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1. ÚVODNÍ ČÁST 
 

 
„Směrnice náčelníka Generálního štábu Armády České republiky k  nasazování sil 

a prostředků Armády České republiky v rámci integrovaného záchranného systému a k plnění 
úkolů Policie České republiky“ (dále jen Směrnice) stanovuje podmínky a zásady nasazování sil 
a prostředků Armády České republiky (dále jen AČR) k provádění záchranných prací 
při pohromách nebo jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové 
hodnoty nebo životní prostředí nebo k likvidaci následků pohromy, k odstranění jiného hrozícího 
nebezpečí za použití vojenské techniky, k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany a k plnění 
úkolů Policie České republiky (dále jen PČR). 
 

  Opatření této Směrnice vychází z ustanovení platných právních předpisů (norem), 
meziresortních dohod a vnitřních předpisů: 
 
Právní předpisy: 
 
• zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen zákon č. 219/1999 Sb.), 
• zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení 

a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon č. 220/1999 Sb.), 

• zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 221/1999 Sb.),  

• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 239/2000 Sb.),   

• zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen zákon č. 240/2000 Sb.),   

• ze zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, 

• zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o PČR),  

• zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 124/1992 Sb.),  

• zákona č. 26/1993 Sb. kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku 
a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících,  

• zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ve znění 
pozdějších předpisu (dále jen zákon č. 585/2004 Sb.),  

• Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 328/2001 Sb.), 

• NV č. 465/2008 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie 
České republiky (dále jen PČR) při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách (dále 
jen NV č. 465/2008),     

• Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 318/2002 Sb., o podrobnostech 
zajišťování havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího 
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záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění 
vyhlášky č. 2/2004 Sb. (dále jen Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb.). 

 
Dohody: 
 
• Rámcová dohoda o spolupráci mezi MV a MO čj. 959-120/2006/DP-3691, resp. č. j. OBP-

268-23/AK-2006 uveřejněná ve Věstníku Ministerstva obrany č. 28/2006, ve znění dodatku 
č. 1 (dále jen Rámcová dohoda),  

• Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra - 
generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a Českou 
republikou, Ministerstvem obrany – Generálním štábem Armády České republiky, (dále 
jen Dohoda), čj. 80735-41/2005/DP-1618, ve znění Dodatku č. 1, čj. 770-1/2011-1160, 

• Realizační dohoda mezi Policií České republiky a Armádou České republiky k provedení 
nařízení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 465/2008 Sb., o povolání vojáků Armády České 
republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných 

elektrárnách (dále jen Dohoda o povolání vojáků), čj. 80735-34/2005/DP-1618, ve znění 
Dodatku č. 1, čj. 770-7/2011-1160, 

• Dohoda mezi Správou státních hmotných rezerv a Ministerstvem obrany o součinnosti 
v oblasti přepravy pohotovostních zásob za krizových stavů č. j. 10581/2004-8764, ze dne 
6. října 2004 (dále jen Dohoda s SSHR), 

• Smlouva mezi SÚJB a AČR o činnosti složek celostátní radiační monitorovací sítě 
v působnosti Armády ČR, č.j.80616-61/2006-DP-1618, ze dne 5. ledna 2006 (dále 
jen Smlouvy s SÚJB), 

• Dohoda mezi MZV ČR a MO ČR o spolupráci při řešení mimořádné situace v zahraničí, 
• Ústřední poplachový plán IZS (dále jen ÚPP IZS), 
• vnější havarijní plán JE Dukovany a JE Temelín. 
 
Vnit řní předpisy: 
 
• Krizový plán MO čj. 348/2010-3691 ze dne 5. května 2010, 
• RMO 9/2006, Zřízení Krizového štábu MO, ve znění 1., 2., 3. doplňku, 
• Směrnice pro vyžadování a zapojení vrtulníků AČR v rámci IZS, 
• Vojenská strategie České republiky (schválena vládou ČR dne 23. července 2008, usnesením 
č. 907 Praha 2008). 

 
 
1.1 Vymezení pojmů  
 

Integrovaným záchranným systémem1 (dále jen IZS) se rozumí koordinovaný postup 
jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 
Základní složky IZS2 tvoří Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS ČR), jednotky 

požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická 
záchranná služba a PČR.  

 

                                                 
1 § 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb. 
2 § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. 
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Mezi ostatní složky IZS3 patří také vyčleněné síly a prostředky (dále jen SaP) 
ozbrojených sil. Vyčleněnými SaP ozbrojených sil se rozumí v tomto případě SaP vojenských 
záchranných útvarů (dále jen VZÚ), vojenských útvarů (dále jen VÚ) a vojenských zařízení 
(dále jen VZ), které jsou uvedeny v příloze Dohody a v příloze 3 této Směrnice. Uvedené VZÚ, 
VÚ a VZ jsou povinny poskytnout plánovanou pomoc na vyžádání. Nasazení vyčleněných SaP 
nebude realizováno při plnění základního úkolu AČR stanoveného v § 9 odst. 1 a 2 zákona 
č. 219/1999 Sb. To neplatí pro samostatné záchranné roty dislokované v Rakovníku 
a v Olomouci, které plní úkoly vyžadované MV-GŘ HZS ČR při provádění záchranných 
a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva podle Ženevské konvence i za stavu ohrožení státu 
i za válečného stavu. 

 
Vyčleněné SaP AČR jsou SaP, které jsou zařazené v ÚPP IZS na základě uzavřené 

Dohody. 
 

Operační a informační střediska IZS4
 (dále jen OPIS IZS). Stálými orgány 

pro koordinaci složek IZS jsou OPIS IZS, kterými jsou operační střediska HZS kraje a operační 
a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru (dále jen OPIS GŘ 
HZS). 

 

Mimořádnou událostí5 (dále jen MU) se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 
činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 
životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

 
Mimořádnou situací se rozumí situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku hrozby 

vzniku nebo důsledku působení MU, která je řešena obvyklým způsobem složkami IZS, 
bezpečnostního systému, systému ochrany ekonomiky, obrany apod. a příslušnými orgány 
za použití jejich běžných oprávnění, postupů a na úrovni běžné spolupráce bez vyhlášení 
krizových stavů6. 

Krizovou situací se rozumí MU, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový 
stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy 
či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit 
běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, 
záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob6. Krizové situace 
můžou být vojenského nebo nevojenského charakteru. 

 

Ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací je7: 
a) vyžádaná, při které GŘ HZS ČR poskytuje pomoc a povolává a nasazuje SaP dle ÚPP IZS při 
řešení MU postiženému kraji nebo více krajům, nebo koordinuje vysílání SaP do zahraničí. 
Nasazené složky se řídí pokyny velitele zásahu na místě MU nebo starosty obce s rozšířenou 
působností8, jestliže koordinuje záchranné a likvidační práce nebo hejtmana kraje9, jestliže 
koordinuje záchranné a likvidační práce nebo pokud vyhlásil stav nebezpečí, nebo velitele 
jednotky vyslané do zahraničí10,  

                                                 
3 § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. 
4 § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. 
5 § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. 
6 Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu, Ministerstvo vnitra ČR, odbor 

bezpečnostní politiky, Praha 2009 
7 Ústřední poplachový plán IZS, Praha 2008 
8 § 4 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb.  
9 § 4 odst. 8 zákona č. 239/2000 Sb.  
10 zákon č. 239/2000 Sb. 
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b) přímá, při které GŘ HZS ČR řídí přímými pokyny nebo prostřednictvím pokynů HZS krajů 
vybrané složky při přímo řízených záchranných a likvidačních pracích. Podmínkou pro její 
uplatnění je vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Koordinační 
role a řídící pravomoci územních orgánů tím není dotčena s výjimkou koordinace těch 
vybraných složek, které zabezpečují přímo řízené záchranné a likvidační práce11. 

 

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní 
pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, 
zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není 
možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS. Stav nebezpečí může být 
vyhlášen hejtmanem kraje, v Praze primátorem hl. m. Prahy. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu 
nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády12. 

 

Nouzový stav je stav vyhlašovaný vládou ČR, popř. předsedou vlády ČR v případě 
živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které 
ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek 
a bezpečnost13. 

 
Pohromami14 se rozumí zejména živelní katastrofy, požáry, průmyslové a ekologické 

havárie, které ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.  
 

Záchrannými pracemi15 se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního 
působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, 
majetku nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin. 

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

 Odstraňováním jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky16 se rozumí 
použití vojenské techniky s nezbytně nutnou obsluhou v jiných závažných situacích ohrožujících 
životy a zdraví osob, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. 

 
Plněním humanitárních úkolů civilní ochrany při pohromách se rozumí podíl AČR 

na zajištění zejména: 
 

• evakuace, 
• dekontaminace a podobných ochranných opatření, 
• poskytování nouzového ubytování a zásobování, 
• okamžité opravy některých nezbytných veřejných zařízení, 
• pomoci při ochraně předmětů nezbytných k přežití, 
• boje s požáry, 
• zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 

                                                 
11  § 4 odst. 8 § 11 písm c) a § 13 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb. 
12 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
13 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 
14 § 2 odst. 13 zákona č. 219/1999 Sb. 
15 § 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb. 
16 § 18 zákona č. 219/1999 Sb. 
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• poskytování zdravotní péče zachraňujícím a postiženým v prostoru MU, 
• dalších doplňujících činností nezbytných k plnění výše uvedených úkolů, jako zabezpečení 

letecké pátrací a záchranné služby, zabezpečení letecké přepravy raněných a nemocných, 
zabezpečení přepravy zdravotnické, humanitární nebo jiné pomoci a nebo specialistů 
potřebných k provádění záchranných prací, zřizování náhradních přemostění,  

• úprava komunikací, vytyčování a zřizování objížděk apod. 
 
Dekontaminací se pro účely této směrnice rozumí realizace opatření směřujících 

k odstranění nebo zneškodnění toxických chemických látek a odstranění radioaktivních látek 
z povrchu lidského těla, techniky, terénu, objektů a hospodářských zvířat. 

 
Úkolovým uskupením (dálen jen ÚU) se rozumí dočasné uskupení jednotek pod velením 

určeného velitele, účelově vytvořené ze SaP AČR k plnění úkolů při MU, které vyžadují 
provedení záchranných prací, likvidaci následků pohromy, plnění humanitárních úkolů civilní 
ochrany nebo plnění úkolů PČR. 

 
Plánovanou pomocí na vyžádání17 se rozumí předem písemně dohodnutý způsob 

poskytnutí pomoci ostatními složkami IZS obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 
krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS při provádění záchranných 
a likvidačních prací. Zahrnuje se do poplachového plánu IZS. 

 
 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
 
2.1 Použití AČR při mimořádné a krizové situaci nevojenského charakteru 
 
2.1.1. Použití AČR v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách 
 
 AČR plní úkoly uvedené v § 9 a 10 zákona č. 219/1999 Sb. a dále ji lze použít:     
  
• k plnění úkolů PČR, pokud SaP PČR nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku 

a bezpečnosti, a to na dobu nezbytně nutnou (§14, odst. 1 písm. b) zákona č. 219/1999 Sb., 
a § 22 zákona č. 273/2008 Sb.), 

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

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

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

• k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany (§14, písm. k) a 19 zákona č. 219/1999 Sb.), 
• k zabezpečení letecké zdravotnické dopravy (§ 14, písm. f) a § 21 zákona č. 219/1999 Sb.), 
• k zajištění letecké služby pátrání a záchrany (§ 14, písm. h) a § 23 zákona č. 219/1999 Sb.), 
• k zabezpečení letecké přepravy humanitární a zdravotnické pomoci, (§ 14 a § 24, písm. 

a) zákona č. 219/1999 Sb.). 
 

                                                 
17 § 21 zákona č. 239/2000 Sb. 
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2.1.2. Použití AČR v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů  

 
 AČR lze poskytnout na:      
 
• plánovanou pomoc na vyžádání při záchranných a likvidačních pracích jako ostatní složku 

IZS, vyčleněnými SaP AČR pouze na žádost OPIS GŘ HZS. SaP AČR nasazovat v souladu 
s Dohodou (§ 21 zákona č. 239/2000 Sb.) a přílohou 3 této Směrnice. O rozsahu poskytnutí 
pomoci rozhodne ZNGŠ-Ř SOC MO (v jeho nepřítomnosti ZNGŠ pro BoPo – velící 
generál). Následně informuje NGŠ AČR.   

 

• ostatní pomoc složkám IZS. Může být poskytnuta na žádost HZS kraje, krajského úřadu nebo 
MV při provádění záchranných a likvidačních prací vojenskými útvary a zařízeními OS ČR 
v souladu s § 15, 16 a § 18 zákona č. 219/1999 Sb. a § 22 zákona č. 239/2000 Sb. O jejich 
nasazení na základě delegované pravomoci rozhodne ZNGŠ - Ř SOC MO. 

 

K plnění uvedených úkolů podle 2.1.1. a 2.1.2. musí být připraveni vojáci z povolání, 
vojáci v záloze, vojáci AZ - povolaní na vojenské nebo výjimečné vojenské cvičení (dále jen 
vojáci), a ti občanští zaměstnanci vojenské správy (dále jen zaměstnanci), kteří mají 
předpokládanou činnost zakotvenou v pracovní smlouvě; musí mít odborné schopnosti, být řádně 
vybaveni a vystrojeni především speciálními ochrannými prostředky, potřebnou technikou 
a materiálem. 
  

Na základě vyžádání oprávněných orgánů, podle zákonů č. 219/1999 Sb. a 239/2000 Sb., 
mohou být vojáci a zaměstnanci použiti pouze v případě, že jsou ohroženy životy nebo zdraví 
lidí, značné majetkové hodnoty, životní prostředí nebo jiné chráněné zájmy a příslušné správní 
úřady, orgány územní samosprávy, požární ochrana nebo vojenské záchranné útvary nemohou 
zajistit záchranné práce nebo likvidaci následků pohromy vlastními silami.  

 
SaP AČR mohou být za krizových stavů použity také ve prospěch Správy státních 

hmotných rezerv (dále jen SSHR). Rozsah a způsob vyčlenění SaP AČR je stanoven Dohodou 
o součinnosti v oblasti přepravy pohotovostních zásob za krizových stavů mezi MO a SSHR. 
Použití těchto SaP realizovat po přijetí rozhodnutí vlády ČR. SaP AČR vyčleněné 
ve prospěch SSHR jsou uvedeny v příloze 9.    

 
 

3. ZÁSADY VYŽADOVÁNÍ A NASAZOVÁNÍ SIL 
A PROSTŘEDKŮ AČR K PLNĚNÍ ÚKOL Ů V RÁMCI IZS  
A PLNĚNÍ ÚKOL Ů PČR  

 
3.1 Vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k záchranným pracím 
 
 Použití Armády ČR mohou vyžadovat 18: 
 
• hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě u NGŠ AČR (§ 16 odst. 1 

zákona č. 219/1999 Sb.; 

                                                 
18 Použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy je dočasné organizované nasazení 
vojenských útvarů a vojenských zařízení s potřebným vojenským materiálem pod velením příslušného velitele nebo 
náčelníka, k němuž dochází, pokud příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy, požární ochrana nebo 
vojenské záchranné útvary nemohou zajistit záchranné práce nebo likvidaci následků pohromy vlastními silami. 
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• hejtmani krajů a starostové obcí nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany, 
hrozí-li nebezpečí z prodlení u velitele vojenského útvaru, nebo u náčelníka vojenského 
zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy (§ 16 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb.); 

• ministerstvo vnitra v souladu s ÚPP IZS prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR (§ 20 zákona 
č. 239/2000 Sb.); 

• hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným poplachovým 
plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb.); 

• velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, v ostatních případech 
prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb.); 

• HZS kraje, krajský úřad nebo MV jako ostatní pomoc19 (§ 22 zákona č. 239/2000 Sb.). 
 

SaP vojenských útvarů a zařízení vyčleněné do ostatních složek IZS uvedených v ÚPP 
IZS a v příloze 3 jsou vyžadovány v souladu s poplachovými plány, havarijními plány krajů 
a vnějšími havarijními plány u SSm SOC MO cestou OPIS GŘ HZS ČR. 

Nasazení vrtulníku AČR vyžaduje OPIS IZS u stálé směny „Záchranného koordinačního 
střediska“ (dále jen ZKS) v Praze Ruzyni20“. Vyžaduje-li to řešení situace, lze se souhlasem ZKS 
Praha v krajích Plzeňském, Karlovarském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském 
aktivovat vrtulníky ve stálé pohotovosti pro leteckou službu pátrání a záchrany (dále jen SAR) 
v souladu se zněním „Směrnice pro vyžadování a zapojení vrtulníků AČR v rámci IZS“. 
O možnosti použití vrtulníků AČR v pohotovosti ke vzletu do 6 hodin mimo uvedené regiony 
rozhoduje ZNGŠ - Ř SOC MO (v jeho nepřítomnosti ZNGŠ pro BoPo – velící generál) 
s ohledem na rozsah nebezpečí. 

 
Pravomoc k nasazování SaP AČR v rámci IZS a k plnění úkolů PČR má na základě 

delegované pravomoci ZNGŠ - Ř SOC MO (v jeho nepřítomnosti ZNGŠ pro BoPo – velící 
generál), který informuje NGŠ AČR, v těchto případech: 

 
• plánovaná pomoc na vyžádání – nasazení vyčleněných SaP AČR (uvedených v ÚPP IZS) 

k záchranným a výjimečně i likvidačním pracím,  
• ostatní pomoc, odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky, 
• k plnění úkolů PČR v souladu s vydaným nařízením vlády ČR. 

 
   V případě, že by nasazení SaP AČR ohrozilo plnění základního úkolu ozbrojených sil21, 
může být, v souladu se zněním Dohody, nasazení těchto SaP odmítnuto.  
 
 Je-li ohrožena podstatná část území ČR, rozhoduje o použití armády k záchranným 
pracím při pohromě vláda na návrh ministra vnitra (§16 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb.). 

 

                                                 
19 Ostatní pomocí se rozumí použití sil a prostředků AČR pro potřebu složek IZS. Tyto síly a prostředky nejsou 
deklarovány v příloze Dohody o pomoci na vyžádání a nejsou zahrnuty v Ústředním poplachovém plánu nebo 
poplachových plánech IZS krajů. 
20 viz „Směrnice pro využití vrtulníků AČR v rámci IZS“ 
21 § 9 zákona č. 219/1999 Sb. 
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A) Vyžádání SaP AČR v případě hrozí-li nebezpečí z prodlení (§16 odst. 2 zákona  
č. 219/1999 Sb.) 
 

 
 
 
Legenda: 
- vyžadování sil a prostředků 
- rozhodnutí 
- informace o nasazení 

 
 
 

oprávněná osoba 

Velitel VÚ, 
VZ, VZÚ 

OV SSm SOC MO 

ZNGŠ – Ř SOC MO 

NGŠ AČR 

SaP 
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B) Vyžádání SaP AČR v případě nehrozí-li nebezpečí z prodlení 
 

 
 
Legenda: 

- vyžádání odřadů nehrozí-li nebezpečí z prodlení                           
- vyžádání odřadů (plánovaná pomoc na vyžádání § 21 zákona č. 239/2000 Sb.) 
- informace o vyžádání  
- rozhodnutí 
- informace o nasazení 

 
 
3.2 Vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k likvida čním pracím 
 
 Použití Armády ČR mohou vyžadovat: 
 
• ministerstvo vnitra v souladu s ÚPP IZS prostřednictvím OPIS GŘ HZS22; 
• hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným poplachovým 

plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje20; 
• velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, v ostatních případech 

prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS20; 
• HZS kraje, krajský úřad nebo MV pro potřebu složek IZS jako ostatní pomoc (§ 22 zákona 
č. 239/2000 Sb.). 

 

                                                 
22 § 20, zákona č. 239/2000 Sb. 

oprávněná osoba 

SSm SOC MO 

ZNGŠ – Ř SOC  MO 

OPIS IZS 

podle z. 239/2000 Sb. 

Velitel VÚ, 
VZ, VZÚ 

OV 

Odřady 

NGŠ AČR 

podle z. 219/1999 Sb. 



