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Po vzniku Československé republiky v říj-
nu 1918 bylo k zajištění její státní suvere-
nity nezbytné vybudovat či spíše dotvořit 
Čs. armádu. Dne 15. října 1919 oficiálně 
vznikl Hlavní štáb československé branné 
moci. Tato událost se přímo váže na ak-
tivity spojené s vytvořením samostatné-
ho československého státu a jeho ozbro-
jených sil. 

Když došlo 1. ledna 1993 k rozdělení Čes-
ké a Slovenské Federativní republiky záko-
nem České národní rady č. 15/1993 Sb., 
vznikla Armáda České republiky. Generál-
ní štáb AČR řešil úkoly spojené s rozděle-
ním bývalé federativní armády na dvě sa-
mostatné formace národních obranných 
sil a vytvořil armádu zabezpečující obranu 
a suverenitu nově vzniklé České republiky. 
S náčelníkem Generálního štábu AČR ge-
nerálporučíkem Ing. Petrem Pavlem vedl 
28. března 2014 rozhovor pro Military Fo-
rum JUDr. Svetozár Plesník. 

MF: Po absolvování Vojenského gym-
názia Jana Žižky z Trocnova a ukon-
čení Vysoké vojenské školy pozemní-
ho vojska ve Vyškově a dalších kur-
zech jste začínal svoji služební karié-
ru u výsadkového vojska. Můžete čte-
nářům sdělit, co Vás vedlo ke vstupu 
do ozbrojených složek? Byl to klukov-
ský sen, nebo jste měl svůj vzor? Proč 
právě výsadková vojska? 

Uniformu jsem měl doma před očima 
od malička. Můj otec byl vojákem z po-

volání a naše rodina byla typickou vo-
jenskou rodinou té doby. Časté stěhová-
ní a změny, žádné pevné kořeny, z pohle-
du dítěte docela dobrodružný život. Mož-
ná i to trochu přispělo k mým následným 
volbám, ale hlavně jsem chtěl být co nej-
dřív samostatný a dělat něco užitečného, 
co ne každý dokáže nebo je ochoten dě-
lat. Bránit slabší mi připadalo nejen správ-
né, ale také rytířsky ušlechtilé. Romantic-
kých představ samozřejmě s léty ubývalo. 
V průběhu studia na vojenských školách 
se mými vzory stali výsadkáři a příslušníci 
speciálních jednotek. Přečetl jsem o nich 
vše, co se dalo tehdy sehnat. Imponova-
la mi jistá výlučnost daná náročností jejich 
práce a tvrdým výcvikem. Ani jsem si ne-
připouštěl, že bych v armádě mohl dělat 
cokoliv jiného.
 
MF: Několik let jste pracoval v armád-
ní zpravodajské službě. V lednu 1993 
jste působil v mírových misích UN-
PROFOR. Co Vás vedlo k tomu, že jste 
se přihlásil do „služby“ v mírových si-
lách? 

Příslušníci vojenského zpravodajství mají 
své nezastupitelné místo i v zahraničních 

operacích. Do mise UNPROFOR jsem se 
nehlásil dobrovolně, byl jsem vyslán. Pře-
sto jsem takovou příležitost uvítal jako 
možnost rozšířit si obzor o praktickou 
zkušenost v přímém kontaktu se samou 
podstatou vojenského řemesla. V mnoha 
ohledech mi tato mise otevřela oči.
 
MF: V roce 1992 jste se svými výsad-
káři (dvacet osm Čechoslováků – pří-
slušníků sil UNPROFOR) po týdenním 
pátrání v horách Srbské Krajiny na-
šel a přivezl zpět na základnu padesát 
tři francouzských vojáků. Francouz-
ský ministr obrany Vás vyznamenal 
Vojenským křížem s bronzovou hvěz-
dou. Jak s odstupem času vzpomíná-
te na uvedenou záchrannou akci? Jak 
hodnotíte podíl české armády na mí-
rových misích? 

Účast v mírových operacích pod hlavičkou 
OSN a následně jako partnerské země 
pod velením NATO byla před naším vstu-
pem do NATO jedinou možností zapojení 
AČR do řešení krizí ve světě. Bylo to ob-
dobí sbírání zkušeností a učení za pocho-
du. V těchto misích se formovaly zákla-
dy novodobé české armády. Zmíněná zá-

Genpor. InG. petr pavel  
– elItní voják a držItel ordre  
natIonal de la leGIon d‘Honneur – 
Grade d‘offIcIer
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jich zdraví a životy. Už není kam se obrátit 
pro rozhodnutí. Nikdy nebylo mou ambicí 
dostat se až na vrchol a každý další post 
jsem bral jako souhru okolností a také 
další výzvu. V každém povolání a v kaž-
dém životě je mnoho věcí, které nás pře-
kvapují bez ohledu na funkci a věk. Tvrze-
ní opaku je arogancí. Snažím se nenechat 
se zaskočit nepřipravený negativními pře-
kvapeními a naopak si užívám ta pozitiv-
ní. Ačkoliv by se mohlo zdát, že v posled-
ní době permanentního snižování a re-
dukcí těch pozitivních překvapení moc 
není, opak je pravdou. Schopnosti, nasa-
zení a přístup k práci zejména mladších 
vojáků jsou pro mě opakovaným zdrojem 
optimismu i přes složité vnější podmínky. 

MF: Jaká je Vaše vize a cíl, který chcete 
dosáhnout po dobu působení ve funk-
ci náčelníka Generálního štábu AČR? 

Jakkoliv to může znít nadneseně, veške-
ré mé aktivity směřují ke stavu, kdy naše 
armáda bude sice početně skromná, ale 
silná kvalitou svých vojáků, moderně vy-
zbrojená a dobře vycvičená, zdravě sebe-
vědomá, vnímaná vlastními občany jako 
záruka jejich bezpečnosti a našimi partne-
ry v NATO, EU i OSN jako spolehlivý spoje-
nec do jakéhokoliv konfliktu. To je samo-
zřejmě cíl či vize daleko přesahující funkč-
ní období jednoho náčelníka Generálního 
štábu, ale kostička ke kostičce ... 

MF: Klasická otázka. Jak relaxujete, 
pokud Vám zbývá čas? Řeknete nám 
něco o svých koníčcích?

Znělo by asi lépe, kdybych řekl, že moje 
funkce vyžaduje nasazení 24/7 a na záli-
by bude čas až v důchodu, ale takový pří-
stup, pokud není jen pózou, vede rychle 
ke kolapsu a předčasnému ukončení kari-
éry. Naplánovat si čas na odpočinek i zá-
liby je stejně důležité jako plánování úko-
lů. Snažím se udržovat v kondici běháním 
i cvičením v posilovně, využívám každé 
vhodné příležitosti, abych se svezl na mo-
torce, rád čtu, plánuji a čas od času také 
realizuji cesty po bližším i vzdálenějším 
okolí. Užívám si volných chvilek se ženou 
doma na zahrádce nebo při procházkách 
se psem po lese a po horách. 

Děkuji za rozhovor. 

Foto: Svetozár Plesník 

chranná akce byla mnohokrát popsaná 
v různých médiích. Po tolika letech jí při-
rozeně vnímám jako malou a v širším kon-
textu zanedbatelnou epizodku, která však 
mnoha lidem změnila život. Pro přímé 
účastníky akce to byl první bezprostřed-
ní kontakt s válkou. Zároveň byla příkla-
dem solidarity mezi vojáky, která odsune 
obavy o vlastní zdraví a životy do pozadí. 

MF: Jste držitel mnoha českých a za-
hraničních vyznamenání a oceně-
ní (mj. Ordre national de la Legion 
d‘honneur - grade d‘Officier). Kterých 
si ceníte nejvíc a můžete říci proč? 

Medaile a vyznamenání jsou pro vojá-
ka věcí cti i prestiže. Ze stužek na prsou 
si o sobě vojáci navzájem přečtou tolik, 
co ostatní z celého životopisu. Většina 
z těchto stužek se pojí s příběhy, které si 
vojáci pamatují po celý život. V mém pří-
padě asi nejsilnější vzpomínky zanechaly 
francouzský vojenský kříž z rukou minis-
tra obrany Francie a medaile za hrdinství 
z rukou prezidenta Václava Havla. Byla to 
má první větší a svým způsobem výjimeč-
ná vyznamenání. 

MF: Dne 1. července 2012 jste byl jme-
nován do funkce náčelníka Generál-
ního štábu AČR. Od vzniku Českoslo-
venské republiky jste v pořadí již še-
desátým náčelníkem Generálního štá-
bu a šestým v samostatné historii Čes-
ké republiky. Jak hodnotíte z hledis-
ka vojenské hierarchie své působení 
na tomto nejvyšším vojenském postu? 
Je něco, co Vás v řízení tohoto ozbro-
jeného sboru může ještě překvapit?

