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Scénáře pro nasazování příslušníků Armády České republiky  
pro potřeby Policie České republiky 
 
Anotace 
 
Příspěvek se týká rámce, technických podrobností, legislativního pokrytí  součinnost s dalšími 
aktéry v případě použití sil a prostředků Armády České republiky při mimořádné a krizové 
situaci nevojenského charakteru. 
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The contribution concerns the framework, technical details, legislative coverage, 
cooperation with other actors in case of using forces and resources of the Army of the Czech 
Republic in emergency and crisis situations of non-military nature. 
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Použití Armády České republiky při mimořádné a krizové situaci nevojenského charakteru 
 
Nasazování příslušníků Armády České republiky (AČR) pro potřeby Policie České republiky 
upravuje „Směrnice náčelníka Generálního štábu Armády České republiky k nasazování sil 
a prostředků Armády České republiky v rámci integrovaného záchranného systému 
a k plnění úkolů Policie České republiky2“ (PČR) stanovuje podmínky a zásady nasazování sil 
a prostředků Armády České republiky k provádění záchranných prací při pohromách nebo 
jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo 
životní prostředí nebo k likvidaci následků pohromy, k odstranění jiného hrozícího nebezpečí 
za použití vojenské techniky, k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany a k plnění úkolů 
Policie České republiky. 
 
Opatření této Směrnice vychází z ustanovení platných právních předpisů (norem), 
meziresortních dohod a vnitřních předpisů. 
 
1. Použití Armády České republiky v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách3 
 
Armáda České republiky plní úkoly uvedené dle paragrafu: 
 
§ 9 zákona č. 219/1999 Sb.: 
 
1) Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji 
proti vnějšímu napadení. 
 
2) Ozbrojené síly plní též úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České 
republiky o společné obraně proti napadení. 
 
3) Další úkoly armády, Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže jsou 
stanoveny v části třetí, čtvrté a páté. 
 
§ 10 zákona č. 219/1999 Sb.:  
 
1) Ozbrojené síly spolupracují s cizími ozbrojenými silami na základě mezinárodních smluv. 
 
2) Ozbrojené síly se podílejí na činnostech ve prospěch míru a bezpečnosti, a to zejména 
účastí na operacích na podporu a udržení míru, záchranných a humanitárních akcích; do 
těchto operací a akcí se mohou vojáci v činné službě vysílat i jako jednotlivci. 
 
3) Ozbrojené síly se mohou zúčastňovat vojenských cvičení spolu s cizími ozbrojenými silami 
na území České republiky nebo v zahraničí. 

                                                           
2
 Směrnice náčelníka Generálního štábu Armády České republiky k nasazování sil a prostředků Armády České 

republiky v rámci integrovaného záchranného systému a k plnění úkolů Policie České republiky, č. j. 325-
7/2013-1160, Praha 2013. 
3
 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 
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Dále ji lze použít: 
 

 k plnění úkolů Policie České republiky, pokud síly a prostředky (SaP) Policie České 
republiky nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, a to na dobu 
nezbytně nutnou podle 14, odst. 1 písm. b) zákona č. 219/1999 Sb. a podle § 22 zákona 
č. 273/2008 Sb.4, 

 k záchranným pracím při pohromách, nebo při jiných závažných situacích ohrožujících 
životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, nebo k likvidaci 
následků pohromy podle § 14 až § 17 zákona č. 219/1999 Sb., 

 k leteckému monitorování pohromy a monitorování radiační a chemické situace 
(§ 17 zákona č. 219/1999 Sb.), 

 k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky (§ 14, písm. d) 
a § 18 zákona č. 219/1999 Sb.), 

 k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany (§ 14, písm. k) a 19 zákona č. 219/1999 Sb.), 
 k zabezpečení letecké zdravotnické dopravy (§ 14, písm. f) a § 21 zákona č. 219/1999 

Sb.), 
 k zajištění letecké služby pátrání a záchrany (§ 14, písm. h) a § 23 zákona č. 219/1999 

Sb.), 
 k zabezpečení letecké přepravy humanitární a zdravotnické pomoci, (§ 14 a § 24, písm. 

a) zákona č. 219/1999 Sb.). 
 
2. Zásady vyžadování a nasazování sil a prostředků Armády České republiky k plnění úkolů 
v rámci integrovaného záchranné sboru a plnění úkolů Policie České republiky 
 
2.1 Vyžadování a nasazování sil a prostředků Armády České republiky k záchranným pracím 
 
Použití Armády České republiky mohou vyžadovat: 
 
 hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u Nejvyššího 

generálního štábu Armády České republiky (§ 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb.), 
 hejtmani krajů a starostové obcí nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany, 

hrozí-li nebezpečí z prodlení, u velitele vojenského útvaru (VÚ) nebo u náčelníka 
vojenského zařízení (VZ), které jsou nejblíže místu pohromy (§ 16 odst. 2 zákona 
č. 219/1999 Sb.), 

 Ministerstvo vnitra v souladu s Ústředním poplachovým plánem integrovaného 
záchranného systému (ÚPP IZS) prostřednictvím Operačního informačního střediska 
(OPIS) Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb.5), 

 hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným poplachovým 
plánem integrovaného záchranného systému prostřednictvím OPIS integrovaného 
záchranného systému kraje (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb.), 

                                                           
4
 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

5
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 
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 velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek integrovaného záchranného 
systému, v ostatních případech prostřednictvím místně příslušného OPIS integrovaného 
záchranného systému (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb.), 

 hasičský záchranný sbor kraje, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra jako ostatní pomoc 
(§ 22 zákona č. 239/2000 Sb.). 

