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Bc. Lucie Sochovská 
 
Vojenské záchranné útvary – minulost a budoucnost 
 
Anotace 
 
Tato studie zprostředkovává popis vývoje vojenských záchranných útvarů. Zhodnocuje 
současné postavení v roce 2013 a v závěru text charakterizuje sled okolností úplného zániku 
vojenských záchranných útvarů, ke kterému došlo v roce 2014. 
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The Military rescue units – past and future  
 
This study describes development of military rescue units. This work also evaluates current 
position in the year 2013 and charakterize sequence of circumstances, which led to the total 
extinction of military rescue units in the year 2014. 
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Úvod 
 

Cílem této diplomové práce je především vytvořit strukturovaný a ucelený přehled 
o vojenských záchranných útvarech (VZÚ) od historie vzniku Československa až po současnou 
situaci. Dílčími cíli je popsání principů spolupráce útvarů s integrovaným záchranným 
systémem (IZS), postupů vyžádání pomoci a možnostmi využití. Pozornost je cílena 
především na samostatné záchranné roty a jejich současné postavení, uspořádání, vybavení, 
funkčnost. Bohužel během psaní této práce došlo k dlouho obávané skutečnosti, a to ke 
zrušení posledních dvou samostatných záchranných rot. Namísto psaní o budoucnosti, která 
je již zpečetěna, práce zprostředkovává poslední dění související se samotným zánikem. 
 
Popisu historického vývoje ochrany obyvatelstva, který je rozdělen do dílčích etap od 
1. poloviny 20. století až po rok 2012, se věnují počáteční kapitoly teoretické části práce. 
Důraz je kladen především na vývoj útvarů civilní obrany/ochrany (CO), které byly 
předchůdci VZÚ. Zásadní jsou především milníky, které ze základu změnily strukturu 
a výrazně ovlivnily chod armády. Asi nejzásadnějším okamžikem těchto restrukturalizačních 
změn je zrušení VZÚ na konci roku 2013, čímž byla výrazně narušena fungující spolupráce 
armády s civilním obyvatelstvem. Vybrané základní právní předpisy spjaté s ochranou 
obyvatelstva jsou taktéž představeny v úvodní části práce. Neopomíjí Ženevské úmluvy 
z roku 1949 a dodatkové protokoly, jakož i zákon o IZS či krizový zákon.  
 
Tématu spolupráce Armády České republiky (AČR) a IZS, je věnována další část práce. 
Kapitoly vytyčují současné postavení VZÚ, úkoly v rámci IZS, možnosti využití či způsoby 
nasazení úvarů. Samostatné záchranné roty díky svému významu podléhají podrobnějšímu 
popisu, který vytyčuje jejich organizační strukturu, předurčení a také technické vybavení. 
 
Závěrečná část práce podává souhrnný přehled o okolnostech během roku 2013, které 
souvisely se zrušením VZÚ, a také nastiňuje možné dopady tohoto kroku. 
 
Výzkumná část se zabývá komparací VZÚ ve vybraných obdobích a zaměřuje se na možnosti 
útvarů pomoci obyvatelstvu. Tato možnost je zkoumána v několika ohledech, kterými jsou: 
počet příslušníků VZÚ celkem, dále jeden voják VZÚ na počet obyvatel a na km2 
a dosažitelnost či dostupnost VZÚ do Prahy, Brna či Ostravy. 
 
Integrovaný záchranný systém České republiky je systémem, který za nevojenských krizových 
stavů a mimořádných událostí sehrává v ochraně obyvatelstva rozhodující roli. Jeho nedílnou 
součástí jsou v kategorii ostatních složek IZS vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil  
– Armády České republiky, jejichž samostatnou součást tvoří vojenské záchranné útvary. Při 
zajišťování bezpečnosti a výpomoci při mimořádných událostech, živelních pohromách či 
jiných katastrofách, se objevuje pomoc Armády již odedávna. Obzvláště za totalitního režimu 
byla Armáda díky svému vysokému počtu vojáků a technickému vybavení, hojně využívána 
pro případy mimořádných událostí nevojenského charakteru. Přechodem k demokracii  
a s postupem doby však resort Armády ČR prošel mnohočetnými změnami. Zejména se 
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snížily počty vojáků a změnil se pohled na posuzování efektivnosti využití VZÚ. A tak v jistých 
obdobích nepostradatelné vojenské záchranné úvary nyní čelí úplnému úpadku.  
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1.  TEORETICKÁ ČÁST 
 
1.1  OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Kapitola o ochraně obyvatelstva je zmíněna záměrně hned v úvodu. Je tomu tak proto, že 
právní normy, ve kterých je tato problematika uchycena, úzce souvisí s tématem vojenských 
záchranných útvarů. Jakožto útvary zřízené pro plnění humanitárních úkolů civilní ochrany 
při pohromách či jiných závažných nehodách ohrožujících životy, zdraví a majetek, mají 
v systému ochrany obyvatelstva svou vymezenou roli. 
 
1.1.1  Vybrané právní předpisy České republiky vztahující se k ochraně obyvatelstva 

a nástin jejího vývoje 
 
Ochrana obyvatelstva je v České republice upravena v zákonných a podzákonných právních 
předpisech, mezinárodními právními předpisy, mezinárodními smlouvami a dohodami. 
Úlohou ochrany obyvatelstva je zejména zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetkových 
hodnot. Zabezpečení ochrany obyvatelstva je jednou ze základních funkcí státu. 
 
Ze základních mezinárodních předpisů, které rovněž položily základní kámen pro 
humanitární právo, lze předně uvést Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů 
ze dne 12. srpna 1949. Hlavní zásadou těchto úmluv je lidskost.  První tři úmluvy chrání 
příslušníky ozbrojených sil a válečné zajatce, čtvrtá úmluva hovoří o ochraně civilních osob.  
Protože však ochrana civilního obyvatelstva byla stále nedostatečná, přibyly ještě dva 
Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám. Objevuje se v nich definice civilní obrany (CO) 
jakožto plnění humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před 
nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom  
a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití.1  

 
„Těmito úkoly jsou:  
 
a) hlásné služby,  
b) evakuace, 
c) organizování a poskytování úkrytů, 
d) zatemňování,  
e) záchranné práce,  
f) zdravotnické služby včetně první pomoci a také náboženská pomoc,  
g) boj s požáry,  
h) zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 
i) dekontaminace a podobná ochranná opatření,  
j) poskytování nouzového ubytování a zásobování 
k) okamžitá pomoc při obnově a udržení pořádku v postižených oblastech,  

                                            
1
 MARTÍNEK B., TVRDEK J., Základy integrovaného záchranného systému. Praha: Policejní akademie České 

republiky v Praze, 2010. s. 13. ISBN 978-80-7251-338-3. 
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l) okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení,  
m) bezodkladné pohřební služby,  
n) pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití,  
o) doplňující činnost nezbytná k splnění výše uvedených úkolů.“2 
 
Z článku 67 Dodatkového protokolu I vyplývá, že „útvary předurčené k plnění humanitárních 
úkolů civilní obrany (v České republice vojenské záchranné útvary) v době ozbrojeného 
konfliktu musejí být: 
 
a) trvale předurčeny k plnění těchto úkolů, 
b) neplní jiné vojenské povinnosti během daného konfliktu, 
c) jejich personál se zřetelně odlišuje mezinárodním rozeznávacím znakem CO, 
d) jsou vyzbrojeny pouze lehkými osobními zbraněmi k udržení pořádku nebo 

k sebeobraně, 
e) přímo se neúčastní nepřátelských akcí, 
f) plní své úkoly CO pouze na státním území své strany.“3 
 
Až do 90. let 20. století byla civilní obrana řešena pouze pro případy ohrožení vojenského 
charakteru. Systémové, organizační a legislativní změny přicházející se vznikem 
demokratické republiky, přinesly i obrat v pohledu chápání civilní obrany, která se zaměřila 
i na ochranu před nevojenským ohrožením v období míru. Název se transformoval 
v souvislosti s přijetím zákona č.21/1993 Sb., na civilní ochranu. 
 
Zásadní legislativní změny v pojetí ochrany obyvatelstva se udály po roce 1997 a 1998, kdy 
zasáhly území České republiku (ČR) rozsáhlé povodně. Jedná se zejména o zákon č. 110/1998 
Sb. o bezpečnosti ČR, který vymezuje základní povinnosti státu pro zajištění bezpečnosti ČR, 
rozděluje odpovědnost za zajištění bezpečnosti mezi různé subjekty a deklaruje jako základní 
povinnost státu ochranu životů, zdraví a majetku.  
 
Přijetím zákona č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému (IZS) se změní i název 
– z civilní ochrany na ochranu obyvatelstva. Je tomu tak proto, že na počátku roku 2001 
působnost ochrany obyvatelstva přebírá namísto Hlavního úřadu pro civilní ochranu 
(podřízenost Ministerstvu obrany), Ministerstvo vnitra. Ochrana obyvatelstva je v zákonu 
definována jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové 
přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.4 
Výše zmíněný zákon stanovuje působnosti a pravomoci státních orgánů a orgánů územních 
samosprávných celků, práv a povinností právnických a fyzických osob při přípravě při 
přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích před a po dobu 

                                            
2
 Viz 168/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí, čl. 61.   

3
 ŠAFR, G. Samostatná záchranná rota armády České republiky, České Budějovice: Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích, 2008. [online]. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://old.zsf.jcu.cz/structure/ 
departments/kra/informace-pro-studenty/ucebni_texty/samostatna-zachranna-rota-armady-ceske-republiky/ 
4
 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, § 2 odst. 1 písm. e). 
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vyhlášení krizových stavů.5 Zákon dále stanovuje základní a ostatní složky IZS. Základními 
složkami jsou Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazeny 
do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Policie České republiky 
a Zdravotnická záchranná služba. Do ostatních složek řadíme i mimo jiné vyčleněné síly 
a prostředky ozbrojených sil. V § 21 zákona o IZS se zmiňuje poskytování plánované pomoci 
na vyžádání, kterou jsou povinny poskytnout i vojenské záchranné útvary (odst. 2 e)). Na 
zákon č. 239/2000 Sb. navazuje jeho základní vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých 
podrobnostech zabezpečení IZS. Pravidla pro zapojení IZS do mezinárodních operací a také 
poskytování a přijímání humanitární pomoci upravuje nařízení vlády č. 463/2000 Sb. 
 
Podstatná je i vyhláška ministerstva vnitra č. 382/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva, která blíže upravuje například zabezpečení jednotného systému 
vyrozumění a varování, způsob provádění evakuace nebo postupy při zřizování zařízení civilní 
ochrany. 
 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení je stěžejní pro oblast ochrany obyvatelstva díky 
tomu, že vymezuje pravomoci a působnost orgánů, ale i fyzických i právnických osob, které 
se podílejí na přípravě a řešení krizových situací, které nesouvisí se zajišťováním obrany 
České republiky před vnějším napadením a ochraně kritické infrastruktury. Zákon 241/2000 
Sb., pojednává o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zahrnuje vymezení systému 
nouzového hospodářství a hospodářské mobilizace. 
 
Česká republika se všemi sousedícími státy (Spolková republika Německo, Polská republika, 
Slovenská republika, Rakouská republika) uzavřela oboustranné smlouvy, které upravují 
podmínky dobrovolného poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 
událostech (MU). Uzavírání těchto smluv vyplývá z principu nedělitelnosti bezpečnosti. 
 

                                            
5
 MARTÍNEK B., TVRDEK J., Základy integrovaného záchranného systému. Praha: Policejní akademie České 

republiky v Praze, 2010. s. 17. ISBN 978-80-7251-338-3. 
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1.2  HISTORICKÝ VÝVOJ VOJENSKÝCH ZÁCHRANNÝCH ÚTVARŮ 
 
Po roce 1989 od vzniku Armády České republiky (AČR) prošly útvary civilní obrany, stejně 
jako většina součástí armády, mnoha změnami. „V průběhu reorganizace a redislokace se 
měnily jak počty, názvy a dislokace útvarů, tak i jejich podřízenost.“6 Záměrem 
transformačních kroků AČR po roce 1993 bylo především výrazně podpořit vznikající IZS 
a vykompenzovat omezenou vycvičenost a vybavenost složek IZS. Měnící se struktura 
vojenských záchranných útvarů (dále jen „VZÚ“) ve vymezených obdobích, je graficky 
zobrazena v přílohové části.  

 
1.2.1 První polovina 20. století 
 
V období let 1935-1938 představuje civilní protiletecká ochrana (CPO) první historickou 
etapu zmiňující organizování ochrany obyvatelstva v našich zemích. Její fungování bylo 
podloženo zákonem č. 82/1935 Sb., o ochraně a obraně proti leteckým útokům. Ústředním 
orgánem pověřeným řízením CPO bylo ministerstvo vnitra. 
 
Poválečné období let 1945-1951 je charakteristické likvidací CPO. V souvislosti s euforií po 
ukončení 2. světové války došlo k minimalizaci opatření ochrany obyvatelstva před vzdušným 
napadením.7 
 
1.2.2  Druhá polovina 20. století 
 
Počátek 50. let 20.století byl ve znamení začínající studené války a také rozdělení světa na 
dva tábory, přičemž vzrůstalo nebezpečí vzniku válečného konfliktu. Tyto okolnosti přiměly 
státy, aby zajistily silnější a efektivnější obranu. Československo stálo před úkolem řešit 
ochranu obyvatelstva ve velkém rozsahu. Bylo zřejmé, že ke splnění úkolů vyplývajících z čl. 
67 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, nebudou stávající složky 
zahrnující hlavně zdravotnická zařízení, hasiče, policii a Červený kříž, stačit jak svými 
kapacitami, tak technickým vybavením. Řešení situace vyplynulo ze schválení vládního 
usnesení ze dne 13. července 1951 o zřízení systému civilní obrany, na jehož základě byly 
vytvořeny první jednotky CO. Budování jednotek bylo provedeno na základě branného 
zákona. Jednotky byly cvičeny především na ochranu obyvatelstva proti účinkům 
konvenčních zbraní a bojových otravných látek. Spravováním a řízením nově vzniklé CO bylo 
pověřeno ministerstvo vnitra. CO se dělila na 2 části: 
 
a) vojenskou, která zahrnovala územní štáby CO, vojenské útvary CO a zařízení CO 

(laboratoře, učebny apod.) 