Být prvním mezi vojáky své země je 
na první pohled úžasná věc a ztělesnění 
úspěšné kariéry v duchu „maršálské hole 
v tornistře“. V praxi člověka tíží břemeno 
odpovědnosti za tisíce lidí, v běžném mí-
rovém životě za jejich pracovní podmín-
ky, v krizích a válečných konfliktech za je-
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GaMInG InItIatIve GI I 2014
první letošní setkání v rámci Gamingské iniciativy se koná ve švýcarském Stansu ve dnech 8.–11. května. delegace Sva-
zu důstojníků a praporčíků armády české republiky zde vystoupí s příspěvkem o Integrovaném záchranném systému 
(IzS). jeho autor, předseda Ústřední rady Svazudap mjr. rostislav konečný zdůraznil důležitost, vzájemnou návaznost 
a souhru jednotlivých odborností při jednotlivých činnostech a zákrocích IzS. 

IZS je efektivní systém vazeb, pravidel 
spolupráce a koordinace záchranných 
a bezpečnostních složek, orgánů státní 
správy a samosprávy, fyzických a právnic-
kých osob při společném provádění zá-
chranných a likvidačních prací a přípravě 
na mimořádné události. Tak, aby – struč-
ně řečeno – „nikdo nebyl opomenut, kdo 
pomoci může, a vzájemně si nikdo z nich 
nepřekážel.“ 

základní složky IzS: 
•  Hasičský záchranný sbor České repub-

liky, 
•  Jednotky požární ochrany zařazené 

do plošného pokrytí kraje jednotkami 
požární ochrany, 

•  poskytovatelé zdravotnické záchranné 
služby, 

•  Policie České republiky. 

ostatní složky IzS: 
•  Vyčleněné síly a prostředky ozbroje-

ných sil 
•  Obecní policie 
•  Orgány ochrany veřejného zdraví, 
•  Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné 

služby, 
•  Zařízení civilní ochrany, 
•  Neziskové organizace a sdružení obča-

nů, která lze využít k záchranným a lik-
vidačním pracím. 

Hasičský záchranný sbor čr je hlav-
ním koordinátorem a páteří integro-
vaného záchranného systému. V pra-
xi to mj. znamená, že pokud zasahuje více 
složek IZS, na místě většinou velí přísluš-
ník Hasičského záchranného sboru ČR, 
který řídí součinnost složek a koordinu-
je záchranné a likvidační práce. Operační 
a informační středisko IZS (je jím operač-
ní a informační středisko HZS ČR) povolá-
vá a nasazuje potřebné síly a prostředky 
jednotlivých složek IZS v konkrétních lo-
kalitách. Na strategické úrovni je pak in-
tegrovaný záchranný systém koordinován 
krizovými orgány krajů a Ministerstva vni-
tra ČR. 

Dle zákona o integrovaném záchranném 
systému velitel zásahu má při prová-
dění záchranných a likvidačních pra-
cí rozsáhlé pravomoci. Může mj. zaká-
zat nebo omezit vstup osob na místo zá-
sahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit 
jiná dočasná omezení k ochraně života, 
zdraví, majetku a životního prostředí, ve-
litel zásahu je rovněž ze zákona oprávněn 
vyzvat právnické a fyzické osoby k po-
skytnutí osobní nebo věcné pomoci. Fir-
my a občané mají ze zákona povinnost 
tuto žádost o pomoc při řešení mimořád-
né události vyslyšet. 
Práva a povinnosti právnických, podni-
kajících fyzických osob a občanů při mi-
mořádných událostech stanoví zákon 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném zá-
chranném systému, v §23–25. 

proč integrovaný záchranný systém  
vznikl?
Integrovaný záchranný systém vymezuje 
zákon č. 239/2000 Sb. Jeho základy však 
byly položeny již v roce 1993. Integrova-
ný záchranný systém vznikl jako potře-
ba každodenní spolupráce hasičů, zdra-
votníků, policie a dalších složek při řeše-
ní mimořádných událostí (požárů, havárií, 
dopravních nehod, atd.). Vždy, když bylo 
nutné spolupracovat při řešení větší udá-
losti, vždy byl zájem spolupracovat a vy-
užívat to, s kým se spolupracuje, pro do-
sažení rychlé a účinné záchrany nebo li-
kvidace mimořádné události. Spolupráce 
na místě zásahu uvedených složek v ně-
jaké formě existovala vždy. Avšak odlišná 
pracovní náplň i pravomoci jednotlivých 
složek zakládaly a zakládají nutnost určité 
koordinace postupů. 
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Složky IZS v bezpečnostním systému ČR 

5 

Zákon o IZS – základní pojmy  
 dnem 1. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon                      

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

 integrovaný záchranný systém = koordinovaný 
postup složek IZS při přípravě na mimořádné 
události a při provádění záchranných a likvidačních 
prací 

 působnost v oblasti IZS je kompetenčním zákonem  
svěřena MV 

 IZS se použije v přípravě na                                                  
vznik mimořádné události a                                                         
při potřebě provádět současně                                                                                       
záchranné a likvidační práce                                                                                                           
dvěma anebo více složkami IZS  

 

Česká republika 

78 000 km2 

10 500 000  
  obyvatel 

14 krajů 

 205 ORP 

6 237 obcí 

Legislativní zakotvení IZS 

• Pojem IZS se v právním řádu ČR objevil novelizací 
zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě 
jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím 
souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (účinnost 
novely dnem 31. prosince 1994) 

• „Okresní úřad dále plní úkoly spojené s řešením 
mimořádných událostí v případě živelních pohrom, 
havárií nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, 
zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. 
Za tím účelem zabezpečuje koordinovaný postup 
záchranných, pohotovostních,                                      
odborných a jiných služeb,                                                   
správních úřadů, obcí, fyzických                                                                
a právnických osob při likvidaci                                                        
jejich následků (dále jen                                                      
"Integrovaný záchranný systém„) 

6 

Zákon o IZS – základní pojmy  
 Mimořádná událost = škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 
havárie, které ohrožují život, zdraví majetek nebo 
životní prostředí a vyžadují provedení záchranných    
a likvidačních prací 

 Záchranné práce = činnost k odvrácení nebo 
omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 
mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení 
života, zdraví, majetku nebo                                         
životního prostředí, a  vedoucí                                   
k přerušení jejich příčin 

 Likvidační práce = činnost                                                               
k odstranění následků                                                                         
způsobených mimořádnou událostí 

Zákon o IZS – vymezení předmětu 
• Zákon o IZS řeší působnosti, oprávnění a povinnosti všech 

subjektů, které přichází do styku s přípravou na mimořádné 
události a při ZLP a při ochraně obyvatelstva 

• Pravidla stanovená zákonem o IZS jsou platná i v případech kdy je 
vyhlášen některý z  krizových stavů na území postiženém 
mimořádnou událostí nebo na celou ČR a platí i za válečného 
stavu 

• K řešení značného počtu mimořádných událostí, k jejichž vyřešení 
postačuje jedna věcně příslušná složka, je využíváno speciálních 
zákonů, které mají v takových případech přednost 

• Zákon o IZS je využíván v těch                                                                                    
případech, kdy je k provádění ZLP                                                                                                    
nutná současná spolupráce více                                                                              
subjektů-složek IZS 

 

7
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Použití IZS 
• IZS se jako systém používá tehdy, jestliže dvě nebo více složek 

IZS provádí svou činnost společně a alespoň určitý čas 
současně, přičemž  pro současnost (překryv časů) lze použít         
i dobu jejich povolání operačními středisky 

• Příklad: Policie ČR přijede k požáru ještě v době zdolávání za 
účelem vyšetření požáru, bude tuto svoji činnost (která není ZLP) 
provádět následně, možná i  v součinnosti s hasičským 
vyšetřovatelem, ale ne v rámci zásahu, ale až po jeho skončení 

• Příklad: Jestliže policisté na žádost hasičů odkloňují dopravu za 
účelem umožnění dopravy vody, pak se účastní ZLP a lze mluvit                                                             
o zásahu složek IZS 

• Příklad: Sanitka ZZS veze od požáru                                                               
zraněnou osobu, do doby jejího                                                              
příjezdu do nemocnice jde o zásah                                                                           
složek IZS 

• Příklad: Jestliže si  VZ vyžádá ke                                                                           
zdolání požáru věcnou pomoc                                                                  
(dovozu písku na hašení od stavební                                                                                 
firmy), činí tak, a finančně vyrovná                                                                          
podle zákona o požární ochraně,                                                                                                                    
nikoliv podle zákona o IZS  
 