 
2.2 Plánovaná pomoc na vyžádání 
 
 Plánovaná pomoc na vyžádání se poskytuje při provádění záchranných a výjimečně 

i likvidačních prací, pokud je neprodlené provedení příslušných likvidačních prací po 
provedení záchranných prací nezbytné.  

 O rozsahu poskytnutí pomoci vyčleněnými silami a prostředky Armáda České republiky 
rozhodne na základě delegované pravomoci zástupce náčelníka generálního štábu 
ředitele společného operačního centra Ministerstva obrany (zástupce náčelníka 
Generálního štábu – Ř SOC Ministerstva obrany), v jeho nepřítomnosti velící generál. 
Následně informuje náčelníka generálního štábu (NGŠ) Armády České republiky. 

 
3. Vyžadování a nasazování sil a prostředků Armády České republiky k odstraňování jiného 
hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky 
 
Použití Armády České republiky mohou vyžadovat: 
 
 Vedoucí správních úřadů, orgánů územní samosprávy právnických osob a požární 

ochrany. 
 Oprávněné osoby vyžadují vojenskou techniku s nezbytně nutnou obsluhou, pokud 

nemají potřebnou techniku k odstranění takového ohrožení, u náčelníka Generálního 
štábu Armády České republiky (§ 18 zákona č. 219/2000 Sb.). 

 
O nasazení sil a prostředků Armády České republiky k odstraňování jiného hrozícího 
nebezpečí za použití vojenské techniky rozhoduje na základě delegované pravomoci 
zástupce náčelníka Generálního štábu – ředitele společného operačního centra Ministerstva 
obrany, který následně informuje náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. 
Náčelník Generálního štábu Armády České republiky o použití vojenské techniky informuje 
ministra, který následně informuje vládu. 
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Vyžádání sil a prostředků Armády České republiky v případě nehrozí-li nebezpečí z prodlení. 
 

 
 
Vyžádání sil a prostředků Armády České republiky v případě hrozí-li nebezpečí z prodlení 
(§ 16 odst. 5 zákona č. 219/1999 Sb.). 
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O použití Armády České republiky k likvidaci následků pohromy nad rámec vyčleněných sil  
a prostředků Armády České republiky v ÚPP integrovaného záchranného systému rozhoduje 
vláda (§16 zákona č. 219/1999 Sb.). 
 

 
 
4. Působnost vyčleněných sil a prostředků Armády České republiky 
 
Vyčleněné sil a prostředků Armády České republiky mají celorepublikovou působnost. Po 
obdržení požadavku od oprávněných funkcionářů (osob) na nasazení sil a prostředků Armády 
České republiky upřesní zástupce náčelníka Generálního štábu – ředitele společného 
operačního centra Ministerstva obrany (v jeho nepřítomnosti velící generál) rozsah 
poskytnutí pomoci. 
 
5. Odřady 
 
Na území celé České republiky jsou vybudovány takzvané odřady, vojenské celky dočasně 
organizované ke splnění určitého bojového či jiného úkolu. Síla a složení odřadu se řídí jeho 
určením. Obvykle se skládá z jednotek různých druhů vojsk. 
 
Přílohou této seminární práce jsou odřady umístěné na území České republiky. 
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6. Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 – 20206 
 
Jedná se o koncepci rozvoje na čtyři roky, kterou vypracovalo Policejní prezidium České 
republiky. Tento dokument prakticky nezmiňuje tradiční úkoly policie, ale apeluje na 
schopnost čelit aktuálním vnějším hrozbám. V úvodu upozorňuje na skutečnost, že policisté 
nemají kapacitu řešit běžnou kriminalitu, že policie tedy není schopna čelit ani rizikům, která 
dnes a denně straší občany z médií. Jde zejména o rizika spojená s terorismem, 
extremismem a kybernetickými útoky, dále Islámským státem, krizí na Ukrajině, ale 
i drogovou mafií a organizovaným zločinem a v neposlední řadě s migrací. 
 
Zpráva mimo jiného upozorňuje i na domácí problémy. Kriticky hodnotí omezené možnosti 
policie směrem ke dvěma mediálně nejdiskutovanějším událostem posledních let: požáru 
a výbuchu ve skladovém objektu v obci Vlachovice-Vrbětice v okrese Zlín7 a útok tzv. 
aktivního střelce, motivovaný jeho špatným psychickým stavem8.  
 
Události související s výbuchem uskladněné munice ve Vrběticích, prověřily součinnost 
složek integrovaného záchranného systému České republiky. V důsledku těchto událostí byly 
složky integrovaného záchranného systému vystaveny zcela unikátní situaci jen těžko 
srovnatelné s jakýmikoli událostmi mimo válečné stavy. Zároveň se při těchto událostech 
projevilo nedostatečné personální zajištění zúčastněných součástí policie (Pyrotechnická 
služba, služba pro zbraně a bezpečnostní materiál) a také obecný nedostatek personálních 
rezerv pro zvládání obdobných mimořádných událostí. 
 
