

Letecké síly a prostředky 1 4 16 
20 min – den 

30 min – noc 

Veterinární odřad 2 2 8 24 hod. 

Odřad pro dekontaminaci 

techniky 
6 30 42 24 hod 

Odřad pro dekontaminaci osob 6 42 66 24 hod. 

Zdravotnický odřad 5 17 7 12-72 hod. 
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V další tabulce jsou uvedeny celkové počty odřadů, kusů techniky a osob, které lze využít 

k záchranným a likvidačním pracím při povodňové mimořádné události. 

Tabulka 2 – Celkový přehled o počtu sil a prostředků Zdroj: vlastní zpracování 

Celkový počet odřadů Celkový počet techniky Celkový počet osob 

33 131 269 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že Armáda ČR je v případě vzniku povodňové mimořád-

né události schopna poskytnout ve prospěch IZS až 131 kusů techniky a 296 osob. 

Většina odřadů je schopna zasáhnout na místě události do 72 hodin. Tato doba vyplývá 

z dislokace současných záchranných rot. 

Schopnosti nasazovaných sil a prostředků Armády 

Síly a prostředky vyčleněné armádou při povodních jsou schopny poskytnout pomoc při: 

 evakuaci osob ze zatopených oblastí, 

 zabezpečení průjezdnosti na komunikacích, 

 provádění zemních prací, 

 budování nouzového přemostění, 

 podpoře provádění trhacích a demoličních prací, 

 letecké evakuaci a přepravě raněných a nemocných, 

 provádění leteckého průzkumu a vyhledávání osob,  

 letecké přepravě zdravotnického personálu, 

 provádění dekontaminace osob a techniky, 

 zajištění karantény a jejich osob, 

 vzniku nákaz u zvířat, jejich odchytu, odběru a vyšetření vzorků a jejich likvidaci. 
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9 NASAZENÍ ARMÁDY PŘI POVODNÍCH V ROCE 2009 

V roce 2009 přinesly dlouhotrvající deště do mnoha míst České republiky zkázonosné  

povodně. Zpočátku byly ohroženy jižní Čechy a později se nebezpečí přesunulo také  

na severní Moravu. Ve čtvrtek 25. června 2009 bylo svoláno předsedou vlády mimořádné 

jednání bezpečnostní rady státu k řešení situace v zaplavených oblastech. Vláda ČR se 

usnesla a svým nařízením č. 204/2009 ze dne 25. června 2009 povolala vojáky AČR 

k likvidaci následků povodní. Vláda vyčlenila 54 miliónů korun na pomoc postiženým 

oblastem a rozhodla také o nasazení až 1000 vojáků.  

Následující den začaly vojenské jednotky pomáhat složkám IZS zejména na Novojičínsku 

a Jesenicku. Později se nasazení vojáků rozšířilo i do dalších míst. [19];[20] 

Armáda se podílela především na těchto činnostech: 

 odstraňování a odvoz překážek, 

 rozebírání konstrukcí, 

 demolicích domů, 

 provizorních opravách,  

 záchraně majetku, 

 výstavbě provizorních mostů. [19]  

Stavba mostních provizorií 

Stavba provizorních mostů během povodní a odstraňování jejich následků patří mezi stě-

žejní práce. Na výstavbě provizorních mostů se na základě požadavků hejtmanů jednotli-

vých krajů zasažených povodněmi a starostů postižených obcí během povodní v roce 2009 

podíleli všechny útvary ženijní brigády. Mosty byly odebírány ze skladů Správy státních 

hmotných rezerv. 

Při výstavbě byl ve velké míře využíván automobil mostní AM-50, univerzální dokončo-

vací stroj a jeřáb AV 15 a AD 28. 

Stavba provizorních mostů není vždy jednoduchou záležitostí. Výstavbě předchází zpraco-

vání projektové dokumentace ze strany Armády ČR. Z důvodu stržení přístupových cest je 

také zkomplikovaný průjezd těžké ženijní techniky. Aby mohly práce na výstavbě nového 

mostu započít, využívají se mostní automobily AM 50, díky kterému je potřebný materiál 

pro stavbu mostního provizoria dopravován na opačný břeh, ze kterého lze pak stavbu pro-

vizorního mostu uskutečnit. [20] 
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Místa nasazení vojenských jednotek: 

Armáda během povodní působila celkem v 5 krajích na území 22 obcí. 