Základní složky IZS 
• Hasičský záchranný sbor České republiky (jednotky 

HZS krajů, záchranný útvar HZS ČR) 
• jednotky požární ochrany zařazené do plošného 

pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (jednotky 
HZS podniků – profesionální i dobrovolné, jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obcí) 

• poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 
(zřizované kraji) 

• Policie České republiky (krajská ředitelství, útvary 
s celorepublikovou působností) 

Podstata IZS 
• IZS není institucí,  úřadem, sborem, sdružením ani 

právnickou osobou 
• IZS nemá žádné budovy, razítka, rozpočty apod.  
• IZS nemá žádné stálé funkcionáře ani orgány, teprve 

při vlastní mimořádné události se osoby, resp. 
orgány působící samostatně stávají velitelem zásahu 
IZS, resp. OPIS HZS ČR se stávají OPIS IZS 

• IZS je skutečně systém práce s nástroji spolupráce 
a modelovými postupy součinnosti (typovými                                                                                                                 
činnostmi) a je součástí                                                                              
systému pro zajištění vnitřní                                                 
bezpečnosti státu 

• Jedná se o systém smluvních                                                                          
ujednání podle pravidel                                                      
stanovených právními předpisy  
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Složky IZS 

HZS ČR a 
jednotky PO

Policie ČR

Poskytovatelé 
ZZS

Obecní policie

Správní úřady

Armáda ČR

Komunální 
služby 

(voda,plyn,el.)

Občanská 
sdružení

Nadace

Právnické osoby
Fyzické osoby

Základní složky IZS 
• Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou 

pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné 
události, její vyhodnocení a neodkladný zásah    
v místě mimořádné události 

• Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky 
po celém území ČR  

• Obsluhují telefonní                                                   
linky tísňového volání: 
– HZS      150 
– Policie  158 
– ZZS       155 
– mezinárodní linka  
    CTV       112 

Ostatní složky IZS 
• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (konkretizováno 

Dohodou o plánované pomoci na vyžádání, uzavřenou mezi 
MV–GŘ HZS ČR a MO-GŠ AČR) 

• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. Vězeňská 
služba ČR, obecní policie) 

• ostatní záchranné sbory (např. Báňská záchranná služba)  
• orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická služba) 
• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (energetika, 

komunikační a informační systémy apod.) 
• zařízení civilní ochrany (zřizovaná obcemi, právnickými 

osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami podle 
zákona o IZS) 

• neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít      
k záchranným a likvidačním pracím (Horská služba, Vodní 
záchranná služba, Speleologická záchranná služba, Svaz 
záchranných brigád kynologů, Český červený kříž, ADRA, 
Hand for Help apod.) 
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Ostatní složky IZS 
• V době krizových stavů se stávají ostatními 

složkami IZS také poskytovatelé akutní lůžkové 
péče, kteří mají zřízen urgentní příjem 

• Pokud tito poskytovatelé zdravotních služeb 
uzavřou s místně příslušným poskytovatelem 
ZZS nebo krajským úřadem                                           
dohodu o plánované pomoci                                                                   
na vyžádání, začlení je HZS                                                    
kraje do poplachového                                                                     
plánu IZS kraje a stanou se                                            
ostatními složkami IZS pro                                               
období mimo krizový stav 

Součinnost složek IZS 
• Složky IZS jsou při zásahu povinny se řídit 

příkazy velitele zásahu, popřípadě pokyny 
starosty ORP, hejtmana kraje, nebo MV, pokud 
provádějí koordinaci  ZLP  

• Složka IZS zařazená v příslušném poplachovém 
plánu  IZS kraje je povinna při poskytnutí 
pomoci jinému kraji o tom informovat své místně 
příslušné OPIS IZS  

• Při provádění ZLP za nouzového stavu, stavu                                
ohrožení státu nebo válečného stavu se složky                                                    
IZS řídí pokyny MV 

• Za stavu nebezpečí se                                                    
složky IZS na území                                         
příslušného kraje řídí                                                               
pokyny hejtmana kraje 
 

Ostatní složky IZS 
 Ostatní složky IZS poskytují při provádění 

záchranných a likvidačních prací plánovanou pomoc 
na vyžádání na základě písemných dohod, které 
s nimi mohou uzavírat: 
– jednotlivé základní složky IZS 
– obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
– krajské úřady 
– Ministerstvo vnitra 

 

Součinnost složek IZS 
• Běžná organizace při svém vnitřním chodu využívá 

hierarchicky strukturované oprávnění k rozhodování od 
vedoucího organizace po řadového dělníka nebo úředníka 

• Takové řízení se obvykle nazývá organizační řízení a je 
vyjádřeno organizačním řádem organizace 

• Záchranářské, vojenské, bezpečnostní a další  složky 
(sbory) mají také organizační řízení, současně ale musí 
stanovit mimořádné oprávnění k řízení při výkonu činností 
mimo vlastní organizaci = operační řízení 

• Mimořádné pravomoci získané při operačním řízení jsou 
často zakotveny v právních předpisech, protože jejich 
využívání je tak oprávněné i vůči fyzickým a právnickým 
osobám mimo organizace 

• Prakticky každé použití IZS se děje                                            
v rámci operačního řízení a v právních                                                              
předpisech jsou zakotvena oprávnění                                                            
OPIS IZS, oprávnění velitele zásahu,                                                               
starosty ORP, hejtmana kraje a MV                                                                            
při koordinaci ZLP 

Operační a informační střediska IZS 
• Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační   

a informační střediska  IZS, kterými jsou OPIS HZS kraje 
a OPIS GŘ HZS ČR  

• OPIS IZS jsou povinna: 
–  přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných 

událostech 
–  zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných 

velitelem zásahu 
– plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat 

ZLP  
– zabezpečovat v případě                                           

potřeby vyrozumění základních                                              
i ostatních složek IZS                                                        
a vyrozumění státních orgánů                                                                            
a orgánů územních                                           
samosprávných celků podle                                      
dokumentace IZS  

Operační a informační střediska IZS 
 OPIS IZS jsou oprávněna: 

–  povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS        
a jednotek požární ochrany, dalších složek IZS 
podle poplachového plánu IZS nebo podle 
požadavků velitele zásahu 

– vyžadovat a organizovat pomoc, osobní a věcnou 
pomoc podle požadavků velitele zásahu  

– provést při nebezpečí                                                      
z prodlení varování                                                  
obyvatelstva na                                                       
ohroženém území  
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Cvičení složek IZS 
• Cvičení složek IZS mohou být prověřovací a taktická 
• Složky IZS cvičí také např. v rámci cvičení orgánů krizového řízení 
• Prověřovací cvičení se provádí za účelem ověření přípravy složek 

IZS k provádění záchranných a likvidačních prací 
• Součástí cvičení může být i vyhlášení cvičného poplachu pro 

složky IZS 
• Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy složek IZS               

a orgánů podílejících se na provedení a koordinaci ZLP při 
mimořádné události 

• Konání taktického cvičení se předem projedná se zúčastněnými 
složkami a orgány  

• Cvičení složek IZS je oprávněn nařídit: 
– ministr vnitra 
– generální ředitel HZS ČR 
– hejtman kraje 
– ředitel HZS kraje  

 

Typové činnosti složek IZS 
• Vydává MV-GŘ HZS ČR 
• Obsahují postup složek při záchranných                     

a likvidačních pracích s ohledem na druh                   
a charakter mimořádné události  

• Je to nástroj  ke sjednocování                                      
a usměrňování IZS 
 
 

Komunikace na místě zásahu 
• Každá složka vede komunikaci na svém kanálu 
• Velitel zásahu může komunikovat na společném 

kanálu (112) s vedoucími složek na místě a s OPIS 
IZS 

• Pro komunikaci jednotek HZS krajů a jednotek SDH 
obcí (většinou mají ještě analogové rádiové stanice) 
jsou vozidla HZS vybavena převaděči 
 

 Organizace cvičení 
• přípravná etapa = zařazení cvičení do plánu 

úkolů 
• realizační etapa – začíná vyhlášením simulované 

mimořádné události podle schváleného plánu 
provedení cvičení 

• vyhodnocovací etapa – začíná podle úrovně      
a rozsahu cvičení sběrem hodnotících zpráv od 
členů rozhodčí skupiny                                           
a zahájením činnosti                                                
vyhodnocovací skupiny                                                                                       
(ta zpracuje vyhodnocení                                                
včetně návrhů na opatření) 

Cvičení složek IZS 

 
Katalog typových činností složek IZS (1)  