Pyrotechnici se 20. října ve Vrběticích, části obce Vlachovice na Zlínsku, při průzkumu dostali 
až k epicentru výbuchu. Termokamerou změřili teplotu, která v několika doutnajících 
ohniscích byla stále až 140 stupňů Celsia. 
 
Zpráva dále konstatuje, že nikdo na světě nemůže občanům zaručit, že se nebudou opakovat 
Vrbětice nebo Uherský Brod. Rozšíření sil, prostředků a kapacit policie je tak v této situaci 
jedinou a správnou variantou, jak jejímu vedení umožnit, aby mohlo v maximální možné míře 
a s maximální efektivitou vynaložit všechny dostupné a vhodné prostředky na předcházení 
a řešení všech událostí a bezpečnostních výzev, jež nás v následujících letech bezesporu 
čekají. 

                                                           
6
 Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020, vydalo Policejní prezidium České republiky, Praha, 

květen 2016. 
7
 Došlo k požáru a výbuchu ve skladovém objektu v obci Vlachovice-Vrbětice v okrese Zlín, následně došlo 

k výbuchu dalšího skladu munice v tomto areálu. Objekty jsou od sebe vzdáleny cca 1 km a jsou pronajaty 
stejné společnosti. 
8
 Tragická událost v Uherském Brodě, při níž střelec usmrtil osm jemu neznámých náhodně vybraných osob. 
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7. Závěr 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že Armáda České republiky hraje zásadní roli při řešení 
mimořádných a krizových situacích.  
 
K plnění uvedených úkolů musí být připraveni vojáci z povolání, vojáci v záloze, příslušníci 
aktivních záloh – povolaní na vojenské nebo výjimečné vojenské cvičení, a ti občanští 
zaměstnanci vojenské správy, kteří mají předpokládanou činnost zakotvenou v pracovní 
smlouvě; musí mít odborné schopnosti, být řádně vybaveni a vystrojeni především 
speciálními ochrannými prostředky, potřebnou technikou a materiálem. 
 
8. Zdroje 

 
Tato studie byla zpracována s využitím těchto podkladů: 
 
 zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, 
 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 
 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, 
 koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020, vydalo Policejní prezidium České 

republiky, Praha, květen 2016, 
 prezentace Krajského vojenského velitelství od pplk. Ing. Bedřicha Koubka,  
 osobních konzultace s Ing. Ľudovítem Šikorským (pracovníkem krizového řízení 

– tajemníkem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Slaný). 
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Příloha 
 
Odřady pro pomoc technikou 
 

Dislokace –  
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad cvičí 

a zabezpečuje  

Název 
odřadu –  
kód typu 

zdroje 

Základní 
schopnost 
odřadu –  

slovní popis  

Počty využitelné 
specializované techniky 

a zařízení, osob, 
kapacita 

Předpokládané nasazení 

Bechyně 
Jihočeský kraj 
  

Armáda České 
republiky 
151.  
ženijní prapor 
  

Vyprošťovací 
odřad 
 

Vyproštění 
vozidel při 
kalamitní 
situaci 
na 
komunikacích 
  

1x vyprošť. T 72 
+ 1x tahač + podvalník,  
nebo 
1x AV 15 T815 
+ 1x velitelský automobil  
  
4 osob 

Výjezd jednoho odřadu maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku operačního  
a informačního střediska Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky (odřad určený k plnění úkolu dle interního 
harmonogramu Armády České republiky).  
 
Výjezd dalšího odřadu po dohodě operačního a informačního střediska Ministerstva 
vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  
se společným operačním centrem Ministerstva obrany Olomouc 

Olomoucký kraj 
  

Armáda České 
republiky 
153.  
ženijní prapor 

Vyprošťovací 
odřad 
  

Vyproštění 
vozidel při 
kalamitní 
situaci  
na 
komunikacích 
  

1x vyprošť. T 72 
+ 1x tahač + podvalník,  
nebo 
1x AV 15 T815 
+ 1x velitelský automobil 
  
4 osob 
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Odřady pro nouzové ubytování 
 

Dislokace –  
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad cvičí 

a zabezpečuje 

Název odřadu –  
kód typu zdroje 

Základní schopnost 
odřadu –  slovní 

popis 

Počty využitelné specializované 
techniky a zařízení, osob, 

kapacita 

Předpokládané nasazení 

Bechyně 
Jihočeský kraj 

 

Armáda České 
republiky 
151.  
ženijní prapor 
 

Humanitární 
základna a 
stavební tým 
 

Převoz materiálu 
a vybudování 
nouzového tábora 

Materiální základna humanitární 
pomoci 
s kapacitou 
450 osob 
 
30 osob 

Výjezd jednoho odřadu maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku 
operačního a informačního střediska Ministerstva vnitra – generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (odřad určený k 
plnění úkolu dle interního harmonogramu Armády České republiky). 
 
Výjezd dalších 3 odřadů po dohodě operačního a informačního střediska 
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky se společným operačním centrem Ministerstva 
obrany. 
 