                                            
6
 Historie. Záchranáři Armády České republiky. [online]. [cit. 2. 1. 2014]. Dostupné z: 

http://www.zachranariacr.cz/data/historie/historie.php  
7
 MARTÍNEK, B. Ochrana obyvatelstva I. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. s. 20-22. ISBN 

978-80-7251-298-0. 
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b) nevojenskou, ke které patřily služby CO, organizované podle jednotlivých 
zainteresovaných resortů a jednotky a organizace výrobně hospodářské sféry.8 

Bylo vytvořeno 5 výcvikových praporů CO, jejichž hlavním úkolem byla příprava pro 
vykonávání činnosti CO. Prapory byly využívány také pro záchranné, vyprošťovací 
a dekontaminační úkony. V letech 1953 po další reorganizaci vznikly 2 pluky o 2 praporech, 
později byl přiřazen do každého pluku třetí, zdravotnický prapor. V následujících letech byla 
vytvořena skupina pěti pluků CO, které byly rozmístěny v Kutné Hoře, Varnsdorfu, 
Bučovicích, Žilině a Malackách. 
 
V 50. a 60. letech plnila CO úkoly a opatření, spojené s ochranou obyvatelstva proti použití 
zbraní hromadného ničení, což bylo charakteristické především výstavbou úkrytů 
a zabezpečením ochrany obyvatelstva prostřednictvím prostředků individuální protichemické 
ochrany. Novým právním podkladem se stalo usnesení vlády Republiky československé č. 49, 
o civilní obraně Republiky československé, které bylo přijaté 15. ledna 1958 a nahradilo tak 
vládní usnesení z roku 1951. 
 
„Období let 1975-1989 je charakteristické přechodem civilní obrany z resortu ministerstva 
vnitra k resortu ministerstva obrany a snahou právně legalizovat činnost civilní obrany při 
přírodních katastrofách a průmyslových haváriích v mírových dobách.“9 Počet dosavadních 
pěti útvarů CO stoupl na osm (z toho 5 na území ČR). Reorganizace útvarů se rozvíjela i po 
roce 1993. 
 
1.2.3  Období 1993 – 2000 
 
Se vznikem samostatného českého státu v roce 1993 došlo i ke změnám v oblasti CO. Jedním 
z právních dokumentů zabezpečujících transformaci CO bylo Usnesení vlády České republiky 
č. 126/1993 ze dne 17. března 1993 ke stavu civilní ochrany České republiky, její struktuře 
a materiálnímu zabezpečení. Vláda usnesením konstatuje, že vytvoření nového systému 
civilní ochrany se bude řešit současně s novou koncepcí Armády České republiky a bude plně 
respektovat Dodatkové protokoly I a II k Ženevským úmluvám.10 Zrušení štábů CO na úrovni 
okresů a statutárních měst k 31. prosinci 1993 zpečetilo usnesení vlády České republiky ze 
dne 24. prosince 1993 ve článku 660. „1. ledna 1994 převzaly úkoly civilní ochrany okresní 
úřady (magistráty měst).“11 Téhož roku vznikl také Hlavní úřad CO (HÚ CO) České republiky, 
který měl v podřízenosti veškeré složky CO včetně skladů či školících středisek. 
 

                                            
8
 MARTÍNEK, B. Ochrana obyvatelstva I. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. s. 21-23. ISBN 

978-80-7251-298-0. 
9
 MARTÍNEK, B. Ochrana obyvatelstva I. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. s. 27. ISBN 

978-80-7251-298-0. 
10

 Usnesení vlády České republiky č. 126/1993 ze dne 17. března 1993, ke stavu civilní ochrany České republiky, 
její struktuře a materiálnímu zabezpečení. 
11

 Hzsmsk.cz: Historický vývoj civilní ochrany (obrany) [online]. [cit. 2. 1. 2014]. Dostupné z:  
http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.46 
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Usnesením vlády České republiky č. 246/1993 ze dne 19. května 1993 byly navrženy zásady 
IZS. Usnesení ukládá, že základní složky působící v IZS udržují nepřetržitou pohotovost pro 
ohlášení vzniku havárie a pro schopnost rychle zasáhnout na místě havárie a jsou jimi 
požární ochrana, zdravotnická záchranná služba a policie. Podle charakteru a rozsahu 
havárie působí v IZS další složky, zejména Civilní obrana, hygienická služba, Báňská 
záchranná služba, radiační a monitorovací síť, Letecká záchranná služba, jednotky 
provozovatelů rizikové činnosti apod.12 Významné postavení zde měly i VZÚ (územní 
vojenské útvary CO). Došlo tedy k začlenění záchranných pluků CO do systému IZS v dobách 
míru. Obranné útvary disponovaly speciálním záchranářským vybavením, které se stalo pro 
složky IZS nepostradatelnou výpomocí při krizových situacích a mimořádných událostech 
v dobách míru. Úloha útvarů CO byla přesunuta spíše pro řešení neválečných krizových 
situací (uskutečněna cvičení v rámci mezinárodní spolupráce s rakouskými a dánskými 
záchrannými složkami), útvary ale nezanedbávaly ani cvičení pro případ vzniku válečného 
konfliktu. 
 
„Rozhodujícím okamžikem VZÚ v moderní historii bylo jejich zařazení pod systém CO v roce 
1994, v čele s Hlavním úřadem CO České republiky, který byl součástí resortu Ministerstva 
obrany.“13 V tomto roce působily pod HÚ CO celkem tři vojenské záchranné útvary: 
 

 71. záchranný pluk CO Kutná Hora (pluk tvořily tři „smíšené“ prapory civilní obrany, 
tvořené ženijní rotou a speciální rotou s požární, zdravotnickou a protichemickou 
četou).14 

 73. záchranný pluk CO Rakovník.  

 75. záchranný pluk CO Olomouc. 
 
V roce 1995 se k 1.lednu k těmto záchranným plukům CO přidružily další dva. 

 

 72. záchranný pluk CO Jindřichův Hradec. 

 74. záchranný pluk CO Bučovice. 
 
K 1. lednu 1997 se uskutečnila reorganizace záchranných pluků CO na záchranné a výcvikové 
základny CO. V roce 1998 se výcvikové základny CO zapojily do záchranných prací a také 
odstraňování následků po ničivých povodních na Moravě a ve východních Čechách. Koncem 
prosince 1999 byly základny předány do podřízenosti Velitelství sil územní obrany v Táboře. 

 

                                            
12

 Usnesení vlády České republiky č. 246/1993 ze dne 19. května 1993, k návrhu zásad Integrovaného záchran-
ného systému. 
13

 Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky 
– VIS, 2007. [online]. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.army.cz/images/Bilakniha/CSD/transformace_resortu_MO___R_2007.pdf 
14

 Armada.vojenstvi.cz: Záchranné a výcvikové základny [online]. [cit. 21. 1. 2014]. Dostupné z:  
http://armada.vojenstvi.cz/povalecna/utvary/19.htm 
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1.2.4  Období 2000 – 2002 
 
„Na počátku roku 2000 došlo k převodu výkonu státní správy ve věcech CO z působnosti 
Ministerstva obrany pod působnost Ministerstva vnitra (MV).“15 Došlo též ke zrušení HÚ CO 
a celá oblast CO s výjimkou VZÚ přešla pod resort MV (Generálního ředitelství hasičského 
záchranného sboru České republiky). Systém CO, který fungoval v době HÚ CO, se po jeho 
zrušení naprosto rozpadl. Vojenské záchranné útvary spadaly do působnosti AČR a staly se 
její samostatnou součástí. Nově byly podřízené Velitelství sil územní obrany. Původní 
předpoklad byl takový, že VZÚ jako specifický prvek ve struktuře AČR, budou časem 
delimitovány, profesionalizovány a předány do resortu Ministerstva vnitra. Tento 
předpoklad se však nenaplnil a po povodních v roce 2002 byl přehodnocen. Rozsáhlé 
povodně ukázaly, že vybavení a schopnosti útvarů CO, jsou nepostradatelné v celkové 
struktuře ochranného systému České republiky. Jejich další existence a perspektiva byla 
zakotvena do dokumentů Reformy ochranného systému České republiky.16 „V roce 2002 byl 
též schválen dokument Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 
2015.“17 
 
ZVZ byly vybaveny účinným technickým vybavením základen pro zásah zahrnujícím speciální 
ženijní techniku, chemickou techniku a materiál, požární techniku a materiál a logistickou 
techniku a materiál.  
 
71. záchranná a výcviková základna Kutná Hora 
 
V roce 2002 fungovaly v 71.  zvz dva záchranné prapory (dále jen „zpr“), 
které měly stejné složení. „Tvořila je jednotka průzkumu prostorů nasazení, 
obslužných komunikací těchto prostorů a jednotka diagnostiky úniku 
škodlivin do ovzduší, vody nebo půdy, dále jednotky potápěčů, jednotky 
těžkých zemních prací, vyprošťování a přepravy osob a materiálu, jednotky 
osvětlení pracovních prostorů, jednotky hasičů-záchranářů a jednotky 
dekontaminace osob, techniky a terénu.“18  Působnost této zvz sahala 
přes hlavní město Prahu (část na pravém břehu Vltavy), Středočeský kraj 
(území na pravém břehu Vltavy), Liberecký a Královéhradecký kraj. 
 
Štáb základny operačně řídil a všestranně zabezpečoval nasazení jednotek. Jeho podpůrné 
prvky tvořily rota logistiky a rota velení, které měly za úkol logistické a komunikační 

                                            
15

 Usnesení vlády České republiky č. 53 ze dne 20. ledna 1999 
16

 Ministerstvo obrany České republiky. Místo a úloha záchranných praporů 15. ženijní záchranné brigády 
v krizových situacích a za válečného stavu – studie. Praha: Ministerstvo obrany České republiky: sekce rozvoje 
druhů sil – operační sekce, 2005. 
17

 Usnesení vlády České republiky ze dne 22. dubna 2002 č. 417 + přílohy, ke Koncepci ochrany obyvatelstva do 
roku 2006 s výhledem do roku 2015.  
18

 Ministerstvo obrany České republiky. Záchranné a výcvikové základny Armády České republiky. Praha: 
Ministerstvo obrany České republiky, 2002. s. 6. ISBN 80-7278-165-0. 
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zabezpečení tak, aby byly jednotky akceschopné a nezávislé na místních podmínkách či 
zdrojích. 
 
Rok 2002 si i mimo srpnových záplav vyžádal mimořádnou aktivitu, kdy zvz měla za úkol 
asistovat Policii České republiky v Praze, kde vyčleňovala techniku a obsluhu z řad vojáků 
z povolání. Během plnění tohoto úkolu nastala sněhová kalamita v Jablonci nad Nisou, ale 
část útvaru tvořená skupinou občanských zaměstnanců a potřebnou technikou celou situaci 
v místě zvládla. Další nasazení si vyžádalo například hrozící nebezpečí zřícení skal v obci 
Hřensko. Mezi zásahy tohoto útvaru se řadí i odstraňování následků havárie v Pardubicích – 
Semtíně, anebo požáru v Pardubicích – Paramu před rokem 2000.19 
 
72. záchranná a výcviková základna Jindřichův Hradec 
 
72. záchranná a výcviková základna disponovala, stejně jako 71. záchranná 
a výcviková základna, dvěma záchrannými prapory, které byly stejného 
složení pro případ střídání při nasazení. Působnost praporu byla určena 
pro Jihočeský kraj a kraj Vysočina. Výkonné prvky v rotách obou praporů 
tvořily 1. záchranná četa složená z ženijního přepravného družstva, 
družstva ženijního průzkumu, vyprošťovacího družstva a družstva 
potápěčů. 2. záchranná četa se skládala z družstva elektrocentrál, družstva 
kompresorů a družstva zemních strojů. Hasičská záchranná četa zahrnovala 
hasičské družstvo první a druhé, družstvo požárního tanku. 
 
Speciální záchranná četa byla tvořena družstvem dekontaminace osob a techniky  
a družstvem radiačního a chemického průzkumu.20 Samostatně je do struktury začleněn 
výcvikový prapor, kterým dále disponovala jen 75. záchranná a výcviková základna. 
 
Útvar za dobu činnosti kromě nasazení při povodních každoročně pomáhal při likvidaci 
menších požárů, dopravních nehodách, odstraňování sesuvů půdy, odstraňování námraz na 
energetických sítích apod. Z významnějších zákroků lze jmenovat likvidaci prasečího moru  
a i nákazy BSE, zajištění nákladu s neznámou látkou vykazující radioaktivitu, zásah při letecké 
havárii na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.21 
 

                                            
19

 KOVAŘÍK, J. 15. ženijní záchranná brigáda. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2005. s. 30-33. ISBN 
80-7278-297-5. 
20

 Ministerstvo obrany České republiky. Záchranné a výcvikové základny Armády České republiky. Praha: 
Ministerstvo obrany České republiky, 2002. s. 4. ISBN 80-7278-165-0. 
21

 KOVAŘÍK, J. 15. ženijní záchranná brigáda. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2005. s. 49-51. ISBN 
80-7278-297-5. 
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73. záchranná a výcviková základna Rakovník 
 
73. záchrannou a výcvikovou základnu tvořilo velitelství základny,  
1. a 2. záchranný prapor složený z ženijní záchranné roty a speciální 
záchranné roty a dvě samostatné roty logistiky a velení. K nasazení byl 
neustále k dispozici záchranný odřad.  Speciální záchranná rota byla 
členěna na hasičskou záchrannou četu a speciální chemickou četu. 
Ženijní rota byla složena z 1. a 2. ženijní záchranné čety. Působnost 
záchranné a výcvikové základny byla široká – Hlavní město Praha (levá 
část města od řeky Vltavy), Středočeský kraj (levý břeh Vltavy), dále 
Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj. 
 
Záchranná a výcviková základna se podílela například na takových zásazích jako odstraňování 
následků závalu s vyproštěním osob, dodávka pitné vody, demoliční práce, zabezpečení 
dodávek elektrického proudu, likvidace kontaminované zeminy a později kupříkladu 
vypomohla nasazením 30 osob k výstavbě protipovodňových zábran na jednom z úseků toku 
řeky Vltavy v Praze.22  
 
74. záchranná a výcviková základna Bučovice  
 
Strukturu 74. zvz tvoří 1. a 2. záchranný prapor členěný na ženijní 
záchrannou rotu a speciální záchrannou rotu. Do struktury spadala dále 
samostatná rota velení, rota logistiky a obvaziště (zabezpečovalo 
zdravotní podporu pro záchranné jednotky). Základna v Bučovicích 
zabezpečovala působnost pro Jihomoravský a Zlínský kraj. 
 