 13

 O použití armády k likvidaci následků pohromy nad rámec vyčleněných SaP AČR v ÚPP 
IZS rozhoduje vláda (§16 zákona č. 219/1999 Sb.).  
 

 
                         

Legenda: 
- vyžádání pomoci                            
- vyžádání odřadů (§ 21 plánovaná pomoc na vyžádání) 
- informace o vyžádání  
- rozhodnutí 
- informace o nasazení 

 
Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytnout 23: 

- ostatní složky integrovaného záchranného systému24, 
- vojenské záchranné útvary25. 

                                                 
23 Plánovanou pomocí na vyžádání se rozumí předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními 
složkami IZS obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, MV nebo základním složkám IZS 
při provádění záchranných a likvidačních prací. Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje ÚPP. 
24 Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné SaP ozbrojených sil, které jsou deklarovány v příloze Dohody. Ostatní 
složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání (§ 21 zákona 
č. 239/2000 Sb.). 
25 Použití VZÚ je 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 
a k likvidaci následků pohromy podle § 15 a 16 nebo k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské 
techniky podle § 18. 

oprávněná osoba 

SSm SOC MO 

ZNGŠ – Ř SOC  MO 

OPIS IZS 

podle § 21 z. č. 239/2000 Sb. 
Plánovaná pomoc na 

vyžádání 

Velitel VÚ, 
VZ, VZÚ 

OV 

Vyčleněné 
SaP AČR 

NGŠ AČR 

podle § 22 z. č.239/2000 Sb. 
Ostatní pomoc 

Vláda ČR 

Velitel VÚ, 
VZ 

OV 

SaP 



 14

Plánovaná pomoc na vyžádání se poskytuje při provádění záchranných a výjimečně 
i likvidačních prací, pokud je neprodlené provedení příslušných likvidačních prací po provedení 
záchranných prací nezbytné.  
 
  O rozsahu poskytnutí pomoci vyčleněnými SaP AČR rozhodne na základě delegované 
pravomoci ZNGŠ-Ř SOC MO (v jeho nepřítomnosti ZNGŠ pro BoPo – velící generál). Následně 
informuje NGŠ AČR.   

 
 

3.3 Vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k odstraňování jiného hrozícího    
nebezpečí za použití vojenské techniky 

 
Použití Armády ČR mohou vyžadovat: 

 

•  vedoucí správních úřadů, orgánů územní samosprávy právnických osob a požární ochrany 
vojenskou techniku s nezbytně nutnou obsluhou pokud nemají potřebnou techniku k odstranění 
takového ohrožení u NGŠ AČR (§ 18 zákona č. 219/2000 Sb.). 

 

 
 

Legenda: 
- vyžádání pomoci                           
- rozhodnutí 
- informace o nasazení 

 
O nasazení SaP AČR k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské 

techniky rozhoduje na základě delegované pravomoci ZNGŠ-Ř SOC MO, který následně 
informuje NGŠ AČR. NGŠ AČR o použití vojenské techniky informuje ministra, který následně 
informuje vládu. 

oprávněná osoba 

SSm SOC MO 

ZNGŠ – Ř SOC  MO 
Velitel VÚ, 
VZ, VZÚ 

OV 

Odřady 

NGŠ AČR 

MO Vláda ČR 
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3.4 Vyžadování a nasazování vyčleněných sil a prostředků AČR v případě vzniku 
mimořádné události 2. nebo 3. stupně na jaderných elektrárnách Temelín  
a Dukovany 

 
V případě vyhlášení mimořádné události 2. nebo 3. stupně na jaderných elektrárnách 

(dále jen MU na JE) mají pravomoc vyžadovat nasazení vyčleněných SaP AČR: 
 

a)  k zabezpečení dekontaminace osob a techniky, případně hospodářských zvířat: 
 
• na JE Temelín:  hejtman Jihočeského kraje nebo jeho odpovědný zástupce, nebo  

v případě nebezpečí z prodlení ředitel HZS Jihočeského kraje nebo jeho odpovědný zástupce 
(řídící důstojník nebo velitel zásahu); 

 
• na JE Dukovany: hejtman kraje Vysočina a Jihomoravského kraje nebo jeho odpovědný 

zástupce, nebo v případě nebezpečí z prodlení ředitel HZS kraje Vysočina a Jihomoravského 
kraje, nebo jeho odpovědný zástupce (řídící důstojník nebo velitel zásahu).  

 
Nasazení vyčleněných SaP vyžadují oprávněné osoby prostřednictvím OPIS MV - GŘ 

HZS ČR u SSm SOC MO. SSm SOC MO rozhodne, v souladu s platným zařazením 
dekontaminačních odřadů do hotovosti o tom, které odřady budou aktivovány. Jejich aktivaci 
provést cestou příslušného operačního velitelství (dále jen OV).      

            

 
Legenda: 

- vyžádání pomoci                           
- aktivace (selektivní) 
- informace o nasazení 

oprávněná osoba 

SSm SOC MO 

ZNGŠ – Ř SOC  MO 

OPIS GŘ HZS 

NGŠ AČR 

VeSpS 

 

31. 
brchbo 

DeKo 
odřad  

15. žb 

DeKo 
odřad 

4. brn 

DeKo 
odřad 

7. mb 

DeKo 
odřad 

SOD VP 

VeSPod 

ÚVVetÚ 

VVetZS 
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  SSm SOC MO provést, cestou OD OV, aktivaci dekontaminačních odřadů osob 
a techniky a odřadů k vývozu a výdeji náhradního ošacení. Dále provést aktivaci SaP VP cestou 
SOD VP. VeSPod zabezpečit výdej dezaktivačních směsí z centrálního skladu Rančířov, 
zejména v mimopracovních dnech. 

          
Vyčlenění SaP k plnění výše uvedených úkolů provádět u szr Rakovník, szr Olomouc, 

311. prrchbo, 312. prrchbo, 44. lmopr a 74. lmopr. Aktivované SaP při vyhlášení vzniku MU 
2. stupně na JE vyčkávat v místech stálé dislokace v režimu pohotovosti k okamžitému výjezdu. 
V případě vyhlášení MU 3. stupně zahájit přesun na předem stanovená a krizovým štábem 
upřesněná místa dekontaminace, kde rozvinout dekontaminační linky. Další činnost řešit podle 
potřeb a upřesnění krizových štábů (dále jen KŠ) příslušného kraje.  

 
Velitelé dekontaminačních odřadů osob a techniky být připraveni k zaujetí kteréhokoliv 

dekontaminačního místa uvedeného v příloze 5.  
 
VeSpS udržovat v pohotovosti k zahájení plnění úkolu (výjezdu), v časové normě, 

3 dekontaminační odřady osob a techniky. Harmonogram střídání odřadů (uveřejněný v Plánu 
činnosti SpS na daný rok) poskytnout VP pro potřeby provedení plánování policejní ochrany 
a SSm SOC MO. Aktualizaci provádět čtvrtletně. 

 
K zabezpečení ošacení osob, u kterých byla provedena dekontaminace od biologických, 

chemických a radiologických látek, jimž byl z důvodu kontaminace odebrán jejich osobní oděv, 
vytvořit u VeSpS odřad vývozu a výdeje náhradního ošacení. Tento odřad vytvořit u útvarů, 
které zabezpečují výstavbu MZHP z počtů stavebního týmu MZHP. Pro zabezpečení náhradního 
ošacení po provedení dekontaminace osob vyčlenit z počtů materiálu MZHP 250 souprav 
náhradního ošacení.  

 
U 31. brchbo vytvořit a udržovat zásobu 250 souprav náhradního ošacení a vytvořit jeden 

odřad pro zabezpečení jeho vývozu a výdeje. Odřadem vývozu a výdeje náhradního ošacení 
zabezpečit činnost jednoho odřadu dekontaminace osob 311. prrchbo a 312. prrchbo dle 
harmonogramu střídání. 

 
Odřady vybavit nezbytnou dokumentací pro evidenci výdeje náhradního ošacení. 
 
Doba pohotovosti odřadů pro vývoz náhradního ošacení je identická s dobou pohotovosti 

odřadu dekontaminace osob vlastního útvaru. 
 
  VeSPod zabezpečit, na základě požadavků, doplnění vydaného materiálu MZHP  

a zásoby u 31. brchbo (vydaného náhradního ošacení) na stanovenou úroveň zásob. 
 

b)  k plnění úkolů pořádkové služby PČR: 
 

• ředitelé příslušných Krajských ředitelství PČR Jihočeského kraje, kraje Vysočina  
a Jihomoravského kraje cestou integrovaného operačního střediska Policie (dále 
jen IOS PČR). 

 
Nasazení vyčleněných SaP Univerzity obrany (dále jen UO) a SpS vyžadovat cestou 

příslušného IOS PČR prostřednictvím:                

• operačního dozorčího  VeSpS,  
• dozorčího UO – dozorčího posádky Brno. 
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Legenda: 
- vyžádání posílení PČR                          
- aktivace   
- informace o nasazení 

 
 Při vyhlášení vzniku MU 2. stupně na JE SaP AČR uvést do pohotovosti v časových 
normách uvedených v bodě 11.3. Při vyhlášení vzniku MU 3. stupně na JE aktivovat SaP AČR 
a přesunout se na předem stanovená příjmová místa územních odborů PČR. Dále řešit činnost 
podle potřeb a upřesnění Krajských ředitelství PČR. 

 
O vyžádání a nasazení SaP AČR informuje velitel SpS a rektor – velitel UO neprodleně 

NGŠ AČR prostřednictvím SSm SOC MO.  
 
V případě vzniku MU 2. nebo 3. stupně na JE vždy aktivovat operační střediska 

příslušných KVV.  
 
Nasazenými SaP plnit stanovené úkoly pouze vně objektů JE, mimo zóny havarijního 

plánování JE, které jsou stanoveny v příloze 8. V případě provádění záchranných prací 
a vybraných úkolů asistence PČR lze plnit úkoly i uvnitř zóny havarijního plánování26. 

                                                 
26 čl. 36 předpisu Zákl-1 

ředitelé KŘ Policie 

SSm SOC MO 

ZNGŠ – Ř SOC  MO 

IOS PČR 

NGŠ AČR 

SOD VP, OD OV,  
DUO-DPos Brno 

OD VÚ, 
VZ 

Vyčleněné SaP 
pro JEDU, JETE 



 18

3.5  Povolání vojáků v záloze na výjimečné vojenské cvičení 
 

 Vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných 
situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty, lze 
povolat na výjimečné vojenské cvičení27: 

• vojáka v aktivní záloze, v délce do 14 dnů v kalendářním roce, na základě nařízení 
vlády,  

• vojáka v povinné záloze, v délce do 14 dnů v kalendářním roce, na základě jeho 
písemné žádosti. 

 
3.6 Zabezpečení věcných zdrojů 
 
 Operativní koordinaci realizace požadavků k zabezpečení věcných zdrojů pro civilní 
sektor nebo AČR zajistit zástupcem MO (cestou VeSPod) ve stálé odborné pracovní skupině 
ÚKŠ. Vzájemnou komunikaci a předávání informací a požadavků zabezpečit SSm SOC MO. 
 
 

 

4. PŮSOBNOST A DOBA POHOTOVOSTI VYČLENĚNÝCH 
SIL A PROSTŘEDKŮ AČR VE PROSPĚCH IZS  
A K PLNĚNÍ ÚKOL Ů PČR   
 
 

4.1 Působnost vyčleněných sil a prostředků AČR 
 

Vyčleněné SaP AČR mají celorepublikovou působnost. Po obdržení požadavku 
od oprávněných funkcionářů (osob) na nasazení SaP AČR upřesní ZNGŠ - Ř SOC MO (v jeho 
nepřítomnosti ZNGŠ pro BoPo – velící generál) rozsah poskytnutí pomoci.  

 
Vyčleněné SaP AČR uvedené v Přehledu sil a prostředků AČR vyčleněných ve prospěch 

IZS (příloha 3) udržovat v pohotovosti k výjezdu dle časové kalkulace pohotovosti k výjezdu 
uvedené ve sloupci 7. Na základě žádosti OPIS GŘ HZS ČR (prognóza vzniku nebo zhoršení 
stavu MU) může být nařízením NGŠ AČR tato pohotovost zkrácena. U ostatních SaP uvedených 
v příloze 3, které nemají stanovenou časovou, být jednotlivými veliteli, náčelníky a řediteli 
připraven k uvedení těchto SaP do pohotovosti s časovou normou na základě nařízení NGŠ AČR 
nebo ZNGŠ - Ř SOC MO. 

 
Střídání odřadů zabezpečit v týdenních cyklech s počátkem a koncem cyklu v pátek  

v 07:00 hod. Harmonogram střídání uveřejnit v Plánu činnosti zainteresovaných organizačních 
celků na daný rok a na jeho základě provádět upřesňování Přehledu SHS a dalších sil 
a prostředků možných k použití. Aktualizaci provádět čtvrtletně. 

 
 

                                                 
27 dle § 12 zákona č. 585/2004 Sb., 
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5. VELENÍ, ŘÍZENÍ A SPOJENÍ 
 

 
Na strategické úrovni velení realizovat cestou přímé podřízenosti. Řízení nasaditelných 

a nasazených SaP je založeno na delegované pravomoci NGŠ AČR na ZNGŠ - Ř SOC MO. 
 
Nasazené SaP AČR (UO), nebo zřízená ÚU předat pod operační řízení (OPCON) ZNGŠ 

– Ř SOC MO okamžikem dosažení prostoru nasazení a po předání TOA OV (rektorem – 
velitelem UO).  

 
Nasazené SaP zůstávají pod operačním velením (OPCOM) velitele SpS,  

velitele SPod a rektora – velitele UO.  
 
Zpětné předání nasazených SaP (zřízeného ÚU) do podřízenosti OV (rektora – velitele 

UO) provést po ukončení činnosti v prostoru operace (nasazení) ZNGŠ – Ř SOC MO formou 
TOA.  

 
 Ukončení přesunu do míst stálé dislokace jednotky (ÚU) hlásit cestou dozorčích orgánů 
ZNGŠ – Ř SOC MO cestou vedoucího SSm SOC MO. 
 
 Součinnost s orgány státní správy a samosprávy zabezpečit: 
 

a) na strategické úrovni ZNGŠ - Ř SOC MO cestou SSm SOC MO,  
b) na taktické úrovni: 

− určenými veliteli ÚU, 
− řediteli KVV na úrovni územně správních celků, 
− veliteli posádek (DM, SDM) v okruhu své působnosti,  
− rektorem - velitelem UO podle místa stanoveného úkolu vyčleněných SaP v rámci své 

působnosti. 
 
 

5.1 Systém velení a řízení  
 

Řízením SaP AČR nasaditelných a nasazených k plnění úkolů při mimořádné a krizové 
situaci (dále jen MaKS) je pověřen ZNGŠ – Ř SOC MO, v jehož pravomoci je vydávání rozkazů 
a nařízení k nasazení SaP, jejich přemístění do jiného prostoru operace (nasazení) na základě 
požadavku oprávněných subjektů (v rámci plněného úkolu) a ukončení nasazení. 

 
V závislosti na složitosti situace, množství a náročnosti plněných úkolů může aktivovat 

ZNGŠ – Ř SOC MO, ZNGŠ pro BoPo – velící generál Skupinu rozvinutí SOC MO (dále jen 
SkR SOC MO) nebo podle potřeby rozvinout SOC MO. V případě potřeby na základě jeho 
požadavku zabezpečit doplnění o potřebné odborníky z resortu MO pro řešení vzniklé situace.  

 
V souladu s rozhodnutím ZNGŠ - Ř SOC MO vyslat styčné důstojníky k odborným 

pracovním skupinám krizových štábů nebo na pracoviště OPIS IZS. Na operační a taktické 
úrovni podle rozhodnutí velitelů (náčelníků) aktivovat skupiny velení a následně operační 
střediska. ZNGŠ – Ř SOC MO podle situace upřesnit systém velení a řízení.  

 
V případě nasazení většího počtu SaP z více součástí AČR vytvořit ÚU pod velením 

určeného velitele ÚU.  
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OV, VP a UO vést trvale přehled o nasaditelných SaP, které pravidelně (při změně) 
aktualizovat. 

 
KVV být připravena řešit otázky součinnosti a podpory nasazeným SaP AČR v jejich 

regionu s důrazem na komplexní zabezpečení (možnost stravování, ubytování, doplňování PHM, 
parkování většího počtu techniky atd.) s ohledem na minimalizaci nákladů ze strany AČR 
(bezplatné ubytování, ubytovaní na vrub orgánů samosprávy…). Cestou vedoucího SSm SOC 
MO mi poskytovat informace o závěrech zasedání KŠ a bezpečnostních rad krajů při řešení 
MaKS v regionu. 
   

 
5.2 Organizace velení a řízení v prostoru nasazení  
 

Záchranné práce v prostoru nasazení řídit a koordinovat velitelem zásahu. Tím je velitel 
jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář HZS ČR s právem přednostního velení. 
Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu, řídí činnost složek IZS velitel nebo 
vedoucí zasahujících SaP složky IZS, která v místě zásahu provádí převažující činnost.  

 

Po dosažení místa nasazení (zásahu) velitel nasazených SaP AČR28, informovat velitele 
zásahu o počtech, schopnostech a připravenosti jednotky. Navázat přímou součinnost 
s příslušným KVV (nebo cestou nadřízeného).  

V průběhu plnění úkolu zabezpečit informovanost nadřízeného (a KVV) o charakteru 
plněného úkolu, množství nasazených SaP, případně o předpokládaných změnách úkolu, ke 
kterým může dojít v průběhu nasazení. V rámci nasazení je velitel SaP AČR odborně podřízen 
veliteli zásahu, popřípadě veliteli úseku nebo veliteli sektoru. Je členem štábu velitele zásahu, 
jeho úkolem je řídit nasazení podřízených SaP, zabezpečit předávání informací o plnění úkolů 
a o situaci v místě svého nasazení. Dále hlásit vznik bezprostředního ohrožení zdraví a života 
nasazených sil a činit neodkladná opatření k ochraně jejich životů a zdraví. Předávat veliteli 
zásahu podklady pro zpracování zprávy o zásahu. 

 

Nasazené SaP AČR v jednotlivých prostorech nasazení řídí vždy určený velitel jednotky 
(skupiny) voják nebo zaměstnanec (mimo doby plnění úkolů posílení PČR, kdy vojáky 
ve smíšené hlídce řídí příslušník PČR). 

 

Velitel nasazených SaP AČR být v místě zásahu označen reflexní vestou nebo rukávovou 
páskou.  

 
 

5.3  Vyrozumění útvarů a zařízení AČR 
 
Vyrozumění útvarů a zařízení AČR, dislokovaných v ohrožených prostorech zabezpečit 

po linii dozorčích orgánů. 
 
SSm SOC MO po obdržení informace o vzniku pohromy provádět vyrozumění 

operačních dozorčích OV, SOD VP a D UO – DPos Brno. Dozorčími zabezpečit vyrozumění 
a varování útvarů a zařízení ve vlastní podřízenosti, dislokovaných v ohroženém prostoru. 

 
 

                                                 
28 Ve smyslu znění vyhlášky č. 328/2001 Sb. vedoucí složky. 
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5.4 Organizace spojení 
 

Při řešení MaKS zabezpečit a koordinovat v oblasti komunikačních a informačních 
systémů (dálen jen KIS) zasazované prostředky KIS tak, aby bylo zabezpečeno nepřetržité 
a spolehlivé hlavní a záložní neutajované hlasové spojení. 

 
 Pro zabezpečení spojení při nasazení SaP AČR odpovědnými funkcionáři vyčlenit 

mobilní a přenosné prostředky KIS s obsluhami dle konkrétních podmínek plnění úkolů všech 
stupňů. 

 
   Plně využívat stacionární vojenskou spojovací síť (SVSS), celoarmádní datovou síť 

(CADS) – telefonní a datové služby, veřejnou telekomunikační síť (VTS), prostředky neveřejné 
radiové sítě MATRA-PEGAS, rádiové prostředky, personální radiostanice a síť komerčních 
mobilních operátorů podle konkrétní situace a potřeby. 
 