 01/IZS – uskutečněné a ověřené  použití  radiologické zbraně 

02/IZS – demonstrování úmyslu  sebevraždy 

03/IZS – oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo 
výbušného systému    

04/IZS – letecká nehoda 

05/IZS –  nález předmětu s podezřením na přítomnost B-
agens nebo toxinů 

06/IZS – společný zásah v podmínkách rozsáhlých 
policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při 
technopárty 

 
Katalog typových činností složek IZS (2) 

 
07/IZS –  záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v 

terénu 
08/IZS – dopravní nehoda  
09/IZS – mimořádná událost s velkým počtem raněných osob 

a obětí 
10/IZS – nebezpečná porucha plynulosti provozu na dálnici 
11/IZS – chřipka ptáků 
12/IZS – při poskytování psychosociální pomoci 
13/IZS – reakce na chemický útok v metru 
 
Připravují se další (např. „šílený střelec“), některé se aktualizují. 
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Mezinárodní záchranné operace 

Základní právní normou, podle které se 
řídí zapojování ČR do mezinárodních zá-
chranných operací a poskytování hu-
manitární pomoci do zahraničí, je zá-
kon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném zá-
chranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
Tímto zákonem je Ministerstvu vnitra 
ČR dána pravomoc rozhodovat v doho-
dě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR 
o humanitární pomoci poskytované stá-
tem do zahraničí a o zapojování do mezi-
národních záchranných operací. 
Nařízením vlády č. 463/2000 Sb., o sta-
novení pravidel zapojování do meziná-
rodních záchranných operací, poskytová-
ní a přijímání humanitární pomoci a ná-
hrad výdajů vynakládaných právnickými 
osobami a podnikajícími fyzickými osoba-
mi na ochranu obyvatelstva, ve znění na-
řízení vlády č. 527/2002 Sb., byla závazně 
stanovena některá důležitá pravidla za-
pojování do mezinárodních záchranných 
operací. 
Úkoly ministerstva vnitra na tomto poli 
plní MV - generální ředitelství HZS ČR. 
Zásady pro vytváření odřadů HZS ČR pro 
poskytování pomoci mezi kraji v rámci ČR 

a při zapojení ČR do mezinárodních zá-
chranných operací jsou stanoveny poky-
nem generálního ředitele HZS ČR a ná-
městka ministra vnitra č. 45 ze dne 9. 10. 
2003, ve znění pokynu generálního ředi-
tele Hasičského záchranného sboru ČR 
a náměstka ministra vnitra č. 7 ze dne 2. 
2. 2004. 

Struktura USar jednotky  
(USar – z anglického Urban  
Search and rescue)

způsoby poskytované pomoci do za-
hraničí 
Rozhodující faktory pro vyslání záchranné 
jednotky do zahraničí: 
1. VZDáLENOST A MíSTO URČENí 
•  teritorium Evropy a ostatní státy světa, 

které požádají o pomoc pro speciálně 
připravené a předurčené síly v podobě 
jednotky MV - generálního ředitelství 
HZS ČR, vyslání se předpokládá pozem-
ní cestou na vzdálenost do 1 000 km 
(17 h) nebo letecky na vzdálenost nad 
1 000 km a do 2 500 km, 

•  sousední státy ČR pro předurčené síly 
HZS krajů (tzv. odřady), přeprava se 
předpokládá pozemní cestou (výjimeč-
ně v odůvodněných případech i letec-
ky); 

2. ZPůSOB PřEPRAVy 
•  letecká přeprava je v ČR omezena vy-

bavením Armády ČR. Pro jednotku MV 
-generálního ředitelství HZS ČR jsou Ge-
nerálním štábem Armády ČR přislíbe-
ny k využití dva letouny An-26 (hmot-
nost nákladu cca 4 t), pohotovost po-
sádek letounů k odletu se pohybuje 
mezi 3 až 6 hodinami. Využít je možné 
i letoun TU-154 a vrtulník Mi-17. Letec-
ká přeprava umožňuje omezenou veli-
kost jednotky do 25 osob s vybavením 
a s omezenou dobou působení do 5 
dní, na přepravu musí v místě nasazení 
navazovat přepravní prostředky poskyt-
nuté přijímací stranou, 

•  pozemní cesta umožňuje přesun těžké 
techniky a soběstačnou činnost jednot-
ky s pobytem do 10 dní, finančně únos-
ná je opět jednotka do 25 osob s cca 
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6 vozidly, podle potřeby provádě-
ní hasebních nebo záchranných pra-
cí a týlového zabezpečení. Doprava 
osob se přednostně zabezpečuje au-
tobusem, 

•  kombinace obou způsobů přeprav – 
síly vyslané letecky mohou být dopl-
něny pozemními silami a mohou za-
sáhnout do vzdálenosti až 2500 km 
(cca 60 hodin jízdy) s plnou podpo-
rou a týlovým zabezpečením první 
jednotky vyslané leteckou cestou; 

3.  cHARAKTER ZácHRANNýcH  

PRAcí 
Odřady v rámci HZS ČR jsou připra-
vovány pro: 
•  vyhledávací a záchrannou činnost ze 

zřícených budov – z hlediska určení 
jednotky jde o jednotku pro vyhle-
dávací a záchrannou činnost v obyd-
lených oblastech (USAR jednotka – 
z anglického Urban Search and Rescue). 
Jednotky tohoto typu jsou klasifikovány 
podle metodiky INSARAG, kterou se ČR 
zavázala akceptovat přijetím rezoluce 
Valného shromáždění OSN č. 57/150 ze 
dne 16. prosince 2002, o posílení efek-
tivity a o koordinaci pomoci při meziná-
rodních vyhledávacích a záchranných 
operacích. Složení umožňuje nepřetrži-
tou práci dvou skupin záchranářů nej-

méně 72 hodin v 8 hodinových smě-
nách, 

•  likvidaci požárů – pro hašení požárů 
ropných látek, lesních požárů nebo za-
jištění náhradní činnosti za jednotky po-
žární ochrany postiženého státu, 

•  záchranné práce při povodních – pro 
provádění záchrany a evakuace osob 
z oblastí postižených povodněmi a pro 
odstraňování následků povodní nebo 
nadměrných dešťových srážek, 

•  zásahy při chemických a ekologických 
haváriích – pro zásahy na nebezpeč-
né látky, včetně likvidace ropných látek 
z povrchu vodních toků a stojatých vod, 

•  zajištění speciálních požadavků nad rá-
mec možností výše uvedených druhů 
odřadů. 

Předseda Ústřední rady SvazDaP

Mjr. v.v. Rostislav Konečný dr. h. c. CLCI 
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výzva ke vStupu do Sekce 
Mládeže Svazdap aČr
český svaz bojovníků za svobodu je dobrovolným, nestranickým a nezávislým občanským sdružením. v jeho řadách 
jsou účastníci druhého odboje, jejich rodinní příslušníci, pozůstalí po odbojářích a sympatizanti.

Předsednictvo Svazu důstojníků a praporčíků AČR se obrací 
na všechny příznivce airsoftu a branných aktivit mládeže v ČR s vý-
zvou ke vstupu do sekce brannosti SvazDaP AČR (SB SvazDaP).

Hlavní cíle sekce brannosti Svazdap ačr: 
•  příprava na obranu vlasti a na případnou službu v profe-

sionální armádě České republiky,
•  airsoftové aktivity a soutěže,
•  výchova k vlastenectví a k vědomí evropské vzájemnosti,
•  realizace osvětových akcí o československých a českých 

ozbrojených silách, spojených s ukázkami branných ak-
tivit,

•  pietní a vzpomínkové akce,
•  navázání přímých součinnostních vazeb s Krajskými vo-

jenskými velitelstvími a s rotami aktivních záloh AČR.

předpoklady pro vstup do sekce mládeže Svazdap ačr: 
•  Souhlas se Stanovami Svaz DaP AČR (www.svazdap.cz).
•  Vyplnění přihlášky ke členství ve SvazDaP AČR a zapla-

cení členského příspěvku
•  Navázání kontaktu s vedením SvazDaP AČR.
Mohou se přihlásit i vytvořené skupiny zájemců o airsoftové 
a branné aktivity mládeže s místem působení ve svém bydliš-
ti apod.

kontakt:
Miroslav Prokop, pro region Čechy
Tel: 605 846 178  e-mail: miroslavprokop@email.cz

Ivan Lamprecht, pro region Morava a Slezsko
Tel: 777 629 935  e-mail: ivan.lamprecht@email.cz

Ivan Lamprecht
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ČSBS Hájí odkaz prvníHo  
a druHéHo odBoje
český svaz bojovníků za svobodu je dobrovolným, nestranickým a nezávislým občanským sdružením. v jeho řadách 
jsou účastníci druhého odboje, jejich rodinní příslušníci, pozůstalí po odbojářích a sympatizanti.