Ze zásahů, kterých se útvar v minulosti účastnil, zmiňuji například 
záplavy na severu a jihu Moravy v roce 1997, kde útvar pomáhal jedné 
z nejvíce postižených obcí – Troubky. 
 
Dále byl také nasazen při odstraňování následků větrných smrští, sněhových kalamit, 
vyprošťování havarovaných vozidel převážejících nebezpečné látky, likvidace nebezpečné 
nákazy BSE. Z mezinárodních aktivit se útvar účastnil vybudování základny humanitární 
pomoci v Albánii a pomoci při záchraně osob a likvidaci následků po ničivém zemětřesení 
v Turecku (1999).23 
 

                                            
22

 KOVAŘÍK, J. 15. ženijní záchranná brigáda. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2005. s. 42-45. ISBN 
80-7278-297-5. 
23

 KOVAŘÍK, J. 15. ženijní záchranná brigáda. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2005. s. 49-51. ISBN 
80-7278-297-5. 
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75. záchranná a výcviková základna Olomouc 
 
75. záchranná a výcviková základna má jako jediná z pěti zvz ve své 
organizační struktuře tři záchranné prapory (dva vlastní a jeden 
odloučený) a jeden výcvikový prapor.24 Jednalo se o největší 
záchrannou a výcvikovou základnu v rámci AČR. Působnost zvz sahala 
do Olomouckého a Pardubického kraje. 
 
„1. zpr byl předurčen k vytváření záchranného týmu pro humanitární 
a záchranné práce mimo území České republiky.“25 
 
Aby byla zajištěna jeho samostatnost a autonomní fungování, byla v jeho struktuře zřízena 
četa zabezpečení a praporní obvaziště. 2. zpr je členěn obdobně jako u ostatních základen na 
ženijní záchrannou rotu a speciální záchrannou rotu. 3. zpr byl odloučeným praporem 
dislokovaným v Hlučíně. Do jeho organizační struktury byla začleněna navíc četa logistiky. 
 
Útvar se od svého vzniku aktivně účastnil záchranných prací a odstraňování následků MU 
zejména na teritoriu střední a severní Moravy. Byl však několikrát povolán i mimo svůj 
prostor odpovědnosti. Příklad nasazení, kromě nasazení při povodni v jižních a středních 
Čechách v roce 2002, je řádění tornáda v Litovli. Prapor se taktéž účastnil významných 
mezinárodních cvičení „Severní vítr“ (rok 2002) nebo cvičení „Hranica 2004“ na téma 
záchranné práce a odstraňování následků po teroristickém útoku, ve spolupráci se 
Slovenskými ozbrojenými silami a dalšími útvary AČR.26 

 

                                            
24

 Ministerstvo obrany České republiky. Záchranné a výcvikové základny Armády České republiky. Praha: 
Ministerstvo obrany České republiky, 2002. s. 6. ISBN 80-7278-165-0. 
25

 Ministerstvo obrany České republiky. Záchranné a výcvikové základny Armády České republiky. Praha: 
Ministerstvo obrany České republiky, 2002. s. 6. ISBN 80-7278-165-0. 
26

 KOVAŘÍK, J. 15. ženijní záchranná brigáda. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2005. s. 54-57. ISBN 
80-7278-297-5. 
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Obr. č. 1 – Schéma nasazení sil AČR při živelních pohromách (posádky nad 500 osob).27 
 

Poznámka k obrázku: vyčlenění vojsk pro patronátní ohrožení oblasti je bez ohledu na jejich 
specializaci.  

 
 
Při mimořádných událostech větších rozsahů nebo událostech se specifickým zaměřením, 
bude pomoc od AČR zabezpečována speciálně určenými uskupeními. 

 
1.2.4.1 Nasazení záchranných výcvikových základen při povodních v roce 2002  
 
Nasazení příslušníků záchranných výcvikových základen a příslušníků ostatních součástí 
Armády České republiky při záplavách v roce 2002 představuje dosud nejrozsáhlejší 
a nejúčinnější pomoc, jakou kdy armáda za krizových situací poskytla (do roku 2002 
představovaly největší zásah AČR pro IZS povodně na Moravě z roku 1997). Do záchranných 
prací a prací na odstraňování katastrofálních následků povodní bylo ve třech operacích 
vysláno téměř 10 000 vojáků a více než 1 200 kusů techniky. 
 
První fáze zaměřená na záchranu byla zahájena 7a až 10. srpna 2002, kdy došlo k vzestupu 
hladin řek v jižních Čechách (především povodí Vltavy). Ukončena byla až 20. září, kdy 
povodňové ohrožení pominulo. Síly a prostředky armády byly podle vývoje situace 
nasazovány do ohrožených míst prostřednictvím operačních středisek AČR, podle předem 

                                            
27

 BARTOŠKA, Z. Reforma ozbrojených sil České republiky: struktura sil. Prezentace pro Ministerstvo vnitra 
České republiky. Praha: 2002. 
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připraveného systému. Efektivnost nasazování sil zabezpečovala úzká součinnost vojenských 
orgánů se složkami IZS a s krizovými štáby orgánů státní správy a samosprávy.  
 
Jako první byly k podpoře civilních orgánů nasazeny síly a prostředky (SaP) záchranných  
a výcvikových základen sil územní obrany a jednotky předurčených posádek a poté SaP 
dalších součástí AČR. Na území hlavního města Prahy a v dalších postižených oblastech, se 
podílely zejména na evakuaci obyvatelstva, záchranných pracích, výstavbě protipovodňových 
hrází, výstavbě náhradních přemostění a plnily úkoly ve prospěch Policie České republiky. 
Maximální nasazení činilo 8 000 osob a 1 200 kusů techniky.28 
 
Další operace soustředěné na obnovu se uskutečnily od 20. srpna 2002. Jejím řízením byl 
pověřen velitel sil územní obrany. Operace byla zaměřena na likvidační a demoliční práce, 
poskytování humanitární pomoci, provádění dezinfekčních a asanačních prací, výstavbu 
náhradních přemostění a na poskytování zdravotnické a psychologické pomoci postiženým. 
SaP ZVZ se postupně koncentrovaly do nejvíce zasažených oblastí – Prahy a Mělnicka. Od 
ostatních útvarů AČR zůstává nasazena především těžká ženijní technika s obsluhami. Ke dni 
22. října 2002 bylo v operaci „Obnova“ nasazeno celkem 479 osob a 180 kusů techniky. 
 
Třetí operace nesla název Ochrana a posloužila k posílení orgánů Policie České republiky, 
které zajišťovaly pořádek a bezpečnost v postižených oblastech a dohlížely na ochranu 
majetku evakuovaných občanů. V rámci této operace bylo využito 2000 vojáků v činné 
službě.29 
 
1.2.5 Období 2003 – 2006  
 
Od prosince roku 2003 se datuje přiřazení všech VZÚ do sestavy nově vzniklé 15. ženijní 
záchranné brigády Velitelství společných sil jako záchranných vojenských základen. 
Velitelství ženijní záchranné brigády bylo situováno do Bechyně. „Útvary brigády nebylo 
nutno nově budovat. Došlo k převzetí do podřízenosti záchranných a výcvikových základen 
od Velitelství sil podpory a k převzetí ženijního praporu do podřízenosti od 4. Brigády 
rychlého nasazení“.30 
 
V roce 2004 proběhla reorganizace útvarů, které se změnily ze záchranných výcvikových 
základen na plně profesionální záchranné prapory. Navýšil se i jejich počet, když se do 
struktury 15. ženijní záchranné brigády nově zařadil i 157. záchranný prapor Hlučín  
a 151. ženijní prapor Bechyně. „Útvary čelily nelehkým úkolům. Nejdůležitějším z nich bylo 
kvalitní zabezpečení zásahové pohotovosti za stavu, kdy se personál teprve sžíval s novým 
zařazením. Došlo k vytvoření nových jednotek, nastoupilo velké množství vojáků od jiných 

                                            
28

 Ministerstvo obrany České republiky. Záchranné a výcvikové základny Armády České republiky. Praha: 
Ministerstvo obrany České republiky, 2002. s. 8. ISBN 80-7278-165-0. 
29

 Ministerstvo obrany České republiky. Záchranné a výcvikové základny Armády České republiky. Praha: 
Ministerstvo obrany České republiky, 2002. s. 8. ISBN 80-7278-165-0. 
30

 KOVAŘÍK, J. 15. ženijní záchranná brigáda. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2005. ISBN 80-7278-
297-5. 
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útvarů, jejichž úkol byl diametrálně odlišný od poslání útvarů plnících úkoly civilní 
ochrany.“31 
 
V koncepci profesionalizace, reorganizace struktury a technického vybavení základen, se 
uvažovalo především o nerozdělení hlavních složek integrovaného záchranného systému 
a zaměření se na oblasti, které nejsou u těchto složek dominantní. Znamenalo to postupné 
snížení pozornosti na požární odbornosti a na druhé straně postupné zvyšování důrazu 
na chemické a ženijní odbornosti.  
 
U chemických odborností se jedná zejména o problematiku detekce a dekontaminace,  
u ženijních odborností zaměření na těžkou ženijní techniku, zemní stroje a na plovoucí  
a obojživelnou ženijní techniku. 
 
157. záchranný prapor Hlučín 
 
157. zpr Hlučín vznikl při reorganizaci, kdy „75. záchranná a výcviková 
základna byla rozdělena na dva nezávislé samostatné subjekty 156. 
záchranný prapor Olomouc a 157. záchranný prapor Hlučín.“32 157. 
zpr Hlučín měl za úkol pomáhat civilnímu obyvatelstvu a podporovat 
základní složky IZS při mimořádných událostech, pohromách nebo 
jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, majetkové 
hodnoty nebo životní prostředí. 
 
V této souvislosti proběhl na počátku vzniku praporu výcvik specialistů na systematizovaná 
místa, aby mohli co nejlépe plnit zadané úkoly a byli připraveni v jakýchkoliv podmínkách. 
 
Zpr v Hlučíně byl tvořen více než 250 osobami a poskytoval plánovanou pomoc na vyžádání 
na teritoriu Moravskoslezského kraje. Síly a prostředky záchranného praporu byly 
nasazovány při vlastních záchranných pracích, vyprošťování ze závalů, dopravě a evakuaci 
osob, likvidaci povodní, záplav, polomů, požárů. Záchranný prapor je připraven pomáhat při 
zásobování vodou, potravinami a materiálem, při zásobování elektrickou energií a při 
zabezpečení osvětlení. Může být nasazen při úniku ropných produktů do vodotečí, provádět 
radiační a chemický průzkum a dekontaminaci. Je připraven provádět asanaci materiálů, 
vyhledávání osob a jejich ubytování (v rámci vybudovaného tábora základny humanitární 
pomoci jsou zajištěny podmínky pro přežití). Pomáhá též potápěčských a trhacích pracích.33 
Příkladem některých záchranných a vyprošťovacích prací praporu jsou požár na poli ve Velké 
Polomi, vyprošťování osob a havarovaného vozidla UNC-060 ve Vřesině, odstraňování škod 
po záplavách v obci Český Těšín a Karviná, kde došlo k vylití řeky Olše. 

                                            
31

 KOVAŘÍK, J. 15. ženijní záchranná brigáda. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2005. s. 36-39. ISBN 
80-7278-297-5. 
32

 KOVAŘÍK, J. 15. ženijní záchranná brigáda. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2005. s. 60. ISBN 80-
7278-297-5. 
33

  157. záchranný prapor Hlučín. Armáda České republiky, [online]. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8068 
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151. ženijní prapor Bechyně 
 
151. ženijní prapor (dále jen „žpr“) vznikl 1. prosince 2003 
reorganizací 4. žpr a byl celý umístěn do Bechyně. „Je nosným 
útvarem ženijního vojska Armády České republiky. Jeho hlavním 
úkolem je vyčleňovat jednu část svých ženijních sil a prostředků 
k přímé bojové podpoře 4. brigády rychlého nasazení  
a 7. mechanizované brigády a dále zabezpečovat zbývající části svých 
ženijních sil a prostředků všeobecnou ženijní podporu 
mnohonárodních úkolových uskupení působících v týlu mnoho-
národního armádního sboru Severoatlantické aliance.“34  
 
Příklady misí pod velením Severoatlantické aliance, jsou například mise KFOR v Kosovu, SFOR 
v Bosně a Hercegovině, AFOR na území Albánie nebo IZ SFOR na území Iráku. Druhým 
úkolem je pomoc civilnímu obyvatelstvu například při živelních pohromách. 
 
Prapor provádí ženijní průzkum, zřizuje výbušné i nevýbušné zátarasy, zabezpečuje úpravu 
cest, maskování, budování mostů, přívozů, přepravišť, těžení a úpravu dřeva. Kromě výše 
uvedeného se prapor podílí svými jednotkami EOD (Explosive Ordnance Disposal) na 
vyhledávání, odstraňování a likvidování nevybuchlé munice a provádí pyrotechnické asanace 
prostorů a objektů opouštěných armádou. 
 
V roce 2003 tvořily organizační strukturu velitelská rota, ženijní komunikační rota, ženijní 
zatarasovací a odminovací rota, 1. a 2. ženijní mechanizovaná rota, ženijní stavební rota, rota 
logistiky a obvaziště. Později ještě přibyla ženijní mostní rota a rota všeobecné ženijní 
podpory. 

 
Velitelé zpr jsou odpovědni za organizaci a zabezpečení plnění humanitárních úkolů CO v 
oblasti  vymezené působnosti zpr (viz. obr. č. 2). 

                                            
34

 KOVAŘÍK, J. 15. ženijní záchranná brigáda. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2005. s. 16. ISBN 80-
7278-297-5. 
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Obr. č. 2 – Obvody působnosti VZÚ v České republice v letech 2003 – 2007. 
 

 
Zdroj: Odbor komunikačních strategií Ministerstva obrany. 
 