K zabezpečení základního spojení v rámci vyčleněné jednotky (ÚU) a spojení 
k nadřízenému jsou předurčeny přidělené komunikační prostředky organických jednotek dle 
tabulek počtů a schválených norem KIS. Při řešení konkrétní krizové situace vyčlenit vlastní 
komunikační prostředky jednotky, v případě potřeby dalších komunikačních prostředků vznést 
požadavek na doplnění cestou nadřízeného, v krajním případě vznést požadavek k Ř SKIS MO – 
NSV AČR na doplnění ze zálohy spojovacích prostředků. 
 
 Jako záložní druh spojení využít rádiové spojení v rádiových sítích a směrech, s využitím 
mobilních a přenosných KV a VKV rádiových stanic útvarů a jednotek AČR. 
 
 K součinnostnímu spojení s jednotkami HZS ČR v místě zásahu využít rádiové 
prostředky zapůjčené od velitele zásahu. 
 
 Jednotkami vyčleněnými k plnění úkolů posílení PČR využívat pro spojení 
komunikačních a informačních prostředků jednotlivých policejních hlídek.  

 
 

5.5 Systém hlášení  
  

K zabezpečení toku informací o činnosti a stavu nasazených SaP AČR zpracovávat 
a předkládat tyto druhy hlášení:  

 

• Prvotní hlášení: 
− telefonicky – okamžitě po obdržení požadavku (nařízení) k nasazení SaP,  
− písemně – cestou nadřízených orgánů OV (rektoru – veliteli UO); na vědomí 

vedoucímu SSm SOC MO. OV (rektor – velitel UO) na základě prvotního hlášení 
zpracovat a odeslat TOA ZNGŠ – Ř SOC MO prostřednictvím SSm SOC MO,  

• Následné hlášení – po upřesnění situace v prostoru nasazení SaP AČR, upřesnění 
požadavků civilních orgánů (podle tabulky hlášení – stanovené nařízením pro 
nasazení). Hlášení zaslat ZNGŠ – Ř SOC MO prostřednictvím vedoucího SSm SOC 
MO a na vědomí veliteli příslušného OV (UO) cestou dozorčích orgánů, 

• Souhrnné denní hlášení – zaslat ZNGŠ – Ř SOC MO prostřednictvím vedoucího SSm 
SOC MO – denně do 20,00 hodin se stavem k 18,00 hodin a na vědomí veliteli 
příslušného OV (UO) cestou dozorčích orgánů,  

• Hlášení o ukončení nasazení jednotky (ÚU) – po ukončení činnosti nasazených SaP 
v prostoru nasazení před provedením přesunu do místa stálé dislokace. Hlášení zaslat 



 22

ZNGŠ – Ř SOC MO prostřednictvím vedoucího SSm SOC MO, který zabezpečí 
formou TOA předání SaP (zřízeného ÚU) do podřízenosti OV (rektora – velitele UO),  

• Závěrečné hlášení – po vyčíslení celkových nákladů nasazení, 
• Mimořádné hlášení – v případě zranění, havárie, úmrtí, 
• Ve výjimečných případech může být podávané hlášení v závislosti na potřebách 

krizových štábů, vývoji situace a způsobu plnění úkolů upravováno či měněno. 
 
 Hlášení realizovat telefonicky, v písemné a elektronické formě (faxem, počítačovou 

sítí) s obsahem podle přílohy 1 po linii (stálých) operačních dozorčích. 
 
 

5.5.1. Odpovědnost za předkládání hlášení 
 

• hlášení veliteli (řediteli) VÚ a VZ, jejichž SaP byly nasazeny, předkládat počínaje 
následním hlášením ZNGŠ Ř SOC MO prostřednictvím vedoucího SSm SOC MO, 

• v případě, že bylo vytvořeno ÚU, předkládá počínaje prvotním hlášením velitel ÚU 
hlášení ZNGŠ Ř SOC MO prostřednictvím vedoucího SSm SOC MO a na vědomí 
rovněž veliteli příslušného OV cestou dozorčích orgánů, 

• informace ze zasedání krizového štábu kraje (bezpečnostní rady kraje) 
o předpokládaném zámyslu použití dalších SaP AČR (UO) ZNGŠ – Ř SOC MO 
prostřednictvím vedoucího SSm SOC MO předávat řediteli KVV, 

• v případě vzniku MU na JE Temelín a JE Dukovany hlášení od nasazených SaP 
k plnění úkolů PČR předávat cestou OStř UO a cestou operačního centra (dále jen OC) 

VeSpS ZNGŠ Ř SOC MO prostřednictvím vedoucího SSm SOC MO.  
  

 
5.5.2. Podávání hlášení při vytvoření úkolového uskupení 
 
 Veliteli OV (rektorem – velitelem UO) předkládat při vytvoření ÚU ZNGŠ – Ř SOC MO 
prostřednictvím vedoucího SSm SOC MO hlášení s obsahem: 

• připravenost vyčleněných SaP ÚU, 
• zahájení přesunu do prostoru nasazení, 
• po dosažení prostoru nasazení předat velitelem OV (rektorem – velitelem UO) do 

podřízenosti ZNGŠ – Ř SOC MO (TOA). 
  
Ve výjimečných případech může být podávání hlášení v závislosti na potřebách 

krizových štábů, vývoji situace a způsobu plnění úkolů upravováno či měněno.     
 
 

6. PLÁNOVÁNÍ NASAZOVÁNÍ SIL A PROST ŘEDKŮ 
AČR V RÁMCI IZS A PLN ĚNÍ ÚKOL Ů PČR 

 
 

6.1 Plánovací a řídící dokumentace 
 
K zabezpečení efektivního, organizovaného a včasného nasazení SaP AČR k eliminaci 

následků pohrom připravit na příslušných úrovních velení plánovací a řídící dokumentaci.  
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6.1.1. Metodiky činnosti pro dozorčí orgány 
  

Metodiky zpracovat na úrovních OV, brigáda, prapor a stanovit jimi následující opatření: 
 

• systém aktivace a způsoby obdržení, převzetí nařízení, nebo požadavků od oprávněných 
osob, k nasazení SaP AČR v případě vzniku pohromy (oprávněnost požadavků, zpětné 
ověřování, pravomoci), 

• způsob informování hlavních funkcionářů vojenské součásti včetně SSm SOC MO  
a náčelníka SkV, aktivace SkV a následně i operačních středisek, 

• opatření k dosažení (zajištění) pohotovosti a nasazení vyčleňovaných SaP, (u velitelství 
SpS, velitelství SPod a UO opatření při vyhlášení MU 2. a 3. stupně na JE,  

• systém součinnosti, zabezpečení spojení a informačního toku o situaci v postižené oblasti 
s orgány státní správy a samosprávy, se složkami IZS a PČR, 

• systém hlášení a zabezpečení informačního toku podle podřízenosti, 
• další potřebná opatření. 

 
6.1.2. Metodiky činnosti pro skupiny velení (operační střediska)  
 

Metodiky zpracovat na úrovních OV, brigáda, prapor a stanovit jimi postupy při řešení 
a zabezpečení zejména následujících opatření: 

• aktivace vlastní skupiny velení (operačního střediska), 
• aktivace skupin velení (operačních středisek) podřízených stupňů velení, 
• k dosažení pohotovosti SaP AČR vyčleněných k nasazení, 
• k nasazení SaP AČR k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy, nebo 

k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky,  
• ke komplexnímu zabezpečení vyčleněných SaP, 
• hlášení a zabezpečení informačního toku podle podřízenosti, 
• postup při vyžadování policejní ochrany SaP VP. 
 

6.1.3. Dokumentace skupin velení a operačních středisek  
 
Dokumentace obsahuje: 

• „Směrnici NGŠ AČR k nasazování SaP AČR v rámci IZS a k plnění úkolů PČR“,  
• Směrnici nadřízeného stupně rozpracovanou na konkrétní podmínky, 
•  „Směrnici pro vyžadování a zapojení vrtulníků AČR v rámci IZS ČR“, 
• realizační dohody uzavřené se zúčastněnými orgány státní správy a výpisy pro potřeby 

nasazených jednotek, na nižších úrovních velení výpisy z dohod, 
• přehled plánovaného vyčlenění SaP AČR ve prospěch IZS a PČR, jejich předurčení podle 

místa plnění úkolů, organizační struktury a schopnosti, 
• mapový materiál se zákresy zón havarijního plánování, plánovaných os přesunu 

nasazovaných jednotek, dislokace zúčastněných státních orgánů, míst dekontaminace 
a dalších potřebných údajů, 

• mapy prostorů působnosti v potřebném měřítku, silniční mapy s technickými parametry 
průchodnosti, zejména speciální techniky apod., 

• součinnost a informační toky o situaci v postižené oblasti s orgány státní správy 
a samosprávy, složkami IZS a PČR, 

• podklady pro spojení (včetně orgánů státní správy, složek IZS a dalších), 
• podklady pro organizaci komplexního zabezpečení nasazených SaP, 
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• dokumentaci k vedení evidence provozních nákladů (PHM, počty km, Mh) pro evidenci 
souhrnných kalkulací nákladů, 

• další dokumentaci nebo pomůcky podle charakteru plněných úkolů a podle potřeb SkV 
(operačních středisek), 

• vzory hlášení. 
 

6.1.4. Dokumentace nasazovaných sil a prostředků AČR 
 

Dokumentace musí obsahovat: 

• rozkaz pro přesun, 
• podklady pro spojení s krizovými štáby, prvky IZS a orgány velení AČR a KVV,  
• mapy prostoru působnosti (potřebného měřítka) se zákresem: 

� dislokace orgánů státní správy, záchranných sborů, vojenských orgánů a posádek, 
� hlavních zdrojů možného ohrožení apod., 

• přehled a schopnosti vyčleněných SaP, 
• výpis (přehled opatření) komplexního zabezpečení, 
• vzory hlášení, 
• poznámkový sešit, 
• další nezbytně nutnou dokumentaci pro řešení škod na zdraví a majetku. 
 

6.1.5. Dokumentace nasazovaných sil a prostředků AČR při mimořádných událostech 
na jaderných elektrárnách  

 
Dokumentace musí obsahovat: 
 

a) U szr Rakovník, szr Olomouc, 311. prrchbo, 312. prrchbo, 44. lmopr a 74. lmopr  
 

• rozkaz pro přesun, 
• plán spojení a tabulku spojení s prvky IZS krajů a územních odborů, 
• mapu s vyznačením:  

� prostorů jaderných elektráren,  
� dekontaminačních míst, 
� zón havarijního plánování, 
� evakuačních tras, 

• plán přesunu dekontaminačních odřadů do plánovaných prostorů dekontaminačních míst,  
• přehled a schopnosti vyčleněných SaP, 
• schéma uspořádání a rozmístění dekontaminačních míst, 
• výpisy z havarijních plánů: 

� součinnost s IZS, 
• způsob monitorování kontaminace a provedení dekontaminace osob, dopravních a jiných 

prostředků, podle materiálu mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), 
• výpis (přehled opatření) komplexního zabezpečení, 
• kopie součinnostních dohovorů s VP – pro dekontaminační odřady, 
• záznamník ozáření osob.  
 
b) U svazků a útvarů velitelství SpS a UO k zabezpečení úkolů PČR zpracovávat a vést:  

 

• přehled SaP, schopnosti a organizační strukturu, 
• mapu nasazení s vyznačením:  
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� prostorů jaderných elektráren, 
� prostorů nasazení SaP k plnění úkolů  PČR, 
� dislokace orgánů státní správy a PČR, 
� zón havarijního plánování, 
� dekontaminačních míst, 
� os přesunu, 

• přehled nasazení SaP, 
• plán spojení s prvky IZS a PČR, 
• záznamník ozáření osob, 
• přehled opatření komplexního zabezpečení včetně výpisu (mapového zákresu) civilních 

a vojenských zdravotnických zařízení v prostorech nasazení, 
• přehled bezpečnostních opatření. 

 
 
6.2 Dohody 

 
K zabezpečení včasného, organizovaného a efektivního nasazení SaP AČR k záchranným 

pracím a k likvidaci následků pohromy nebo k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany, při 
pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové 
hodnoty nebo životní prostředí a k vyřešení všech potřebných součinnostních otázek mohou být 
uzavírány realizační dohody v souladu s Rámcovou dohodou o spolupráci mezi MV a MO 
Realizační dohody k Dohodě o plánované pomoci na vyžádání mezi MV – GŘ HZS ČR a MO – 
GŠ AČR uzavírat pouze ze strategického stupně velení. Uzavření dohod tohoto typu na nižších 
stupních velení zakazuji. 

 
Před schválením realizačních dohod předkládat zpracovatelem (zástupce smluvní strany 

za MO nebo AČR) realizační dohodu k vyjádření ZNGŠ – Ř SOC MO. Kopie realizačních 
dohod do 14 dnů po jejich uzavření zástupci smluvních stran za MO nebo AČR předložit jeden 
výtisk, včetně elektronické verze ve formátu pdf nebo jpg k evidenci na SOC MO.  

 
6.2.1. Realizační dohody o plánované pomoci na vyžádání 

 
Útvarům a zařízením AČR, které disponují vyčleněnými SaP, zakazuji na jejich využití 

uzavírat jakékoli další dohody v oblasti IZS29. V případě, že byly uzavřeny, nařizuji tyto 
vypovědět v co nejkratším možném termínu.   

 
 
6.2.2. Dohody k realizaci Nařízení vlády č. 465/2008 Sb.  

 
K plnění úkolů PČR a k vyřešení součinnostních otázek na základě Realizační dohody 

mezi PČR a AČR k provedení NV ze dne 16. prosince 2008 č. 465/2008 Sb., o povolání vojáků 
AČR k plnění úkolů PČR při radiačních haváriích na JE se uzavírají dohody k nasazení vojáků 
AČR s prostředky k plnění úkolů PČR mezi velitelem SpS (rektorem - velitelem UO) na straně 
jedné a s příslušnými řediteli PČR správy Jihočeského a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina 
na straně druhé. 

 

                                                 
29 Dle ustanovení odst. 2 článku 2 Dohody o plánované pomoci na vyžádání nesmí útvary a zařízení AČR, které 
disponují ústředními SaP, na jejich využití uzavřít žádnou jinou dohodu v oblasti IZS . 
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Obsahem těchto dohod je zabezpečení systému ubytování, stravování, uložení zbraní, 
parkování a doplňování techniky PHM, při dodržení zásad stanovených v části Logistická 
podpora této Směrnice. 

 
6.3 Havarijní plánování na úrovni kraj ů v působnosti KVV 
 

Řediteli KVV zabezpečit vedení přehledů o možnostech vyčlenění SaP ve prospěch IZS 
od VÚ a VZ dislokovaných na území kraje. SaP AČR, zařazené v ÚPP IZS (dle přílohy 1 
Dohody – příloha 3), vést odděleně jako SaP podléhající ústřední koordinaci záchranných 
a likvidačních prací. 

 
K zabezpečení reálného zplánování opatření k nasazování SaP AČR k záchranným 

pracím, jsou velitelé VÚ a VZ povinni provádět trvalou součinnost a vzájemnou výměnu 
informací o využití SaP dislokovaných na území v působnosti příslušného KVV a poskytovat 
všechny potřebné podklady a informace řediteli KVV, zejména: 

 
• možnosti a schopnosti použití SaP vojenských útvarů a zařízení pro plnění úkolů a opatření 

požadovaných orgány státní správy a samosprávy, 
• dobu potřebnou pro poskytnutí SaP v případě vyžádání nasazení, 
• osoby pověřené zabezpečením nasazení a způsob jejich vyrozumění, 
• možné ubytovací kapacity pro nasazené SaP AČR. 

 
Řediteli KVV dále vést přehled vojáků v aktivní záloze, které lze povolat k výkonu 

výjimečného vojenského cvičení. 
 
 

7. LOGISTICKÁ PODPORA 
 
 
7.1 Všeobecné zásady 

 
Logistickou podporu nasazených SaP AČR řešit obdobně jako při zabezpečení vojsk 

v polních podmínkách silami mateřských útvarů. V případě překročení možností nebo 
nedostatečné kapacity vyžadovat pomoc cestou nadřízeného. 

 
„Příkazy k použití“ nasazené techniky v rámci podpory civilním orgánům označovat 

v pravém horním rohu červeným písmenem „P“.  
 
 
7.2 Proviantní zabezpečení 

 
V průběhu plnění úkolu organizovat přípravu a výdej celodenní stravy v hodnotě 

příslušné stravní dávky a přídavků potravin podle NNGŠ č. 33/2003 Věstníku – peněžní hodnoty 
náležitostí potravin, krmiva a finanční limity pro hospodaření s materiálem ve vojenských 
stravovacích zařízeních.  

 
Vojáky při nepřetržité službě trvající alespoň 24 hodin zabezpečovat bezplatným 

stravováním podle § 90 zákona č. 221/1999 Sb., v rozsahu stanoveném vyhláškou MO 
č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních 
náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě 
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podle § 85 zákona č. 220/1999 Sb., a vyhlášky MO č. 272/1999 Sb., o rozsahu a způsobu 
poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze 
povolaným na vojenské cvičení, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 Stravování řešit v souladu s § 3 Vyhlášky MO č. 266/1999 Sb. Velitelem (vedoucím 
organizačního celku) konkrétně rozhodnout o způsobu stravování podle podmínek a situace.   

 
Stravování zabezpečovat v pořadí: 

• u vojenského stravovacího zařízení, 
• smluvně u jiné organizace státní správy (škola, menza apod.), 
• smluvně v restauračním zařízení, 
• studenou stravou, 
• CP, 
• kombinací všech těchto způsobů. 

 
 Způsob stravování zveřejnit v rozkaze příslušného velitele (náčelníka) společně 
se jmenným seznamem zabezpečovaných osob. 

 
Smluvní stravování vojáků (bod 2) řešit v souladu s hl. 7 odst. 5 čl. 331-340 předpisu 

Prov-1-5 a „Metodiky vyžadování a práce s cateringem“, vydané VeSPod v roce 2010.  
 
Vojáky lze stravovat taktéž na základě přiznaného „Příkazu ke služební (pracovní) cestě“ 

proti hotovému zaplacení. 
 

Zaměstnanci se stravují oproti hotovému zaplacení na základě přiznaného příkazu 
k pracovní cestě, nebo na vrub přiznaného příkazu k pracovní cestě (resp. jeho krácení podle 
ustanovení § 163 odst. 2 zákoníku práce). 

 
 

7.3 Výstrojní zabezpečení 
  

VZP využívat výstrojní součástky vydané v rámci vydané základní výbavy. V případě 
nutnosti je dovybavit dalším potřebným materiálem v závislosti na charakteru vykonávané 
činnosti. Vojáky v záloze (aktivní záloze) vystrojit dle normy 1-9 (1-10) přílohy 1, Normativního 
výnosu Ministerstva obrany č. 40/2009.  
 

Vojáky v činné službě a zaměstnance vybavit osobními ochrannými prostředky 
dle charakteru vykonávané činnosti, případně zavedenými prostředky individuální ochrany 
jednotlivce (ochranná maska OM-90, jejíž součástí je JP-90). Všemi osobami vyvážet dostatečné 

množství osobního prádla a prostředků osobní hygieny. Praní a chemické čistění součástek 
výstroje zajišťovat jednotlivým kategoriím osob u útvarů určených v operačním rozkaze 
(nařízení) NGŠ AČR (ZNGŠ – Ř SOC MO). Zároveň na jeho základě zapůjčit na nezbytně 
nutnou dobu nasazeným vojákům náhradní výstroj. 

 
 

7.4 Zabezpečení PHM 
 
Odběr PHM nasazenými jednotkami (skupinami) řešit v závislosti na podmínkách 

v prostoru nasazení SaP AČR. Přednostně jej zabezpečit z vojenských výdejen PHM 
u nejbližších útvarů a zařízení nebo vlastní technikou pro doplňování pohonných hmot, dále 
využitím odběrových karet SSHR, v nezbytných případech doplňováním v civilní distribuční síti. 
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Vlastní odběr popř. zabezpečení ostatních složek a mimoresorních organizací provádět podle 
zásad stanovených v „Odborných pokynech pro hospodaření s majetkem“ čj. 6127-60/2006/DP-
3042, vložka 3, „Zvláštnosti hospodaření s majetkem MU 3.0“. 