 Moravskoslezský kraj: Bludovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Nový Jičín, Šenov  

u Nového Jičína, Ženklava, Životice 

 Olomoucký kraj: Bernartice, Hranice, Nová Červená Voda, Olomouc, Polom 

 Ústecký kraj: Dolní Habartice, Veselé 

 Liberecký kraj: Jilemnice 

 Jihočeský kraj: Bavorov, Bechyně, Husinec, Malenice, Prachatice, Třešovice,  

Záblatí [20] 

Tabulka 3 – Souhrnné informace o pomoci [20] 

Celkové informace o pomoci AČR při likvidaci následků povodní 2009 

Počet nasazených osob: 8020 

Počet odpracovaných hodin: 80 200 

Počet nasazených kusů techniky: 2047 

Počet odpracovaných motohodin: 12 416 

Počet vystavěných provizorních mostů: 14 

 

Červnové povodně v roce 2009 jsou ukázkou toho, jak nezbytné je zapojení armády  

do záchranných a likvidačních prací a bez její pomoci by se Integrovaný záchranný systém 

nejspíš neobešel. V případě potřeby je schopna nasadit stovky kusů techniky a tisíce osob. 

Při likvidaci následků hraje významnou roli i psychologický aspekt. Povodně nezasáhnou 

jen osoby, kterých se událost přímo týká, ale i ty, kteří pomáhají. Pro oběti povodní  

neznamená přítomnost vojáků jen pomoc fyzickou, ale i psychickou. Po odchodu vojáků 

se může psychický stav postižených zhoršit. Tyto pocity a emoce ale zasahují i ty, kteří 

pomáhají. Pokud dojde k převelení vojáků a ti musejí odejít od rozdělané práce, působí to 

negativně jak na postižené, tak na vojáky. Je tedy velice důležité, aby řídící pracovníci 

krizových center zvažovali tyto skutečnosti a o pomoci rozhodovali co nejlépe.  
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Při povodních v roce 2009 byla Armáda ČR kritizována za zdlouhavou reakci při vyžádání 

pomoci, která znamenala prodlevy při nasazení osob a techniky. Nicméně starostové obcí  

a starostové ORP nepostupovali vždy v souladu s dokumenty, které vydal náčelník Gene-

rálního štábu Armády ČR. Proto je žádoucí, aby příslušní zástupci krajů a obcí byli předem 

seznámeni se způsobem nasazování AČR, příp., aby vlastní proces vyžádání pomoci byl 

upraven na základě zkušeností z těchto povodní. [19];[20] 

Nasazené útvary při povodních v roce 2009: 

 Velitelství 7. mechanizované brigády Hranice 

 Spojovací rota 7. mechanizované brigády Hranice 

 71. mechanizovaný prapor Přáslavice 

 72. mechanizovaný prapor Hranice 

 73. tankový prapor Přáslavice 

 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice 

 Velitelství 15. ženijní brigády Bechyně 

 151. ženijní prapor Bechyně 

 152. ženijní prapor Rakovník 

 153. ženijní prapor Olomouc 

 101. spojovací prapor Lipník nad Bečvou 

 102. průzkumný prapor Prostějov 

 Samostatná záchranná rota Olomouc 

 Samostatná záchranná rota Rakovník 

 23. základna vrtulníkového letectva Přerov 

 Středisko obsluhy výcvikových zařízení Libavá 

 Správa letiště Pardubice 

 Vojenské zařízení Štěpánov 

 Polní nemocnice Olomouc 

 141. zásobovací prapor Pardubice 

 Katedra ženijních technologií Univerzity obrany Brno 

 Vojenský hydrometeorologický a kartografický ústav Dobruška [20] 
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10 VYHODNOCENÍ 

Z výsledků provedené analýzy sil a prostředků Armády České republiky lze konstatovat, 

že Armáda České republiky je se svými silami a prostředky schopná plnit své trvalé závaz-

ky vůči integrovanému záchrannému systému a díky širokému spektru technických  

prostředků a vybavení je připravena účinně reagovat na vzniklé mimořádné události. 