 

Olomouc 
Olomoucký 
kraj 

 

Armáda České 
republiky 
153. 
ženijní prapor 

Humanitární 
základna a 
stavební tým 
 

Převoz materiálu 
a vybudování 
nouzového tábora 

Materiální základna humanitární 
pomoci 
s kapacitou 
450 osob 
 
30 osob 

Jindřichův 
Hradec 
Jihočeský kraj 

Armáda České 
republiky 
44.  lehký 
motorizovaný 
prapor (lmopr) 

Humanitární 
základna a 
stavební tým 

Převoz materiálu 
a vybudování 
nouzového tábora 

Materiální základna humanitární 
pomoci 
s kapacitou 
450 osob 
 
30 osob 

Bučovice 
Jihomoravský 
kraj 

Armáda České 
republiky 
74.  lehký 
motorizovaný 
prapor (lmopr) 

Humanitární 
základna a 
stavební tým 

Převoz materiálu  
a vybudování 
nouzového tábora 

Materiální základna humanitární 
pomoci 
s kapacitou 
450 osob 
 
30 osob 
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Odřady pro evakuaci a humanitární pomoc 
 

Dislokace –  
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu –  
kód typu zdroje 

Základní 
schopnost odřadu 

–  slovní popis  

Počty využitelné 
specializované techniky 

a zařízení, osob, 
kapacita 

Předpokládané nasazení 

Olomouc 
Olomoucký 
kraj 
  

Armáda České 
republiky 
153.  
 ženijní prapor  

Odřad k evakuaci 
osob při 
povodních  

  

Evakuace osob 
e zatopených 
oblastí 

1x PTS 10, 
1x tahač + podvalník, 
1x velitelský automobil 
  
5 osob 

Výjezd maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku operačního a 
informačního střediska Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky.  

Bechyně 
Jihočeský kraj 

Armáda České 
republiky 
151.  
ženijní prapor 

Odřad k evakuaci 
osob při 
povodních  

Evakuace osob 
ze zatopených 
oblastí 

1x PTS 10, 
1x tahač + podvalník, 
1x velitelský automobil 
  
5 osob 

Jindřichův  
Hradec  
Jihočeský kraj 

Armáda České 
republiky 
44.  lehký 
motorizovaný 
prapor (lmopr) 

Odřad k převozu 
humanitární 
pomoci 
a nouzovému 
zásobování 

Převoz 
humanitární 
pomoci  
a zásobování, 
evakuace osob 

1x automobil valník 
 
10 osob 

Výjezd maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku operačního  
a informačního střediska Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky. 

Bučovice 
Jihomoravský  
kraj 

Armáda České 
republiky 
74.  lehký 
motorizovaný 
prapor (lmopr) 

Odřad k převozu 
humanitární 
pomoci  
a nouzovému 
zásobování 

Převoz 
humanitární 
pomoci  
a zásobování, 
evakuace osob 

1x automobil valník 
  
 10 osob 
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Odřady pro zabezpečování sjízdnosti 
 

Dislokace –  
obec 
kraj 

Odřad 
vyčleňuje 

Odřad cvičí  
a zabezpečuje  

Název odřadu 
–  

kód typu 
zdroje 

Základní 
schopnost odřadu 

–  slovní popis  

Počty využitelné 
specializované techniky 

a zařízení, osob, 
kapacita 

Předpokládané nasazení 

Bechyně 
Jihočeský kraj 
  

Armáda České 
republiky 
151.  
ženijní prapor 
  

Odřad 
k zabezpeč. 
Průjezdnost 
na 
komunikacích  
a ve městech 

Zemní práce 
k zabezpečení 
průjezdnosti 
na komunikacích  
a ve městech 

1x kolový nakladač KN, 
1x tahač s podvalníkem, 
2x automobil sklápěcí 
  
5 osob 

Výjezd jednoho odřadu maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku operačního 
a informačního střediska Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky (odřad určený k plnění úkolu dle interního 
harmonogramu Armády České republiky).  
 
Výjezd dalšího odřadu po dohodě operačního a informačního střediska 
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky se společným operačním centrem Ministerstva obrany. 

Olomouc 
Olomoucký kraj 

Armáda České 
republiky 
153.  
ženijní prapor 

Odřad 
k zabezpeč. 
Průjezdnosti 
na 
komunikacích  
a ve městech 

  

Zemní práce 
k zabezpečení 
průjezdnosti 
na komunikacích  
a ve městech 

1x kolový nakladač KN, 
1x tahač s podvalníkem, 
2x automobil sklápěcí  
  
5 osob 

 Bechyně 
Jihočeský kraj 
  

 Armáda České 
republiky 
151.  
ženijní prapor 

Odřad pro 
nouzové 
přemostění 

Přemostění 
komunikace do  
20 m při rozsáhlých 
povodních 

2x AM 50, 
1x velitelský automobil 
  
5 osob 

Výjezd maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku operačního a informačního 
střediska Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky. 