 
 

7.5 Zabezpečení oprav výzbroje, techniky a materiálu 
 

Opravy nasazené výzbroje, techniky a materiálu zabezpečovat v plném rozsahu, podle 
platných směrnic a předpisů pro zabezpečení oprav v míru. Údržbu a opravy nasazené techniky 
zabezpečovat opravárenskými prostředky mateřského útvaru, nebo u VÚ, které jsou nejblíže 
prostoru nasazení. K maximálnímu zkrácení doby neprovozuschopnosti techniky efektivně 
využívat dílenské jednotky, práci v případě nutnosti organizovat na směny. Materiál potřebný 
k zabezpečení opravárenské činnosti, pokud to situace umožňuje, dodávat přímo do 
opravárenského místa vlastním útvarem. Při překročení opravárenské kapacity vyžadovat pomoc 
cestou nadřízeného. Neprovozuschopnou techniku, která vyžaduje rozsáhlejší opravu, odsunovat 
a nahrazovat mateřským útvarem nebo cestou nadřízeného velitelství. Pro opravy vybraných 
druhů techniky využívat služby civilních dodavatelů na teritoriu s dodržením pravidel pro 
zadávání zakázek malého rozsahu. 
 
 

7.6 Zabezpečení ubytování vojsk 
 

Ubytování vojáků přednostně zabezpečit  v objektech Ministerstva obrany, v součinnosti 
s příslušnými KVV, které nepřetržitě vedou přehled o možných ubytovacích kapacitách na území 
kraje. V případě potřeby řešit s orgány státní správy a samosprávy možnost bezplatného 
ubytování nasazených SaP AČR. V případě nedostatečných ubytovacích kapacit vojenských 
objektů zajistit smluvní ubytování v součinnosti s příslušnými krajskými úřady, starosty obcí 
nebo řediteli územních odborů PČR, KVV a VUSS. V krajním případě zabezpečit ubytování 
nasazených vojsk polními prostředky. Uložení zbraní a munice řešit v souladu s čl. 549 
vojenského předpisu Zákl-1 (Základní řád ozbrojených sil České republiky), a čl. 57 vojenského 
předpisu Vševojsk-5-6 (Zabezpečení zbraní a munice proti ztrátám a krádežím), čl. 24 a 57. 

 
 

7.7 Dopravní zabezpečení 
 

Pro přepravu vojáků a zaměstnanců do prostorů nasazení vyčlenit autobusy nebo nákladní 
automobily s plachtou. Vozidla v těchto prostorech využívat pouze k přepravě ve prospěch 
vyčleněných vojsk. Velitele jednotek (skupin) vybavit dostatečným počtem „Příkazů k použití 
techniky“. Parkování techniky zabezpečit přednostně ve VZ, popřípadě v objektech Ministerstva 
vnitra. Vojenskou techniku s obsluhou, která plnila úkoly uvnitř zóny havarijního plánování, po 
každém ukončení činnosti v této zóně dekontaminovat. Techniku a prostředky pro 
dekontaminaci volit v závislosti na charakteru kontaminace. Podle konkrétní situace využívat pro 
plnění přepravních úkolů smluvních civilních dopravců v souladu s N NGŠ č. 35/1994 Věstníku. 

 

Při provozu vojenských vozidel se řídit vojenským předpisem Všeob – P – 37 „Pravidla 
používání vozidel v resortu Ministerstva obrany“. 

 
 
 

8. ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPE ČENÍ 
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8.1 Zdravotnické zabezpečení nasazených sil  
 
SaP AČR nasazované k záchranným pracím doplnit na vyžádání velitele nasazovaného 

útvaru v případě nedostačujících vlastních kapacit nezbytným zdravotnickým personálem 
z podřízenosti VeSPod (lékař, zdravotník, sanita s řidičem) ze Spádových vojenských 
zdravotnických zařízení (dále jen „SVZdrZ“). Po nasazení jednotek k záchranným pracím tento 
personál vystřídat zdravotnickým týmem ze zdravotnického zařízení, předurčeného velitelem 
SPod k plnění úkolů v součinnosti s IZS. Podle možností a potřeby navíc využívat po projednání 
s VeSPod SaP součástí SVZdrZ v prostoru nasazení vojsk. 

 

SOC MO řídit SaP VeSPod vyčleněné k záchranným pracím. Při nebezpečí z prodlení, 
zdravotnickou podporu vyžadovat řídícími orgány VeSpS přímo u náčelníka příslušného 
SVZdrZ.  

 
Vyčleněným zdravotnickým týmem zabezpečovat především zasahující jednotky (ÚU) 

AČR. Tým podřizovat veliteli nasazené jednotky (veliteli ÚU) a plnit jím odborné úkoly 
zdravotnického zabezpečení nasazených jednotek, výjimečně se v závislosti na konkrétní situaci 
a na rozkaz velitele zapojovat do součinnosti s civilní zdravotní záchrannou službou (podílí se na 
organizaci a vlastním provádění třídění, předlékařské a první lékařské pomoci a následném 
odsunu zraněných a zasažených). Logistickou podporu zdravotnického týmu zabezpečit 
provedením součinnostních dohovorů.  

 

 
8.2 Další možnosti použití sil a prostředků VZdrSl AČR 
 

V případě požadavku na poskytnutí zdravotnické pomoci většího rozsahu, zejména ve 
prospěch postiženého civilního obyvatelstva, ZNGŠ - Ř SOC MO (v jeho nepřítomnosti ZNGŠ 
pro BoPo) rozhodne na základě delegované pravomoci  a dle návrhu N VZdrSl, o případném 
nasazení SaP z vojenských nemocnic a Ústředního vojenského zdravotního ústavu. 

 
  
8.3 Řešení hygienické a epidemiologické situace 
 

Na řešení hygienické a epidemiologické situace v rámci nasazení se podle požadavků 
podílet i SaP vojenské hygienicko-protiepidemické služby, zabezpečovat především zasahující 
VÚ a VZ. V rámci prevence onemocnění povinně proočkovat vojáky vyčleněné k plnění úkolů 
pro IZS proti infekčním chorobám (podle epidemiologické situace v místě nasazení). Dále 
u těchto vojáků provádět předepsaná přeočkování. Úzce spolupracovat s  civilními orgány 
ochrany veřejného zdraví. V případě potřeby nasadit pro IZS speciální mobilní biologický tým 
(viz příloha 3) k provedení epidemiologického šetření, odběru vzorků biologického materiálu 
nebo prostředí a k identifikaci biologického agens na místě, event. k přepravě vzorků do 
stacionární laboratoře. Logistickou podporu zásahových hygienicko – protiepidemických skupin 
řešit provedením součinnostních dohovorů.  

 
Hlavní hygienik MO je členem Komise pro řešení výskytu závažných infekčních 

onemocnění – Ústřední epidemiologické komise MZ ČR. 
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8.4 Řešení veterinární situace 
 

Na základě vyžádání OPIS GŘ HZS ČR cestou SSm SOC MO vyčlenit Ústředním 
vojenským veterinárním ústavem (dále jen „ÚVVetÚ“) dvě vojenské veterinární zásahové 
skupiny (viz příloha 3), včetně potřebných laboratorních kapacit k vyšetřování odebraných 
vzorků přímo u ÚVVetÚ. Logistickou podporu veterinárních zásahových skupin řešit 
provedením součinnostních dohovorů.  

 
Vojenské veterinární zásahové skupiny vyčlenit pro odborný zásah při likvidaci nákaz 

zvířat nebo odstraňování následků pohrom a MU na JE, případně při likvidaci následků 
teroristických akcí po použití bojových biologických látek. Dále působit pro potřeby veterinární 
asanace a ekologie, pro úkoly desinfekce, desinsekce a deratizace (DDD) a pro provádění 
radiotoxikologického monitoringu.  

 
Náčelník Veterinární služby AČR být členem Ústřední nákazové komise ČR.  
 
 
 

9. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ 
 
 
9.1 Peněžní náležitosti 
 

Vojáky z povolání a zaměstnance v pracovněprávním poměru zabezpečit finančními 
náležitostmi podle platných právních a vnitřních předpisů.  

 

Veliteli nasazených jednotek (ÚU) zabezpečit vedení evidence doby služby jednotlivě 
pro každého vojáka z povolání a odpracované doby zaměstnance s důrazem na evidenci práce 
přesčas, v noci, o sobotách, nedělích a ve svátcích a dále evidenci služební (pracovní) 
pohotovosti. Při nasazení SaP AČR přednostně aplikovat institut nepřetržitého vojenského 
nasazení na území ČR30. Náhradní volno udělovat a peněžní nároky vyplácet pouze  
s využitím výše uvedené evidence a v souladu s platnými právními předpisy (např. zákon  
č. 143/1992 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., § 31c zákona č. 221/1999 Sb., nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., nařízení vlády č. 565/2006 Sb. atd.) a vnitřními předpisy (např. RMO č. 44/2006 
a RMO č. 45/2006, popřípadě Kolektivní smlouva Věstníku atd.). 

 

Nároky na náhrady a ostatní peněžní náležitosti prokazovat a přiznávat standardním 
způsobem dle platných právních a vnitřních předpisů.  
 

Peněžní náležitosti vojáků v záloze na vojenském nebo výjimečném vojenském cvičení 
řešit v souladu s ustanoveními zákona č. 220/1999 Sb. 

 
 

9.2 Náhrady škod  
 

Za škodu způsobenou fyzickým nebo právnickým osobám vzniklou v přímé souvislosti 
se záchrannými pracemi a cvičeními odpovídá podle zákona č. 239/2000 Sb., zpravidla stát.  

 

Škody způsobené fyzickým nebo právnickým osobám a škody způsobené fyzickými nebo 
právnickými osobami na majetku ČR-MO řešit podle obecně platných závazných právních 

                                                 
30 § 31b zákona č. 221/1999 Sb.,  
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předpisů (např. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1999 Sb., atd.) 
a platnými právními a vnitřními předpisy (např. vojenský předpis Všeob – P - 21 atd.), 
ve spolupráci se sekcí legislativní a právní MO (dále jen SLP MO). 

 
Škody způsobené vojáky na majetku ČR-MO řešit podle obecně platných závazných 

právních předpisů (např. zákon č. 220/1999 Sb., zákon č. 221/1999 Sb., atd.) a platnými 
právními a vnitřními předpisy (např. vojenský předpis Všeob – P – 21 atd.).  

 
Pohledávky vzniklé z výše uvedených škod zůstávají v evidenci příslušného správce 

pohledávky – velitele vojenského útvaru (zařízení) až do jejich úplného vypořádání 
a vyúčtování. 

 
9.3 Náhrady za vzniklé úrazy a poškození zdraví 
 

Úrazy a poškození zdraví vojáků a zaměstnanců vzniklé v souvislosti s činností SaP AČR 
při záchranných a likvidačních pracích nebo při plnění úkolů  Policie ČR bez zavinění cizích 
osob posuzovat jako služební (pracovní). Řešit je a odškodňovat podle příslušných právních 
předpisů (např. zákon č. 220/1999 Sb., zákon č. 221/1999 Sb., vyhláška č. 440/2001 Sb., 
o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
atd.) a platnými právními a vnitřními předpisy (např. RMO č. 52/1995 atd.). 

 
Škody způsobené civilními osobami na zdraví vojáků a zaměstnanců vzniklé v souvislosti 

s činností SaP AČR při záchranných a likvidačních pracích nebo při plnění úkolů  Policie ČR, 
posuzovat jako služební (pracovní). Řešit je a odškodňovat podle příslušných právních předpisů, 
přičemž zpravidla nebude vyloučena trestně právní odpovědnost těchto osob. Velitelem jednotky 
(ÚU) v takovémto případě neprodleně vyrozumět orgány Vojenské policie a v dalším řízení se 
řídit jejich pokyny. Na vyžádání poskytnout neprodleně veškerou dostupnou dokumentaci 
(protokol o úrazu, lékařskou zprávu, zpracované protokoly o výslechu poškozených osob nebo 
svědků apod.) příslušným orgánům – Vojenské policii. Velitelem jednotky (ÚU) zabezpečit 
zpracování podání na SLP MO a spolu s veškerou dokumentací k případu jej neprodleně odeslat 
této sekci k vymáhání soudní cestou. 

 
 

9.4 Refundace  
 

Výdaje resortu MO, spojené s nasazením SaP AČR v rámci IZS a k plnění úkolů PČR 
nejsou předmětem refundace. Nasazení SaP AČR k plnění úkolů ve prospěch jiných právních 
subjektů, ve smyslu §18 zákona 219/1999 Sb., jsou předmětem refundace. 

 
Náklady Ministerstva obrany jsou refundovány Ministerstvem vnitra v případě 

zabezpečení ubytování v zařízeních AČR, stejně tak jsou refundovány ostatní náklady ve smyslu 
Dohody (náklady na stravu ………atd.). 

 
9.5 Financování sil a prostředků AČR při nasazení 
 

Financování potřeb VÚ (VZ) při nasazení realizovat z rozpočtových zdrojů, které byly 
stanoveny tomuto VÚ (VZ) k zabezpečení plnění úkolů v jednotlivých oblastech její činnosti 
rozpisem rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. 
  



 32

 Celkové náklady za nasazené technické prostředky AČR v rámci IZS stanovit 
v „Přehledu o vynaložených nákladech“ příslušným orgánem logistiky. Takto zpracovanou 
dokumentaci použít jako podkladový materiál pro zpracování Návrhu na pokrytí rozpočtově 
nezajištěných potřeb.  
 

V souladu s Odborným pokynem k realizaci změnového řízení rozpočtu kapitoly MO 
a Prováděcím pokynem k odbornému pokynu k realizaci změnového řízení rozpočtu kapitoly 
MO (platným pro příslušný rok) předložit příslušným velitelem VÚ (VZ) - příkazcem operace 
„návrh na pokrytí rozpočtově nezajištěných potřeb v jeho působnosti“ nadřízenému 
rozpočtovému kompetentovi.  

 
 
     

10. ÚKOLY VOJENSKÉ POLICIE 
 
 

10.1 Úkoly vojenské policie při řešení krizových situací a mimořádných událostí  
 

 Vojenskou policií při řešení MaKS situací plnit úkoly:  

• Ve prospěch určených útvarů AČR - část sil bude připravena plnit úkoly ve prospěch 
nasazených SaP AČR v rámci  řešení dané krizové situace. Hlavní úkoly VP:  
� zabezpečení doprovodu dekontaminačních odřadů szr Rakovník, szr Olomouc, 

311. prrchbo, 312. prrchbo, 44. lmopr a 74. lmopr a úkolových uskupení z míst stálé 
dislokace do míst plnění úkolu,  

� v součinnosti s PČR zabezpečit policejní ochranu osob, vojenské techniky a materiálu 
a dohlížet na dodržování pořádku a kázně v prostorech činnosti nasazených SaP AČR 
(ÚU), včetně dekontaminačních míst, 

� dle kapacitních možností a charakteru vzniklé situace zajišťovat doprovody kolon vojenské 
techniky přepravující osoby vyčleněné k plnění úkolů PČR při haváriích na JE, 

� na vyžádání, s ohledem na závažnost situace, plnit další úkoly policejní ochrany dle 
schopností a technických a kapacitních možností. 

 
• Ve prospěch VP - část sil VP nasadit k posílení jednotlivých teritoriálních velitelství VP při 

plnění úkolů policejní ochrany, na základě konkrétní vzniklé situace.  
 

 

10.2 Řízení činnosti VP 
 

SSm SOC MO předat informace o vzniku MaKS a o nasazení SaP AČR (včetně 
informací o vyhlášení MU 2. a 3. stupně na JE) SOD HVelVP. Bezprostředně po obdržení této 
informace informuje náčelníka VP a náčelníka Operačního střediska (dále jen NOStř) VP.  

 
Veškerou činnost při aktivaci a nasazení SaP Vojenské policie řídit náčelníkem VP 

prostřednictvím Operačního střediska VP (dále jen OStřVP). K bezprostřednímu řízení 
nasazených SaP VP využívá operační střediska VelVP a příslušníky VP v operačních střediscích 
KVV, případně jiných orgánů, které budou v souvislosti se situací vytvořeny. 
 
 Úkoly nasazených SaP AČR ve prospěch VP: 

 
K zajištění činnosti příslušníků Vojenské policie zabezpečovat dekontaminačními odřady 

a veliteli ÚU: 
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• speciální ochranné prostředky a jejich případnou obměnu pro všechny příslušníky VP 
nasazené k policejní ochraně zasahujících jednotek,  

• předání schválených trasy přesunů útvarů, odřadů szr Rakovník, szr Olomouc, 311. prrchbo, 
312. prrchbo, 44. lmopr a 74. lmopr a ÚU (je-li zřízeno) k zabezpečení včasné přípravy na 
doprovody,  

 
Při vyhlášení MU 2. a 3. stupně na JE vyčlenit velitelem VelVP Tábor jednoho 

příslušníka velitelství a velitelem VelVP Olomouc dva příslušníky, dle územní působnosti do 
operačních středisek KVV s dobou pohotovosti Č + 360 min. a být připraven, v případě potřeby, 
zabezpečit směnný provoz v těchto operačních střediscích KVV. Příslušníci VP v OStř KVV 
jsou současně veliteli zasahujících skupin VP na celém teritoriu územní působnosti KVV.  

 
 

10.3 Zabezpečení součinnosti  
 

 K zabezpečení plnění úkolů dekontaminačních odřadů a VP, včetně zabezpečení 
stravování a ubytování příslušníků VP, provést součinnostní dohovory mezi vyčleňujícími útvary 
AČR a orgány VP.  

 
 

11. NASAZENÍ SIL A PROSTŘEDKŮ AČR K PLNĚNÍ ÚKOL Ů 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 
11.1 Základní úkoly  
 

SaP AČR nasazovat na základě nařízení vlády k plnění úkolů PČR při zajišťování 
vnitřního pořádku a bezpečnosti, pokud SaP PČR nejsou dostatečné. 

 
Vojáci povolaní k plnění úkolů PČR, mají při plnění úkolů policie oprávnění a povinnosti 

policistů, pokud vláda ČR rozsah těchto oprávnění a povinností neomezí.  
 

Vojáci plní úkol ve vojenském stejnokroji označeni rukávovou páskou nebo reflexní 
vestou s označením „POLICIE“ a případně průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů 
policie. 

 
Konkrétní úkol, rozsah jeho plnění a výzbroj příslušníků AČR stanoví nařízení vlády ČR. 
 
 

11.2 Nasazení sil a prostředků AČR dle nařízení vlády ČR č. 465/2008 Sb. 
 

Plnění úkolů PČR realizovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o PČR 
a Dohody o povolání vojáků AČR. Při praktickém výkonu služby jsou vojáci AČR podřízeni 
příslušníkům PČR.  

 
Základním úkolem nasazení SaP AČR k plnění úkolů PČR je, ve smíšených hlídkách, 

zabezpečit  splnění úkolů pořádkové policie souvisejících s regulací pohybu osob, se zabezpečením 
veřejného pořádku a bezpečnosti při vzniku MU na JE. 

 



 34

Velitelem smíšené hlídky je vždy příslušník PČR. Člen hlídky - voják plnící úkol je vybaven 
vojenskou střelnou zbraní s jedním palebným průměrem. K plnění úkolů je oprávněn používat 
zbraň, některé donucovací prostředky, jako např. hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany 
a pouta. Voják musí být seznámen s omezujícími ustanoveními pro používání těchto 
donucovacích prostředků. 

 
Ke zvládnutí činností stanovených pro smíšené hlídky, včetně začlenění vojáků 

do sestavy PČR při MU na JE, provádět odborný výcvik vojáků s důrazem na použití zbraně 
a sebeobranu. Vojáky seznamovat s povinnostmi příslušníků PČR, s oprávněními stanovenými 
pro vojáky a jejich úkoly v rámci vnějšího havarijního plánu pro JE Dukovany a Temelín. Dále 
je seznamovat s mírou radiačního ohrožení zasahujících osob. Nácvik řídit lektory z řad Policie 
ČR a HZS ČR. 

 
 

11.3 Vyčleněné síly a prostředky   
 

Pro plnění úkolů PČR na JE vyčlenit SaP SpS a UO v celkovém počtu 500 vojáků a 21 
kusů techniky s časovou normou. Dalších 200 vojáků a 11 kusů techniky mít velitelem SpS 
připraveno k uvedení do pohotovosti s časovou normou. Vyčleněné SaP AČR (UO) připravit pro 
plnění úkolů na JEDU nebo JETE a k tomu zpracovat potřebnou dokumentaci.  

