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1. Charakteristika současného stavu 

 
o Integrace Evropy na úroveň umožňující vznik evropských 

ozbrojených sil, zatím není na pořadu dne. A tudíž ani delegování 
zodpovědnosti za přípravu vojenských částí, představujících 
integrální součást budoucích armád EU, na jednotlivé členské 
státy. 

 
o  Za této situace by se AČR měla připravovat nejen na účast expedičních 

jednotek v zahraničních misích, ale i na nasazení bojeschopného 
českého operačního svazu, připraveného plnit nejen úkoly v rámci 
uzbrojených sil EU a NATO, ale také bránit hranice své vlasti. 

 

o Důsledky profesionalizace Armády České republiky a současného zániku 

systému centrálně řízené činnosti organizací zabývajících se branným 

výcvikem, se projevují také významným poklesem úrovně tělesné zdatnosti 

mládeže. Značná část uchazečů o službu v AČR a v Policii ČR nesplňuje 

nároky na požadovanou úroveň fyzické připravenosti. Současně dochází k 

zákonitému zhoršování zdravotního stavu celé české populace a ke zvyšování 

nákladů na zdravotní péči. Tento znepokojující vývoj zatím zůstává bez 

adekvátní odezvy státu. 
 

o Jako vážný společenský důsledek narušení vazeb AČR na českou společnost 

se jeví tendence části české mládeže k angažování v aktivitách extrémně 

laděných politických subjektů. Dochází k agresivnímu chování mladých lidí na 

fotbalových stadionech a také ve školách. Český stát reaguje na projevy 

extremismu části české mládeže převážně zásahy k tomuto účelu 

předurčených policejních sil. A to s vynaložením značných nákladů a 

s relativně omezenými výsledky. 
 

o Logickým důsledkem toho, že zanikl jak centrálně řízený systém branné 

přípravy občanů ČR, tak i systém vzniku a přípravy záloh, je snížení úrovně 

připravenosti AČR nejen k plnohodnotnému plnění závazků vyplývajících 

z členství ČR v NATO, ale také k obraně své vlasti. 
 

 

2. Cíle 
 

4. Obnovit narušené vazby ozbrojených sil na českou společnost.  

 

5. Vytvořit předpoklady: 
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° pro ovlivňování výchovy mládeže k odpovědnosti za obranu vlasti, 

k vědomí evropské sounáležitosti, za zachování hodnot demokracie a za 

občanské svobody 

 

° pro zvyšování fyzické zdatnosti mládeže a její připravenosti na službu 

v ozbrojených silách a pro kultivaci zdravotní úrovně české společnosti 

 

° pro odpovídající zvyšování nákladů na budování a provoz přitažlivé, 

polovojensky a sportovně laděné organizace, řízené AČR, schopné 

připravovat občany ČR ke vstupu do záloh a do útvarů AČR. 

 

° Vybudovat systém centrálně řízené péče o brannou přípravu občanů 

ČR – obnovit Svaz brannosti ČR (SB ČR).  
 

 

3. Návrh systémového řešení 

 
 Dosáhnout politické dohody o obnovení Svazu brannosti ČR zřízeného 

dekretem prezidenta Beneše v říjnu 1946 a zrušeného poúnorovou vládou 

v červnu 1949. 

 

 Zodpovědností za realizaci tohoto záměru pověřit představitele ministerstev 

obrany, vnitra, spravedlnosti a ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy. Do 

čela tohoto čtyřčlenného týmu jmenovat generála AČR v činné službě. 

 

 Proces výstavby SB ČR zahájit konstituováním výchozí (armádní) verze 

SB ČR.  Svaz brannosti, jako jediná celostátní veřejnoprávní korporace pod 

přímým řízením GŠ AČR, převezme odpovědnost za veškerý branný výcvik, a 

to včetně plánování a řízení, logistického zabezpečení, výchovy a vzdělávání a 

spolupráce SB ČR s podstatným okolím.  

 

 Organizační struktura výchozí (armádní) verze SB ČR: 

 

o náčelník  (generál AČR)  

o štáb SB ČR  (důstojníci AČR) 

 

o Svaz válečných veteránů (vybudovaný na bázi Čs. obce legionářské) 

 sekce čs. legionářů 

 sekce veteránů z misí AČR 

 

o Svaz vojenských profesionálů - SVP  (konstituovaný Svazem důstojníků 

a praporčíků AČR) 
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 předseda a štáb SVP 

 sekce (dělostřelecká, letecká, spojovací, IT,…..) 

 

o Svaz branné přípravy (SBP) 

 náčelník (důstojník resp. generál AČR)   

 štáb SBP (důstojníci AČR) 

 pobočky SBP: 

- zaměřené na branný výcvik oblastech významných pro činnost 

v ozbrojených silách. Do poboček BSP integrovat fungující branné 

spolky, které se soustřeďují zejména na zdravovědu a první pomoc, 

sebeobranu, parašutismus, radioamatérství, kynologii, střelecké 

sporty, vodácké sporty, potápění, orientaci v terénu, práci s mapou, 

letecké sporty, modelářství, motorismus a vojenskou historii 

- zřizované především v místech dislokace prvků vojenské výcvikové 

a vzdělávací základny a v posádkách útvarů AČR. 