1.2.6 Období 2007 – 2012 
 
Usnesením č. 1194 z roku 2007 byla schválena transformace resortu Ministerstva obrany 
(MO), což započalo reorganizaci týkající se záchranných praporů. Ty kvůli svému méně 
častému využití byly tehdejší ministryni obrany, Vlastě Parkanové, trnem v oku. „Záchranné 
prapory jsou přirozenými kandidáty na transformaci, protože jsou z celkového pohledu velmi 
málo využívány. Mají na kontě pouhá promile z celkového počtu zásahů Integrovaného 
záchranného systému. Jejich role v rámci IZS byla vždy pouze doplňující,“35 sdělila Vlasta 
Parkanová. 
 
Na přelomu let 2008/2009 byla realizována transformace VZÚ (ženijní záchranné brigády 
AČR), jejíž koncepce byla sepsaná MO v roce 2007. „Cílem realizované transformace VZÚ 
bylo získat větší množství nasaditelných sil (vytvořením 2 ženijních praporů), snížení 
finančních nákladů vynakládaných na udržování VZÚ a zefektivnění jejich činnost. To vše 
však při současném zachování jejich specifických a nenahraditelných schopností, kterými 
jsou zřizování dekontaminačních míst při havárii JE, zřizování materiální základny 

                                            
35

 Ministryně obrany předložila návrh transformace Armády České republiky. Armáda České republiky. [online]. 
[cit. 2. 1. 2014]. Dostupné z: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=9898 
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humanitární pomoci36 a vyčleňování záchranného týmu pro Organizace spojených 
národů/Evropské unie apod. Snížení kapacit ostatních schopností se předpokládá v případě 
potřeby kompenzovat schopnostmi vznikajících ženijních praporů a dalších jednotek AČR.“37 
 
K dosažení výše uvedeného cíle byly reorganizovány dva záchranné prapory (dislokované  
v posádce Rakovník a Olomouc) na ženijní a dva záchranné prapory na samostatné 
záchranné roty (dále jen „szr“) dislokované spolu s žpr (152. a 153. žpr) v posádkách 
Rakovník a Olomouc.  
 
Záchranný prapor v posádce Kutná Hora byl zrušen úplně. Záchranný prapor v posádce 
Hlučín byl plně majetkově, finančně a personálně delimitován, předán Hasičskému 
záchrannému sboru České republiky (dále jen „HZS“ České republiky) a na jeho základě byl 
vytvořen Záchranný útvar HZS České republiky. Posádky po dvou dalších zrušených zpr 
(Bučovice a Jindřichův Hradec) jsou využity pro dislokaci nově vzniklých lehkých 
motorizovaných praporů (dále jen „lmopr“) mechanizovaného vojska (74. Lmopr 
a 44. lmopr). Nově vzniklé samostatné záchranné roty si zachovají statut VZÚ, tj. jsou předur-
čeny k plnění humanitárních úkolů CO za válečného stavu.38 
 
V dokumentu Transformace resortu Ministerstva obrany je uveden přehled efektivnosti 
použití VZÚ ze kterého se vycházelo, když bylo rozhodováno o organizačních změnách. 
Tabulka č. 1 znázorňuje počet zásahů a vynaložené finanční náklady VZÚ v rozmezí let 2000  
– 7/2007. 
 
Z přehledu dle autora vyplývá, že „síly a prostředky VZÚ byly plně využity především 
v období rozsáhlých živelních pohrom (povodně 2002 a jarní povodně 2006), jinak je četnost 
zásahů menší. Většina těchto zásahů má charakter asistence jednotkám HZS České republiky 
při velkých dopravních nehodách, únicích ropných látek, požárech, sběru a likvidaci 
uhynulých zvířat, dekontaminaci či zabezpečování nouzových dodávek vody a elektřiny“.39 
Procentuálně vychází podíl VZÚ na zásazích složek IZS v letech 2004 – 2006 mezi 0,05 -0,08 
%. Autor tedy konstatuje, že celková využitelnost je ve stávajícím rozsahu velmi malá. 
Na základě uvedených tabulek lze tvrdit, že finanční prostředky vynakládané na zásahy VZÚ 
jsou jen zlomkem finančních nákladů zabezpečujících jejich činnosti. 
 

                                            
36

 AČR zabezpečí vybudování 4 MZHP; další 2 MZHP jsou v rámci reorganizace předány a v případě nutnosti 
budovány Ministerstvem vnitra České republiky. 
37

 Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky 
– AVIS, 2007. [online]. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.army.cz/images/Bilakniha/CSD/transformace_resortu_MO___R_2007.pdf 
38

 ŠAFR, G. Samostatná záchranná rota armády České republiky, České Budějovice: Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích, 2008. [online]. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://old.zsf.jcu.cz/structure/ 
departments/kra/informace-pro-studenty/ucebni_texty/samostatna-zachranna-rota-armady-ceske-republiky/ 
39

 Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky. Praha: Ministerstvo obrany České republiky 
– AVIS, 2007. [online]. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.army.cz/images/Bilakniha/CSD/transformace_resortu_MO___R_2007.pdf 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. Lucie Sochovská, Vojenské záchranné útvary – minulost a budoucnost  (2017_A_02) 

 

 
20 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Tabulka č. 1 – zásahy a vynaložené náklady VZÚ v letech 2000 – 7/2007. 

 
Zdroj: Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky. 
 
Tabulka č. 2 – přehled finančních nákladů na zabezpečení činnosti VZÚ v letech 2004 – 2006 

Rok Finanční náklady (Kč) 

2004 691 328 000 

2005 888 527 000 

2006 964 578 000 

 
Zdroj: Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky. 
 
Dle autora dokumentu Transformace resortu Ministerstva obrany bylo účelem provedené 
reorganizace zabezpečit efektivnější, operativnější a koordinovanější řešení krizových situací 
na celém území České republiky vyčleňovanými silami a prostředky AČR, a to včetně plnění 
úkolů ve vztahu k jaderným elektrárnám (JE). „Celková schopnost AČR k poskytnutí podpory 
IZS a Policii České republiky zůstala zachována, v některých oblastech došlo k jejímu částeč-
nému navýšení a zefektivnění. Vyčleněné síly a prostředky AČR v souladu s Dohodou o plá-
nované pomoci na vyžádání jsou mimo příslušníky rušených zpr zachovány a ženijní vojsko je 
schopno nabídnout další odřady, které svým složením jsou schopny poskytovat potřebnou 
pomoc při odstraňování následků pohrom.“40 
 

                                            
40

 ŠAFR, G. Samostatná záchranná rota armády České republiky, České Budějovice: Jihočeská  univer-
zita v Českých Budějovicích, 2008. [online]. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://old.zsf.jcu.cz/structure/ 
departments/kra/informace-pro-studenty/ucebni_texty/samostatna-zachranna-rota-armady-ceske-republiky/ 
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V případě vzniku krizové situace značného rozsahu by bylo možno nově využít dva lehké 
motorizované prapory a další síly a prostředky AČR. Plnění úkolů vojáky AČR při posílení 
Policie České republiky v případě vzniku radiační havárie na JE Dukovany a JE Temelín je stav 
před reorganizací VZÚ zachován. Beze změny je též poskytování prostředků vzdušných sil 
AČR pro plnění úkolů záchrany a evakuace osob, průzkumu místa události a přepravy 
záchranářských týmů IZS. 
 
1.2.6.1 Zhodnocení reorganizace v roce 2008 
 
S odstupem času – v roce 2013 – lze zhodnotit úspěšnost provedené transformace tak, že 
negativa převyšují nad pozitivy. 
 
Oficiální příčina redukce VZÚ byla úspora finančních prostředků a dostání závazků vůči 
Severoatlantické alianci. Potenciálním skrytým důvodem pak mohlo být posílení bojových 
jednotek. Finanční prostředky na výcvik jednoho bojového útvaru mnohonásobně převyšují 
náklady na provoz jednoho záchranného praporu. Je tedy možné, že se začalo šetřit 
na nesprávném místě a provedená transformace se neohlížela ani na potřeby obyvatelstva. 
Je otázkou, zda by obyvatelé České republiky, která je ohrožována více živelními pohromami 
a katastrofami, než válečným konfliktem, raději financovali z odvedených daní záchranáře 
namísto bojovníků. 
 
Z pohledu oponentů transformace jsou částky uvedené v tabulkách adekvátní vzhledem 
k množství nasazené techniky, lidských zdrojů a nezastupitelné rychlé odborné pomoci při 
mimořádných událostech ohrožujících životy, zdraví a majetek obyvatelstva. V případě, 
že by útvary neexistovaly, by musely být tyto částky hrazeny z jiných zdrojů, což by při 
současném nedostatku finančních prostředků v rozpočtech, mohlo být nereálné. Především 
by se to odrazilo na kvalitě pomoci poskytnuté postiženému obyvatelstvu. Značné finance 
jsou jistě zapotřebí i z hlediska údržby a obsluhy těžké vojenské techniky a jiné speciální 
techniky, které bude stále potřeba.  
 
Zrušení některých vojenských záchranných útvarů v roce 2007/2008 zpochybňoval například 
Richard Dolejš, člen Výboru pro bezpečnost poslanecké sněmovny parlamentu České 
republiky, který takto apeloval na vládu Mirka Topolánka: „Existence VZÚ je naprosto 
nepostradatelná pro integrovaný záchranný systém, což se ukazuje nejen při přírodních 
katastrofách, jakou jsou povodně. Zrušením útvarů stát přijde o stovky profesionálních 
záchranářů, což z hlediska investic v oblasti lidských zdrojů nelze považovat za hospodárný  
a efektivní přístup státu.“41 
 
Stávající teritoriální rozvrhnutí (Rakovník a Olomouc) se jeví oproti předchozímu jako 
nevyhovující. Redukcí VZÚ se zhoršila i jejich dostupnost do místa zásahu a mnohonásobně 

                                            
41

 Interpelace poslance Richarda Dolejše na předsedu vlády České republiky Mirka Topolánka ve věci 
budoucího vývoje vojenských záchranných útvarů na území České republiky. Praha, 2007. [online]. 
[cit. 15. 1. 014]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=11461 
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se zvýšily dojezdové časy. Negativní dopad se odehrál i po personální stránce. Většina 
velitelů, kteří patřili mezi zkušené odborníky, již neměli více zájem pracovat pro Armádu 
České republiky, což by představovalo stěhování se do posádky v Olomouci nebo Rakovníku 
a opouštění rodin. 
 
Obr. č. 3  Transformace záchranných praporů AČR.42 
 

 
 
1.3 VOJENSKÉ ZÁCHRANNÉ ÚTVARY V SOUČASNOSTI – ROK 2013 
 
Kapitole o postavení a úloze vojenských záchranných útvarů v současné době bude věnovaná 
většina textu. V první z podkapitol jsou vymezeny právní dokumenty, v jejichž rámci je 
uskutečněno nasazení sil a prostředků AČR při řešení krizových situací. Dále je vymezena 
platná právní definice obsažená v zákonu č.219/1999 Sb. Další podkapitoly objasňují 
postavení a úlohu v rámci IZS, možnosti využití VZÚ, jakož i organizační strukturu. 
V závěrečné části kapitoly jsou podrobně popsány souvislosti vedoucí ke zrušení VZÚ, ke 
kterému dochází na konci roku 2013. 
 
„Nejdůležitějšími složkami AČR pro nasazení sil a prostředků při řešení krizových situací 
v rámci IZS byly záchranné prapory. Po jejich zrušení je částečně nahradily samostatné 
záchranné roty, které již nedisponují takovými schopnostmi.“43 V praxi to znamenalo, že 

                                            
42

 Záchranné prapory v české armádě končí. Česká televize. [online]. [cit. 1. 3. 2014]. 
Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/30560-zachranne-prapory-v-ceske-armade-konci/ 
43

 HRŮZA, P., BŘEZOVSKÝ, Z. Využití informačního systému logistiky ministerstva obrany při optimalizaci řízení 
jednotek armády České republiky nasazených v rámci integrovaného záchranného systému [online]. [cit. 5. 1. 
2014]. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/21_2011/Brezovsky.pdf 
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zhruba 1800 vojenských záchranářů, kteří byli připraveni 24 hodin denně pomoci civilnímu 
obyvatelstvu, bylo nahrazeno pouhými 220 záchranáři. 
 
Vojenský záchranný útvar – definice 
 
Platná právní definice a úloha vojenských záchranných útvarů je vymezena v § 2 odst. 4 
zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, podle kterého je VZÚ 
samostatná součást armády, která je určena k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany  
a připravující se k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu, s vlastním názvem, 
číselným označením a místem stálé dislokace. V čele vojenského záchranného útvaru je 
velitel. 

 
1.3.1  Přehled právních dokumentů umožňujících nasazení sil a prostředků AČR při řešení 

krizových situacích 
 

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách; 

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

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů; 

 Zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy; 

 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 a § 28 zákona č. 240/2000 Sb.; 

 Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 
obyvatelstva; 

 Směrnicí náčelníka Generálního štábu AČR k nasazování sil a prostředků AČR 
v součinnosti se složkami IZS a k plnění úkolů Policie České republiky (Čj. 808830-
39/2006/DP-1618 ze dne 15.září 2008); 

 
Další normativní akty 

 

 Realizační dohoda o poskytování podpory při radiační havárii jaderné elektrárny 
Dukovany a Temelín; 

 Rámcové smlouvě mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany 
České republiky o spolupráci v oblasti IZS; 

 Rámcové smlouvy s ředitelstvím hasičských záchranných sborů krajů apod. 
 
1.3 2  Vojenské záchranné útvary a jejich úloha v IZS  
 
Jak již zaznělo v definici, VZÚ je samostatná součást armády. Ve struktuře armády zaujímají 
ale specifické postavení díky svému vybavení, výcviku a předmětu využití. Nyní je tvoří dvě 
samostatné záchranné roty, jejichž dislokace (Rakovník, Olomouc) má zabezpečit 
rovnoměrné pokrytí teritoria České republiky.  Jsou hlavním prostředkem armády určeným 
k plnění humanitárních úkolů CO při živelních pohromách, průmyslových haváriích, 
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dopravních nehodách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné 
majetkové hodnoty nebo životní prostředí. 
 
Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, jsou ostatními složkami 
IZS vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil. VZÚ jsou v tomto kontextu chápány jako 
hlavní příspěvek ozbrojených sil do IZS. Dle § 21 tohoto zákona jsou pak VZÚ povinny 
poskytnout plánovanou pomoc na vyžádání. Použití armády k záchranným pracím  
a k likvidaci následků pohromy je upraveno v zákonu č. 219/1999 Sb. a z § 19 pak vyplývá, že 
VZÚ se použijí k těmto činnostem vždy přednostně před ostatními útvary a zařízeními 
Armády České republiky.44 Síly a prostředky (SaP) AČR lze využít k posílení základních složek 
IZS v případech, kdy vzniklou situaci nemohou základní složky IZS zvládnout. Právně jest toto 
řešeno v Rámcové smlouvě mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem 
obrany České republiky o spolupráci v oblasti IZS a v Dohodě o plánované pomoci 
na vyžádání mezi generálním ředitelstvím (GŘ) HZS České republiky a Generálním štábem 
(GŠ) AČR.  
 
Použití vojenských záchranných útvarů je definováno jako jejich dočasné organizované 
nasazení s potřebným vojenským materiálem, pod velením příslušného velitele, k plnění 
humanitárních úkolů civilní ochrany při pohromách nebo při jiných závažných situacích 
ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Vojenské 
záchranné útvary se použijí k plnění těchto úkolů před nasazením vojenských útvarů 
a vojenských zařízení k záchranným pracím nebo k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí 
za použití vojenské techniky.45  
 
1.3.3  Přehled sil a prostředků AČR vyčleněných ve prospěch integrovaného záchranného 

systému 
 
Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil jsou SaP vojenských záchranných útvarů (VZÚ), 
vojenských útvarů a vojenských zařízení. Samostatné záchranné roty, stejně jako ostatní 
útvary AČR, vyčleňují ve prospěch Ústředního poplachového plánu IZS účelově složené 
odřady k řešení mimořádných událostí dle jejich charakteru. „Zde jsou vyjmenovány síly 
a prostředky AČR, které jsou vyčleněné pro plnění úkolů v rámci tohoto systému: 
 
Odřady pro nouzové ubytování: Tyto odřady vyčleňuje, cvičí a zabezpečuje samostatná 
záchranná rota Rakovník, samostatná záchranná rota Olomouc, 44. lehký motorizovaný 
prapor Jindřichův Hradec a 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice. 
 
Odřady pro evakuaci a humanitární pomoc: Tyto odřady vyčleňuje, cvičí a zabezpečuje 
samostatná záchranná rota Rakovník, samostatná záchranná rota Olomouc, 151. ženijní 

                                            
44

 ŠAFR, G. Samostatná záchranná rota armády České republiky, České Budějovice: Jihočeská univer-
zita v Českých Budějovicích, 2008. [online]. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://old.zsf.jcu.cz/structure/ 
departments/kra/informace-pro-studenty/ucebni_texty/samostatna-zachranna-rota-armady-ceske-republiky/ 
45

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, § 19, odst. 1. 

http://old.zsf.jcu.cz/structure/departments/kra/informace-pro-studenty/ucebni_texty/samostatna-zachranna-rota-armady-ceske-republiky/
http://old.zsf.jcu.cz/structure/departments/kra/informace-pro-studenty/ucebni_texty/samostatna-zachranna-rota-armady-ceske-republiky/
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prapor Bechyně, 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec a 74. lehký motorizovaný 
prapor Bučovice. 
 
Odřady pro pomoc technikou: Tyto odřady vyčleňuje, cvičí a zabezpečuje 151. ženijní prapor 
Bechyně, 152. ženijní prapor Rakovník a 153. ženijní prapor Olomouc. 
 
Odřady pro zabezpečování sjízdnosti: Tyto odřady vyčleňuje, cvičí a zabezpečuje 151. ženijní 
prapor Bechyně, 152. ženijní prapor Rakovník a 153. ženijní prapor Olomouc. 
 
Odřady pro terénní a zemní práce: Tyto odřady vyčleňuje, cvičí a zabezpečuje 151. ženijní 
prapor Bechyně, 152. ženijní prapor Rakovník a 153. ženijní prapor Olomouc. 
 
Odřady pro průzkum a detekci chemických, biologických, radiologických a jaderných látek: 
Tyto odřady vyčleňuje, cvičí a zabezpečuje Ústřední vojenský zdravotní ústav se sídlem 
v Praze, 24. základna dopravního letectva Praha – Kbely a 31. brigáda radiační, chemické 
a biologické ochrany Liberec. 

 
Odřady pro dekontaminaci techniky: Tyto odřady vyčleňuje, cvičí a zabezpečuje samostatná 
záchranná rota Rakovník, samostatná záchranná rota Olomouc, 31. brigáda radiační, 
chemické a biologické ochrany Liberec, 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec 
a 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice. 
 
Odřady pro dekontaminaci osob: Tyto odřady vyčleňuje, cvičí a zabezpečuje samostatná 
záchranná rota Rakovník, samostatná záchranná rota Olomouc, 31. brigáda radiační, 
chemické a biologické ochrany Liberec, 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec 
a 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice. 
 
Zdravotnické odřady: Tyto odřady vyčleňuje, cvičí a zabezpečuje Ústřední vojenský zdravotní 
ústav, Nemocniční základna Hradec Králové a Velitelství sil podpory Stará Boleslav. 
 
Veterinární odřady: Tyto odřady vyčleňuje, cvičí a zabezpečuje Ústřední vojenský veterinární 
ústav Hlučín. 
 
Letecké síly a prostředky pro záchranné práce: Tyto síly a prostředky jsou poslední kategorií 
sil, kterou AČR vyčleňuje pro IZS. Bývá také označována termínem „služba pátrání 
a záchrany“ (Search and Rescue) neboli služba SAR. Hlavním vykonavatelem služby SAR v ČR 
je AČR, jejíž vrtulníky jsou v případě potřeby připraveny k zásahu. V současnosti je vycvičeno 
celkem 11 posádek pro zabezpečení služby SAR a  5 provozuschopných vrtulníků.“46 
 

                                            
46

 KOSECOVÁ, J. Letecká pátrací a záchranná služba jako jedna z forem spolupráce Armády 
České republiky s integrovaným záchranným systémem [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://doctrine.vavyskov.cz/_casopis/2012_2/2012_2r_2a.html 
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1.3.4 Nasazování sil a prostředků vojenských záchranných útvarů 
 
Vyslání k bezprostřednímu nasazení sil a prostředků VZÚ podléhá časovým normám: 
 

 do 60 minut od obdržení žádosti na místo zásahu vyšle Výjezdovou záchrannou jednotku 
v síle do 8 osob a do 4 ks techniky; 

 do 240 minut od obdržení žádosti na místo zásahu vyšle Záchranný odřad v síle do  
70 osob a do 30 ks techniky. Dále může velitel VZÚ vyslat tento odřad v případě, že velitel 
Výjezdové záchranné jednotky požaduje posílení vzhledem k většímu rozsahu pohrom; 

 do 24 hodin od obdržení žádosti vyšle všechny síly a prostředky jednoho VZÚ, které jsou 
k dispozici na vyžádání u velitele VZÚ.47 

 
V případě vyhlášení 3. stupně mimořádné události na jaderných elektrárnách Temelín 
a Dukovany, má pravomoc vyžadovat nasazení sil a prostředků AČR k zabezpečení 
dekontaminace osob a techniky, provádění záchranných prací a plnění humanitárních úkolů 
CO: 
 

 na JE Temelín  – hejtman Jihočeského kraje, operační informační středisko (dále jen 
„OPIS“) krajského ředitelství HZS. 

 na JE Dukovany –  hejtman kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a dále OPIS krajského 
ředitelství HZS. 
 

Nasazení SaP AČR vyžadují oprávnění funkcionáři cestou příslušného OPIS IZS u Stálé směny 
společného operačního centra (dále jen „SOC“) MO. V případě nebezpečí z prodlení vyžadují 
nasazení potřebných SaP cestou příslušného OPIS přímo u velitelů VZÚ cestou stálého 
operačního dozorčího VZÚ.48 
 
Při vyžadování použití vojenských záchranných útvarů a řízení činnosti vojenských 
záchranných útvarů se postupuje obdobně jako při použití jiných součástí Armády České 
republiky. O použití armády (VZÚ) k likvidačním pracím rozhoduje pouze vláda ČR.  
 
Použití sil a prostředků AČR (VZÚ) k záchranným pracím mohou vyžadovat:  
 

 „Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou vyžadovat Ministerstvo vnitra, hejtmani krajů, 
primátor hlavního města Prahy a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, 
u náčelníka Generálního štábu, který rozhoduje o jejím nasazení. Vyžádání probíhá 
prostřednictvím příslušných operačních informačních středisek HZS.“49 

                                            
47

 Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb. Vojenské záchranné útvary 
– možnosti využití. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2006. s. 8. ISBN 80-7278-369-6. 
48

 Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb. Vojenské záchranné útvary 
– možnosti využití. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2006. s. 9. ISBN 80-7278-369-6.  
49

 Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb. Vojenské záchranné útvary 
– možnosti využití. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2006. s. 8. ISBN 80-7278-369-6. 
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  „Hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou vyžadovat použití armády k záchranným pracím 
Ministerstvo vnitra, hejtmani krajů, primátor Prahy a starostové obcí, v jejichž obvodu 
došlo k pohromě. Velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany, řídící důstojník HZS 
prostřednictvím příslušných OPIS HZS u velitele 15. ženijní brigády, velitele krajského 
vojenského velitelství u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, 
které je nejblíže místu pohromy. Velitel vojenského útvaru nebo náčelník vojenského 
zařízení prostřednictvím svých nadřízených informují neprodleně náčelníka Generálního 
štábu o nasazení armády k záchranným pracím.“50  

 „Je-li ohrožena podstatná část území České republiky, rozhoduje o použití armády  
k záchranným pracím při pohromě vláda na návrh ministra vnitra.“51 „Po rozhodnutí 
vlády o použití armády k záchranným pracím zřídí náčelník Generálního štábu vojenský 
krizový štáb, který řídí a koordinuje činnost nasazených vojenských útvarů a vojenských 
zařízení.“52 

 
Vyžadovat použití vojenské techniky s nezbytně nutnou obsluhou k odstraňování jiného 
hrozícího nebezpečí mohou příslušní vedoucí správních úřadů, orgánů územní samosprávy, 
právnických osob nebo požární ochrany pokud příslušné správní úřady, orgány územní 
samosprávy, právnické osoby, požární ochrana nebo VZÚ nemají potřebnou techniku 
k odstranění takového ohrožení. Použití se vyžaduje cestou náčelníka GŠ AČR u ministra 
obrany, který o použití vojenské techniky rozhodne a informuje vládu.53 

                                            
50

 HRŮZA, P., BŘEZOVSKÝ, Z. Využití informačního systému logistiky ministerstva obrany při optimalizaci řízení 
jednotek armády České republiky nasazených v rámci integrovaného záchranného systému [online]. [cit. 5. 1. 
2014]. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/21_2011/Brezovsky.pdf 
51

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, § 16. odst. 3. 
52

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, § 17. odst. 1.  
53

 Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb. Vojenské záchranné útvary  
– možnosti využití. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2006. s. 9. ISBN 80-7278-369-6. 
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Obr. č. 4 – systém vyžadování použití sil a prostředků AČR k záchranným pracím.54 
 

 
 
 

Vojenské záchranné útvary se rovněž připravují pro plnění úkolů CO po dobu válečného 
stavu. Předpokládá se, že v případě ozbrojeného konfliktu na našem území by měly být VZÚ 
předány do podřízenosti organizace civilní ochrany (v našem případě Ministerstvu vnitra  
– GŘ HZS České republiky) pro plnění jejich úkolů. VZÚ v souladu se svým předurčením 
nebyly a nejsou připravovány pro nasazení do bojových situací.55 To plyne především 
z Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám. 
 
Pro Organizaci spojených národů (OSN) nebo Evropskou unii (EU) jsou VZÚ schopny vyčlenit 
v případě potřeby záchranné týmy nazývané UNSAS (United Nations Standby Arrangements 
System) v počtu 40 osob s nezbytnou technikou a materiálem. 

                                            
54

 HRŮZA, P., BŘEZOVSKÝ, Z. Využití informačního systému logistiky ministerstva obrany při optimalizaci řízení 
jednotek armády České republiky nasazených v rámci integrovaného záchranného systému. [online]. [cit. 10. 2. 
2014]. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/21_2011/Brezovsky.pdf 
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  ŠAFR, G. Samostatná záchranná rota armády České republiky, České Budějovice: Jihočeská univer-
zita v Českých Budějovicích, 2008. [online]. [cit.12.1.2014]. Dostupné z: http://old.zsf.jcu.cz/structure/departm
ents/kra/informace-pro-studenty/ucebni_texty/samostatna-zachranna-rota-armady-ceske-republiky/ 

http://old.zsf.jcu.cz/structure/departments/kra/informace-pro-studenty/ucebni_texty/samostatna-zachranna-rota-armady-ceske-republiky/
http://old.zsf.jcu.cz/structure/departments/kra/informace-pro-studenty/ucebni_texty/samostatna-zachranna-rota-armady-ceske-republiky/


Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. Lucie Sochovská, Vojenské záchranné útvary – minulost a budoucnost  (2017_A_02) 

 

 
29 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

1.3.4.1 Společné operační centrum Ministerstva obrany 
 
Společné operační centrum je útvar Ministerstva obrany, který je určen k řízení a koordinaci 
činnosti při nasazení AČR k řešení krizových situací v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb. 
Zabezpečuje činnost Krizového štábu MO, realizuje jeho závěry a rozhodnutí. V souladu 
s usnesením vlády č. 33/1999 je předurčeno k podpoře činnosti Ústředního krizového štábu 
(ÚKŠ). SOC MO při řešení krizové situace řídí SHS a prostředky, které jsou vyčleněné k plnění 
stanovených úkolů v časových normách. V čele operačního centra stojí zástupce náčelníka 
generálního štábu – ředitel SOC MO. 
 