V období od 1. července do 30. září velitelem SpS převzít úkol vyčleňování SaP 
od rektora – velitele UO.  

 
K převzetí úkolu v uvedeném období provést součinnostní dohovor mezi rektorem – 

velitelem UO a velitelem SpS, při kterém upřesnit počty a způsob plnění úkolu vyčleněných 
skupin. Zápis o provedené součinnosti mi předložit cestou ZNGŠ - Ř SOC MO do 20. června. 
Ostatní změny počtů SaP vyčleněných z podřízenosti jednotlivých nositelů úkolu provádět pouze 
ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech, na nezbytně nutnou dobu, na základě mého 
nařízení. 
 
  
11.3.1.  Pro JE DUKOVANY a JE TEMELÍN  

  

Vojáky vyčleněné pro plnění úkolů PČR při radiační havárii na některé z JE (dle NV ČR 
č. 465/2008 Sb. a Dohody o povolání vojáků) předat v příslušných příjmových místech ÚO PČR 
v souladu s harmonogramem opatření pro JE Temelín nebo JE Dukovany 31. K plnění úkolů PČR 
vyčlenit celkem 500 vojáků v následujících časových normách (v těchto počtech jsou zahrnuti 
řidiči a obsluhy vojenské techniky) takto:  

• 60 vojáků do 12 hodin, 
• dalších 190 vojáků do 24 hodin, 
• dalších 250 vojáků do 48 hodin. 

a dále: 
• 10 osobních vozidel do 12 hodin, 
• dalších 10 osobních vozidel a 1 vyprošťovací vozidlo do 24 hodin.  

V případě požadavku na nasazení nebo po vyhlášení MU 2. stupně na JEDU nebo JETE 
zabezpečit SSm SOC MO uvedení do pohotovosti SaP velitelství SpS dle harmonogramu: 
                                                 
31 Dodatek č. 1 k Realizační dohodě mezi PČR a AČR k provedení nařízení vlády ze dne 16. 12. 2008 č. 465/2008 
Sb., o povolání vojáků AČR k plnění úkolů PČR při radiačních haváriích na JE.,  
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• 20 vojáků do 12 hodin, 
• dalších 80 vojáků do 24 hodin, 
• dalších 100 vojáků do 48 hodin. 

a dále: 

 
• 10 osobních vozidel do 12 hodin, 
• 1 vyprošťovací vozidlo do 24 hodin.  
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Rozpočet SaP k plnění úkolů PČR na JE:   
   

JE DUKOVANY  JE TEMELÍN  Vyčleňuje 
479 vojáků  189 vojáků  UO Brno 
20 vojáků - řidičů automobilů osobních 
(terénních) vozidel 

10 vojáků - řidičů automobilů osobních 
(terénních) vozidel 

VeSpS 

1 voják - řidič vyprošťovacího vozidla  1 voják - řidič vyprošťovacího vozidla VeSpS 
20 automobilů osobních (terénních)  10 automobilů osobních (terénních)  VeSpS 

1 vyprošťovací vozidlo 1 vyprošťovací vozidlo VeSpS 
 
 
11.3.2.  Pro JE DUKOVANY 

 
 
Vyčleněné vojáky a techniku předat v příjmových místech orgánům PČR takto: 
 

� do 12 hodin od obdržení signálu: 
  

a) ÚO PČR TŘEBÍČ 20 vojáků, 
 5 řidičů osobních (terénních) vozidel, 
 5 osobních (terénních) vozidel. 
b)  ÚO PČR ZNOJMO 20 vojáků, 
 4 řidiče osobních (terénních) vozidel, 
 4 osobní (terénní) vozidla. 
c) ÚO PČR BRNO – VENKOV 10 vojáků,  
 1 řidiče osobních (terénních) vozidel, 
 1 osobní (terénní) vozidlo. 

                                    
� do 24 hodin od obdržení signálu: 

 

a) ÚO PČR TŘEBÍČ 70 vojáků, 
 5 řidičů osobních (terénních) vozidel, 
 1 řidiče - obsluhu  vyprošťovacího vozidla, 
 5 osobních (terénních) vozidel, 
 1 vyprošťovací vozidlo. 
b) ÚO PČR ZNOJMO 70 vojáků, 
 3 řidičů osobních (terénních) vozidel, 
 4 osobních (terénních) vozidel. 
c) ÚO PČR BRNO – VENKOV 39 vojáků, 
 2 řidiče osobních (terénních) vozidel, 
 1 osobní (terénní) vozidlo. 

 
� do 48 hodin od obdržení signálu: 

 

a) ÚO PČR TŘEBÍČ 105 vojáků, 
b) ÚO PČR ZNOJMO 105 vojáků, 
c) ÚO PČR BRNO-VENKOV     40 vojáků. 
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11.3.3. Pro JE TEMELÍN  
 
je vyčleněno celkem:  
 

• 189 vojáků, příslušníků VeSpS, 
• 11 vojáků – řidičů automobilů osobních (terénních) a vyprošťovacího vozidla – VeSpS,  
• 1 automobil vyprošťovací – VeSpS, 
• 10 automobilů osobních (terénních) – VeSpS. 

 
Vyčleněné vojáky a techniku předat v příjmových místech orgánům PČR takto:  

 
� do 12 hodin od obdržení signálu: 
    
a) ÚO PČR ČESKÉ BUDĚJOVICE 10 vojáků, 
 10 řidičů osobních (terénních) vozidel, 
 10 automobilů osobních (terénních). 
� do 24 hodin od obdržení signálu: 
 
a) ÚO PČR ČESKÉ BUDĚJOVICE 50 vojáků, 
 1 řidiče - obsluhu  vyprošťovacího vozidla, 
 1 automobil vyprošťovací, 
b) ÚO PČR TÁBOR 29 vojáků. 

 
� do 48 hodin od obdržení signálu 

  
a) ÚO PČR ČESKÉ BUDĚJOVICE 70 vojáků. 
b) ÚO PČR TÁBOR 30 vojáků. 

 
 

11.3.4. Určování vojáků pro plnění úkolů  
 

Výběr vojáků pro plnění úkolů provádět na základě požadavků Realizačních dohod 
uzavřených s PČR. Pro plnění úkolů PČR neurčovat vojáky přecitlivělé na jód. Seznamy osob 
přecitlivělých na jód vyžádat veliteli VÚ/VZ vyčleňujících osoby od příslušných vojenských 
spádových zdravotnických zařízení a zařadit do dokumentace. 

 
K zabezpečení velení nasazeným sílám AČR (UO) v době mimo plnění úkolu PČR 

vyčlenit, nad rámec výše uvedených počtů vojáků UO a SpS, pro JE Dukovany 3 vojáky UO  
a pro JE Temelín 2 vojáky SpS. K tomu stanovit potřebnou organizační strukturu vyčleněných 
vojsk.  

 
Řidiče, obsluhy a techniku pro JE Dukovany a JE Temelín předat ve stanovených časech 

do podřízenosti velitele uskupení v předurčených příjmových místech PČR. Činnost zapracovat 
do Realizační dohody s krajskými ředitelstvími PČR.  
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11.4 Opatření plněná orgány PČR /HZS ČR ve prospěch vyčleněných sil AČR 
 

Ze strany orgánů PČR a HZS ČR budou ve prospěch vyčleněných sil AČR plněna tato 
opatření: 

 

• stanovení místa předání vyčleněných sil a techniky, 
• vybavení vojáků rukávovými páskami, nebo reflexními vestami s označením „POLICIE”, 

případně průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů PČR, obušky, pouty, dozimetry 
a ochrannými maskami s filtry REAKTOR, 

• vybavení vojáků pro výkon služby ve smíšených hlídkách spojovacími prostředky, 
• provedení odborné přípravy vojáků v první den jejich začlenění k PČR v rozsahu krátké 

instruktáže, obsah zaměřit na právo použití zbraně, práv a povinností policisty, 
• provedení poučení velitelem smíšené hlídky s důrazem na právo použití zbraně 

a na dodržování bezpečnostních opatření, před každým nástupem do výkonu služby, 
• přidělení všech vojáků velitelům smíšených hlídek z řad policistů, kteří je seznámí 

s konkrétními úkoly včetně seznámení s místy výkonu služby, 
• provedení odborné instruktáže řidičů vojenské techniky, zaměřené na znalost stanovených 

tras a komunikací v prostorech plnění úkolů, 
• zabezpečení parkování vojenské techniky v objektech ve správě Ministerstva vnitra, pokud 

není možné, aby parkovala v dostupných vojenských objektech, 
• vybavení vojenské techniky odnímatelnými nápisy „POLICIE“, nezbytnými spojovacími 

prostředky, dozimetry, tlampači nebo megafony, 
• zabezpečení lektorů z řad příslušníků HZS ČR a provedení, v rámci odborné přípravy, 

předběžného seznámení vyčleněných vojáků s jejich úkoly v rámci vnějšího havarijního 
plánu JE Dukovany nebo JE Temelín, s mírou radiačního ohrožení zasahujících osob, 
s dodržováním bezpečnostních opatření, se stanovenými podmínkami pro nasazení 
a s hrozícím nebezpečím, 

• zabezpečení lektorů z řad policistů a provedení, v rámci odborné přípravy, předběžného 
seznámení vyčleněných vojáků s povinnostmi, oprávněními a prostředky policisty 
a souvisejícími předpisy v potřebném rozsahu, zejména se zásadami použití donucovacích 
prostředků a zbraně policistou. 

 
 
11.5 Vybavení a zabezpečení vyčleněných sil ze strany AČR 
 

Vojáky vyčleněné k posílení PČR vybavit vojenskou střelnou zbraní s jedním palebným 
průměrem a  ochrannou maskou OM-90 (včetně JP-90).  

 

Služební nasazení (výkon služby) provádět ve směnách. Dobu nasazení stanovit podle 
stupně ohrožení v prostoru nasazení.  

 
 

11.5.1. Odpočinek 
 

Po ukončení služebního nasazení (výkonu služby) umožnit ve stanovených prostorech 
odpočinek v trvání 8 hodin. 

 
11.5.2. Velitelská odpovědnost 
 

Za činnost vojáků při služebním nasazení (výkonu služby) velitelsky zodpovídá určený 
příslušník PČR. Za činnost vojáků v době odpočinku plně velitelsky zodpovídá určený velitel.   
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12. KOMUNIKACE SE SD ĚLOVACÍMI PROST ŘEDKY 
 
 

Informace o nasazení SaP AČR v rámci IZS, k záchranným pracím, plnění humanitárních 
úkolů CO v případě vzniku pohrom a k plnění úkolů PČR poskytnout sdělovacím prostředkům  
ZNGŠ – Ř SOC MO cestou oddělení komunikace s veřejností KaNGŠ a tiskové služby odboru 
komunikace a propagace MO (dále jen OKP MO).  

 
Na základě požadavku ZNGŠ-Ř SOC MO (ZNGŠ pro BoPo – velícího generála) 

ředitelem OKP MO, v součinnosti s vedoucím oddělení komunikace s veřejností KaNGŠ, vyslat 
do struktury rozvinutého SOC MO k zabezpečení úkolů komunikace s veřejností a sdělovacími 
prostředky a k plnění styčných úkolů styčné tiskové a informační důstojníky (pracovníky).  

 
Vedoucí oddělení komunikace s veřejností KaNGŠ v součinnosti se ZNGŠ – Ř SOC MO 

vysílat do příslušných krizových štábů, případně štábu GŘ HZS ČR, v souladu s vývojem situace 
k zabezpečení nezbytné koordinace a plnění styčných úkolů styčného tiskového a informačního 
důstojníka (pracovníka). 

 
Na operačním stupni zabezpečují úkoly komunikace s veřejností a se sdělovacími 

prostředky tiskové orgány příslušného operačního velitelství. 
 
Velitelé nasazených SaP AČR uvolnit a poskytnout veřejné informace o činnosti jim 

podřízených jednotek v rozsahu zmocnění ZNGŠ – Ř SOC MO a se souhlasem velitele zásahu. 
Velitel nasazených SaP AČR pověřit tiskového a informačního důstojníka (pracovníka) nasazené 
jednotky, případně svého zástupce, zabezpečením úkolů komunikace s veřejností a se sdělovacími 
prostředky. 

 
 

13. PSYCHOLOGICKÁ A DUCHOVNÍ SLUŽBA 
    
 
 V případě MU většího rozsahu mohou být součástí nasazených SaP AČR i vojenští 
psychologové a vojenští kaplani.  
 

Nasazení vojenských psychologů a kaplanů realizovat prioritně ve prospěch nasazených 
SaP AČR, sekundárně ve prospěch postiženého obyvatelstva.  
 
 Pokud nejsou vojenští psychologové a kaplani určeni pro odbornou intervenci pouze ve 
prospěch SaP AČR provést jejich nasazení na základě požadavku GŘ HZS. Nasazení vojenských 
psychologů koordinovat vrchním psychologem AČR. Nasazení vojenských kaplanů koordinovat 
cestou hlavního kaplana AČR. 
 
 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

Veliteli Společných sil a veliteli Sil podpory nařizuji  ke splnění úkolů stanovených touto 
Směrnici rozpracovat ustanovení této Směrnice na podmínky svých podřízených operačních 
velitelství. Výtisk své směrnice zaslat ZNGŠ – Ř SOC MO k založení. 
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Platnost Směrnice náčelníka Generálního štábu Armády České republiky k nasazování sil 

a prostředků Armády České republiky v rámci integrovaného záchranného systému a k plnění 
úkolů Policie České republiky stanovuji dnem podpisu. 

 
Účinnost „Směrnice náčelníka Generálního štábu Armády České republiky k nasazování 

sil a prostředků Armády České republiky v rámci integrovaného záchranného systému a k plnění 
úkolů Policie České republiky“ stanovuji dnem 1. srpna 2011. 

 
 Současně ruším platnost „Směrnice náčelníka Generálního štábu Armády České 

republiky k nasazování sil a prostředků Armády České republiky v rámci integrovaného 
záchranného systému a k plnění úkolů Policie České republiky“ čj. 80830-62/2006/DP-1618 
ze dne 25. května 2010, ve znění 1. doplňku, čj. 80830-64/2006/DP-1618 ze dne 28. července 
2010. 

 



NÁČELNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU  
            Armády České republiky  
                  Příloha 1 k čj. 770-5/2011-1160 
        Výtisk č. 
                 Počet listů: 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELENÍ A ŘÍZENÍ,  
PŘEDÁNÍ VY ČLENĚNÝCH SIL A PROSTŘEDKŮ AČR (UO) 

POD OPERAČNÍ ŘÍZENÍ ZNGŠ – Ř SOC MO, 
STRUKTURA A ZÁSADY PŘEDKLÁDÁNÍ HLÁŠENÍ  

PŘI NASAZENÍ VOJENSKÝCH ZÁCHRANNÝCH ÚTVAR Ů, 
VOJENSKÝCH ÚTVAR Ů A VOJENSKÝCH ZA ŘÍZENÍ  
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1) Velení a řízení vyčleněných sil a prostředků rezortu MO při mimořádné a krizové situaci 
nevojenského charakteru na území ČR  
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Úkolové uskupení 
6

6

6

TOA 

5 
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Legenda: 
1) Řízení rezortu MO při MaKS (mimořádná a krizová situace). 
2) NGŠ AČR deleguje pravomoc k řízení nasaditelných a nasazených SaP pro plnění úkolů 

při MaKS nevojenského charakteru na území ČR v souladu s Organizačním řádem MO 
na ZNGŠ-Ř SOC MO. 

3) Řízení aktivace nasaditelných sil a prostředků (SHS a dalších SaP). 
4) Hlášení o nasazení SaP – předání do podřízenosti ZNGŠ – Ř SOC MO. 
5) Řízení nasazených SaP (SHS a dalších SaP). 
6) Hlášení o průběhu nasazení. 
 
2) Předání SaP AČR (UO) pod operační řízení ZNGŠ – Ř SOC MO (OPCON) 

 
Nasazené jednotky (odřady) AČR (UO) postupně předávat, po vyhodnocení prvotních 

hlášení, pod operační řízení (OPCON) ZNGŠ – Ř SOC MO (TOA OV, nebo rektora – velitele 
UO).  

 
V případě nasazení většího počtu SaP z více součástí AČR (UO) zřídit ÚU. Velitelem OV 

(rektorem – velitelem UO) předat prostřednictvím TOA pod operační řízení ZNGŠ – Ř SOC MO 
ÚU jako celek.   

 
Zpětné předání nasazených SaP (ÚU) do podřízenosti OV (rektora – velitele UO) provést 

po ukončení činnosti v prostoru operace (nasazení) ZNGŠ – Ř SOC MO prostřednictvím TOA.  
 
Nasazené SaP (ÚU) ponechat po celou dobu nasazení pod operačním velením (OPCOM) 

OV (rektora – velitele UO).  
 
 

3) PRVOTNÍ HLÁŠENÍ: 
 

Prvotní hlášení o vzniku události předávat neprodleně po zjištění, ověření a prvotní 
zhodnocení informace. Prvotní hlášení musí být výstižné, stručné, objektivní a je určeno 
pro základní informaci o vzniklé události. Obsahuje následující informace: 

 

• doba vzniku mimořádné události, její charakter, rozsah, lokalita,  
• kdo, kdy a jaké SaP AČR vyžádal,  
• předpokládaná činnost nasazených sil, 
• způsob spojení s nasazenými jednotkami, 
• požadavky na nadřízeného a další údaje dle potřeby. 
 
Zásady pro předkládání hlášení: 
 

• veliteli VZÚ, VÚ a VZ jejichž SaP byly nasazeny, předkládat prvotní hlášení cestou 
nadřízených orgánů při každém novém požadavku o SaP od kompetentních orgánů státní 
správy (v potřebném rozsahu), vždy informovat příslušné KVV a ZNGŠ – Ř SOC MO 
prostřednictvím vedoucího SSm SOC MO, 

• veliteli ÚU předkládat prvotní hlášení ZNGŠ - Ř SOC MO prostřednictvím vedoucího SSm 
SOC MO a zároveň informovat nadřízené orgány a příslušné KVV. V hlášení navíc uvádět 
informace o stavu převzetí nasazených SaP AČR do své operační podřízenosti, systém velení 
a řízení a další potřebné údaje, 

• Prvotní hlášení lze předkládat telefonicky, potvrzení vždy provést písemnou formou. 
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4. NÁSLEDNÉ HLÁŠENÍ: 
 

Následné hlášení o události předávat ihned po upřesnění nezbytných údajů. Je určeno 
pro bližší seznámení se situací, rozhodování, operativní řízení a informovanost funkcionářů.  
 
Obsahuje následující informace: 
• počty skutečně nasazených SaP, 
• prostory nasazených SaP a jejích činnost, jména velitelů nasazených jednotek, 
• organizace komplexního zabezpečení, 
• organizace spojení a velení, 
• požadavky orgánů státní správy a samosprávy, 
• vlastní požadavky, 
• jiné důležité skutečnosti. 
 
 
Zásady pro předkládaní hlášení: 
 
• nasazené SaP AČR (ÚU) jsou již předány (TOA) do operačního řízení ZNGŠ – Ř SOC MO, 

zároveň informovat nadřízené orgány a příslušné KVV, 
• nebylo-li vytvořeno ÚU, předložit veliteli (v případě vytvoření ÚU velitelem ÚU za všechny 

SaP operačních velitelství zařazené do ÚU), „Následné hlášení“  ZNGŠ – Ř SOC MO 
prostřednictvím vedoucího SSm SOC MO. 

 
 
5. SOUHRNNÉ DENNÍ HLÁŠENÍ: 
 

Souhrnné denní hlášení předávat pravidelně pro upřesnění nasazených SaP AČR (UO) 
za uplynulé časové období.  
 
Obsahuje následující informace: 
• počty nasazených SaP, prostory nasazení, 
• stav plnění stanovených úkolů, 
• všeobecnou situaci v lokalitě MU, 
• úroveň komplexního zabezpečení nasazených jednotek, 
• úroveň součinnosti se složkami IZS, KŠ apod., 
• požadavky orgánů státní správy a samosprávy, 
• vlastní požadavky, 
• plánovanou činnost na dalších 24 hodin, 
• zdravotní stav příslušníků jednotky (zřízeného ÚU), 
• jiné důležité údaje a informace. 
 