- realizující svoji činnost za logistické a organizační podpory 

velitelů vojenských zařízení v místech dislokace poboček. 

 

 Současně rozvinout práce na žádosti o finanční podporu projektu na 

vybudování cílové podoby Svazu brannosti ČR, a to ze strukturálních 

fondů EU, nebo z rozpočtů MO, MV, MŠMT a Ministerstva spravedlnosti 

ČR.  
 
Kontaktní osoba: 

 

Stanislav Chromec  
     Bartákova 1117/26 140 00  Praha 4 

        stanislav.chromec@cdmedia.cz 

mobil: +420 602 180 518 

 

 

mailto:stanislav.chromec@cdmedia.cz
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           Příloha 
 

Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti. 

Ze dne 27. října 1945 

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji: 

§ 1. 

Aby byly zajištěny co nejširší spolupráce a účast občanstva při obraně státu a 

úspěšné plnění úkolů, stanovených zákonem ze dne 1. července 1937, č. 184 Sb., o 

branné výchově, zřizuje se pro celou oblast státu Svaz brannosti (SB), ve který se 

slučují Svaz československého důstojnictva, Svaz národních střeleckých gard, 

Svaz československých rotmistrů a Svaz československých záložníků. 

§ 2. 

(1) Svaz brannosti přejímá jako jediná celostátní veřejnoprávní korporace pod 

přímým dozorem ministerstva národní obrany veškerý branný výcvik. 

(2) Podle směrnic vydaných ministerstvem národní obrany cvičí Svaz brannosti 

vojensky organisované jednotky, aby se jich mohlo použíti podle § 28 branného 

zákona, podle § 206 branných předpisů a podle jiných ustanovení jako stráží, 

strážních oddílů, bojových svazů, pomocných služeb vojenských, protiletecké 

ochrany, výpomoci při ochraně hranic, při živelních pohromách apod. 

(3) Branná průprava tělesná ve Svazu brannosti se děje v úzké součinnosti se 

sjednocenou organisací tělesné výchovy. Branná průprava mravní a nauková se řídí 

směrnicemi, vydanými ministerstvem národní obrany v dohodě s ministerstvem 

školství a osvěty. 

§ 3. 

(1) Organisaci Svazu brannosti a jeho stanovy určí vláda nařízením. 

(2) Vláda vydá také prováděcí nařízení k tomuto dekretu. 

§ 4. 

(1) Na Svaz brannosti přecházejí veškerý movitý a nemovitý majetek a veškerá 

práva a závazky Svazu československého důstojnictva, Svazu národních 

střeleckých gard, Svazu československých rotmistrů a Svazu československých 

záložníků. 
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(2) Přechod nemovitostí a práv uvedených v odstavci 1 na Svaz brannosti zapíší na 

návrh Svazu brannosti s poukazem na tento dekret soudy, v jejichž veřejných 

knihách jsou tyto nemovitosti nebo tato práva zapsány. 

§ 5. 

Právní jednání, písemnosti a úřední úkony nutné k provedení (§ 4) tohoto dekretu 

jsou osvobozeny od daně z obratu, kolků a poplatků a od dávek za úřední úkony ve 

věcech správních. 

§ 6. 

(1) Vláda může nařízením povoliti, aby i jiné spolky a organisace splynuly se 

Svazem brannosti, při čemž stanoví zároveň podmínky, za jakých se tak stane. 

(2) Pro převod majetku takových spolků a organisací na Svaz brannosti platí 

ustanovení § § 4 a 5. 

§ 7. 

Použivatelnost vládního nařízení ze dne 31. března 1939, č. 105 Sb., jímž se 

zbavují účinnosti zákon ze dne 1. července 1937, č. 184 Sb., o branné výchově a 

předpisy jej provádějící, se zrušuje. 

§ 8. 

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové 

vlády. 

Dr. Beneš v. r.     

Fierlinger v. r.     Dr. Šrobár v. r. 

David v. r.      Dr. Clementis v. r 

Kopecký v. r.     Dr. Nejedlý v. r. 

Gottwald v. r.     gen. Dr. Ferjenčík v. r. 

Laušman v. r.     r. Stránský v. r. 

Široký v. r.      Lichner v. r. 

Ďuriš v. r.      gen. Svoboda v. r. 

Dr. Šrámek v. r.     Dr. Šoltész v. r 

Dr. Pietor v. r.     Dr. Ripka v. r. 

Ursíny v. r.      Dr. Procházka v. r. 

gen. Hasal v. r.     Nosek v. r. 

Masaryk v. r.     Majer v. r. 

Hála v. r.     

 

 