„Nasazení jednotek AČR v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru přebírá 
do své podřízenosti SOC MO. Jednou z možností řešení nasazení jednotek AČR v rámci řešení 
KS je vytvoření úkolového uskupení sil a prostředků k odstraňování následků pohrom. SOC 
MO na základě žádosti poskytnutí SaP pro řešení MU vytvoří úkolové uskupení složené 
z jednotek AČR. Veškeré požadavky na doplnění materiálu, osob nebo techniky z útvarů 
a zařízení AČR se řeší přes SOC. Požadavky na zabezpečení z civilního sektoru řeší příslušné 
Krajské vojenské velitelství.“56 
 
SOC MO dále „komplexně řídí a řeší systém plánování, výstavby, nasazení a podpory sil  
a prostředků ozbrojených sil České republiky v zahraničních operacích a misích v souladu  
s mezinárodními závazky. Řídí ekonomickou, logistickou a operativní podporu těchto sil  
a prostředků. Je gestorem výběru, přípravy a vyslání vojáků do pozorovatelských a jiných 
funkcí v mírových operacích (pozorovatelských misích) zejména OSN, OBSE a EU.“57 
 
1.3.4.2 Materiální základna humanitární pomoci 
 
Všechny VZÚ disponují materiální základnou humanitární pomoci (MZHP). Ta představuje 
doplňující prvek IZS předurčený pro poskytování pomoci postiženému obyvatelstvu za 
mimořádných situací, katastrof, živelních pohromách apod. Slouží k zabezpečení základních 
životních potřeb postiženého obyvatelstva, ale pouze na dobu nezbytně nutnou.  
 
„Hlavními úkoly MZHP byly zajištění základního lékařského ošetření, nouzového ubytování, 
podmínek pro osobní hygienu, přípravy a výdeje stravy a nutného ošacení odpovídající 
ročnímu období. Všechny materiální a technické prostředky MZHP byly členěny 
z materiálních zásob civilní ochrany a jednalo se především o vojenský materiál a techniku. 
VZÚ vyčleňovaly pro účely MZHP potřebné síly a prostředky tak, aby byl od obdržení 
požadavku k poskytnutí pomoci zahájen vývoz materiálu do 360 minut. Po přesunu bylo na 
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 HRŮZA, P., BŘEZOVSKÝ, Z. Využití informačního systému logistiky ministerstva obrany při optimalizaci řízení 
jednotek armády České republiky nasazených v rámci integrovaného záchranného systému. [online]. [cit. 30. 1. 
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 Společné operační centrum. Armáda České republiky. [online]. [cit. 23. 1. 2014]. Dostupné z: 
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výstavbu a zabezpečení provozu stanoven časový limit 12 hodin.“58 Provoz rozvinuté MZHP 
zabezpečují zmocněné osoby (hejtmanem, primátorem města), kterým ji velitel základny 
předá. 
 
Jedna MZHP může poskytnout vystrojení a přístřeší až pro 450 osob. Výhodou MZHP je její 
variabilita a vybavení, které umožňuje, v závislosti na charakteru mimořádné situace, využít ji 
i jiným způsobem. Slouží však jako provizorium a osoby jsou z tohoto zařízení odesílány 
okamžitě, jak je to možné, do dalších stacionárních humanitárních zařízení.59 
 
Rozmístěná MZHP může mít tyto části: 
 

 středisko osob (příjem, lékařské vyšetření, hygienu a vystrojení příchozích) 

 zdravotnické středisko (vyšetření nemocných, izolaci nakažlivých osob, léčení 
nemocných) 

 prostor pro ubytované osoby (ubytování ve stanech na polních lůžkách, odděleně pro 
muže a ženy s dětmi) 

 sociální zařízení (prostor pro provádění hygieny) 

 stravovací středisko s hospodářskou výdejnou (příprava a konzumace jídla) 

 prostor pro zabezpečující personál.60 
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 Ministerstvo obrany České republiky. Záchranné a výcvikové základny Armády České republiky. Praha: 
Ministerstvo obrany České republiky, 2002. str. 10. ISBN 80-7278-165-0. 
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 Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb. Vojenské záchranné útvary 
– možnosti využití. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2006. s. 44. ISBN 80-7278-369-6. 
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 Ministerstvo obrany České republiky. Záchranné a výcvikové základny Armády České republiky. Praha: 
Ministerstvo obrany České republiky, 2002. str. 10. ISBN: 80-7278-165-0. 
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Obr. č. 5 – varianta možného uspořádání MZHP.61 
 

 
 
1.3 5 Možnosti využití sil a prostředků VZÚ v současnosti 
 
VZÚ jsou schopny pro potřeby IZS plnit nebo se podílet na plnění těchto humanitárních 
úkolů CO: 
 

 evakuace, 

 záchranné práce, 

 likvidace požárů, 

 zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 

 dekontaminace a podobná ochranná opatření, 

 poskytování nouzového ubytování a zásobování.62 
 

                                            
61

 KOVAŘÍK, J. 15. ženijní záchranná brigáda. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2005. s. 67. ISBN 80-
7278-297-5. 
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 ŠAFR, G. Samostatná záchranná rota armády České republiky, České Budějovice: Jihočeská univer-
zita v Českých Budějovicích, 2008. [online]. [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: http://old.zsf.jcu.cz/structure/ 
departments/kra/informace-pro-studenty/ucebni_texty/samostatna-zachranna-rota-armady-ceske-republiky/ 
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Zde je k dispozici podrobnější přehled úkolů, ke kterým jsou VZÚ vycvičeny. K plnění těchto 
úkolů CO disponují VZÚ potřebnými speciálními schopnostmi. „Jedná se zejména o 
schopnosti: 
 

 vyhledávat, vyprošťovat a zachraňovat osoby ze zavalených úkrytů a trosek budov, 

 provádět záchranné práce na vodě, 

 provádět zemní práce, 

 hasit malé a střední požáry, 

 evakuovat osoby, zabezpečit přepravy hospodářských zvířat a materiálu, 

 distribuovat pitnou vodu, 

 zajistit nouzové přežití obyvatelstva včetně zřízení a provozování základny humanitární 
pomoci, 

 nouzově zásobovat elektrickou energií z náhradních zdrojů, 

 provádět radiační a chemický průzkum, vytyčovat nebezpečné oblasti, 

 provádět dekontaminaci osob, techniky, materiálu, terénu a sanaci zamořeného 
prostoru, 

 likvidovat únik ropných produktů a poskytovat pomoc při likvidaci ropných havárií, 

 provádět potápěčské práce, 

 používat trhaviny k demoličním pracím, 

 vyprošťovat uvázlou nebo havarovanou techniku, 

 provádět sběr a likvidaci uhynulých živočichů, 

 uvolňovat koryta řek, zavalené komunikace apod.“63 
 

1.3.6  Samostatné záchranné roty 
 
Samostatné záchranné roty dislokované ve městě Rakovník a Olomouc, jsou posledními 
vojenskými záchrannými útvary. Jsou součástí organizační struktury 15. ženijní brigády. Byly 
vytvořeny 1. října 2008 při reorganizaci 15. ženijní brigády na základě 154. záchranného 
praporu v Rakovníku a 156. záchranného praporu v Olomouci. 
 
Cílem samostatných záchranných rot je napomáhat postiženému obyvatelstvu v rámci 
Integrovaného záchranného systému České republiky. Při výskytu živelních pohrom 
a průmyslových katastrofách jsou vojenští záchranáři připraveni pomoci specializovanou 
technikou a dovednostmi. 
 
„Roty jsou předurčeny k plnění humanitárních úkolů CO, záchranným, vyprošťovacím  
a dalším neodkladným pracím při pohromách nebo jiných závažných situacích ohrožujících 
životy, zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí, včetně záchranných prací při vzniku 
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havárií v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.“64 Mimo území České republiky jsou 
připraveny zvládat úkoly humanitárního charakteru ve prospěch jiných zemí či 
mezinárodních organizací, jakými jsou například Evropská unie, Organizace spojených 
národů respektive United Nations Standby Arrangements System (UNSAS). 
 
Samostatná záchranná rota je v rámci IZS přednostně určena pro případy mající vážnější 
charakter. Příklady charakteru událostí, kdy jsou síly a prostředky vyčleněny přímo pro zásah: 
povodně, epizootie, epidemie, lesní požár, vichřice, napadení přírodními škůdci, sněhová 
kalamita, zemětřesení. Mezi provozní havárie, kdy jsou szr využívány, patří například: 
hromadné silniční nehody, letecká havárie, železniční havárie, destrukce budovy, požáry 
obytných budov, požáry výrobních objektů, únik toxických látek, vyřazení zdrojů pitné vody, 
havarijní znečištění vod, únik ropných produktů, havárie na jaderných zařízeních. 
 
1.3.6.1 Organizační struktura samostatné záchranné roty 
 
Možnou organizační strukturu samostatné záchranné roty tvoří: 
 

 velitelství roty (velitel, zástupce velitele, vedoucí praporčík), 

 štáb roty (náčelník štábu roty, operační důstojník, specialista operací, náčelník logistiky, 
mladší manažer logistiky, účetní, odborný personalista, ekonom, pracovník ochrany 
utajovaných informací), 

 velitelské družstvo (velitel družstva, technik roty),  

 záchranná četa, 

 četa chemické ochrany, 

 četa podpory. 
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 ŠTENCLOVÁ, M. 15. ženijní brigáda generála „Karla Husárka“ 2003-2013. Praha: Ministerstvo obrany České 
republiky, 2013. s. 30-31. ISBN 978-80-7278-616-9. 
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Štáb 

Velitelské družstvo 

Zdroj: vlastní 
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„Velení samostatné záchranné roty má za úkol řídit činnost útvaru, kontrolovat jeho 
připravenost, určovat prioritu výcviku, řídit zásahy vlastních jednotek v rámci Integrovaného 
záchranného systému a je oprávněno rozhodnout o využití techniky k zásahu.“65 
 
Štáb szr slouží k administrativnímu, finančnímu, personálnímu, právnímu a logistickému 
zabezpečení útvaru, aktivně se podílí na řízení chodu útvaru, plánuje a organizuje činnost 
jednotky a zároveň kontroluje její neustálou připravenost k zásahu v rámci IZS. Mezi jeho 
náplň patří i koordinace výcviku s dalšími složkami IZS. Činnost štábu je řízena náčelníkem 
štábu. 
 
Velitelské družstvo zabezpečuje chod celého útvaru. Jeho úkolem je zabezpečit materiální, 
technickou, odbornou a fyzickou připravenost příslušníků útvaru.  
 
„Záchranná četa je předurčena k provádění záchranných a dalších likvidačních prací,  
k zabezpečení přepravy, nouzového osvětlení a dodávky elektrické energie, vyprošťování 
techniky, provádění speciálních potápěčských prací, provádění hasičských prací včetně 
dopravy vody na požářiště, záchraně osob ve výškách a nad volnou hloubkou, zřízení  
plavidlového  přepraviště, vyprošťování osob ze závalů a trosek a odstraňování následků 
velkých dopravních nehod včetně vyprošťování havarované techniky. Možnou organizační 
strukturu záchranné čety tvoří:  
 

 velitel čety, zástupce velitele čety, 

 záchranné hasičské družstvo (velitel družstva, 4x starší hasič, 4x řidič-hasič, starší řidič 
pásové techniky), 

 záchranné přepravní družstvo (velitel družstva, starší strojník, 2x strojník, 2x řidič-
strojník, 2x starší potápěč, 2x potápěč), 

 záchranné vyprošťovací družstvo (velitel družstva, velitel vyprošťovacího  

 vozidla, 2x starší řidič-jeřábník, velitel tanku, řidič vyprošťovacího tanku), 

 záchranné strojní družstvo (velitel družstva, 3x starší strojník, 2x řidič), 

 záchranné družstvo [lezecká záchranná skupina] (velitel družstva, 2x záchranář-
specialista, 2x řidič, 3x záchranář). 

 
Četa chemické ochrany je předurčena především k provádění záchranných a dalších 
likvidačních prací, komplexnímu provádění dekontaminace osob, techniky, materiálu  
a terénu, sběru a likvidaci uhynulých živočichů působením virů (např. vir H5N1 – „Ptačí 
chřipka“), včetně následné dekontaminace budov s chovy drůbeže. 
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Možnou organizační strukturu čety chemické ochrany tvoří:  
 

 velitel čety, zástupce velitele čety, 

 družstvo dekontaminace osob (2x) – v každém: velitel družstva, 2x starší odmořovač, 
řidič – odmořovač, řidič-zdravotník, řidič-strojník elektrocentrály, 

 družstvo dekontaminace techniky (2x) – v každém: velitel družstva, 2x starší odmořovač, 
4x řidič – odmořovač, 

 družstvo dozimetrické a chemické kontroly (2x) – v každém: velitel družstva, starší 
dozimetrista, řidič – dozimetrista,    

 družstvo radiačního, chemického a biologického průzkumu (velitel družstva, starší 
průzkumník, průzkumník, řidič-průzkumník). 

 
Četa podpory je předurčena především k logistické podpoře ostatních jednotek včetně 
velitelství a štábu, dále pak obhospodařuje MZHP a vede skladové hospodářství jednotky. 
Možnou organizační strukturu čety podpory tvoří: 

 

 velitel čety, zástupce velitele čety, 

 zásobovací družstvo (velitel družstva, správce skladu-řidič, 6x řidič-skladník), 

 dopravní družstvo (velitel družstva, 2x řidič autobusu, 2x řidič, 3x řidič tahače).“66 
 

1.3.6.2 Cvičení samostatných záchranných rot 
 
Základním cílem výcviku je připravit vojáky k plnění humanitárních úkolů CO v době míru  
a úkolů CO pro dobu válečného stavu, plnění úkolů IZS, naučit je obsluze techniky a dalšího 
přiděleného materiálu a zvyšovat jejich fyzickou i psychickou odolnost. 
 
Základem výcviku specialisty je odborná příprava, základem výcviku jednotky je odborná 
příprava a odborně-taktická příprava, která zabezpečuje komplexní výcvik a sladění jednotek 
pro záchranné a likvidační práce. 
 
Výcvik probíhá na učebnách, na cvičištích vybavených trenažéry, simulátory a názornými 
pomůckami, ve vojenských prostorech, na odborných cvičištích a pracovištích 
záchranářských organizací a v dalších vhodných prostorech.67 
 
Příkladem jednoho z posledních cvičení je například cvičení samostatných záchranných rot 
Rakovník a Olomouc a velitelství 15. ženijní brigády ve speciálním Centru simulačních  
a trenažérových technologií (CSTT) v Brně. „Dle předem připravených scénářů byly 
rozehrávány situace, které útvary musely řešit. Tentokrát to například byla sněhová kalamita, 
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výbuch na zimním stadionu ve Strakonicích či havárie dopravního letadla. Díky trenažérové 
technologii a spolupráci HZS to pro týmy ze samostatných záchranných rot znamenalo, 
že simulované situace se odehrávají v reálném čase a s reálnými osobami. K tomu přispívali 
i studenti představující například policii České republiky, záchrannou službu, starosty 
postižených obcí či technické služby. 
 