Zásady pro předkládaní hlášení: 
 
• souhrnné denní hlášení zpracovávat a předkládat pouze v případech, kdy nasazení SaP AČR 

přesahuje dobu 24 hodin, do 20:00 hod. se stavem k 18:00 hod., 
• veliteli nasazených SaP AČR (v případě vytvoření ÚU předkládat „Souhrnné denní hlášení“ 

velitelem ÚU za všechny SaP operačních velitelství zařazené do ÚU) ZNGŠ – Ř SOC MO 
prostřednictvím vedoucího SSm SOC MO a zároveň informovat nadřízené orgány.   
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6. HLÁŠENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI NASAZENÝCH SaP  
 
 „Hlášení o ukončení činnosti nasazených SaP“ předávat po splnění operačního úkolu 
SaP nebo dílčích částí operačního úkolu, jestliže další setrvání SaP AČR (UO) v prostoru MaKS 
(prostoru nasazení) pozbylo významu, nemohou být dále využity k plnění jiných úkolů a jsou 
proto odesílány zpět do míst stále dislokace. Účelem je hlásit ZNGŠ – Ř SOC MO, 
prostřednictvím vedoucího SSm SOC MO ukončení nasazení SaP (nebo ÚU), informovat 
nadřízené orgány a příslušné KVV.  
 

Po předání SaP pod operační řízení OV (rektora – velitele UO) zahájit návrat zpět do 
místa stále dislokace. Po ukončení přesunu hlásit výsledek cestou nadřízených orgánů 
příslušnému OV (UO). OV (rektor – velitel UO) informuje o stavu ZNGŠ – Ř SOC MO 
prostřednictvím vedoucího SSm SOC MO. 
 
Hlášení obsahuje následující informace: 
• počty nasazených SaP, prostory nasazení, 
• stav splnění stanovených úkolů, 
• údaje o organizaci a zabezpečení přesunu do místa stálé dislokace, 
• organizace součinnosti, 
• další požadavky, 
• jiné důležité údaje a informace. 
 
 
7. ZÁVĚREČNÉ HLÁŠENÍ: 
 

Závěrečné hlášení předávat po ukončení nasazení SaP AČR (UO).  
 
Obsahuje následující informace: 
• vyhodnocení splnění úkolu, 
• analýza nedostatků souvisejících s nasazením vojsk, 
• vyčíslení nákladů na celkového nasazení SaP (počty osob, techniky, materiálu), 
• vyčíslení nákladů souvisejících s plněním záchranných prací a humanitárních úkolů CO 

(provozní náklady, rozsah škod, stravování a služby, spotřeba PHM, náklady na opravy 
techniky, přesčasové hodiny a pod). 

Možný vzor obsahu závěrečného hlášení v oblasti vyčíslení nákladů je uveden na straně 8 
této přílohy. 

 
Zásady pro předkládání hlášení: 
 
Zpracování závěrečného hlášení zabezpečit: 
• veliteli všech VZÚ, VÚ a VZ  jejichž SaP byly nasazeny k provádění záchranných 

prací, k likvidaci následků pohromy a k plnění úkolů humanitární pomoci, 
• veliteli OV v souhrnu za svá podřízená vojska v případě hromadného nasazení SaP AČR, 
• rektorem – velitelem UO, 
• řediteli KVV za vlastní KVV. 
 

Závěrečné hlášení předkládat služebním postupem v písemné formě (výpočetní 
technikou, faxem) cestou OV (rektora – velitele UO) ZNGŠ - Ř SOC MO nejpozději do 30 dnů 
po ukončení nasazení SaP.  
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ZNGŠ - Ř SOC MO zabezpečit zpracování souhrnného závěrečného hlášení nejpozději 
do 7 dnů od obdržení závěrečných hlášení velitelů nasazených SaP AČR (souhrnných 
závěrečných hlášení velitelů OV, nebo rektora – velitele UO v případě hromadného nasazení 
SaP), které mi následně předložit.  

 
Možný vzor obsahu závěrečného hlášení v oblasti vyčíslení nákladů je uveden na straně 

11 této přílohy.  
 

 Z důvodu sjednocení vykazování nákladů vzniklých v souvislosti s nepřetržitým vojenským 
nasazením na území ČR (viz § 31b) zákona č. 221/1999 Sb.) je nutno při zpracování přehledu 
o vynaložených nákladech dodržet následující zásady: 
 
1. Mzdové a ostatní osobní náklady 
 
a) mzdové náklady 
- příplatek za noční práci, 
- příplatek za práci v sobotu a v neděli,  
- plat a příplatek za práci přesčas v případě, že si voják za tuto práci nemohl vyčerpat 

náhradní volno, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po 
výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době,  

- příplatek za práci ve svátek, v případě, že si voják za tuto práci nemohl vyčerpat náhradní 
volno, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce 
ve svátek nebo v jinak dohodnuté době,  

- odměna za pracovní pohotovost,  
 
b) náklady na stravování 
 Při bezplatném stravování vykazovat náklady v souladu s Vyhláškou MO č. 266/1999 Sb. 
a s Nařízením NGŠ AČR č. 33/2003 ve znění NNGŠ AČR č. 3/2008. Režijním nákladem je 
potom cena režie smluvního stravovacího zařízení (např. ARAMARK, VOLAREZA, apod.). 
U náhrad při služební nebo pracovní cestě postupovat v souladu s platnými vnitřními předpisy. 
 
2. Náklady na zabezpečení provozu vojenské techniky 
  
 Náklady na zabezpečení provozu zpracovat s využitím finančních standardů pro 
konkrétní typ vojenské techniky č. FS 6011349001-6018463005.  Při vykazování nákladů uvádět 
konkrétní spotřebu PHM a skutečně vynaložené výdaje na nákup náhradních dílů a opravy 
konkrétního typu vojenské techniky. 
 
3. Náklady na zabezpečení municí 
 
 Při vykazování nákladů na munici využívat cen z ISL pro konkrétní typ munice.  
 
4. Náklady na zabezpečení materiálem 
 
 Při vykazování nákladů uvádět skutečně realizované výdaje ve prospěch nákupu 
konkrétního druhu materiálu.  
 
5. Náklady na zabezpečení službami 
 
 Postupovat dle bodu č.4. 
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6. Náklady-ostatní 
 
 Náhrady škod nekalkulovat, při vykazování těchto nákladů postupovat dle bodu č. 4. 
 

 
SCHÉMA PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     informační a přehledový tok   

      podávání hlášení 

     komplexní zabezpečení nasazených SaP AČR (informační tok a požadavky na CSS)

VZÚ, VÚ,  

SOC MO 
 

NGŠ AČR 

 

OV  

ÚKOLOVÉ USKUPENÍ 
 

NASAZENÉ SaP VZÚ, VÚ  
a vojenská zařízení AČR 

 

 
Svazky a PPÚZ 

ZNGŠ - Ř SOC MO 

HVel VP, UO 

 

Kraj 

KVV 

TOA 

Ved. SSm SOC MO 
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VZOR PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ 

( při nasazení vojsk) 
Otisk razítka útvaru          
        V   dne      . června 2011 
        Výtisk  č. 
        Počet listů: 
ZNGŠ – Ř SOC MO 
prostřednictvím 
vedoucího SSm SOC MO  
 
P r a h a 
 
 
Podklady: Plnění úkolů a opatření při mimořádných a krizových situacích  
 
Časová zóna:  od        do 
 
Účelová doložka:  
 PRVOTNÍ HLÁŠENÍ   
 NÁSLEDNÉ HLÁŠENÍ  
          SOUHRNNÉ DENNÍ HLÁŠENÍ 

MIMO ŘÁDNÉ HLÁŠENÍ  
HLÁŠENÍ O UKON ČENÍ NASAZENÍ SaP 
ZÁVĚREČNÉ HLÁŠENÍ   

 
 (v hlášení uvést vždy konkrétní účelovou doložku) 
 
A) Datum, hodina vzniku MU, přesná adresa organizace (určení prostoru, lokality). 
 
 
 
 
 
B) Popis situace, iniciační událost (lze li ji stanovit), známé následky, záchranné práce   
     (šetření) zahájeny (kdo). 
 
 
 
 
 
C) Nebezpečí  existuje (typ, druhové nebezpečí) vývoj situace ustálen nebezpečí již  
     neexistuje. 
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D) Druhy a počty sil a prostředků (výzbroje) 
 

Druh nasazených sil: 
 
 

Uvést druh sil, z něhož byly SaP nasazeny: 
SHS – stálé hotovostní síly (název odřadu 

v souladu s přílohou 3) 
  SaP MkP – síly a prostředky možné  
                      k použití) 

 

Zásah 
vyžádán 

Dne:  Čas:  
Kým: 
(Čj.) 

 

Velitel jednotky 

 (hodn., jméno, příjmení)  Tel.  

Počty sil 

Vojáci z povolání Vojáci v záloze 
Kategorie Počet CELKEM Kategorie Počet CELKEM 

Důstojníků  Důstojníků  

Praporčíků  Praporčíků  

Poddůstojníků  Poddůstojníků  

Mužstva  

 
 

Mužstva  

 

 

Občanští zaměstnanci   CELKEM OSOB  

 

Počty techniky  

Druh Počet CELKEM 

Osobní  

Nákladní  

Speciální  

Jiná  

 

Konkrétní typ/počet: 

Počty výzbroje a munice 

Zbraně Munice 
Druh počet Druh počet 

    
    
    
    
  

 

  
Speciální výbava: 

(druh/počet) 
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E) Činnost jednotky: 
 
 
 
 
 
F) Poznámky: 
 
 
 
 
 
G) Ostatní údaje konkretizující situaci (jsou-li známy, např. zdravotní stav příslušníků 
jednotky (zřízeného ÚU)): 
 
 
 
 
 
H) Požadavky na nadřízeného: 
 
 
 
 
 
I) Jméno a spojení na kontaktní osobu: 
 
 
 
 
J) Faxovou zprávu odeslal: 

Funkce Příjmení, hodnost Podpis 
 
 

  

 
 
(Jen na výtisk pro spis) 
 
Úřední doložka: Za správnost -  
Přílohy              : Nebyly zpracovány 
Rozdělovník     : Výtisk číslo 1 pro ZNGŠ-Ř SOC MO 
       Výtisk číslo 2 pro spis 
Poznámka        : Uložit do archivu  
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VZOR -  PŘEHLED O VYNALOŽENÝCH NÁKLADECH  
 

1. Náklady na provoz a opravy techniky 
Poř. Náklady na provoz v Kč 
čís. 

Druh techniky  
na 1 km na 1 Mh/Lh 

Proběh km Proběh Mh 
Náklady 
celkem 

Náklady na 
opravu 

1. T-815 6x6             
2. T-815 8x8             
3. AVIA             
4. T-148 AD             
5. PV3S              
6. Aut. os. silniční             
7. Aut. os. terénní             
8. EC 1 - 4              
9. EC 15, 30              
10. EC 60              
11. Čerpadlo             
12. Jeřáb automobilní             
13. CAS             
14. Nakladač UN              
15. UDS             
16. BUS             
17. Letecká technika       

V případě potřeby další typy techniky doplnit 
Finanční hodnota nákladů na provoz bude upřesněna samostatným nařízením 

2. Náklady na spotřebu PHM       
Poř. 
čís. Druh PHM 

Spotřeba 
litrů/kg 

Za období  
od do 

Cena za 
j.mn. Kč 

Cena 
celkem 

Typ 
techniky Ujeto km 

1. nafta motorová             
2. benzín automobilní             
3. maziva             
4. letecký petrolej       

        

3. Náklady na stravování       

Dislokace stravovacího místa 
Za 

období       
od do 

Počet 
stravovaných 

Poskytnuto 
komu 

(krycí číslo 
útvaru, 

posádka) 

Limit v Kč 
S/O/V/ 

celodenní 

Počet 
vydaných 
přídavků 
A/B/C/D 

Hodnota 
stravy 
celkem 

              

4. Náklady na přepravu       

Popis úkolu, Přepravní náklady v Kč Náhrada jako 

odkud - kam VÚP VNL MHD ČD/ČSAD při služ.cestě 
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5. Ztráty, poškození, zničení 

Maj. Druh materiálu/ Výše škody v Kč Příčina události 

uskup. /typ techniky Ztráta Poškození Zničení   

            
        

5. Hodnota nevratně poskytnutého majetku 

Maj. 
uskup. Název majetku 

Hodnota v 
Kč 

Poskytnuto 
komu 

(voj.útvar, 
civilní 

organizace 
apod.) 

Poznámka 

1.0         

2.1         

2.2         

2.3         

2.4         

2.5         

3.0         

4.1         

4.2         

5.0         
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Přehled předkládání hlášení – bez vytvoření úkolového uskupení 
 

Plní Zaslat 
Hlášení Velitel VZÚ, VÚ, 

VZ Komu Prostřednictvím Na vědomí 
Vyplnit údaje 

Předání do podřízenosti 
 Termín 

Prvotní x 
OD OV  

 
nadřízených 

orgánů 
Ved. SSm SOC 
MO, přísl. KVV 

A – J 

velitel OV po vyhodnocení 
hlášení předat jednotky 
(odřady) formou TOA pod 
OPCON ZNGŠ – Ř SOC MO 

Po dosažení 
prostoru 
operace  

(nasazení) 

Následné x ZNGŠ – Ř SOC MO  
Ved.  

SSm SOC MO  
OD OV,  

přísl. KVV 
A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J 

jednotky (odřady) již  pod 
OPCON  

ZNGŠ – Ř SOC MO 

Po získání 
dalších 

upřesňujících 
informací 

Souhrnné denní x ZNGŠ – Ř SOC MO  
Ved.  

SSm SOC MO  
OD OV,  

 
A-H, J, 

 Denně do 
20:00 se 
stavem 

k 18:00h., 
přesáhne-li 

nasazení 24 h.  

O ukončení činnosti 
nasazených SaP 

x ZNGŠ – Ř SOC MO  
Ved.  

SSm SOC MO  
OD OV,  

přísl. KVV 
A, D, E, F, G, 

H, J 

ZNGŠ –  
Ř SOC MO po vyhodnocení 

hlášení předat jednotky 
(odřady) formou TOA  

velitelům OV  

Po splnění 
úkolů SaP 
v prostoru 
nasazení 
(operace) 

Závěrečné x Velitel OV 
nadřízených 

orgánů  
 

A, B, D, E, G,  J 
+ přehled o 

vynaložených 
nákladech 

 Do 30 dnů od 
ukončení 
nasazení 

Přehled nasazení 
jednotek  

(se stavem k  )*   
x Ved. SSm SOC MO OD OV** přísl. KVV  

 Denně, v čase 
dle upřesnění 

SSm SOC 
MO, OD OV  

 
 
*     Viz příloha č.2  směrnice.  
**   OD OV zpracuje souhrnný Přehled nasazení jednotek za všechny nasazené SaP daného OV.    
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Přehled předkládání hlášení – při vytvoření úkolového uskupení 
 

Plní Zaslat 
Hlášení 

Velitel ÚU Komu Prostřednictvím Na vědomí 
Vyplnit údaje 

Předání do podřízenosti 
 

Termín 

Prvotní x ZNGŠ – Ř SOC MO  
Ved. SSm SOC 

MO  

OD OV, (DUO 
– DPos Brno), 

přísl. KVV  
A - J 

ÚU již formou TOA pod 
OPCON ZNGŠ – Ř SOC 

MO   

Po dosažení 
prostoru operace 

(nasazení) 

Následné x ZNGŠ – Ř SOC MO  
Ved. SSm SOC 

MO  

OD OV, (DUO 
– DPos Brno), 

přísl. KVV  

A, B, C, D, E, G, 
H, I, J,  

 Po získání 
dalších 

upřesňujících 
informací, po 

převzetí jednotek 
(odřadů) 

Souhrnné denní x ZNGŠ – Ř SOC MO  
Ved. SSm SOC 

MO  

OD OV, (DUO 
– DPos Brno), 

 
A-H, J, 

 Denně, přesáhne-
li nasazení 24 h. 

do 20:00 se 
stavem k 18:00h. 

O ukončení 
činnosti 

nasazených SaP 
x ZNGŠ – Ř SOC MO  

Ved. SSm SOC 
MO  

OD OV, (DUO 
– DPos Brno), 

přísl. KVV  
A, D, E, F, G, H, J 

ZNGŠ – Ř SOC MO po 
vyhodnocení hlášení předat 
ÚU formou TOA  velitelům 
OV (rektoru – veliteli UO) 

Po splnění úkolů 
SaP v prostoru 

nasazení 
(operace) 

Závěrečné x** 
Velitel OV,  

rektor – velitel UO 
nadřízených 

orgánů  
 

A, B, D, E, G,  J + 
přehled o 

vynaložených 
nákladech 

 Do 30 dnů od 
ukončení 
nasazení 

Přehled nasazení 
jednotek  

(se stavem k  )***   
x Ved. SSm SOC MO OD OV** přísl. KVV  

 Denně, v čase 
dle upřesnění 

SSm SOC MO 
 
**   Vyhodnocení činnosti v rámci nasazení celého úkolového uskupení, zpracovat přehled o vynaložených nákladech ve prospěch úkolového uskupení z prostředků vlastního útvaru a činnost 

vlastních jednotek v rámci úkolového uskupení. 
*** Viz p říloha č.2  Směrnice.    



NÁČELNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU 
            Armády České republiky______ 
                        Příloha 2 k čj. 770-5/2011-1160  
                                      Výtisk č. 
               Počet listů: 2 
 
 

 

 

 

 

VZOR HLÁŠENÍ O NASAZENÍ VOJSK 
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Otisk razítka útvaru          
               V               dne      . června 2011 
               Výtisk č. 
               Počet listů: 
 
 
ZNGŠ – Ř SOC MO 
prostřednictvím 
vedoucího SSm SOC MO  
 
P r a h a 
 

 
HLÁŠENÍ O NASAZENÍ VOJSK 

 (se stavem k ............. hod. dne ....................) 

 
Nasazeno Technika Úkol. 

uskupení 
KVV  Nasazený 

útvar 
Nadříz. 

oper. vel. VZP o.z. Celkem Druh Počet 
Prostor 
nasazení 

Velitel 
skupiny 

Spojení Místo 
ubytování 

Předpokl. 
nasaz. 

do 
Poznámka 

               
               
               

 
Legenda : 

• počty osob, techniky uvádět po jednotlivých nasazených útvarech. Je-li útvar nasazen v několika lokalitách, uvádět údaje po jednotlivých 
skupinách. Na závěr uvést souhrnný počet za útvar, 

• je-li nasazeno více útvarů od jednoho OV, uvést na závěr souhrnný počet za operační svaz, 
• do přehledu nasazení vojsk zahrnout i počty řídících orgánů,  
• tabulku hlášení zasílat jako součást hlášení, počínaje následným hlášením, 
• v samostatné tabulce uvádět přehled nasazených vojsk vyčleněných k plnění úkolů, 
• hlášení zpracovat v MS EXCEL a předávat v elektronické podobě ŠIS. 



NÁČELNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU 
            Armády České republiky______ 
                         Příloha 3 k čj. 770-5/2011-1160 
                         Výtisk č. 
                         Počet listů: 11 

 
 

PŘEHLED SIL A PROSTŘEDKŮ AČR VYČLENĚNÝCH VE PROSPĚCH  
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

 
 

Tabulka 1. Odřady pro nouzové ubytování 
 

Dislokace- 
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad cvičí   

a zabezpečuje  

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Kódy  
schop
-ností 

Základní schopnost odřadu- 
slovní popis  

Počty využitelné specializované  
techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 
pohotovosti k 

výjezdu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Rakovník 
Středočeský kraj 
 

Armáda ČR 
szr 
samostatná záchranná rota 
Rakovník 

Humanitární 
základna a 
stavební tým  
 

T/E 

502.1 
502.2 
502.3 

Převoz materiálu a vybudování 
nouzového tábora 

Materiální základna humanitární pomoci 
s kapacitou 450 osob 
 

30 osob 
 

Olomouc 
Olomoucký kraj 
 

Armáda ČR 
szr 
samostatná záchranná rota 
Olomouc 

Humanitární 
základna a 
stavební tým  
 

T/E 

502.1 
502.2 
502.3 

Převoz materiálu a vybudování  
nouzového tábora 

Materiální základna humanitární pomoci 
s kapacitou 450 osob  
 

30 osob 
 

Jindřichův 
Hradec  
Jihočeský kraj 

Armáda ČR 
44. lmopr 
lehký motorizovaný prapor 

Humanitární 
základna a 
stavební tým  

T/E 

502.1 
502.2 
502.3 

Převoz materiálu a vybudování  
nouzového tábora 

Materiální základna humanitární pomoci 
s kapacitou 450 osob 
 

30 osob 
 

Bučovice 
Jihomoravský 
kraj 

Armáda ČR 
74. lmopr 
lehký motorizovaný prapor 

Humanitární 
základna a 
stavební tým  

T/E 

502.1 
502.2 
502.3 

Převoz materiálu a vybudování 
nouzového tábora 

Materiální základna humanitární pomoci 
s kapacitou 450 osob 
 

30 osob 

72 hodin 
 
Hotovost zabezpečit 
jedním odřadem.  
Střídání odřadů 
v hotovosti provádět 
dle interního 
harmonogramu 
AČR.  
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Tabulka 2. Odřady pro evakuaci a humanitární pomoc 
 

Dislokace- 
Obec  
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Kódy  
schop
-ností 

Základní schopnost odřadu- 
slovní popis  

Počty využitelné specializované  
techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 
pohotovosti k 

výjezdu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Rakovník 
Středočeský kraj 
 

Armáda ČR 
szr 
samostatná záchranná rota 
Rakovník 

Odřad k evakuaci 
osob při povodních 
 

T/E  

501.5 
501.6 

Evakuace osob ze zatopených 
oblastí 

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

5 osob 

Olomouc 
Olomoucký kraj 
 

Armáda ČR 
szr 
samostatná záchranná rota 
Olomouc 

Odřad k evakuaci 
osob při povodních 
 

T/E  

501.5 
501.6 

Evakuace osob ze zatopených 
oblastí 

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

5 osob 

Bechyně 
Jihočeský kraj 

Armáda ČR 
151. žpr 
ženijní prapor 

Odřad k evakuaci 
osob při povodních 
 

T/E  

501.5 
501.6 

Evakuace osob ze zatopených 
oblastí 

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

5 osob 

24 hodin 
 
Hotovost zabezpečit 
dvěma odřady.  
Střídání odřadů 
v hotovosti 
provádět dle 
interního 
harmonogramu 
AČR.  

 
Jindřichův 
Hradec 
Jihočeský kraj 

 
Armáda ČR 
44. lmopr  
lehký motorizovaný prapor 

Odřad k převozu 
humanitární 
pomoci a 
nouzovému 
zásobování      T/E 

904.4 Převoz humanitární pomoci  
a zásobování, evakuace osob 

1x automobil valník  
 
 

10  osob 

 
Bučovice 
Jihomoravský 
kraj 

 
Armáda ČR 
74. lmopr 
lehký motorizovaný prapor 

Odřad k převozu 
humanitární 
pomoci a 
nouzovému 
zásobování      T/E 

904.4 Převoz humanitární pomoci  
a zásobování, evakuace osob 

1x automobil valník 
 

 
10  osob 

24 hodin, pokud  
k výzvě k vyražení 
dojde v pracovní 
den v době od 7,00 
do 15,00 hodin (ve 
dnech pracovního 
klidu, včetně So a 
Ne bude stanoven 
čas k výjezdu po 
dohodě OPIS MV-
GŘ HZS ČR se 
SOC MO). 



 3 

Tabulka 3. Odřady pro pomoc technikou 
 

Dislokace- 
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad  cvičí 

a zabezpečuje  

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Kódy  
schop
-ností 

Základní schopnost odřadu- 
slovní popis  

Počty využitelné specializované  
techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 
pohotovosti k 

výjezdu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Bechyně 
Jihočeský kraj 

Armáda ČR 
151. žpr 
ženijní prapor 

Vyprošťovací 
odřad 
 

T/E 

301.7 
904.7 

Vyproštění vozidel při 
kalamitní situaci na 
komunikacích 
 

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

4 osoby 

Rakovník 
Středočeský kraj 
 

Armáda ČR 
152. žpr 
ženijní prapor 

Vyprošťovací 
odřad 
 

T/E 

301.7 
904.7 

Vyproštění vozidel při 
kalamitní situaci na 
komunikacích 
 

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

4 osoby 

Olomouc 
Olomoucký kraj 
 

Armáda ČR 
153. žpr 
ženijní prapor 

Vyprošťovací 
odřad 
 

T/E 

301.7 
904.7 

Vyproštění vozidel při 
kalamitní situaci na 
komunikacích 
 

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

4 osoby 

72 hodin  
 
Hotovost zabezpečit 
jedním odřadem.  
Střídání odřadů 
v hotovosti 
provádět dle 
interního 
harmonogramu 
AČR.  
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Tabulka 4. Odřady pro zabezpečování sjízdnosti 
 

Dislokace- 
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad  cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Kódy  
schop
-ností 

Základní schopnost odřadu- 
slovní popis  

Počty využitelné specializované  
techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 
pohotovosti k 

výjezdu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Bechyně 
Jihočeský kraj 

Armáda ČR 
151. žpr 
ženijní prapor 

Odřad k zabezpeč. 
průjezdnosti na 
komunikacích  
a ve městech 

T/E 

603.1 
603.4 

Zemní práce k zabezpečení 
průjezdnosti na komunikacích  
a ve městech 

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

5 osob 

Rakovník 
Středočeský kraj 
 

Armáda ČR 
152. žpr 
ženijní prapor 

Odřad k zabezpeč. 
průjezdnosti na 
komunikacích  
a ve městech 

T/E 

603.1 
603.4 

Zemní práce k zabezpečení 
průjezdnosti na komunikacích  
a ve městech 
 

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

5 osob 

Olomouc 
Olomoucký kraj 

Armáda ČR 
153. žpr 
ženijní prapor 

Odřad k zabezpeč. 
průjezdnosti na 
komunikacích  
a ve městech 

 T/E 

603.1 
603.4 

Zemní práce k zabezpečení 
průjezdnosti na komunikacích  
a ve městech 
 

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

5 osob 

72 hodin  
 
Hotovost zabezpečit 
jedním odřadem.  
Střídání odřadů 
v hotovosti 
provádět dle 
interního 
harmonogramu 
AČR.  

 
Rakovník 
Středočeský kraj 
 

 
Armáda ČR 
152. žpr 
ženijní prapor 

Odřad pro nouzové 
přemostění 

T/E 

603.1 Přemostění komunikace do  
20 m při rozsáhlých povodních 

2x AM 50, 
1x velitelský automobil 

5  osob 

 
Olomouc 
Olomoucký kraj 

 
Armáda ČR 
153. žpr 
ženijní prapor 

Odřad pro nouzové 
přemostění 

T/E 

603.1 Přemostění komunikace do  
20 m při rozsáhlých povodních 

2x AM 50, 
1x velitelský automobil 

5  osob 

24 hodin, pokud  
k výzvě k vyražení 
dojde v pracovní 
den v době od 7,00 
do 15,00 hodin (ve 
dnech pracovního 
klidu, včetně So a 
Ne bude stanoven 
čas k výjezdu po 
dohodě OPIS MV-
GŘ HZS ČR se 
SOC MO). 
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Tabulka 5. Odřady pro terénní a zemní práce 
 

Dislokace- 
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad  cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Kódy  
schop
-ností 

Základní schopnost odřadu- 
slovní popis  

Počty využitelné specializované  
techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 
pohotovosti k 

výjezdu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Bechyně 
Jihočeský kraj 

 
Armáda ČR 
151. žpr 
ženijní prapor 

Odřad k provádění 
zemních prací 
 

T/E 

604.1 
604.3 
 

Zemní práce – rýhování, 
hloubení, navážka zeminy 

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

7 osob 
 
Rakovník 
Středočeský kraj 
 

 
Armáda ČR 
152. žpr 
ženijní prapor 

Odřad k provádění 
zemních prací 
 

T/E 

604.1 
604.3 
 

Zemní práce – rýhování, 
hloubení, navážka zeminy 

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

7 osob 
 
Olomouc 
Olomoucký kraj 
 

 
Armáda ČR 
153. žpr 
ženijní prapor 

Odřad k provádění 
zemních prací 
 

T/E 

604.1 
604.3 
 

Zemní práce – rýhování, 
hloubení, navážka zeminy 

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

7 osob 

24 hodin  
 
Hotovost zabezpečit 
jedním odřadem.  
Střídání odřadů 
v hotovosti 
provádět dle 
interního 
harmonogramu 
AČR.  

Bechyně 
Jihočeský kraj 

Armáda ČR 
151. žpr 
ženijní prapor 

Odřad k provádění 
trhacích a 
demoličních prací   

 
T/E 

301.3 
303.7 
 

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

1x velitelský automobil, 
1 x hydraulický nakladač, rypadlo 

6 osob 

24 hodin, pokud  
k výzvě k vyražení 
dojde v pracovní 
den v době od 7,00 
do 15,00 hodin (ve 
dnech pracovního 
klidu, včetně So a 
Ne bude stanoven 
čas k výjezdu po 
dohodě OPIS MV-
GŘ HZS ČR se 
SOC MO). 
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Tabulka 6. Odřady pro průzkum a detekci látek CBRN  

 

Dislokace- 
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad  cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Kódy  
schop
-ností 

Základní schopnost odřadu- 
slovní popis  

Počty využitelné specializované  techniky 
a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 
pohotovosti k 

výjezdu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Praha 
Hlavní město 
Praha 

Armáda ČR 
Ústřední vojenský 
zdravotní ústav 

Speciální mobilní 
biologický tým 
(SMBT) 
 
 

T/E 

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

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

2 hodiny 

Praha 
Hlavní město 
Praha 

Armáda ČR 
Ústřední vojenský 
zdravotní ústav 

Stacionární 
mikrobiologická 
laboratoř           IF 

101.1 
206.1 

Identifikace biologických agens mikrobiologická laboratoř    
personál tvoří členové SMBT – viz výše 

4 osoby 

4 hodiny 

Praha / 

Č. Budějovice / 

Brno 

Armáda ČR 
Ústřední vojenský 
zdravotní ústav 

Průzkumný 
mobilní biologický 
tým 

 
 
 

T/E 

101.1 Rychlá identifikace BBL, odběr 
a přeprava vzorků do 
laboratoře, zabezpečení 
hygienicko-epidemiologického 
průzkumu v prostoru činnosti 

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

4 hodiny 

Hostivice-Břve 
Středočeský kraj 

Armáda ČR 
 
314. CV ZHN 

Letecká skupina 
radiačního 
průzkumu           E 

101.3 
102.3 

Podíl na provádění leteckého 
radiačního průzkumu 
(součinnost SÚJB) 

Letecký gamaspektrometr IRIS od SÚJB 
(pozn. podmíněno zajištěním vrtulníku) 

2 osoby 

12 hodin 

Praha 
Hlavní město 
Praha 

Armáda ČR 
24. základna dopravního 
letectva 

Letecká skupina 
radiačního 
průzkumu        T/E 

101.3 Podřízenost: SOC MO 
Úkol: letecký radiační průzkum 
(součinnost  SÚJB) 

1x vrtulník Mi-17  
3 osoby 

12 hodin 

Liberec 
Liberecký kraj 

Armáda ČR 
31. brchbo 
31. brigáda radiační, chemické 
a biologické ochrany 

Družstvo 
radiačního a 
chemického 
průzkumu        T/E 

101.2
101.3 
102.2 
102.3 

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

1x průzkumné chemické vozidlo (BRDM 2 
rch, nebo LAND ROVER RCH)  

3 osoby 

24 hodin 
(12 hodin pro 
ARMS) 

 
Liberec 
Liberecký kraj 

Armáda ČR 
31. brchbo 
31. brigáda radiační, chemické 
a biologické ochrany 

Družstvo 
radiačního a 
chemického 
průzkumu        T/E 

101.2
101.3 
102.2 
102.3 

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

1x průzkumné chemické vozidlo (BRDM 2 
rch, nebo LAND ROVER RCH)  

3 osoby 

24 hodin 
(12 hodin pro 
ARMS) 

Pro ARMS – společný požadavek SÚJB a MV-GŘ HZS ČR 
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Tabulka 7. Odřady pro dekontaminaci techniky 
 

Dislokace- 
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad  cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Kódy  
schop
-ností 

Základní schopnost odřadu- 
slovní popis  

Počty využitelné specializované  
techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 
pohotovosti k 

výjezdu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Rakovník 
Středočeský kraj 
 

Armáda ČR 
szr 
samostatná záchranná rota 
Rakovník 

T-Dekontaminační 
odřad-technika 

401.2 
401.4 
402.1 
402.4 
403.1 
403.4 

Dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických a radiologických 
látek 
 

2 x automobil chemický rozstřikovací  
1 x Linka L-82,  
2 x nákl. automobil T-815 
 
7 osob (pozn. velení + KRS viz dek.osob) 
 

Olomouc 
Olomoucký kraj 
 

Armáda ČR 
szr 
samostatná záchranná rota 
Olomouc 

T-Dekontaminační 
odřad-technika 

401.2 
401.4 
402.1 
402.4 
403.1 
403.4 

Dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických a radiologických 
látek 

2 x automobil chemický  rozstřikovací ,  
1 x Linka L-82,  
2 x nákl. automobil T-815 
 
7 osob (pozn. velení + KRS viz dek.osob) 
 

 
Liberec 
Liberecký kraj 

 
Armáda ČR 
31. brchbo 
31. brigáda radiační, 
chemické a biologické 
ochrany 

T-Dekontaminační 
odřad-technika 

401.2 
401-4 
402.1- 
402.4 
403.1- 
403.4 

Dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických a radiologických 
látek 

2 x automobil chemický rozstřikovací 
ACHR 90,  
1 x Linka L-82,  
2 x nákl. automobil T-815 
 
7 osob (pozn. velení + KRS viz dek.osob) 

 
Jindřichův 
Hradec 
Jihočeský kraj 

Armáda ČR 
44. lmopr  
lehký motorizovaný prapor 

T-Dekontaminační 
odřad-technika 

401.2 
401-4 
402.1- 
402.4 
403.1- 
403.4 

Dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických a radiologických 
látek 

1 x automobil chemický  rozstřikovací 
ACHR 90,  
1x vozidlo ARS-12M1 x Linka L-82,  
2 x nákl. automobil T-815 
 
7 osob (pozn. velení + KRS viz dek.osob) 

Bučovice 
Jihomoravský 
kraj 

Armáda ČR 
74. lmopr 
lehký motorizovaný prapor 

T-Dekontaminační 
odřad-technika 

401.2 
401-4 
402.1- 
402.4 
403.1- 
403.4 

Dekontaminace techniky 
a terénu od biologických, 
chemických a radiologických 
látek 

1 x automobil chemický rozstřikovací 
ACHR 90,  
1x vozidlo ARS-12M 
1 x Linka L-82,  
2 x nákl. automobil T-815 
7 osob (pozn. velení + KRS viz dek.osob) 

24 hodin  
 
Hotovost zabezpečit 
třemi odřady.  
Střídání odřadů 
v hotovosti 
provádět dle 
interního 
harmonogramu 
AČR.   
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Tabulka 8. Odřady pro dekontaminaci osob 
 

Dislokace- 
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad  cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Kódy  
schop
-ností 

Základní schopnost odřadu- 
slovní popis  

Počty využitelné specializované  techniky 
a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 
pohotovosti k 

výjezdu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

Rakovník 
Středočeský kraj 
 

 

Armáda ČR 
szr 
samostatná záchranná rota 
Rakovník 

O-Dekontaminační 
odřad-osoby 

401.1 
401.4 
402.1 
402.4 
403.1 
403.4 

Dekontaminace osob od 
biologických, chemických  
a radiologických látek 

 

Olomouc 
Olomoucký kraj 
 

 

Armáda ČR 
szr 
samostatná záchranná rota 
Olomouc 

O-Dekontaminační 
odřad-osoby 

401.1 
401.4 
402.1 
402.4 
403.1 
403.4 

Dekontaminace osob od 
biologických, chemických  
a radiologických látek 

 
1 x automobil chemický rozstřikovací,  
1 x velitelský automobil, 
1 x souprava dekontaminace osob  SDO,  
3 x T 815, 
1 x UAZ 469 CH  
11 osob + 1 velitel (velení je společné pro 
dekontaminaci osob i techniky, odřad  
celkem 19 osob). 

 

Liberec 
Liberecký kraj 

Armáda ČR 
31. brchbo 
31. brigáda radiační, 
chemické a biologické 
ochrany 

O-Dekontaminační 
odřad-osoby 

401.2 
401-4 
402.1- 
402.4 
403.1- 
403.4 

Dekontaminace osob od 
biologických, chemických  
a radiologických látek 

1 x ACHR 90,  
1 x souprava dekontaminace osob  SDO,  
2 x T 815, 1x LAND ROVER RCH nebo 
UAZ 469 CH  
12 osob +1 velitel (velení je společné pro 
dekontaminaci osob i techniky, odřad 
celkem 20 osob) 

 

Jindřichův 
Hradec 
Jihočeský kraj 

 

Armáda ČR 
44. lmopr 
lehký motorizovaný prapor 

O-Dekontaminační 
odřad-osoby 

401.2 
401-4 
402.1- 
402.4 
403.1- 
403.4 

Dekontaminace osob od 
biologických, chemických  
a radiologických látek 

1 x vozidlo ARS-12M,  
1 x souprava dekontaminace osob  SDO,  
2 x T 815, 1x UAZ 469 CH  
12 osob +1 velitel (velení je společné pro 
dekontaminaci osob i techniky, odřad 
celkem 20 osob) 

 

Bučovice 
Jihomoravský 
kraj 

 

Armáda ČR 
74. lmopr 
lehký motorizovaný prapor 

O-Dekontaminační 
odřad-osoby 

401.2 
401-4 
402.1- 
402.4 
403.1- 
403.4 

Dekontaminace osob od 
biologických, chemických  
a radiologických látek 

1 x ACHR 90,  
1 x souprava dekontaminace osob  SDO,  
2 x T 815, 1x UAZ 469 CH  
12 osob +1 velitel (velení je společné pro 
dekontaminaci osob i techniky, odřad 
celkem 20 osob) 

24 hodin  
 
Hotovost zabezpečit 
třemi odřady.  
Střídání odřadů 
v hotovosti 
provádět dle 
interního 
harmonogramu 
AČR.   
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Tabulka 9. Zdravotnické odřady  
 

Dislokace- 
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad  cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Kódy  
schop
-ností 

Základní schopnost odřadu- 
slovní popis  

Počty využitelné specializované  
techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 
pohotovosti 
k výjezdu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Těchonín 
 
Pardubický kraj 

 
Armáda ČR 
Ústřední vojenský 
zdravotní ústav 

Specializovaná 
infekční 
nemocnice  
 
 
 

IF  

203.4 
206.2 

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

Stacionární zařízení s 8 lůžky intenzivní 
péče bez lékařského zabezpečení 
 

1 osoba 

Hradec Králové 
Královéhradecký 
kraj 

Armáda ČR 
Nemocniční základna 

Mobilní 
zdravotnický tým 
 

T/E 

201.1 
201.2 
201.3 
201.4 
201.5 

Posílení odborných kapacit ve 
stálých nemocnicích podle 
místa zásahu 

1 x aut. sanitní LR 130  
3 osoby (řidič záchranář, všeobecný 
lékař, zdravotní sestra) 

Hradec Králové 
Královéhradecký 
kraj 

Armáda ČR 
Nemocniční základna 

Mobilní 
zdravotnický tým 
 

T/E 

201.1 
201.2 
201.3 
201.4 
201.5 

Posílení odborných kapacit ve 
stálých nemocnicích podle 
místa zásahu 

1 x aut. sanitní LR 130  
3 osoby (řidič záchranář, všeobecný 
lékař, zdravotní sestra)  

