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• Legislativa  

• Aktivace  AČR / Zdravotnické služby AČR  

• Využití zkušeností Zdravotnické služby AČR  

• Úskalí z pohledu Zdravotnické služby AČR  

AČR při mimořádných a krizových situacích  

 



Legislativa 

• Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR 

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení … 

• Rozkaz MO (2013)  

Vyčleňování VZP a OZ k plnění neodkladných úkolů resortu MO 

• Nařízení Náčelníka Generálního štábu AČR (2014)                                                                                

Vyčlenění sil a prostředků do stálých hotovostních sil 

• SOP Ř SOC č. 101 (2011)  

Nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS a k plnění úkolů Policie ČR 

• Mezirezortní dohody, smlouvy, směrnice a nařízení 



Použití AČR v souladu se zákonem  

č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách  
 

• Posílení kapacit SaP PČR při zajišťování ochrany státních hranic nebo k 

plnění úkolů služby pořádkové policie či ochranné služby 

 

• Záchranné práce při pohromách, nebo při jiných závažných situacích 

ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty, životní prostředí,  

 

• Letecké monitorování pohromy a monitorování radiační  

a chemické situace 

 

• Odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky 

 

• Plnění humanitárních úkolů civilní ochrany 

 

• Zabezpečení letecké zdravotnické dopravy 

 

• Zajištění letecké služby pátrání a záchrany 

 

• Zabezpečení letecké přepravy humanitární a zdravotnické pomoci 



Vyžadování SaP AČR  

Bez nebezpečí z prodlení 

Obec, oprávněná osoba 

KRAJSKÉ 

VOJENSKÉ 

VELITELSTVÍ 

KRIZOVÝ ŠTÁB 

KRAJSKÝ ÚŘAD 

OBEC 

s rozšířenou pravomocí 

Velitel VÚ / AVZdr GŠ AČR 

 

vyžádání SaP AČR nehrozí-li nebezpečí z prodlení 

informace o vyžádání 

informace o nasazení 

OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ  

STŘEDISKO HHS 



Vyžadování SaP AČR  

Nebezpečí z prodlení 

Obec, oprávněná osoba 

KRAJSKÉ 

VOJENSKÉ 

VELITELSTVÍ 

KRIZOVÝ ŠTÁB 

KRAJSKÝ ÚŘAD 

OBEC 

s rozšířenou pravomocí 

Velitel VÚ / AVZdr GŠ AČR 

hrozí-li nebezpečí z prodlení 

vyžádání SaP AČR nehrozí-li nebezpečí z prodlení 

informace o vyžádání 

informace o nasazení 

OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ  

STŘEDISKO HZS 



Kdo může vyžádat SaP AČR ? 

• Hejtmani krajů a starostové obcí 
v jejichž obvodu došlo k pohromě u NGŠ AČR (§ 16 odst. 1, zákona 
č. 219/1999 Sb.) 

 

• Hejtmani krajů a starostové obcí nebo velitel zásahu 
a velitel jednotky PO  
hrozí-li nebezpečí z prodlení u velitele VÚ, které jsou nejblíže místu 
pohromy 

 

• Hejtmani krajů a starostové obcí s rozšířenou 
působností  
v souladu s příslušným poplachovým plánem IZS prostřednictvím 
OPIS IZS kraje 
 

• Velitel zásahu na místě zásahu                                                                
u velitelů a vedoucích složek IZS, v ostatních případech 
prostřednictvím místně příslušného OPIS* IZS 

 

• HZS kraje, krajský úřad, MV jako ostatní pomoc 



Jaké může vyžádat SaP ZdrSl AČR ? 

• Odřady pro průzkum a detekci látek CBRN  
Speciální mobilní biologický tým  

+ laboratoř Průzkumný biologický tým                 

• Zdravotnické odřady                                                       
Specializovaná infekční nemocnice                                                        

Polní nemocnice                                                                               

Zdravotnická vozidla 

• Veterinární odřady                                                         
Veterinární zásahová skupina 

• Strategická evakuace raněných                                                    
Airbus 319, Vrtulník W 3-A Sokol 

• Trauma plány VN                                                                        
Praha, Brno, Olomouc 

 



Využití zkušeností ZdrSl AČR  

 

• Standardní operační postupy (SOP) 

• Lesson learned 

• Léčebné postupy válečné medicíny 

Triage / Damage Control Resuscitation  

/ Damage Control Surgery / Hemoterapie… 

 

 

 

 



Úskalí řešení krizových situací  

 

• Lesson Learned  

(působení Zdravotnické služby AČR v ZO a ČR)   

• Osobní zkušenost                                                              

(NZS AČR, krizové řízení v rámci NATO, 

Afghanistan, ČR – SVK, Chorvatsko..) 

 

• Dotazník                                                                                 

(MZ, AČR TOP, stř. management zdrav/nezdrav) 



Úskalí řešení krizových situací  

 

• „Klidný“ středoevropský region  

 - Nedostatek zkušeností.. 

 - Povědomí, informovanost, motivace   

           obyvatelstva 

 

• Omezený zdrojový rámec 

 - Priority rozvoje regionálních prvků IZS    

 - Koncepce prvků IZS  

 

 

 

 

 

 



Úskalí řešení krizových situací 

Meziresortní a vnitroresortní komunikace 

• Víme o sobě?  

• Jsme legislativně a technicky kompatibilní? 

 

• Zkušenosti VZdrSl MEDEVAC (CRO,UKR) 

 

  

 



Úskalí řešení krizových situací  

 

• Byrokracie  

• Rozhodování a řízení „zevně“ 

nekompetentními osobami  

• Sdělovací prostředky                                                     

- kontrola při krizové situaci                                                                 

- osvěta obyvatelstva                                                      

- neochota pozitivních zpráv.. 

 

 



Závěr 

• Každá krizová situace je jedinečná 

• Nelze očekávat, že se pro řešení bude 

používat pevně určený soubor pravidel a 

předpisů  

• Ochrana obyvatel na krizové situace by 

měla být prioritou nejvyšších představitelů 

ČR 

• Připravenost na krizové situace by měla být 

prioritou všech obyvatel ČR 



Děkuji za pozornost 

Brigádní generál 

MUDr. Božetěch Jurenka 
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