Zkušenosti ze cvičení na simulátorech pak při zásazích příslušníci samostatných záchranných 
rot plně využívají, ať už se jedná například o pomoc při sněhových kalamitách, vyprošťování 
osob z vozidel či povodních.“68 
 
Ze cvičení, která proběhla v minulosti lze jmenovat například: „Rescue Patrol 2006 (řešení 
MU s hromadným výskytem zraněných, mezinárodní účast zasahujících jednotek), Ochrana 
2006 (teroristický útok na vlakovou soupravu), Zóna 2007,2008 (součinnostní cvičení složek 
IZS při havárii JE Temelín), Albis 2008 (likvidace následků povodní mezinárodního rozsahu za 
účasti českých a německých jednotek).“69  
 
1.3.6.3 Technické vybavení základen pro zásah 
  
Výjimečnost vojenských záchranných útvarů řešit mimořádné události a krizové situace, tkví 
též ve speciálním technickém vybavení.70 „K poskytování včasné, účinné a profesionální 
pomoci ohroženému a postiženému obyvatelstvu disponuje základna technikou, která jí 
umožní řešit mimořádné situace při živelních pohromách, průmyslových haváriích, 
ekologických katastrofách nebo při poskytování humanitární pomoci. 
 
Ženijní technika – příklady 
 

 Kolový nosič KN-251 – dvounápravový stroj s kloubovým rámem na obřích pneumatikách 
slouží k provádění zemních prací. Obsluhu zabezpečí 2 osoby, nosnost při zvedání 
břemen až 7 000 kg. 

 Pásový obojživelný transportér PTS-10 je samohybný přepravný prostředek pro 
plavidlovou přepravu osob, raněných, materiálu a některé techniky. Transportér je 
vybaven navijákem. Osádka 2 osoby, přepravní kapacita 72 osob. 

 Univerzální nakladač čelný LOCUST 750 je určen k nakládání, hrnutí, přemisťování hornin 
pomocí základní lopaty, těžbě hornin, hloubení úzkých rýh a vrtání děr v horninách 
pomocí speciálních přídavných zařízení.  
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Těžká vyprošťovací technika – příklady 
 

 Zásahový automobil T-815Z 6 x 6 slouží pro provádění prvotního zásahu při dopravních 
nehodách, vyprošťovacích pracích a malých ekologických haváriích. 

 Vyprošťovací tank VT-72 má obdobné určení jako vyprošťovací tank VT-55. Lze jej využít 
ke zdvihání břemen do hmotnosti 19000 kg a k přepravě břemen na nákladové plošině 
do hmotnosti 4000 kg. Osádku tvoří 2 osoby. 

 Automobil vyprošťovací AV-14 je víceúčelový automobilní jeřáb, určený ke zvedání 
břemen do hmotnosti 14000 kg. Je vybaven navijákem. Vozidlo je přizpůsobeno pro 
odsun poškozené techniky na tyči nebo pověšením. 

 
Chemická technika a materiál – příklady 
 

 Chemický rozstřikovací automobil PV3 ARS-12M slouží k provádění úplné speciální očisty 
výzbroje a techniky (pomocí kartáčů, proudnic, postřikového rámu), k dezinfekci  
a odmořování terénu, dezaktivaci ploch s pevným povrchem, k přepravě kapalin, ohřevu 
vody a k přípravě dezaktivačních směsí. 

 Zařízení pro očistu a dekontaminaci techniky LINKA-82 je určeno pro dezaktivaci, 
odmořování a dezinfekci techniky linkovým průjezdným způsobem. Souprava se skládá ze 
dvou mycích zařízení MZ-82 a jednoho postřikového rámu POR-82. 

 Chemický průzkumný automobil UAZ 469CH je vybaven přístroji zabezpečujícími plnění 
všech úkolů radiačního a chemického průzkumu (radiometrický přístroj DC-3E-98, 
analyzér CMS, multivarn). Osádku tvoří 4 osoby. 

 Speciální ochranné oděvy OPCH-70 a SOO-CO. 
 

Požární technika a materiál – příklady 
 

 Protipožární tank SPOT 55 je určen pro hašení celoplošných požárů v složitých terénních 
podmínkách a tam, kde je nutná zvýšená ochrana osob. Používá se v plnírnách plynů, 
plynovodů, ropovodů, k chlazení zásobníků a tanků nebo jako stacionární čerpadlo pro 
dálkovou dopravu vody ve čtyřech proudech hadic. Je vybaven objemnou nádrží na 
11 000 l vody, 2000 l pěnidla a 500 kg hasicího prášku. Na vrchní části tanku jsou 
umístěny 2 lafetové proudnice, které jsou ovládány zevnitř vozidla a umožňují hašení do 
vzdálenosti 60 m. Přehled o situaci na požářišti zabezpečuje průmyslová kamera. 

 Cisternová automobilní stříkačka CAS 32 T-815 je určena pro zásah vodou i pěnou při 
větších požárech, zvláště v místech s nedostatkem hasicích látek. Osádka vozidla 
1+3 osoby. 

 Nafukovací člun AVON 460 je určen k provádění záchranných, potápěčských 
a průzkumných prací na stojatých i tekoucích vodách a k přepravě osob a materiálu. Svou 
konstrukcí umožňuje rychlé uvedení do provozu ze skladovací polohy, bez nároku na 
velký počet osob a čas k jeho sestavení. Malým ponorem splňuje podmínky pro činnost 
v oblastech s nízkou hladinou vody. 
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Logistická technika a materiál – příklady 
 

 Automobilová kuchyně POKA 3/1 je mobilní zařízení sloužící k přípravě, vaření, výdeji  
a konzumaci stravy s určením pro základní jednotky AČR v polních podmínkách. 
Umožňuje dovoz zásob a přípravu běžné stravy až pro 150 osob denně. U kuchyně 
vestavěné do skříňové karoserie terénního automobilu P-V3S, se předpokládá připojení 
přívěsné cisterny C-180 V. Obsluhu tvoří 2 kuchaři a 1 strojník. 

 Cisternový automobil CA 18 T-815 je určen k přepravě pohonných hmot, tedy 
automobilních a leteckých benzinů, motorové nafty a leteckých petrolejů. Celkový objem 
nádrže je 18 000 l.“71 
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1.4 ZRUŠENÍ SAMOSTATNÝCH ZÁCHRANNÝCH ROT 
 
Záměr zrušit útvary, jejichž hlavní náplň spočívá v pomoci lidem při živelních pohromách 
a průmyslových katastrofách, vyplývá z novely zákona o ozbrojených silách, která byla 
projednávána v dolní komoře již v únoru 2013. Až do června roku 2013 se pouze o zrušení 
spekulovalo a čekalo se, až věc projedná a případně schválí vláda. Ta schválila svým 
usnesením č. 707 strukturu a počty ozbrojených sil České republiky v letech 2013 až 2015 již 
26. září 2012.   
 
Dle Ministerstva obrany schválená struktura vychází z rozpočtových možností rezortu 
a obsahuje i záměr transformovat současné samostatné záchranné roty do struktury 
ženijních útvarů AČR. Toto opatření sleduje cíl zefektivnit využitelnost sil a prostředků těchto 
rot a rozšířit ji i ve prospěch AČR bez vlivu na jejich schopnosti.  Až v červenci roku 2013 se 
začaly tyto záměry naplňovat, útvary se oficiálně dozvěděly, co je čeká a začaly se 
připravovat na konec svého působení. 
 
Dne 1. prosince 2013 oficiálně započala transformace 15. ženijní brigády v Bechyni na 
15. ženijní pluk. Činnost a existence ženijních praporů a samostatných záchranných rot byla 
transformována do konce prosince 2013. V rámci nové struktury bude ze tří praporů 
vytvořen jeden ženijní pluk s tím, že jeden prapor zůstane v Olomouci a dva budou 
předislokovány do jednoho místa. Rakovnická posádka měla být přesunuta do Bechyně nebo 
naopak. Po porovnání mnoha faktorů (jako funkčnost, zachování schopností jednotek přes 
dopady na personál, kapacity, možnosti a vybavení posádek či ekonomické hledisko), dopadl 
výsledek lépe pro Bechyni. Vznikl tak ženijní pluk tvořený dvěma ženijními prapory v Bechyni 
a Olomouci.72 Tím skončila desetiletá historie 15. ženijní brigády (dříve ženijní záchranné) 
a na jejích základech se začala psát nová etapa – 15. ženijního pluku. Historie vojenských 
záchranných útvarů však skončila úplně. 
 
V Rakovníku byly dopady o to větší, že se samostatnou záchrannou rotou byl zrušen celý 
152. ženijní prapor a kasárna zůstaly opuštěné. Dohromady odešlo 350 vojáků. Část 
personálu ženijního praporu a szr byla přesunuta do posádky v Bechyni, kde budou působit 
pod 15. ženijním plukem. V Olomouci se tento záměr dotkl pouze samostatné záchranné roty 
a díky poloze města, zůstane tamější posádka 153. ženijního praporu zachována. 
 
Hlavní důvody pro zrušení posádky v Rakovníku byly vysoké náklady na rekonstrukci areálu 
(která by údajně sahala až do výše desítek milionů) a také nedostatečná kapacita. Ta 
v Rakovnickém areálu byla dimenzována maximálně na cca 550 profesionálních vojáků. 
V nové podobě ženijního pluku by posádka tvořila více než 700 vojáků. Proto zůstal zachován 
areál v Bechyni. Nejmenovaný důstojník podotkl pro rakovnické noviny Raport, že kapacita 
by měla být dostačující. „Když zde býval tankový pluk plus další jednotky, pohybovalo se 
tu stále kolem 1200 vojáků.“73 Také se domnívá, že rozsáhlé rekonstrukce není třeba, 
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protože areál je udržovaný. Zda je strategičtější místo pro vojenský útvar Rakovník či 
Bechyně, nelze jednoznačně určit. Dostupnost a dosažitelnost ženijních a záchranných sil 
a prostředků jsou v obou posádkách odpovídající.74 
 
Odchod vojáků z Rakovníku trápí také město samotné. Novodobé počátky rakovnických 
kasáren lze klást do roku 1931 a vojáci zde mají proto dlouhou tradici. Starosta Rakovníku 
Zdeněk Nejdl se snažil o zachování kasáren od samého počátku spekulací o jejich zrušení, kdy 
zasílal na Ministerstvo obrany dopisy se svými námitkami. Uvědomuje si lokální problémy, 
které se zrušením nastanou. Pro noviny Raport hovořil o zániku pracovních míst, opouštění 
bytů a domů v Rakovníku, opuštěném areálu kasáren, který má rozlohu o 40 ha a o sociálním 
dopadu na rodiny vojáků, kteří z Rakovníku musí odejít.75 
 
Dle Ministerstva obrany se armáda úkolů při pohromách a haváriích nezříká, záchranné roty 
se stanou součástí ženijních jednotek, které by měly do budoucna jejich specializovanou roli 
převzít. Tento krok údajně umožní místo samostatných záchranných rot pro záchranné práce 
například při záplavách, vyčlenit vojenské útvary s potřebným počtem vojáků i vybavením 
a systém tak bude celkově pružnější. Jejich specifickou úlohu při plnění humanitárních úkolů 
civilní obrany v době válečného stavu by pak mohly, v případě nutnosti, převzít ostatní 
vojenské útvary a vojenská zařízení. Tak to předpokládá i § 14 navrhované novely zákona 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách. Podle názoru Ministerstva obrany mají szr dohromady 
jen dvě stovky vojáků, nedisponují ani potřebným vybavením a jsou pouze symbolickou 
institucí. Proč si ale Ministerstvo obrany tuto myšlenku neuvědomilo již po transformaci 
v roce 2008, kdy takto zredukovalo počty vojáků VZÚ, je záhadou. 
 
V navrhované novele zákona č 219/1999 Sb., se již slovní spojení „vojenský záchranný útvar“ 
neobjevuje. Vzhledem k jejich zrušení návrh novely ale nevylučuje umožnit určení některých 
jednotek k plnění humanitárních úkolů civilní obrany jako možnost dle aktuálních úkolů 
ozbrojených sil. Zřízeny by tak mohly být například záchranné roty v rámci některého 
z ženijních praporů. Zřizování jednotek civilní ochrany v rámci ozbrojených sil upravuje 
mezinárodní právo (Ženevské úmluvy) jako možnost, nikoliv jako povinnost.76 
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1.4.1 Dopady zrušení VZÚ 
 
„Pro Armádu České republiky bude nesmírně složité řešit vzniklé krizové situace, protože 
bude rozbourán obrovský lidský potenciál a velmi dobrá pověst vojenských záchranných 
útvarů. Bude složité vytvořit nová uskupení obětavých a pro pomoc obyvatelstvu oddaných 
lidí, jak byli dlouhá léta cvičeni naši odborníci.“77 Také úkoly bývalých samostatných 
záchranných rot byly často diametrálně odlišné v porovnání s ženijními prapory. Zcela jistě je 
nemohou nahradit, neboť na to nebudou připraveni ani speciálně cvičeni. 
 
Po zrušení vojenských záchranných útvarů najdou uplatnění tito záchranáři v jiných složkách 
Armády České republiky, ale bohužel v jiných odbornostech. Ztratí oprávnění na speciální 
techniku, protože armáda pro ně nebude organizovat speciální výcvik. „Navíc hrozí 
demoralizace některých příslušníků útvaru, kteří mají v místě trvalé bydliště a rodiny. Mnozí 
z nich proto armádu opustí úplně a peníze vynaložené na jejich výcvik přijdou vniveč.“78 
Někteří také budou dojíždět do nejbližších posádek, které jsou, v případě těch rakovnických, 
v Žatci a Jincích. 
 