ČR Armáda ČR  
Velitelství sil podpory 

Vojenská 
zdravotnická 
vozidla 
 

T/E 

204.3 Zabezpečení přepravy 
raněných, nemocných a rodiček 

Do 30 sanitních vozidel 

24 hodin, pokud  
k výzvě k vyražení 
dojde v pracovní 
den v době od 7,00 
do 15,00 hodin (ve 
dnech pracovního 
klidu, včetně So a 
Ne bude stanoven 
čas k výjezdu po 
dohodě OPIS MV-
GŘ HZS ČR se 
SOC MO). 
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Tabulka 10. Veterinární odřady 
 

Dislokace- 
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad  cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Kódy  
schop
-ností 

Základní schopnost odřadu- 
slovní popis  

Počty využitelné specializované  
techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 
pohotovosti k 

výjezdu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Hlučín 
Moravskoslezský 
kraj 

 
Armáda ČR 
Ústřední vojenský 
veterinární ústav 

Vojenská 
veterinární 
zásahová skupina 
 

T/E 

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

Speciální zásahová skupina,  
speciální zásahové vozidlo podle situace, 
speciální odběrová technika, soupravy na 
imobilizaci zvířat, dekontaminační 
technika, izolační ochranné oděvy 
 
                                                      4 osoby  
(řidič, veterinární technik, 2x veterinární 
lékař) 

Hlučín 
Moravskoslezský 
kraj 

Armáda ČR 
Ústřední vojenský 
veterinární ústav 

Vojenská 
veterinární 
zásahová skupina 
 

T/E 

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

Speciální zásahová skupina,  
speciální zásahové vozidlo podle situace, 
speciální odběrová technika, soupravy na 
imobilizaci zvířat, dekontaminační 
technika, izolační ochranné oděvy 
                                                      4 osoby  
(řidič, veterinární technik, 2x veterinární 
lékař)  

24 hodin, pokud  
k výzvě k vyražení 
dojde v pracovní 
den v době od 7,00 
do 15,00 hodin (ve 
dnech pracovního 
klidu, včetně So a 
Ne bude stanoven 
čas k výjezdu po 
dohodě OPIS MV-
GŘ HZS ČR se 
SOC MO). 
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Tabulka 11. Letecké síly a prostředky pro záchranné práce 
 

Dislokace- 
obec 
kraj 

Odřad vyčleňuje 
Odřad cvičí  

a zabezpečuje  

Název odřadu - 
kód typu zdroje 

Kódy  
schop
-ností 

Základní schopnost odřadu- 
slovní popis  

Počty využitelné specializované  
techniky a zařízení, osob, kapacita 

Časová kalkulace 
pohotovosti k 

výjezdu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
Praha 
Hlavní město 
Praha 

Armáda ČR 

24. základna dopravního 
letectva 

Posádka vrtulníku 
v pohotovosti SAR  

 

T/E 

301.2 
204.1
904.1 

1 x vrtulník SAR W-3A Sokol (Mi-17 ) 
vyčleněný k zabezpečení letecké pátrací a 
záchranné služby 
Posádka:  3 osoby + 2 palubní 
záchranáři 

10 min - den 
20 min - noc 
 

 

 

Náměšť nad 
Oslavou 
 Kraj Vysočina 

Armáda ČR 
22. základna letectva 

Posádka vrtulníku 
v pohotovosti SAR  
 

T/E 

301.2 
904.1 

Záchrana a evakuace osob, 
průzkum místa události, 
přeprava záchranářských týmů 
IZS 
Podřízenost: RCC 
Úkol: činnost AČR ve prospěch     
IZS, záchrana osob v ohrožení 

1 x vrtulník SAR Mi-24/35 vyčleněný 
k zabezpečení letecké pátrací a záchranné 
služby      
Posádka: 3 osoby + 1 palubní záchranář 

10 min - den 
20 min - noc 
 

 

 
Přerov 
Olomoucký kraj 

 
Armáda ČR 
23. základna vrtulníkového 
letectva  

Nenadálé úkoly – 
plnění úkolů ve 
prospěch IZS 
 

T/E 

501.3 Záchrana osob z postižených 
oblastí, přeprava osob  
a materiálu, vzdušný průzkum 
Podřízenost: SOC MO 
 

1 x Mi 17 /171Š s palubním jeřábem LPG 
150 s nosností do 150 kg. 
Celková přepravní kapacita  
1 vrtulníku - 20 osob bez výstroje, 
nebo 4 tuny nákladu v kabině, 
nebo 3 tuny nákladu v podvěsu pod 
vrtulníkem. Vytrvalost letu je 100 min 
bez přídavné nádrže a 150 minut s 
přídavnou nádrží v kabině. 
Posádka: 3 osoby + 1 palubní záchranář 

6 hodin 
 

 

Praha 
Hlavní město 
Praha 

 

Armáda ČR 
24. základna dopravního 
letectva 

Letecká přeprava 
humanitární 
pomoci 

 

T/E 

904.2 
204.1 

Přeprava záchranářských týmů, 
přeprava osob a materiálu. 
 

 

Praha 
Hlavní město 
Praha 

 

Armáda ČR 
24. základna dopravního 
letectva 

 

Letecká evakuace 
osob ze zahraničí 

 

T/E 

904.2 
204.1 

Zabezpečení letecké evakuace 
osob ze zahraničí. 

2 x A-319CJ Přepravní kapacita 100/44 
VIP/ verze MEDEVAC 2xPTU (Patient 
Transport Unit) +4 lehátka pro lehce 
zraněné. Dolet 3700 km nebo 8890 km 
dle verze. 
4 x C-295M přepravní kapacita 70 osob / 
45 výsadkářů / 24 ležících pacientů + 4 
osoby zdravotnický doprovod nebo 9,5 t 
nákladu. Dolet 1555km s max. užitečným 
zatížením / 4620km prázdný. 
Možná přeprava kontejnerů LD2, LD3, 
případně 5 standardních palet 463L 
(rozměr 2,23 x 2,74 m). 

Po předběžném 
vyžádání. 

 

 



           

NÁČELNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU  
            Armády České republiky______  
        Příloha 4 k čj. 770-5/2011-1160 
        Výtisk č. 
               Počet listů: 5 
 

 
 

PROVEDENÍ DEKONTAMINACE PO HAVÁRII JE 
A ORGANIZACE MONITOROVÁNÍ RADIA ČNÍ SITUACE 

 
 
1. Provedení dekontaminace po havárii JE 
 
 

Dekontaminaci osob, objektů, dopravních prostředků, hospodářských zvířat a území 
v zóně havarijního plánování provádět na základě hodnocení výsledků monitorování reálné 
radiační situace a rozhodnutí krizového štábu (dále jen KŠ) příslušného krajského úřadu.  
 

Situaci na základě podkladů pro rozhodování poskytnutých KŠ orgány Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) a na základě rozhodnutí KŠ příslušného krajského úřadu 
upřesňovat, odvolávat, případně rozšiřovat na další území podle výsledků monitorování.     
 

Dekontaminaci osob, techniky a podle potřeby i hospodářských zvířat, provádět 
dekontaminačními odřady (szr Rakovník, szr Olomouc, 311. prrchbo, 312. prrchbo, 44. lmopr a 
74. lmopr). Dekontaminačními odřady rozvinout dekontaminační místa v plánovaných a předem 
zrekognoskovaných prostorech na hlavních evakuačních trasách podle tabulky uvedené 
v příloze 5 a upřesnění KŠ.  

 
Obsluhy agregátů na místech dekontaminace vybavit speciálními ochrannými oděvy, 

ochrannými maskami a termoluminiscenčními diagnostickými dozimetry. Pravidelné střídání 
obsluh agregátů provádět v souladu s platnými zásadami, zejména v závislosti na konkrétních 
povětrnostních podmínkách. 

 
 

1.1 Kontrola a dekontaminace osob a techniky 
    
 

Postupy vychází z „Příručky pro monitorování situace při jaderných a radiačních 
haváriích, IAEA – TECDOC – 1092 C“ (vydané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii – 
MAAE).  
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1.1.1. Kontrola kontaminace osob 
 

Kontrolu kontaminovaných osob provádět podle těchto zásad:  
 

a) je-li přepravní technika kontaminována v rozsahu od 3 do 10 µGy.h-1, uskutečňovat 
dozimetrickou kontrolu osob přístroji DC-3E-98, RP-114 (114A) nebo jiným 
dozimetrickým přístrojem takto: 

 
• osoby setrvávají ve vozidle, 
• měřit plošnou aktivitu (tzn. s otevřenou clonou přístroje, s detektorem kolmo k měřené části 

těla ve vzdálenosti přibližně 10 cm od povrchu těla), 
• měření začínat od vrcholu hlavy, dolů po stranách krku přes límec, ramena, paže, zápěstí, 

ruku, podpaží až do podpažní jamky, pak po boku na nohu, přes vnější kotník na botu. 
Pokračovat mezi nohama na druhou stranu těla. Zkontrolovat přední a zadní část těla. 
Zvláštní pozornost věnovat chodidlům, zadní části kalhot, kolenům, rukám a tváři. Sondou 
pohybovat rychlostí asi 5 cm/sec., 

• při měření v autobusech kontrolovat především ty osoby (z časových důvodů), které se před 
nástupem do autobusu pohybovaly mimo uzavřené prostory nebo manipulovaly s předměty, 
které se nalézaly mimo uzavřené prostory, 

• je-li kontaminace osoby rovna nebo vyšší než 4 Bq/cm2 (zásahová úroveň pro kontaminaci 
pokožky a oděvu) provádět záznam o výsledku monitorování do záznamníku 
a kontaminované osoby odeslat na dekontaminační místo k provedení dekontaminace. 

 
Naměřené hodnoty povrchové kontaminace a příslušná opatření 
 

Naměřená hodnota 
(zásahová úroveň) 

Sdělení osobám Opatření 

pod 1 Bq/ cm2 Nejste kontaminován Žádné 
1 – 100 Bq/ cm2 Jste mírně kontaminován. Je 

nutno se očistit a převléknout 
Očištění a převléknutí  
(je možné i mimo 
dekontaminační místo). 

100 – 1000 Bq/ cm2 Jste kontaminován. Očistěte se 
na dekontaminačním místě. 

Očistění na dekontaminačním 
místě s následnou kontrolou  
a převlečením. 

1000 – 10 000 Bq/ cm2 Jste silně kontaminován. 
Okamžitě se očistěte na 
dekontaminačním místě. 

Přednostní očistění na 
dekontaminačním místě 
s následnou kontrolou a 
převlečením. Osoby je třeba 
podle možností izolovat. 

nad 10 000 Bq/ cm2 Jste velmi silně kontaminován. 
Okamžitě se očistěte na 
dekontaminačním místě. 

Přednostní očistění na 
dekontaminačním místě 
s následnou kontrolou a 
převlečením. Osoby je třeba 
podle možností izolovat. 
Zajištění lékařského vyšetření. 

 
V naléhavém případě (např. při vysokém počtu osob, při překročení kapacity místa 

dekontaminace, při  ohrožení průběhu evakuace) zásahovou úroveň zvýšit na 400 Bq/cm2. 
Při překročení této úrovně provádět dekontaminace umytím celého těla (včetně vlasů) s použitím 
mýdla a s následným převlečením do čistého (nekontaminovaného) oblečení. 
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b) je-li dávkový příkon (stupeň zamoření) u přepravní techniky vyšší než  10 µGy.h-1 
odesílat osoby i techniku přímo na dekontaminační místo k provedení dekontaminace. 

 
 

Pokyny pro dekontaminaci osob 
 
Metoda: Umytí celého těla a vlasů, sprchování teplou vodou s použitím mýdla. 
 
Postup:  
 
1) Mytí pokožky rukou a těla mýdlem po dobu 2-3 minut. Omytí se opakuje 2x. Zvýšenou 

pozornost věnovat nechráněným částem těla (ruce, obličej, krk). 
2) Očistit zvukovody uší (vhodné je použit tampony). Vypláchnout ústa pitnou vodou 

(nepolykat!). 
3) Umyt vlasy mýdlem. Mytí opakovat 3x. Spláchnout mýdlo z vlasů. Vlasy smývat 

dozadu, tím se zabraňovat kontaminaci úst a nosu. 
  
 
1.1.2. Kontrola kontaminace přepravní techniky 
  

Kontrolu kontaminace přepravní techniky  provádět podle těchto zásad:  
 
• kontaminaci vozidel zjišťovat měřením dávkového příkonu při výšce sondy 10 cm nad 

jednotlivými částmi vozidla (u přístroje DC-3E-98 a RP-114 se zavřenou clonou). Měření 
provádět za přítomnosti osob ve vozidle, 

• důraz při měření klást na čelo techniky v prostoru chladiče, na přední sklo a střechu, podběhy 
a střed vnitřku vozidla. U autobusů a nákladních vozidel na nástupní schody  a vstupy. Brát 
v úvahu mechanismus vzniku kontaminace. Při kontaminaci nekrytých vozidel, vzniklé 
při průjezdu radioaktivním oblakem, dochází k sedimentaci radioaktivního prachu především 
na horní vodorovné plochy vozidla (jedná se o nejzávažnější mechanismus vzniku 
kontaminace). Za jízdy v kontaminovaném prostředí je vlastní kontaminace způsobena 
především zvířením (za deště rozstřikem) radioaktivních částic, které se zachycují zejména 
na čelní ploše vozidla, podbězích a na kolech (jedná se o méně závažný mechanismus vzniku 
kontaminace), 

• v průběhu měření současně sledovat i dávkový příkon na vlastním kontrolním místě 
(dávkový příkon pozadí). Naměřené hodnoty odečítat od hodnot naměřených při vlastní 
kontrole vozidel, 

• naměřené hodnoty a následná opatření, nařízená provést při kontrole vozidel, jsou uvedena 
v následující tabulce. Uvedená sdělení a opatření uskutečňovat nezávisle na tom, v jakém 
místě byla příslušná hodnota zjištěna,  

• o každém monitorovaném vozidle provádět záznam výsledků do záznamníku. 
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Naměřené hodnoty a příslušná opatření při kontrole vozidel 
 

Naměřená hodnota 
(Zásahová úroveň) 

Sdělení osádce vozidla Opatření 

pod 3 µGy.h-1 

(0,3 mR.h-1) 
Vozidlo je kontaminováno 
hluboko pod tolerovanou úroveň 

Zápis registrační značky (RZ), 
VPZ. 

3 -10 µGy.h-1 

(0,3 – 1 mR.h-1) 
Vozidlo je kontaminováno málo. 
Doporučit omytí vozidla bez 
radiohygienických opatření  
a další kontroly 

Omytí vozidla s následnou 
kontrolou na dekontaminačním 
a měřícím místě. Zápis (RZ, 
VPZ). 

10 - 100 µGy.h-1  

(1  - 10 mR.h-1) 
Nejvíce kontaminována jsou tato 
místa ...(konkretizovat…) 
Je nutné omytí a následná 
kontrola 

Omytí vozidla s následnou 
kontrolou na dekontaminačním 
místě. Zápis (RZ, VPZ). 

100 µGy.h-1 - 1 mGy.h-1 

(10 - 100 mR.h-1) 
Vozidlo je kontaminováno 
vážně. Je nutné provést 
dezaktivaci na dekontaminačním 
místě. 

Vozidlo očistit na 
dekontaminačním místě. Zápis 
(RZ, VPZ). Nahlášení 
nadřízenému (krizovému štábu). 

 
 

1.2. Dekontaminace hospodářských zvířat  
 

Dekontaminaci hospodářských zvířat provádět na základě požadavku KŠ kraje na 
rozvinutých dekontaminačních místech až po ukončení dekontaminace osob a techniky. 
Dekontaminaci provádět v součinnosti s orgány veterinární správy nebo Veterinární služby 
AČR, které provádějí veterinární třídění zvířat, v rozsahu: 
• předběžné dozimetrické kontroly, 
• vlastní dekontaminace (ostřikem vodou), 
• dozimetrické kontroly. 
    
 

1.3.  Narušení systému dekontaminace 
 
V případě narušení systému dekontaminace osob a techniky, nebo při potřebě provést 

dekontaminaci většího počtu osob a techniky na základě požadavku KŠ kraje, být připraven 
nasadit další chemické jednotky AČR z podřízenosti VeSpS. Jejich nasazení do upřesněných 
prostorů provést na rozkaz, nebo nařízení ZNGŠ – Ř SOC MO.  

 
 
 

2. Organizace monitorování radiační situace 
 
 

2.1. Organizace leteckého radiačního průzkumu 
 

Letecký radiační průzkum organizovat 314. centrem výstrahy ZHN (dále jen 314. CV 
ZHN) dle zásad předpisu Chem-51-3 a na pokyn KŠ SÚJB. Plnění úkolů leteckého monitorování 
odborně řídit náčelníkem Ústředí ARMS. K plnění tohoto úkolu VeSpS vyčleňit ve prospěch 
314. CV ZHN 1x vrtulník Mi-17. Přístroje pro letecký radiační průzkum a tým vycvičený pro 
provádění leteckého radiačního průzkumu zabezpečit SÚJB ve spolupráci s 314. CV ZHN 
v souladu  s normativním výnosem č. 75/2010 a prováděcí Smlouvou s SÚJB. Za personální 
a technické zabezpečení a způsob vlastního průzkumu nést odpovědnost velitelem 314. CV 
ZHN, za provedení letu a dodržení bezpečnosti letového provozu kapitán vrtulníku.  
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Leteckou skupinu aktivovat, po požadavku KŠ SÚJB, na základě delegované pravomoci 
ZNGŠ – Ř SOC MO, v jeho nepřítomnosti ZNGŠ pro BoPo (velící generál), následně mě 
informovat. Aktivace skupiny je do 720 minut od obdržení nařízení ZNGŠ – Ř SOC MO. 

 
Doba pohotovosti letecké skupiny: 

• vrtulník (připravenost k letu na letišti Praha – Kbely) - do 360 minut, 
• zahájení plnění odborného úkolu (po vydání pokynu k plnění odborného úkolu) – do 360 minut. 
 

Vedoucím SSm SOC MO vyžádat povolení přeletu vrtulníku „zakázanou zónou JE“. 
Ústředím ARMS poskytnout na základě podkladů uvedených ve formuláři pro aktivaci 
a upřesnění KŠ SÚJB informace potřebné pro vydání povolení.  

 
 

2.2. Vyčlenění prostředků Vzdušných sil: 
 

Velitelem 24. zDL vyčlenit pro potřeby 314. CV ZHN 1x vrtulník Mi-17, pokud nebude 
tento úkol 24. zDL schopna plnit, vrtulník Mi-17 poskytnout 23. zVrL. Pohotovost ke vzletu 
vrtulníku stanovuji do Č+360´ od obdržení signálu na letišti PRAHA-KBELY. Místo provedení 
předletové přípravy a leteckého radiačního průzkumu upřesnit v nařízení ZNGŠ - Ř SOC MO 
k aktivaci letecké monitorovací skupiny (v nařízení velitele 314. CV ZHN pro vzdušný radiační 
průzkum).  
 

Další SaP pro potřeby orgánů řízení nasazených vojsk vyčlenit velitelem SpS podle 
nařízení ZNGŠ – Ř SOC MO. 
 

Nasazení prostředků Vzdušných sil vyžadovat cestou vedoucího SSm SOC MO.  
 
 

VZORY ZÁZNAMNÍK Ů VÝSLEDKŮ MONITOROVÁNÍ  
 
 

ZÁZNAMNÍK VÝSLEDK Ů MONITOROVÁNÍ OSOB 
(pro kontaminaci 4 Bq/ cm2 a vyšší) 

 
     Dne :  Typ a číslo přístroje       Monitoroval : 

Poř. 
čís. 

Čas 
měření 

Jméno, příjmení 
kontrolovaného 

Obec Číslo 
popisné 

Úroveň 
aktivity 

( Bq/ cm2) 
      

 
 

ZÁZNAMNÍK VÝSLEDK Ů MONITOROVÁNÍ VOZIDEL 
(pro všechna monitorovaná vozidla) 

 
     Dne :  Typ a číslo přístroje       Monitoroval : 

Poř. 
čís. 

Čas 
měření 

Druh 
vozidla 
(osobní, 
autobus) 

SPZ, 
provozovatel 

Jméno řidiče Dávkový 
příkon 

(µGy.h-1) 
 

Nejvíce 
kontaminovaná 

místa 
(µGy.h-1) 

       
 