Ke stěžejním úkolům patří zejména posi-
lování národní hrdosti a lidské důstojnos-
ti. Zdůrazňuje nezpochybnitelnost, ne-
dotknutelnost a neměnnost poválečných 
opatření přijatých vítěznými mocnostmi. 
Usiluje o pravdivé zpracování dějin národ-
ního boje za svobodu a jejich objektivní 
hodnocení pro současné i budoucí gene-
race. Nejen coby člen FIRu – Mezinárod-
ní federace odbojářů – svaz spolupracu-
je se zahraničními organizacemi s podob-
ným programem. Například s německými, 
ale také s ruskými, polskými, srbskými, ra-
kouskými atd. 

Současným předsedou je pan Ing. Ja-
roslav Vodička, syn volyňských Čechů. 
Jeho tatínek do ČSR přišel jako voják 
Svobodovy armády. Dne 28. října 2013 
ve Vladislavském sále Pražského hra-
du z rukou prezidenta republiky Milo-
še Zemana převzal Medaili Za zásluhy 
v oblasti bezpečnosti státu a občanů.
Počátkem letošního roku se stal iniciáto-
rem vzniku Vlasteneckého fóra, sdružující-
ho organizace, s nimiž ČSBS spojuje snaha 
o zachování historické paměti národa, ale 

také obhajoba našich národních zájmů. 
Společně zaujímá stanoviska k různým ne-
gativním jevům, které občany znepokojují. 
Zcela nedávno žádal ministra vnitra v de-
misi Martina Pecinu o prošetření závěrů 
Policie ČR, k nimž dospěla po upozorně-
ní, že v obchodech po celé ČR jsou běž-
ně k dostání výrobky s nacistickou symbo-
likou. Členové svazu to vnímají jako šíře-
ní nacistické ideologie, zneuctění památ-
ky všech, kteří za druhé světové války bo-
jovali za naši svobodu, jako pohrdání naší 
tragickou minulostí.

Děje se tak v době, kdy je u nás poměrně 
silné ultrapravicové hnutí, kdy určité kru-
hy popírají holocaust, na soukromých ak-
cích se hajluje a jejich návštěvníci přichá-
zejí oblečeni v oděvech propagujících na-
cistické symboly.

Jak ukazují události posledních týdnů 
a měsíců, organizace, jakou ČSBS je, tedy 
hájící odkaz prvního a druhého odbo-
je, je velice potřebná. V naší společnosti 
jsou poměrně silné tendence zapomínat 
na minulost či mnohé její události zaml-

čovat nebo je-
jich výklad ale-
spoň překru-
covat. Dokla-
dem jsou ku-
příkladu vzpo-
mínkové akce 
k 17. listopadu, 
které jsou po-
sledních dva-
cet let zúže-
ny jen na udá-
losti z roku 
1989. Jako by 
studenti z čer-
ného pát-
ku 17. listopa-
du devětatři-
cet ani nee-
xistovali. Pro-
to také letos 
před Hlávko-

vou kolejí J. Vodička opětovně politiky 
vyzval k obnově původního svátku, jedi-
ného mezinárodního, který vzešel z naší 
půdy a navrhl, aby se jmenoval Meziná-
rodní den studentstva – Den boje za svo-
bodu a demokracii.

Činnost svazu se daří modernizovat. Pro 
získávání zejména mladých lidí a tudíž 
jeho budoucnost je to velice důležité. 
Máme pěknou webovou stránku, některé 
naše organizace, jako třeba kladenská či 
královéhradecká si zřídily vlastní faceboo-
ky, které jsou hojně navštěvovány. Na nich 
lidé diskutují o tom, co je trápí, mají mož-
nost sledovat akce našeho svazu a samo-
zřejmě se do nich i zapojovat.

Těší nás, že zkušenosti a moudrost star-
ších členů se mnohde docela dobře daří 
spojovat s mládím, které je – přiznejme si 
to otevřeně – zručnější a vzdělanější, co 
se týká právě zmíněné techniky. Jejich zá-
sluhou jsme mohli zahájit petici na podpo-
ru obnovy státního svátku Mezinárodního 
dne studentstva. Překvapilo nás, jak rych-
le se naše petice právě zásluhou internetu 
rozšířila po sociální síti a jaký ohlas vzbu-
dila. Každým dnem na ní přibývají další 
a další podpisy včetně komentářů, pod-
porujících naše úsilí o obnovu zmíněné-
ho svátku.

V roce 2014 nás čekají kulatá výročí, která 
si budeme připomínat. Za všechna zmíním 
aspoň dvě. Již 75 let uplyne od 15. břez-
na 1939 – od okupace naší vlasti nacistic-
kým Německem – a 70 let od vypuknutí 
SNP. Budeme o nich mluvit i psát zejmé-
na kvůli mladým lidem, kteří jednou sprá-
vu naší země převezmou do svých rukou. 
Domníváme se, že republiku mohou ří-
dit pouze ti, kteří znají její minulost, ne-
boť z jejích kořenů vychází naše součas-
nost i léta příští.

PhDr. Jana Časnochová

Podrobnější fakta na www.zasvobodu.cz 
nebo facebooku.
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Ministerstvo obrany spolupracuje se spol-
ky, které ve svých řadách sdružují váleč-
né veterány jak druhoválečné, tak i novo-
dobé, a také s těmi, která jsou svojí čin-
ností blízká úkolům a poslání minister-
stva obrany. Tyto spolky nejsou organi-
zační součástí ministerstva obrany. Spo-
lupráce s těmito spolky musí být založena 
na zásadách vzájemné prospěšnosti, dů-
věry a úcty a na zásadě vzájemného neza-
sahování a nevměšování do vnitřních po-
měrů ministerstva nebo spolku. Základ-
ní zásady této spolupráce jsou zakotveny 
v „Memorandu o spolupráci“, podepsa-
ném v závěru roku 2011.

Hlavními oblastmi spolupráce mezi minis-
terstvem a spolky jsou zejména:

a)  součinnost při prosazování spo-
lečenské vážnosti ozbrojených sil 
a prestiže vojenského povolání,

b)  posilování branného vědo-
mí a odpovědnosti za obranu,

c)  utváření hrdosti na vojenské tradi-
ce a na tradice jednotlivých útvarů,

d)  branné a technické činnosti,
e) sportovní a kulturní aktivity,
f) prevence sociálně nežádoucích jevů,
g)  překonávání potíží vojáků z povo-

lání a jejich rodin při vyslání a ná-
vratu ze zahraničních misí.

Spolky v abecedním pořadí:

asociace „vojáci společně“
Asociace „Vojáci společně“ (dále jen Aso-
ciace) je organizačním celkem sdružují-
cím samostatné zájmové spolky. Spolky 
se k Asociaci připojují na základě rozhod-
nutí svých orgánů. Asociace zabezpeču-
je akční jednotu přidružených organizací, 
tyto reprezentuje v dohodnutých oblas-
tech před zahraničními partnery, orgány 
a organizacemi, před Parlamentem, vlá-
dou, státními, samosprávnými i nestátní-
mi orgány a organizacemi. Asociace sdru-
žuje tyto organizace:
1)  Sdružení čs. zahraničních  

letců – východ
2) Svaz civilní ochrany ČR
3) Svaz vojáků v záloze ČR
4)  Vojenská sekce Konfederace  

politických vězňů ČR

5) Vojenský klub myslivosti
6) Zpravodajská brigáda

asociace záložních brigád
Sdružuje fyzické a právnické osoby se 
zájmem o vojenství, branně sportovní 
a branně technickou činnost, vojenskou 
historii a problematiku záloh ozbrojených 
sil ČR. cílem Asociace záložních brigád je 
rozvoj branně sportovních a branně tech-
nických aktivit, podpora výstavby a reali-
zace přípravy záloh ozbrojených sil ČR.

česká a Slovenská obec  
dělostřelecká
Sdružuje občany, kteří mají zájem a sami 
aktivně chtějí přispět k zajištění a orga-
nizování branné výchovy, branně spor-
tovních aktivit, k prohlubování úcty pře-
devším mladé generace k demokratic-
kým tradicím České a Slovenské republi-
ky, k propagaci AČR a ASR, vytvářením 
a prohlubováním spolupráce s profesními 
spolky a svazy odboje, vojáků, s jednotli-
vými útvary a velitelskými složkami obou 
armád, zejména dělostřeleckými. cílem 
činnosti je udržovat, rozvíjet a šířit histo-
rické tradice československého raketové-
ho vojska a dělostřelectva.