„I když se současná technika někde uloží a bude připravena pro potřeby integrovaného 
záchranného systému, jak tvrdí Ministerstvo obrany, fakticky bude odsouzena k likvidaci či 
bude chátrat. Co je nejdůležitější, budou rozbourány skvělé a odhodlané profesionální 
týmy.“79 
 
Příčinou konce VZÚ jsou především finance, které se vynakládají na jejich činnost, 
zabezpečení, udržování techniky či na výcviky profesionálních vojáků. Částky, kterými se 
hradily zásahy, jsou zanedbatelné. Kde se ale finance objeví, až jich bude potřeba? V České 
republice již po několik let nedošlo k závažnějším živelním pohromám či jiným rozsáhlým 
MU, aby se pomoc VZÚ ukázala v plné síle. Od roku 2008 byly VZÚ přivolávány především 
k méně závažným MU nebo asistovaly HZS České republiky. Karel Jelínek, velitel HZS 
Rakovník se o pomoci szr v Rakovníku vyjádřil takto: „Zrušení bude velká škoda. 
S rakovnickými vojáky jsme měli výbornou spolupráci, i když jsme ji bohužel nemohli využívat 
tak, jak bychom si my nebo samotný útvar představovali.“80 Překážku většího využití vojáků 
viděl v tom, že pro krajské operační středisko bylo jednodušší povolat dobrovolné hasiče, než 
aby čekalo na schválení generálního štábu. „Kdyby mohl útvar o svém nasazení rozhodovat 
sám, využívali bychom ho mnohem více.“81 
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Prozatím nelze objektivně posoudit efektivnost tohoto zásahu Ministerstva obrany, kterým 
byla výrazně narušena fungující spolupráce armády s civilním obyvatelstvem. Zhodnocení 
bude možné až v budoucnosti. Na závěr studie tedy pokládám otázku k zamyšlení: „Jsou 
v České republice zajištěny podmínky pro pomoc obyvatelstvu při rozsáhlých živelních 
pohromách či jiných závažných mimořádných událostech?“ 
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2. VÝZKUMNÁ ČÁST 
 
Tato část studie si určila následující úkol – porovnat možnosti využití vojenských záchranných 
útvarů ve vytyčených obdobích. Tyto možnosti spočívající v pomoci obyvatelstvu budou 
zkoumány v několika bodech:  
 

1. počet profesionálních vojáků VZÚ celkem 
2. počet obyvatel České republiky na jednoho vojáka VZÚ  
3. počet km2 na jednoho vojáka VZÚ 
4. dostupnost VZÚ do Prahy, Brna, Ostravy 

 
Záměrně jsou uvedena ta období, kdy se měnily jak počty příslušníků VZÚ, tak samotných 
útvarů. Výzkum bude prvně kalkulovat s údaji z roku 2002, kdy existovalo 5 záchranných 
výcvikových základen – 71. zvz Kutná Hora, 72. zvz Jindřichův Hradec, 73. zvz Rakovník, 
74. zvz Bučovice a 75. zvz Olomouc. 
 
Dále je zde uveden rok 2005, kdy do struktury 15. ženijní záchranné brigády bylo zařazeno 
(po reorganizaci v roce 2004) celkem 6 záchranných praporů a 1 ženijní prapor. Byly to 151. 
ženijní prapor Bechyně, 152. záchranný prapor Kutná Hora, 153. zpr Jindřichův Hradec, 154. 
zpr Rakovník, 155. zpr Bučovice, 156. zpr Olomouc a 157. zpr Hlučín. Počet příslušníků VZÚ 
se v letech 2005 – 2008 výrazně neměnil.  
 
Po další transformaci datované právě k roku 2008 působily v České republice až do roku 2013 
už jen dvě samostatné záchranné roty v Olomouci a v Rakovníku. V roce 2014 jsou již 
vojenské záchranné útvary zrušeny. 
 
První graf zobrazuje přibližné celkové počty příslušníků VZÚ ve výše zmíněných obdobích 
(tedy rok 2002, 2005, 2013). 
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Graf č. 1. 
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Zdroj: vlastní. 
 
Údaje o počtu vojáků z roku 2002 předpokládají přibližný počet 1095 vojáků VZÚ (každý 
útvar od 200 do 240 osob). V roce 2005 byl počet vojáků VZÚ schopných nasazení navýšen 
na 1987 (každý zpr od 195 – 229 osob). Po reformě, která proběhla v roce 2008, počet vojáků 
rapidně klesl na 220 (každá ze dvou samostatných záchranných rot po 110 osobách). 
Tento stav vydržel až do roku 2013. V roce následujícím – 2014 byly samostatné záchranné 
roty zrušeny a počet příslušníků VZÚ je nyní 0. 
 
Od počtu profesionálních vojenských záchranářů schopných nasazení se odvíjí také kvalita 
poskytované pomoci obyvatelstvu. Pokud není dostatek profesionálních vojenských 
záchranářů, povolají se ostatní zdroje. Ty mohou představovat například vojáci AČR  
a členové složek IZS. Příslušníci VZÚ jsou mnohdy cvičeni a povoláváni k více specifickým 
mimořádným událostem a tak může nastat situace, že chybějící počty doplní méně zkušení. 
V současnosti, kdy VZÚ neexistují, budou možná do budoucna nahrazeny záchrannými 
rotami v rámci některého z ženijních praporů. Úkoly bývalých samostatných záchranných rot 
však byly často diametrálně odlišné v porovnání s ženijními prapory. Bude obtížné ba  
i nemožné je nahradit, neboť na to nebudou připraveni ani speciálně cvičeni. 
 
Z grafu č. 1 vyplývá, že především prudký pokles kapacit vojáků z roku 2005, na počet osob 
220, výrazně omezil možnosti VZÚ. V procentuálním vyjádření se počty v uvedených 
obdobích navyšovaly či snižovaly takto. Navýšení počtu vojáků VZÚ z roku 2002 do roku 2005 
činilo 81,5 %. Přechod z roku 2005 do roku 2013 je vyčíslen o 89 % personálních kapacit 
méně. 
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Graf č. 2. 

 
Zdroj: vlastní 
 
Počet obyvatel v České republice od roku 2002 do roku 2013 mírně vzrostl. Zatímco v roce 
2002 tu na jednoho příslušníka VZÚ bylo v přepočtu 9318 obyvatel, v roce 2005 se 
dostupnost zlepšila a výsledek byl kalkulován na 5159 obyvatel. V roce 2013 připadalo na  
1 vojenského záchranáře zhruba 9 krát více než před reformou, a to 47790 obyvatel České 
republiky. 
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Graf č. 3. 

Zdroj: vlastní. 
 
Graf č. 3 zobrazuje přepočet jednoho vojáka VZÚ na počet km2. Především rok 2013 nám 
ukazuje, že 220 příslušníků VZÚ dislokovaných v Rakovníku a Olomouci, stěží může vystačit 
pro pokrytí celé rozlohy České republiky, která má 78 866 km2. Dislokací pouze na 2 místech 
v ČR a nízkým počtem příslušníků VZÚ, se zvětšila plocha potencionálního zásahu pro 
jednoho vojenského záchranáře ze 40 km2 (rok 2005 -2008) na 358 km2 (rok 2008-2013).  
 
I tento faktor přispěl ke zrušení VZÚ v roce 2014, neboť jedním z argumentů bylo malé 
procento počtu zásahů. Právě nízké procento zásahů má návaznost na nepřiměřenou 
dislokaci, která údajně měla zabezpečit rovnoměrné a dostačující pokrytí pro celou Českou 
republiku.  
 
Graf č. 3. navazuje následující obrázek a graf, které porovnávají dosažitelnost VZÚ 
v dojezdových časech do místa zásahu. 
 
Dojezdová doba se většinou počítá od obdržení žádosti po dosažení místa zásahu. Pro VZÚ se 
liší doba aktivace podle počtu nasazených osob a kusů techniky od 60 minut (do 8 osob a do 
4 ks techniky), 240 minut (v síle do 70 osob a do 30 ks techniky) až do 24 hodin (nasazení 
všech sil a prostředků jednoho VZÚ). Pro celkový výpočet dojezdové doby je tedy nutné 
připočítat i potřebnou dobu aktivace. Pro účely tohoto výzkumu se nebude doba aktivace 
uvažovat. 
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Obr. č. 6 – naznačení vzdálenosti VZÚ od Prahy, Brna, Ostravy. 
 

 
 
Zdroj: vlastní. 
 
Z obrázku lze odhadovat, jak se zkrátily či prodloužily dojezdové doby do tří největších měst 
v České republice – Prahy, Brna, Ostravy.  
 
Pouze do Prahy zůstala dojezdová doba ve všech třech obdobích neměnná, protože se 
uvažuje dojezdový čas pouze z Rakovníku (který byl okolo 120 minut). V roce 2002 a 2005 
však měly Prahu v působnosti dva VZÚ umístěné v Rakovníku a Kutné Hoře. Po dobu 
existence obou těchto útvarů byla jejich působnost rozdělena tak, že útvar v Rakovníku 
zabezpečoval Prahu na levé části břehu řeky Vltavy a útvar v Kutné Hoře měl působnost na 
pravé části města od řeky Vltavy. V roce 2013 zabezpečoval Prahu pouze Rakovník 
a dojezdový čas na východní část Prahy by se teoreticky prodloužil oproti dojezdovému času 
z Kutné Hory. 
 
Pro Brno se dojezdové časy měnily následovně. V roce 2002 a 2005 působil VZÚ v Bučovicích 
a dojezd do Brna by trval přibližně 68 minut. V roce 2013 to bylo do Brna nejblíže z VZÚ 
v Olomouci s dojezdem 156 minut. 
 
Ostrava, jako třetí největší město České republiky, byla v roce 2002 nejblíže položená VZÚ 
v Olomouci s dojezdem 184 minut. V roce 2005 již existoval VZÚ v Hlučíně, který leží velice 
blízko Ostravy a dojezd se zkrátil na pouhých 24 minut. V roce 2013 už opět Hlučín nebyl 
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součástí VZÚ, ale spadal pod HZS České republiky a dojezd by byl tedy stejný jako v roce 
2002, kdy jej zabezpečoval VZÚ v Olomouci. 
 
„Orientační doba pro příjezd hlavních sil vojenských záchranných útvarů do měst 
jednotlivých regionů předpokládá rychlost 30km/hod. pro smíšenou kolonu vozidel.“82 
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Zdroj: vlastní. 
 

                                            
82

 Ministerstvo obrany České republiky. Záchranné a výcvikové základny Armády České republiky. Praha: 
Ministerstvo obrany České republiky, 2002. s. 6. ISBN: 80-7278-165-0. 
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Závěr 
 
Zdraví či život každého jedince mohou být omezeny nenadále vlivem živelních pohrom, 
průmyslových katastrof či jiných mimořádných událostí. Právě v tomto okamžiku vstupují na 
scénu instituce, které mají za úkol chránit obyvatelstvo. Jednou z těchto institucí je i Armáda 
České republiky, jejímž hlavním příspěvkem pro podporu činnosti IZS, byly samostatné 
záchranné roty. 
 
Současné negativní vlivy představující potenciální nebezpečí pro Českou republiku, se týkají 
především nevojenského ohrožení. Může se jednat například o živelní pohromu, 
průmyslovou havárii, hrozbu terorismu či extremismu. Proto by systém ochrany obyvatelstva 
měl držet krok v tomto duchu a provádět pouze takové změny, které by spíše přispěly ke 
zlepšení bezpečnostní situace. Použití armády pro řešení nevojenských ohrožení vždy mělo 
své opodstatnění související se speciální vybaveností, technikou, výcvikem, odbornou 
znalostí a připraveností členů armády. Proto bylo postupné „zeštíhlování“ počtu vojáků 
vyčleněných pro potřeby IZS, doprovázeno oprávněnými kritikami. Na konci roku 2013 
dokonce tento trend vygradoval k úplnému zrušení útvarů sloužících pro IZS, potažmo pro 
všechny civilní obyvatele České republiky. 
 
Budoucnost ukáže, jak velkým hazardem se systémem civilní obrany bylo zrušení vojenských 
záchranných útvarů. Bohužel se ale může stát, že se negativní spekulace potvrdí až při nějaké 
krizové situaci a bude se hledat obtížná cesta zpátky k současnému systému. 
 
Hlavní cíl studie byl zpracovat do logicky uspořádaného celku přehled o VZÚ od minulosti až 
po současnost. Hlubší prostudování tohoto tématu mi pomohlo lépe pochopit obavy, které 
se vážou na zrušení VZÚ. Tím, že jsem nahlédla do celé historie od samého vzniku takovýchto 
útvarů, si i já uvědomuji jejich důležitost a nepostradatelnost. 
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Seznam použitých zkratek 
 

Zkratka Vysvětlení zkratky 

AČR Armáda České republiky 

CO Civilní ochrana/obrana 

CPO Civilní protiletecká ochrana 

ČR Česká republika 

EOD Explosive Ordnance Disposal 

EU Evropská unie 

GŘ HZS Generální ředitelství hasičského záchranného sboru 

GŠ AČR Generální štáb armády České republiky 

HÚ CO Hlavní úřad civilní ochrany 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JE Jaderná elektrárna 

MU Mimořádná událost 

MZHP Materiální základna humanitární pomoci 

OPIS Operační informační středisko 

OSN Organizace spojených národů 

SaP Síly a prostředky 

SAR Search and rescue  

SOC MO Společné operační centrum Ministerstva obrany 

szr Samostatná záchranná rota 

UNSAS United Nations Standby Arrangements System 
Systém záložních opatření OSN 

VZÚ Vojenský záchranný útvar 

zpr Záchranný prapor 

zvz Záchranný výcviková základna 

žpr Ženijní prapor 
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PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
 
Příloha č. 1 – Přehled měnících se struktur vojenských záchranných útvarů. 
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Příloha č. 2 – obrázky. 
 
Obrázek č. 1 a č. 2 – označení příslušníků a techniky. 
 
Příslušníci i prostředky vojenských záchranných útvarů jsou označeny za válečného stavu 
mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky pro civilní ochranu. 
 

 
 

Obrázek č. 1 – mezinárodní znak civilní ochrany. 
 

 
 

Obrázek č. 2 – označení příslušníků. 
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Obrázek č. 3 až 8 – vybraná technika a zařízení samostatných záchranných rot. 

 

 
 

Obrázek č. 3 – hasicí vozidlo SPOT-55. 

 
Obrázek č. 4 – plovoucí transportér PTS – 10. 
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Obrázek č. 5 – automobil vyprošťovací T 815 AV 15. 
 

 
 

Obrázek č. 6 – LINKA 82 zařízení pro speciální očistu automobilů a techniky. 
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Obrázek č. 7 – Materiální základna humanitární pomoci. 
 

 
 

Obrázek č. 8 – cisterna VESNA pro zabezpečení pitné vody. 
  