 Olomouc 
Olomoucký kraj 
  

 Armáda České 
republiky 
153.  
ženijní prapor 

Odřad pro 
nouzové 
přemostění 

Přemostění 
komunikace do  
20 m při rozsáhlých 
povodních 

2x AM 50, 
1x velitelský automobil 
  
5 osob 
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Odřady pro terénní a zemní práce 
 

Dislokace –  
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad cvičí  

a zabezpečuje  

Název 
odřadu –  
kód typu 

zdroje 

Základní 
schopnost odřadu 

–  slovní popis  

Počty využitelné 
specializované techniky 

a zařízení, osob, 
kapacita 

Předpokládané nasazení 

 Bechyně 
Jihočeský kraj 
  

Armáda České 
republiky 
151.  
ženijní prapor 
  

Odřad 
k provádění 
zemních 
prací 

Zemní práce – 
rýhování, hloubení, 
navážka zeminy 
  

1x autorypadlo UDS 
nebo nakladač, 
1x buldozer; 1x tahač 
+ podvalník; 
1x automobil sklápěcí; 
1x velitelský automobil 
  
7 osob  

Výjezd jednoho odřadu maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku operačního 
a informačního střediska Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky (odřad určený k plnění úkolu dle interního 
harmonogramu Armády České republiky).  
 
Výjezd dalšího odřadu po dohodě operačního a informačního střediska 
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky se společným operačním centrem Ministerstva obrany. 

 Olomouc 
Olomoucký kraj 
  

Armáda České 
republiky 
153.  
ženijní prapor 
  

Odřad 
k provádění 
zemních 
prací 
  

Zemní práce – 
rýhování, hloubení, 
navážka zeminy 

1x autorypadlo UDS 
nebo nakladač, 
1x buldozer; 1x tahač 
+ podvalník; 
1x automobil sklápěcí; 
1x velitelský automobil 
  
7 osob 

Bechyně 
Jihočeský kraj 

Armáda České 
republiky 
151.  
ženijní prapor 
  

Odřad 
k provádění 
trhacích 
a 
demoličních 
prací  

  

Podpora provádění 
trhacích 
a demoličních prací 
při ledových 
povodních a jiné 
potřebě 

1x velitelský automobil, 
1 x hydraulický nakladač, 
rypadlo 
  
6 osob 

Výjezd maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku operačního a informačního 
střediska Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky. 
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Odřady pro dekontaminaci techniky 
 

Dislokace 
–  

obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu 
– 

kód typu zdroje 

Základní schopnost odřadu 
–  slovní popis  

Počty využitelné 
specializované techniky 

a zařízení, osob, kapacita 

Předpokládané nasazení 

Bechyně 
Jihočeský kraj 

Armáda České 
republiky 
151.  
ženijní prapor 
  

T-
Dekontaminační 
odřad  
– technika 

Dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických a radiologických 
látek 

2 x automobil chemický 
rozstřikovací  
1 x Linka L-82,  
2 x nákl. automobil T-815 
7 osob 

Výjezd dvou odřadů maximálně do 24 hodin po obdržení požadavku 
operačního a informačního střediska Ministerstva vnitra – generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (odřad 
určený k plnění úkolu dle interního harmonogramu Armády České 
republiky).  
 
Výjezd dalších odřadů po dohodě operačního a informačního střediska 
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky se společným operačním centrem Ministerstva 
obrany 
 
Pro evakuaci 22. základny vrtulníkového letectva (zVrL) vyčlenit jeden 
odřad dle interního harmonogramu Armády České republiky s výjezdem 
do 24 hod. 

Olomouc 
Olomoucký 
kraj 
  

Armáda České 
republiky 
153.  
ženijní prapor 
  

T-
Dekontaminační 
odřad  
– technika 

Dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických a radiologických 
látek 

2 x automobil chemický 
rozstřikovací  
1 x Linka L-82,  
2 x nákl. automobil T-815 
7 osob 

Liberec 
Liberecký kraj 

Armáda České 
republiky 
311.  
prapor radiační, 
chemické 
a biologické ochrany  
(prrchbo) 

T-
Dekontaminační 
odřad  
– technika 

Dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických a radiologických 
látek 

2 x automobil chemický 
rozstřikovací ACHR 90,  
1 x Linka L-82,  
2 x nákl. automobil T-815 
7 osob 

Liberec 
Liberecký kraj 

Armáda České 
republiky 
312.  
prapor radiační, 
chemické  
a biologické ochrany 
(prrchbo) 

T-
Dekontaminační 
odřad – 
technika 

Dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických a radiologických 
látek 

2 x automobil chemický 
rozstřikovací ACHR 90,  
1 x Linka L-82,  
2 x nákl. automobil T-815 
7 osob 
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Jindřichův 
Hradec 
Jihočeský kraj 

Armáda České 
republiky 
44. lehký 
motorizovaný prapor 
(lmopr) 

T-
Dekontaminační 
odřad  
– technika 

Dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických a radiologických 
látek 

1 x automobil chemický 
rozstřikovací ACHR 90,  
1x vozidlo ARS-12M 
1 x Linka L-82,  
2 x nákladní automobil 
T-815 
 
7 osob 

Bučovice 
Jihomoravský 
kraj 

Armáda České 
republiky 
74. lehký 
motorizovaný prapor 
(lmopr) 

T-
Dekontaminační 
odřad  
– technika 

Dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických a radiologických 
látek 

1 x automobil chemický 
rozstřikovací ACHR 90,  
1x vozidlo ARS-12M 
1 x Linka L-82,  
2 x nákladní automobil 
T-815 
 