československá obec legionářská 
(váleční veteráni)
Sdružuje bývalé vojáky Československé 
zahraniční armády z doby 2. světové války. 
ČsOL přispívá k obnovení národní hrdos-
ti, demokratických a bojových tradic v ar-
mádě, usiluje o zachování míru a bezpeč-
nosti v souladu s chartou Spojených náro-
dů a dodržování lidských práv a svobod. 
Spolupracuje s historickými ústavy, škola-
mi a jinými institucemi při zpracování dě-
jin a jejich využití při výuce, napomáhá při 
obnově, zřizování a udržování památníků, 
čestných pohřebišť a jiných památných 
míst bojů českých vojáků a to jak v České 
republice, tak v zahraničí. Je členem Svě-
tové organizace válečných veteránů.

český svaz bojovníků za svobodu 
(váleční veteráni)
Organizace sdružuje účastníky národní-
ho boje za svobodu, za její samostatnost 
a demokracii, včetně pozůstalých a rodin-
ných příslušníků. Jejím posláním je přispí-

vat k rozvoji ČR v duchu demokratických 
a humanitních tradic. Uchovat historickou 
paměť národa, vést k úctě, národní hr-
dosti a dějinám mládež a střední genera-
ci. Ve struktuře členské základny jsou za-
hrnuti – Zahraniční vojáci, Domácí odboj, 
Zahraniční odboj, Partyzáni, účastníci Slo-
venského národního povstání, pozůstalí, 
vdovy, Sdružení osvobozených politických 
vězňů a pozůstalých, Sdružení domácí-
ho odboje a partyzánů, Sdružení českého 
národního povstání.

klub generálů české republiky
Sdružuje vojáky, kteří byli jmenováni 
do hodnosti generála, hodnost jim nebyla 
pravomocně odebrána, zajímají se o vo-
jenství a vojenskou historii. cílem činnos-
ti klubu je zejména uspokojování zájmů 
a potřeb svých členů, vytváření podmínek 
pro pravidelné setkávání členů, výměnu 
jejich názorů v rámci společenských, kul-
turních, sportovních a jiných zájmových 
činností, veřejně hájit a prosazovat jejich 
občanská a sociální práva, pomáhat jim 
překonávat různé těžkosti při řešení život-
ních, rodinných a sociálních situací. Klub 
propaguje a dále rozvíjí vojensko–histo-
rické tradice ozbrojených sil ČR, posiluje 
prestiž vojenského povolání a společen-
skou vážnost ozbrojených sil, spolupůso-
bí na zvyšování branného vědomí a odpo-
vědnosti za obranu.

klub vojenských výsadkových  
veteránů 
Sdružuje vojenské veterány výsadkových 
jednotek ve výslužbě, záloze, v aktivní zá-
loze a všechny příznivce vojenských vý-
sadkových jednotek. cíle činnosti klubu je 
dosahováno vnitřní klubovou činností čle-
nů klubu, pořádáním přednášek, besed, 
výstav i jiných společenských akcí na ve-
řejnosti a pro veřejnost.
Členové klubu sbírají a shromažďují do-
kumenty a materiál vojenského i nevojen-
ského charakteru dokumentující činnost 
výsadkových jednotek. 

konfederace politických vězňů
Konfederace politických vězňů má síd-
lo v Praze. Konfederace politických vězňů 
sdružuje vězně komunistického režimu, 
kteří byli odsouzeni pro politický odboj 
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nebo politický odpor proti tomuto reži-
mu. cílem je prosazovat morální satisfak-
ci a komplexní rehabilitaci bývalých poli-
tických vězňů. 

Sdružení čs. zahraničních letců 
1939–45 (váleční veteráni)
Sdružuje čs. zahraniční letce RAF a je-
jich pozůstalé. Hlavní činností spolku je 
sociální oblast, výchova mladé generace 
k vlastenectví pomoci besed na školách 
všech stupňů. 

Sdružení čs. zahraničních letců – 
východ (váleční veteráni)
Sdružuje čs. zahraniční letce z východu 
a jejich pozůstalé. Hlavní činností spolku 
je sociální oblast, výchova mladé genera-
ce k vlastenectví pomoci besed a výstav 
na školách všech stupňů. 

Sdružení přátel vojenské  
zeměpisné služby 

Sdružuje zájemce o historii, vědec-

kotechnický rozvoj, činnost, výsledky 

a propagaci Vojenské zeměpisné služ-

by na území ČSR. cílem činnosti spol-

ku je v souladu s právními normami Čes-

ké republiky a Ministerstva obrany prů-

zkum a shromažďování údajů a doku-

mentů o činnosti Vojenské zeměpis-

né služby a jejich významných pracovní-

ků od r. 1918 do současnosti, propaga-

ce a seznamování široké veřejnosti s no-

vými poznatky a výsledky.

Sdružení válečných veteránů čr 
(váleční veteráni)
Organizace sdružuje osoby, které jsou 
válečným veteránem v duchu zákona č. 
170/2002 Sb. cílem spolku je především 
trvalá péče o zdravotní a sociální potřeby 
válečných veteránů ČR. Aktivně se podí-
let na činnosti směřující k šíření dobrého 
jména ČR, historie a úspěchů Českoslo-
venské armády, Armády České republiky 
a Policie ČR. Je členem Světové organiza-
ce válečných veteránů. Úzce spolupracu-
je s Československou obcí legionářskou.

Společnost Ludvíka Svobody
Sdružuje občany ČR, SR a jiných států, 
zvláště příslušníky bývalého 1. čs. armád-
ního sboru, kteří mají kladný vztah k bý-
valému veliteli československého vojska 
v SSSR a chtějí se podílet na rozvoji těch 

ideálů svobody našich národů, demokra-
cie, bratrství slovanských národů a míru, 
za které Ludvík Svoboda bojoval nejen 
v 1. a 2. světové válce, ale celý svůj život. 
cílem spolku je zejména přispívat k roz-
voji České republiky v duchu bojových tra-
dic 1. čs. armádního sboru v duchu hu-
manitních tradic našich národů a zásad 
charty lidských práv, prosazovat tyto tra-
dice, přispívat k uchování historické pa-
měti našich národů a seznamovat veřej-
nost a hlavně mládež a vojáky s bojovým 
a humanitním odkazem Ludvíka Svobody.

Svaz civilní ochrany čr
Sdružuje ve své organizaci lidi, kteří se za-
bývají otázkou prevence obyvatel při kri-
zových situacích. Podílí se na branné vý-
chově na školách formou přednášek, 
praktických zaměstnání a soutěží s bran-
nou tématikou. 

Svaz důstojníků a praporčíků ačr 
Svaz důstojníků a praporčíků AČR sdru-
žuje vojáky všech druhů zbraní a slu-
žeb v činné službě, v záloze i ve výsluž-
bě, jakož i jejich rodinné příslušníky a pří-
znivce Svazu. Svaz navazuje na prvore-
publikové tradice Svazu čsl. důstojnictva 
a Svazu čsl. rotmistrů, veřejně prosazu-
je a hájí sociální, kulturní a společenské 
zájmy svých členů, podporuje hodnoty 
vlastenecké a branné připravenosti náro-
da, organizuje zejména branně-sportov-
ní aktivity mládeže a svých členů, podílí 
se na formování veřejného mínění o Oz-
brojených silách ČR a jejich chápání jako 
nezbytné součásti státní svrchovanos-
ti státu, přispívá k pozitivnímu vnímání 
AČR u veřejnosti a podporuje zachování 
vojenských a historických tradic pro mla-
dou generaci. 

Svaz letců čr
Sdružuje fyzické a právnické osob, kte-
ré svou profesí či zaměřením podnikatel-
ských aktivit byly nebo jsou spojeny s le-
tectvím nebo parašutismem. Spolupra-
cuje s leteckými útvary AČR. 

Svaz pomocných technických  
praporů čr – vojenských táborů 
nucených prací 
Svaz pomocných technických praporů ČR 
– vojenských táborů nucených prací (Svaz 
PTP ČR-VNTP) se člení na dva svazy – Čes-
ký a Moravskoslezský. Sdružuje příslušní-

ky bývalých VTNP s cílem hájit a prosazo-
vat jejich práva a zájmy. Jeho činností je 
vytvářet podmínky pro zdravotní a sociál-
ní péči o členy svazu a jejich rodinné pří-
slušníky. 

Svaz vojáků v záloze čr
Svou činností se orientuje na rozvoj bran-
ně sportovní, branně technické aktivi-
ty a střelecký sport. Organizuje branně 
sportovní a střelecké soutěže. Školí roz-
hodčí a odborné instruktory pro střelec-
kou soutěž, uděluje výkonnostní třídy. 