Vyčleněné odřady Armády ČR disponují záchrannou a ženijní technikou, která má při od-

straňování následků povodní nezastupitelnou úlohu a pro podporu integrovaného záchran-

ného systému je pomoc těchto sil a prostředků velmi významná. Lze konstatovat, že celko-

vé počty osob a kusů techniky, které jsou vyčleněny pro podporu integrovaného záchran-

ného systému, jsou schopny se během povodňové mimořádné události podílet na širokém 

spektru prací a plnit téměř všechny potřebné činnosti.  

10.1 Návrhy na zlepšení a doporučení 

 Zkrátit dobu potřebnou pro aktivaci jednotlivých odřadů AČR ve prospěch IZS  

při vzniku mimořádné události. 

 Modernizace a nákup nové techniky pro zlepšení akceschopnosti. 

 Navýšit počet sil a prostředků, které by byla AČR schopna vyčlenit ve prospěch 

IZS.  

 Lepší informovanost správních orgánů o postupu při vyžadování sil a prostředků 

Armády ČR. 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 50 

 

ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zpracována na téma „Analýza sil a prostředků Armády České repub-

liky využitelných k záchranným a likvidačním pracím“ se zaměřením na konkrétní mimo-

řádnou událost. Armáda České republiky je ozbrojenou složkou, jejíž hlavním úkolem je 

obrana státu před vnějším napadením. Tato práce poukazuje na další významný úkol, který 

Armáda ČR plní, a tím je podpora civilních orgánů při vzniku mimořádných událostí. 

V úvodu teoretické části byl rozebrán vývoj ochrany obyvatelstva v České republice a vy-

mezen legislativní rámec v této oblasti. Dále zde byl charakterizovaný integrovaný  

záchranný systém, jehož úkolem je koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné 

události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Integrovaný záchranný systém 

tvoří základní a ostatní složky. Armáda ČR je jednou z ostatních složek a v případě potřeby 

poskytuje pomoc na vyžádání. Pro samotné vyžadování sil a prostředků Armády ČR pak 

existují určité zásady, které upravují, kdo a jakým způsobem může tyto síly a prostředky 

vyžadovat.  

Na začátku praktické části jsem vymezil síly a prostředky Armády ČR, které mohou být 

využity k záchranným a likvidačním pracím při povodňové mimořádné události a věnoval 

se základní charakteristice těchto sil a prostředků. Poté jsem vytvořil celkový přehled  

o počtech kusů techniky, zařízení a osob, které Armáda ČR ve prospěch IZS pro povodňo-

vé mimořádné události vyčleňuje. Dále je v práci popsána činnost Armády ČR při povod-

ních, které postihly Českou republiku v roce 2009. Tato událost je jednou z mnoha, která 

poukazuje na fakt, jak nezbytné je zapojení Armády ČR pří záchranných a likvidačních 

pracích a bez její pomoci by se integrovaný záchranný systém pravděpodobně neobešel. 

Armáda ČR při těchto povodních nasadila na likvidaci následků tisíce osob a stovky kusů 

techniky. 

Závěrem praktické části je celkové vyhodnocení sil a prostředků při povodňové mimořád-

né události, kde jsem došel k závěru, že Armáda ČR je schopna se během povodňové mi-

mořádné události podílet na širokém spektru prací a plnit téměř všechny potřebné činnosti. 

Nakonec jsou uvedeny vlastní návrhy, které mohou zlepšit aktuální situaci v problematice 

zapojování Armády ČR ve prospěch integrovaného záchranného systému. Mezi tyto ná-

vrhy jsem zařadil zkrácení doby potřebné pro aktivaci jednotlivých odřadů Armády ČR  

ve prospěch IZS a modernizaci a nákup nové techniky pro zlepšení akceschopnosti. 

Závěrem lze konstatovat, že vytyčený cíl bakalářské práce byl splněn. 
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