7 osob 
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Odřady pro průzkum a detekci chemických, biologických, radiologických a jaderných/nukleárních (CBRN) látek 
 

Dislokace –  
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu –  
kód typu zdroje 

Základní schopnost odřadu –  slovní popis  Počty využitelné specializované techniky a zařízení, osob, 
kapacita 

Předpokládané 
nasazení 

Praha 
Hlavní město 
Praha 

Armáda České 
republiky 
Vojenský zdravotní 
ústav 

Speciální mobilní 
biologický tým 
  

Epidemiologická šetření, odběr vzorků 
biologického materiálu nebo prostředí. 
Identifikace biologických agens na místě, 
eventuálně přeprava vzorků do stacionárních 
laboratoří 

1x speciální zásahové vozidlo BIOMASTER nebo BIOSCAM, 
identifikační technika, odběrové soupravy, ochranné 
obleky OPCH-90 PO nebo OPCH-05 s VDP-60 PLUTO, 
OCHOM-99 INT nebo EXT, dekontaminační technika pro 
vlastní tým    
 
4 osoby 

2 hodiny 

Praha 
Hlavní město 
Praha 

Armáda České 
republiky 
Vojenský zdravotní 
ústav 

Stacionární 
mikrobiologická 
laboratoř 

Identifikace biologických agens Mikrobiologická laboratoř  
 
4 osoby (jedná se o tytéž 4 osoby zařazené ve stacionární 
mikrobiologické laboratoři – řádek výše) 

4 hodiny 

Praha / 
Č. Budějovice 
/ 
Brno 

Armáda České 
republiky 
Vojenský zdravotní 
ústav 

Průzkumný mobilní 
biologický tým 

Rychlá identifikace bojových biologických látek 
(BBL), odběr a přeprava vzorků do laboratoře, 
zabezpečení hygienicko-epidemiologického 
průzkumu v prostoru činnosti 

1x speciální zásahové vozidlo LAND ROVER 110 s přívěsem, 
identifikační technika ALEXETER, odběrové soupravy, 
ochranné obleky OPCH-90 PO nebo OPCH-05 
s VDP-60 PLUTO, OCHOM-99 INT nebo EXT, 
dekontaminační technika pro vlastní tým 
 
3 osoby 

4 hodiny 

Hostivice-
Břve 
Středočeský 
kraj 

Armáda České 
republiky 
  
314. centrum výstrahy 
zbraní hromadného 
ničení (cv ZHN) 

Letecká skupina 
radiačního 
průzkumu  

Podíl na provádění leteckého radiačního 
průzkumu (součinnost Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost) 

Letecký gamaspektrometr IRIS od Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost (pozn. podmíněno zajištěním 
vrtulníku) 
 
2 osoby 

12 hodin 

Praha 
Hlavní město 
Praha 

Armáda České 
republiky 
24. základna 
dopravního letectva 

Letecká skupina 
radiačního 
průzkumu  

Vzdušný radiační průzkum (součinnost Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost) 
 
Podřízenost: společné operační centrum 
Ministerstva obrany 

1x vrtulník Mi-17 
3 osoby 
  

12 hodin 
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Liberec 
Liberecký 
kraj 

Armáda České 
republiky 
311. prapor 
radiační, 
chemické 
a biologické 
ochrany 
(prrchbo) 

Družstvo radiačního a 
chemického průzkumu  

Monitorování radiační a chemické 
situace z hlediska výskytu současných 
bojových otravných látek 

1x průzkumné chemické vozidlo (BRDM 2 rch; vozidlo 
radiačního a chemického průzkumu, nebo LAND ROVER RCH; 
vozidlo družstva radiačního a chemického průzkumu) 
 
3 osoby 

24 hodin 
(12 hodin pro Armádní 
radiační monitorovací síť; 
ARMS) 

Liberec 
Liberecký 
kraj 

Armáda České 
republiky 
312. prapor 
radiační, 
chemické  
a biologické 
ochrany 
(prrchbo) 

Družstvo radiačního 
a chemického 
průzkumu  

Monitorování radiační a chemické 
situace z hlediska výskytu současných 
bojových otravných látek  

1x průzkumné chemické vozidlo (BRDM 2 rch; vozidlo 
radiačního a chemického průzkumu, nebo LAND ROVER RCH; 
vozidlo družstva radiačního a chemického průzkumu)  
 
3 osoby 

24 hodin 
(12 hodin pro Armádní 
radiační monitorovací síť; 
ARMS) 
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Zdravotnické odřady 
 

Dislokace 
–  obec 

kraj 

odřad vyčleňuje 
odřad cvičí 

a zabezpečuje 

název odřadu  
– kód typu 

zdroje 

základní schopnost 
odřadu –  slovní 

popis 

počty využitelné 
specializované 

techniky a zařízení, 
osob, kapacita 

předpokládané nasazení 

Těchonín 
  
Pardubický kraj 

Armáda České 
republiky 
 
Vojenský zdravotní 
ústav 

Specializovaná 
infekční 
nemocnice  

Izolace a léčení osob 
se závažnými 
nákazami, vyžadující 
zajištění 
na nejvyšším stupni 
biologické 
bezpečnosti 
(biosafety, Level 3-4)  

Stacionární zařízení 
s 8 lůžky intenzivní 
péče bez 
lékařského 
zabezpečení 
 
1 osoba 

72 hodin po obdržení požadavku operačního a informačního střediska Ministerstva 
vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Hradec Králové 
Královéhradecký 
kraj 

Armáda České 
republiky 
6. Polní nemocnice 
Agentury vojenského 
zdravotnictví (AVZdr) 

Mobilní 
zdravotnický 
tým 
  

Posílení odborných 
kapacit ve stálých 
nemocnicích podle 
místa zásahu 

1 x aut. Sanitní 
LR 130  
  
3 osoby 

Výjezd maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku operačního a informačního 
střediska Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky. 