Svaz vojáků z povolání ačr
Pracuje formou klubů v posádkách 
a útvarech AČR. Hájí uspokojování sociál-
ních, profesních a jiných požadavků svých 
členů. Uplatňuje poznatky z práce zahra-
ničních vojenských svazů, zejména EU-
ROMILU. Usiluje o prohlubování hrdosti 
svých členů na příslušnost k AČR a zvyšo-
vání její společenské prestiže a popularity 
na veřejnosti. 

Svaz vojenských veteránů čr
Sdružuje bývalé vojáky z povolání a ob-
čanské zaměstnance rezortu Minister-
stva obrany, kteří mají charakter „Vo-
jenského důchodce“ a důstojníky a pra-
porčíky v záloze, kteří pobírají výsluhový 
příspěvek. cílem svazu je umožnit svým 
členům pravidelné setkávání na spole-
čenských akcích v oblasti kultury, sportu, 
vzdělávání a při dalších zájmových čin-
nostech; veřejně prosazovat a hájit soci-
ální, kulturní a humanitární zájmy svých 
členů; propagovat vojensko-historické 
tradice Armády ČR.

Unie armádních sportovních  
klubů čr
Je nepolitické otevřené dobrovolné sdru-
žení sportovních klubů AČR, popřípadě 
sportovních klubů, které ve své činnos-
ti spolupracují s útvary a zařízeními AČR. 
Působí na celém území ČR. Vytváří pod-
mínky pro vzájemně prospěšnou spolu-
práci členských klubů při rozvoji sportu. 
Pomáhá členským klubům vytvářet orga-
nizační, personální, metodické, finanční 
a materiální podmínky pro tělovýchovnou 
a sportovní činnost zaměstnanců rezor-
tu obrany. Pomáhá organizovat a zabez-
pečovat Armádní sportovní hry, sportovní 
soutěže a přebory mezi členskými kluby. 
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Dne 10. května 2014 od 09.30 hod. pro-
běhne pod patronátem regionálního vojen-
ského klubu myslivosti Žatec 

celoarmádní konference Vojenského klubu 
myslivosti ČR, o.s. 

Navrhuji, aby se tato „konference“ řídila 
tímto programem:

1.  Úvod
2.  Volba zapisovatele
3.  Volba mandátové komise
4.  Zpráva mandátové komise
5.  Volba návrhové komise
6.   Seznámení se zprávou o čin-

nosti VKM ČR, o.s.
7.   Seznámení se zprávou fi-

nančního hospodáře
8.   Vystoupení jednotlivých rVKM 

se zprávou o činnosti a sta-
vu členské základny, vyhodno-
cení využití „Pověření k lovu“

9.   Projednání přidělení „Po-
věření k lovu“ 

10.   Diskuse k předneseným zprávám
11.   Usnesení
12.   Různé
13.   Závěr
14.   Střelby 

Společenské posezení
Prosím o včasný příjezd a to nejpozdě-
ji do 09.15 hod., dále předpokládám, že 
z každého klubu se zúčastní minimálně 3 
delegáti. Občerstvení a následné posezení 
je zabezpečeno. Ráno je objednaná polév-
ka, k obědu bude vepřová pečeně se ze-
lím a knedlíkem, obojí v ceně cca 100 Kč 
na osobu. Nápoje si platí každý sám.

Na tuto konferenci přivezte aktuální se-
znam členů Vašeho regionálního vojenské-
ho klubu myslivosti a kroniky.

Adresa konání Celoarmádní konference 
Vojenského klubu myslivosti ČR, o.s.: 
v objektu hradu Nečtiny, vzdáleného asi 
6 km od obce Manětín a zhruba 37 km 
od Plzně směrem na Toužim. Střelnice je 

od místa konání cAK VKM ČR vzdálená 
asi 1 kilometr.

Pro podrobnosti k cestě, případné dota-
zy na organizační část konference kontak-
tujte předsedu rVKM Žatec pana Žemličku 
+420 604 530 955.

Ubytování řešte individuálně na adre-
se http://www.ops.zcu.cz/suz/nectinysuz.
html. 

Brokové střelby (TRAP – 20 terčů) 3 člen-
ných družstev o putovní pohár VKM 
ČR o.s., který věnuje rVKM Praha, proběh-
nou na přilehlé střelnici, brokové náboje 
sebou, zahájení cca v 13.00 hod.. 

Předseda Vojenského klubu myslivosti

Ing. Jan ŠEBEK
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vojenská sekce konfederace  
politických vězňů čr
Vojenská sekce Konfederace politických 
vězňů ČR má sídlo v Praze. Vojenská sekce 
jako součást Konfederace politických věz-
ňů ČR sdružuje vězně komunistického re-
žimu, kteří byli odsouzeni pro politický od-
boj nebo politický odpor proti tomuto re-
žimu. cílem Vojenské sekce je prosazovat 
morální satisfakci a komplexní rehabilitaci 
bývalých politických vězňů z řad příslušní-
ků ozbrojených sil ČR. 

vojenské sdružení  
rehabilitovaných
Sdružuje bývalé vojáky, kteří byli v létech 
1948–1989 z politických důvodů posti-
ženi nebo pronásledováni a následně re-
habilitováni podle zákona č. 87/1991 Sb., 
nebo zákona č.11/1990 Sb. Ve své činnos-
ti usiluje o spolupráci s rezortem obrany. 
Hájí a aktivně prosazuje zájmy svých čle-
nů před státními a nestátními orgány a or-
ganizacemi. Podílí se na výchovné a vzdě-
lávací činnosti příslušníků ozbrojených 

sil. Pomáhá při výchově mladé generace 
k vlastenectví a mravnosti.

vojenský klub myslivost
Sdružuje zájemce o myslivost z řad pří-

slušníků AČR, občanských zaměstnan-

ců a vojáků v záloze. Propaguje vojen-

skou myslivost na veřejnosti pořádáním 

besed ke Dni myslivosti a pořádáním spo-

lečenských večerů a mysliveckých zábav. 

Účastní se brigád na pomoc Vojenským 

lesům a Lesům České republiky. 

zpravodajská brigáda  
(váleční veteráni)
Je organizací příslušníků vojenské odbo-
jové skupiny z let 1939–1945. Smyslem 
této organizace je uchovat tradice domá-
cího odboje. Úkolem je seznamovat mlá-
dež s činností a významem odbojových 
organizací. 

Miroslav Fehér

oznáMení

Dobrý deň, 
 
dovoľujeme si vás informovať o 3. roční-
ku vojenského pochodu gen. M. R. Štefá-
nika. Tento ročník sa bude niesť aj v zna-
mení 100. výročia založenia Českej Druži-
ny a francúzskej Roty Nazdar. 
Pochod je naplánovaný na 03/05/2014 
v dĺžke 18 km na trase Senec – Ivanka pri 
Dunaji. Z cieľového miesta Ivanka pri Du-
naji – Mohyla je zabezpečená preprava 
autobusom do Senca. 
Registrácia: http://www.obeclegionarska.
sk/pochod/ 
Pochod rok 2013: http://www.youtube.
com/watch?v=SXmy4lNpqVQ&list=UUrI-
K6BgLcxnjca94uH7Q9ww 
 
Budeme sa tešiť na vašu účasť! 

Nazdar! 
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Pobočka Svazu důstojníků a praporčíků 
AČR vznikla ve Valašském Meziříčí v roce 
2011 a dostala číslo 15. Existuje tedy už 4. 
rokem, od zahájení činnosti ve standard-
ním počtu pěti zakládajících členů a jedno-
ho dalšího stálého příznivce, v roce 2013 
pak v počtu 6 členů. Až v letošním roce 
se počet evidovaných členů na pobočce 
zvýšil na 20 tím, že do Svazu v působnosti 
naší pobočky se zaregistrovalo 14 nových 
členských přihlášek, z toho 13 nových zá-
jemců na naši výzvu ke vstupu do sekce 
mládeže a airsoftu. Naši noví mladí čle-
nové již mají ustaven svůj airsoftový tým 
pod vedením Bc. Jindry Kostelného. Ne-
nechávají však stranou ani jiné chvályhod-
né aktivity, třeba ukázky pro děti a škol-
ní mládež, jako letošního 28. března, když 
uspořádali pro žáky v ZK Zubří při příleži-
tosti 7. Benefice pro Stonožku pěknou vý-
stavku vojenské výstroje a výzbroje, kde 
zejména vystavená ukázka reálných vo-
jenských znehodnocených i airsoftových 
zbraní měla zejména u chlapců ohlas. Te-
levizní šot z této akce natočila i naše míst-
ní redakce valašské TV Beskyd. 