Hradec Králové 
Královéhradecký 
kraj 

Armáda České 
republiky 
7. Polní nemocnice 
Agentury vojenského 
zdravotnictví (AVZdr) 

Mobilní 
zdravotnický 
tým 
  

Posílení odborných 
kapacit ve stálých 
nemocnicích podle 
místa zásahu 

1 x aut. Sanitní 
LR 130  
 
3 osoby  

České republiky Armáda České 
republiky  
Sekce podpory 
Ministerstva obrany 

Vojenská 
zdravotnická 
vozidla 
  

Zabezpečení 
přepravy raněných, 
nemocných a rodiček 

Do 30 sanitních 
vozidel 

Výjezd vozidel stanovit po dohodě operačního a informačního střediska 
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky se společným operačním centrem Ministerstva obrany 
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Veterinární odřady 
 

Dislokace 
–  obec 

kraj 

Odřad 
vyčleňuje 

Odřad cvičí  
a zabezpečuje  

Název 
odřadu  

–  kód typu 
zdroje 

Základní schopnost 
odřadu –  slovní popis  

Počty využitelné 
specializované techniky 

a zařízení, osob, kapacita 

Předpokládané nasazení 

Hlučín 
Moravskoslezský 
kraj 

Armáda České 
republiky 
Vojenský 
veterinární 
ústav 

Vojenská 
veterinární 
zásahová 
skupina 
  

Zásah při vzniku nákaz 
zvířat a zoonóz, 
epizootologické šetření, 
zásah při likvidaci následků 
živelných katastrof 
a havárií, odběr, odvoz 
a vyšetření vzorků, 
imobilizace zvířat, odborná 
činnost spojená 
s dekontaminací zvířat 
a asanačními pracemi 

Speciální zásahová 
skupina, speciální zásahové 
vozidlo podle situace, 
speciální odběrová 
technika, soupravy 
na imobilizaci zvířat, 
dekontaminační technika, 
izolační ochranné oděvy 
  
4 osoby 

Výjezd maximálně do 72 hodin po obdržení požadavku operačního  
a informačního střediska Ministerstva vnitra  
– generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Hlučín 
Moravskoslezský 
kraj 

Armáda České 
republiky 
Vojenský 
veterinární 
ústav 

Vojenská 
veterinární 
zásahová 
skupina 
  

Zásah při vzniku nákaz 
zvířat a zoonóz, 
epizootologické šetření, 
zásah při likvidaci následků 
živelných katastrof  
a havárií, odběr, odvoz  
a vyšetření vzorků, 
imobilizace zvířat, odborná 
činnost spojená 
s dekontaminací zvířat 
a asanačními pracemi 

Speciální zásahová 
skupina, speciální zásahové 
vozidlo podle situace, 
speciální odběrová 
technika, soupravy 
na imobilizaci zvířat, 
dekontaminační technika, 
izolační ochranné oděvy 
  
4 osoby  
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Odřady pro dekontaminaci osob. 
 

Dislokace 
–  obec 

kraj 

odřad vyčleňuje 
odřad cvičí  

a zabezpečuje  

název odřadu – 
kód typu zdroje 

základní schopnost 
odřadu 

–  slovní popis  

počty využitelné 
specializované techniky 

a zařízení, osob, kapacita 

předpokládané nasazení 

Bechyně 
Jihočeský kraj 

Armáda České 
republiky 
151.  
ženijní prapor 
  

Dekontaminační 
odřad – osoby 

Dekontaminace 
osob 
od biologických, 
chemických  
a radiologických 
látek 

1 x automobil chemický 
rozstřikovací,  
1 x velitelský automobil, 
1 x souprava dekontaminace 
osob (SDO),  
3 x T 815, 
1 x UAZ 469 CH  
 
12 osob 

Výjezd dvou odřadů maximálně do 24 hodin po obdržení požadavku 
operačního a informačního střediska Ministerstva vnitra – generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (odřad určený  
k plnění úkolu dle interního harmonogramu Armády České republiky).  
Výjezd dalších odřadů po dohodě operačního a informačního střediska 
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky se společným operačním centrem Ministerstva obrany 
 
Pro evakuaci 22. základny vrtulníkového letectva (zVrL) vyčlenit jeden 
odřad dle interního harmonogramu Armády České republiky s výjezdem 
do 24 hod 