Pobočku Svazu DaP AČR ve Valmezu 
vede od jejího založení předseda poboč-
ky kpt. v z. Ing. Ivan Lamprecht a od po-
čátku spolupracuje také s příslušníky AZ 
AČR, na čemž má klíčovou zásluhu místo-
předseda pobočky nrtm. v z. Jan Kostel-
ný, jinak též instruktor a velitel čety pěší 
roty AZ AČR KVV Zlín. Začínali jsme zpro-
středkováním a nabídkou ukázek vojen-
ského výcviku pro školní mládež a další-
mi společnými aktivitami, již tradičně na-
vštěvujeme soutěž Pohár 231. pěší roty 
AZ KVV Zlín konaný na střelnici v Kromě-
říži, kde měli členové pobočky možnost si 
vyzkoušet střelbu i z nové útočné pušky 
cZ 805 BREN.

I v letošním plánu máme řadu zajímavých 
akcí počínaje Velikonočním střílením 13. 
března spolu s Klubem SVZ Vsetín na střel-
nici ve Vsetíně a konče pak v listopadu 
Vzpomínkovou pietou ke Dni válečných ve-
teránů spolu s KVV Zlín, kde jsme jako po-
bočka navázali aktivní kontakt s ředitelem 
KVV plk.gšt. Radkem Hennerem. 

Dobře se nám osvědčila součinnost 
s pplk. Karlem Vaculíkem z Klubu Svazu 
vojáků v záloze (SVZ) ve Vsetíně. Letos 
plánujeme na vsetínské střelnici 2 akce 
pro procvičení členů naší pobočky Svazu 
DaP AČR ve střelbě z velkorážné pistole. 
Z letošních již uskutečněných akcí dlužno 
vzpomenout také oficiální delegovanou 
účast místopředsedy Svazu a předsedy 
pobočky Ing. Ivana Lamprechta za Svaz 
DaP AČR na Slavnostní akademii ke 150. 
výročí založení jednoty SOKOL ve Valaš-
ském Meziříčí dne 12. dubna 2014 v me-
ziříčské sokolovně. 

O velikonoční neděli tři členové naší po-
bočky také navštívili Národní památník 
na Ploštině, kde se zúčastnili vzpomínko-
vé piety a vzdali čest umučeným a nacis-
ty vyvražděným 24 pasekářům v posled-
ních dnech války. Na této vzpomínko-
vé akci k 69. výročí vypálení osady Plošti-

na jsme vyslechli slavnostní projevy pana 
premiéra Bohuslava Sobotky, místopřed-
sedkyně Senátu paní Aleny Gajdůško-
vé, místopředsedy Poslanecké sněmovny 
pana Petra Gazdíka, hejtmana Zlínského 
kraje pana Stanislava Mišáka a některých 
dalších významných osobností veřejného 
života. Věnec k uctění piety k památníku 
položili také náčelník Vojenské kancelá-
ře prezidenta republiky brig. gen. Zdeněk 
Jakůbek a ředitel KVV Zlín plk.gšt. Radek 
Henner.

V květnových dnech naši členové opět 
plánují svou účast na vybraných akcích 
v rámci tradičních oslav v okrese a v kraji 
a také návštěvu partnerské pobočky Sva-
zu DaP AČR v Lipníku n. Bečvou.

Ivan Lamprecht

naHlédnutí do poBoČky Svazu dap 
aČr ve valašSkéM MezIříČí
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Hradní stráži vznikla před 95 lety, a to jen 
pár týdnů po vyhlášení samostatné Čes-
koslovenské republiky. Toto slavné výro-
čí si připomněla slavnostním nástupem 
na prvním nádvoří Pražského hradu.

Hradní stráž nastoupila ve stejnokrojích, 
které navrhoval filmový výtvarník The-
odor Pištěk v 90. letech. Její historie je 
spojena s účasti našich legionářů, a proto 
se prezentovala i v legionářských unifor-
mách, které Hradní stráž nosila na popud 
prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka 
od roku 1929. Vojáci v ní sloužili za prv-
ní republiky i později během vlády komu-
nistických prezidentů. Tehdy byla Hradní 
stráž začleněna pod ministerstvo vnitra. 

V současné době má Hradní stráž více 
než 650 členů. „Se svým posláním se hlá-
sí k tomu nejlepšímu, co formovalo dějiny 
československého i českého státu a jeho 
armády. Přeji vám, abyste u vědomí vý-
znamného výročí, ke kterému se hrdě 
hlásíte, patřili i nadále k elitě našich oz-
brojených sil a byli chloubou českého stá-
tu i Pražského hradu“ řekl ministr obrany 
Vlastimil Picek. 

Po ukončení slavnostního shromáždění 
následoval adventní koncert Hudby Hrad-
ní stráže a Policie České republiky a dět-
ského Kühnova sboru v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha, který se konal pod 
záštitou paní Ivany Zemanové.

V Rothmayerově sále Pražského hradu 
se pak v podvečer uskutečnilo předání 
ocenění u příležitosti 95. výročí založe-
ní Hradní stráže. Mezi mnoha oceněný-
mi byli například vedoucí Kanceláře prezi-
denta republiky Vratislav Mynář, náčelník 
GŠ AČR generálporučík Petr Pavel a před-
seda ČSBS plk. v. v. Jaroslav Vodička.
Ministerstvo obrany ČR – Vojenský histo-
rický ústav Praha, ve spolupráci s Hradní 
stráží vydalo u této slavnostní příležitosti 
knihu „STRáŽ NA HRADĚ PRAŽSKÉM“. 

 SveP.

SlavnoStní náStup Hradní Stráže  
u příležItoStI 95leté exIStence
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praha 5. března 2014

Zástupci občanských sdružení a iniciativ – 

Svaz důstojníků a praporčíků AČR, o. s., 

Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slez-

ska slavnostně předali dne 4. března 2014 

v prostorách Muzea Policie ČR službě po-

řádkové policie prapor u příležitosti 90. vý-

ročí jejího založení. 

Vlastního předání praporu se zúčastnil 

1. náměstek policejního prezidenta Policie 

ČR plk. Mgr. Tomáš Tuhý, ředitel ředitelství 

služby pořádkové policie Policejního prezi-

dia České republiky plk. doc. Ing. Martin 

Hrinko, Ph.D., MBA, ředitelé krajských ře-

ditelství a služeb.

Za Občanskou iniciativu Čech, Mora-

vy a Slezska předával prapor společně 

s 1. náměstkem policejního prezidenta 

plk. Mgr. Tomášem Tuhým její předseda 

Mgr. František Bártek. 

Vladimír Vrbka připnul na nový prapor 

stuhu Občanské iniciativy Čech, Moravy 

a Slezska a JUDr. Svetozár Plesník stuhu 

Svazu důstojníků a praporčíků AČR.

V průběhu slavnostního ceremoniálu bylo 

oceněno medailí za vynikající práci při vý-

konu služby 68 pořádkových policistů 

a policistek.  

SlužBa pořádkové polIcIe  
polIcejníHo prezIdIa ČeSké repuBlIky 
převzala prapor

Plk. Mgr. Tomáš Tuhý ocenil práci pořádko-

vé policie, vyzdvihl důležitost  „vlastnictví  

praporu“  a popřál mnoho dalších úspě-

chů v práci všem  oceněným policistům.

Mgr. František Bártek vystoupil a pobla-

hopřál pořádkové policii k udělení prapo-

ru a všem oceněným jménem organizací, 

které iniciovaly  udělení praporu ředitelství 

služby pořádkové policie Policejního prezi-

dia ČR, tedy jménem OI ČMS, Svazu dů-

stojníků a praporčíků Armády ČR, Svazu 

pomocných technických praporů – vojen-

ských táborů nucených prací a Občanské-

ho sdružení Stříbrný kruh. 

JUDr. Svetozár Plesník

Foto Pavel Šmejkal

autořI ČíSla

phdr. Ivana čaSnocHová
Český svaz bojovníků za svobodu

dr. Miroslav FEHÉr
První místopředseda ÚR SvazDaP, o.s.,

šéfredaktor časopisu MILITARY FORUM

Ing. rostislav konEčnÝ
předseda ÚR SvazDaP, o.s.,

člen reakční rady MILITARY FORUM

předseda pobočky SvazDaP Rakovník

Ivan LaMprEcHt
Místopředseda ÚR SvazDaP

Člen Redakční rady MILITARY FORUM

jUdr. Svetozár pLESník
místopředseda ÚR SvazDaP, o.s.,

člen reakční rady MILITARY FORUM

tiskový mluvčí SvazDaP

Ing. jan ŠEbEk
Předseda Vojenské klubu myslivosti