Olomouc 
Olomoucký 
kraj 
  

Armáda České 
republiky 
153.  
ženijní prapor 
 

Dekontaminační 
odřad – osoby 

Dekontaminace 
osob 
od biologických, 
chemických  
a radiologických 
látek 

1 x automobil chemický 
rozstřikovací,  
1 x velitelský automobil, 
1 x souprava dekontaminace 
osob (SDO),  
3 x T 815, 
1 x UAZ 469 CH  
 
12 osob 

Liberec 
Liberecký kraj 

Armáda České 
republiky 
311.  
prapor radiační, 
chemické 
a biologické ochrany  
(prrchbo) 

Dekontaminační 
odřad – osoby 

Dekontaminace 
osob 
od biologických, 
chemických  
a radiologických 
látek 

1 x ACHR 90,  
1 x souprava dekontaminace 
osob (SDO),  
2 x T 815, 1x LAND ROVER RCH 
nebo UAZ 469 CH  
 
13 osob 
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Liberec 
Liberecký kraj 

Armáda České 
republiky 
312. prapor radiační, 
chemické  
a biologické ochrany 
(prrchbo)  

Dekontaminační 
odřad – osoby 

Dekontaminace 
osob 
od biologických, 
chemických  
a radiologických 
látek 

1 x ACHR 90,  
1 x souprava dekontaminace 
osob (SDO),  
2 x T 815, 1x LAND ROVER RCH 
nebo UAZ 469 CH  
 
13 osob 

Jindřichův 
Hradec 
Jihočeský kraj 

Armáda České 
republiky 
44.  lehký 
motorizovaný prapor 
(lmopr) 

Dekontaminační 
odřad – osoby 

Dekontaminace 
osob 
od biologických, 
chemických  
a radiologických 
látek 

1 x vozidlo ARS-12M,  
1 x souprava dekontaminace 
osob (SDO),  
2 x T 815, 1x UAZ 469 CH  
 
13 osob 

Bučovice 
Jihomoravský 
kraj 

Armáda České 
republiky 
74.  lehký 
motorizovaný prapor 
(lmopr) 

Dekontaminační 
odřad – osoby 

Dekontaminace 
osob 
od biologických, 
chemických  
a radiologických 
látek 

1 x ACHR 90,  
1 x souprava dekontaminace 
osob (SDO),  
2 x T 815, 1x UAZ 469 CH  
 
13 osob 
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Letecké síly a prostředky pro záchranné práce 
 

dislokace 
–  

obec 
kraj 

odřad vyčleňuje 
odřad cvičí  

a zabezpečuje  

název odřadu –  
kód typu zdroje 

základní schopnost odřadu –  
slovní popis  

počty využitelné specializované techniky a zařízení, osob, 
kapacita 

předpokládané 
nasazení 

Praha 
Hlavní 
město  
Praha 

Armáda České 
republiky 
24. základna  
letectva  

Posádka vrtulníku 
v pohotovosti SAR  
  

Činnost Armády České republiky ve prospěch 
integrovaného záchranného systému, 
záchrana osob v ohrožení 
 
Záchrana 
a evakuace osob, průzkum místa události, 
přeprava záchranářských týmů integrovaného 
záchranného systému 
 
Podřízenost: Rescue Coordination Center, RCC, 
záchranné koordinační středisko 

1 x vrtulník SAR W-3A Sokol (Mi-17 ) 
do 31. ledna 2014 vyčleněný k zabezpečení letecké pátrací 
a záchranné služby 
od 1. února 2014 vrtulník Mi-17 
 
3 osoby  

10 min – den 
20 min – noc

 

 

 Sedlec,  
 Vícenice 
 kraj 
Vysočina 

 Armáda České 
republiky 
22. základna 
vrtulníkového 
letectva  

Posádka vrtulníku 
v pohotovosti SAR* 
  

1 x vrtulník SAR Mi-171 Š vyčleněný k zabezpečení letecké 
pátrací 
a záchranné služby 
  
3 osoby 

10 min – den 
20 min – noc 
  
od 1. února 2014 

Praha 
Hlavní 
město  
Praha 

Armáda České 
republiky 
24. základna 
dopravního letectva 

Letecká přeprava 
humanitární pomoci 
  

Přeprava záchranářských týmů, přeprava osob 
a materiálu 

2 x A-319CJ Přepravní kapacita 100/44 VIP/ verze MEDEVAC 
2xPTU (Patient Transport Unit) + 4 lehátka pro lehce zraněné. 
Dolet 3 700 km nebo 8 890 km dle verze 
 
posádka 8 osob 
 
4 x C-295M přepravní kapacita 70 osob  
/ 45 výsadkářů / 24 ležících pacientů 
+ 4 osoby zdravotnický doprovod nebo 9,5 t nákladu. Dolet 
1 555 km s max. užitečným zatížením / 4 620 km prázdný. 
Možná přeprava kontejnerů LD2, LD3, případně 5 standardních 
palet 463L (rozměr 2,23 x 2,74 m) 
 
posádka 4 osoby 
 
12 osob + zdravotnický doprovod 

Po předběžném 
vyžádání. 
 

Praha 
Hlavní 
město  
Praha 

Armáda České 
republiky  
24. základna 
dopravního letectva 

Letecká evakuace 
osob ze zahraničí 
  

Zabezpečení letecké evakuace osob 
ze zahraničí 

 


