VELITELSTVÍ SIL PODPORY
Velitelství Sil podpory je operačně taktickým velitelstvím v přímé podřízenosti náčelníka
Generálního štábu AČR. Je orgánem zabezpečujícím výkon státní správy u krajských vojenských
velitelství.
Je výkonným prvkem resortu obrany logistické a zdravotnické podpory v operacích na území
České republiky i mimo ně a při zabezpečení aliančních sil na území České republiky v rámci
plnění úkolů podpory hostitelskou zemí.
Je orgánem pro řízení zabezpečení ozbrojených sil ČR věcnými a lidskými zdroji
k překonání krizových stavů v míru, za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu a příprav
zajištění jejich činnosti při rozvinování na válečnou organizační strukturu a ve válečné operaci.
V oblasti vojenské dopravy je jedinečným prvkem k řízení, plánování a koordinaci
vojenských přeprav a přesunů ozbrojených sil ČR na území i mimo území ČR a přeprav
ozbrojených sil jiných států na našem území.

PŮSOBNOST A HLAVNÍ ÚKOLY VELITELSTVÍ SIL PODPORY
1. logistická, zdravotnická a veterinární podpora vojsk na území ČR i mimo ně;
2. plánování, koordinace a řízení přesunu a přeprav ozbrojených sil ČR v i mimo území ČR;
3. příprava a realizace nákupu materiálu, techniky a služeb ve stanoveném rozsahu;
4. rozpracování úkolů organizačních, mobilizačních a dislokačních změn do Sil podpory;
5. rozvoj Sil podpory, rozpracování Plánu činnosti resortu Ministerstva obrany, Nařízení
Náčelníka Generálního štábu k zabezpečení bojové pohotovosti do podmínek Sil podpory;
6. řízení zabezpečení krizových stavů a mobilizační pohotovosti resortu Ministerstva obrany
v oblasti věcných zdrojů;
7. řízení činnosti Sil podpory při koordinaci činnosti civilních územních orgánů státní správy,
samosprávy a právnických osob při přípravě k obraně a při zabezpečování podpory;
8. podílí se na likvidaci následků pohrom, situací ohrožujících životy a zdraví, značné majetkové
hodnoty nebo životního prostředí;
9. řízení doplňování povinnými a aktivními zálohami, včetně jejich přípravy;
10. řízení chodu posádkové služby na území ČR;
11. zabezpečení doplnění ozbrojených sil zálohami a věcnými prostředky;

PŘÍMO PODŘÍZENÉ VOJENSKÉ ÚTVARY A
ZAŘÍZENÍ VELITELSTVÍ SIL PODPORY
KRAJSKÁ VOJENSKÁ VELITELSTVÍ
V podřízenosti Velitelství sil podpory působí celkem 14 KVV, dislokovaných vždy
v krajských městech. Jedná se o KVV Praha hlavní město, Praha, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí n/L,
České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava. Na
zabezpečení průběhu CIHELNA 2009 se přímo podílí KVV Pardubice.

Krajské vojenské velitelství PARDUBICE
Ředitel:
plukovník gšt. Ing. Rostislav DOMORÁK, telefon: 973 243 200
Vedoucí oddělení – zástupce ředitele:
podplukovník Ing. Vojtěch CHAURA 973 243 201

Hlavní úkoly krajských vojenských velitelství
-

řeší žádosti státních občanů České republiky o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti;
řeší žádosti osob o dobrovolné převzetí branné povinnosti;
vydává rozhodnutí o schopnosti osob vykonávat vojenskou činnou službu;
povolává vojáky v záloze k výkonu vojenské činné služby;
povolává vojáky v záloze k přezkumnému řízení;
předvolává osoby k úkonům správního řízení, je-li jejich osobní účast nutná;
uzavírá dohody o zařazení vojáků do aktivní zálohy a vede o nich přehled;
vede vojenskou evidenci;
poskytuje žadatelům informace podle právního předpisu;
organizuje odvodní řízení;
rozhoduje o žádostech o zproštění výkonu mimořádné služby a vede evidenci vojáků v záloze,
kteří byli zproštěni výkonu mimořádné služby;
přijímá prohlášení o odmítnutí výkonu mimořádné služby vojáků v záloze z důvodu svědomí
nebo náboženského vyznání;
zabezpečuje nábor osob do ozbrojených sil České republiky a jednotek aktivní zálohy v územním
obvodu;
odpovídá za komunikaci v oblasti náboru s vojenskými útvary a příslušnými orgány veřejné
správy v územním obvodu;
plánuje, realizuje a vyhodnocuje jednotlivé aktivity vyplývající z plánu náborových aktivit a dále
se podílí na zabezpečení a realizaci centrálně řízených náborových aktivit.

Krajská vojenská velitelství plní celou řadu dalších úkolů souvisejících se zajišťováním
obrany ČR formou vyhodnocování obrany svého územního obvodu, realizace příprav na krizové
situace v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému. Plní úkoly z oblasti
logistiky, bojové a mobilizační pohotovosti, finančního zabezpečení, personální práce a velení,
řízení a spojení.
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Aktivní zálohy
Aktivní zálohy (AZ) jsou součástí ozbrojených sil České republiky zřízené na základě
zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon. Příslušníci aktivních záloh se několik týdnů v roce věnují
vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě
kariéry: vojenskou a civilní.
V případě potřeby jsou jednotky aktivních záloh na základě rozhodnutí vlády nasazeny
do akce. Jejich typickými úkoly jsou pomoc při živelních pohromách a ostraha objektů důležitých
pro obranu státu v případě zhoršení bezpečnostní situace. Jednotky aktivních záloh se úspěšně
účastnili záchranných prací při katastrofických povodních v roce 2002.
Současný systém aktivních záloh začal vznikat v roce 1999, kdy tehdejší náčelník
Generálního štábu armádní generál Jiří Šedivý povolal záložníky na první dobrovolná vojenská
cvičení. Z účastníků dobrovolných cvičení postupně vznikala jádra útvarů aktivních záloh.
Útvary aktivních záloh začaly být soustavně budovány od roku 2002. V jednotlivých krajích
vznikly krajské pěší roty, které jsou určeny zejména k pomáhání při živelných pohromách a ochraně
objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích, např. při aktuální silné hrozbě
teroristického útoku. Kromě toho jsou postupně zakládány specializované útvary aktivních záloh
u jednotlivých druhů vojsk (tanková rota, ženijní rota, útvar speciálních sil atd.).

Další podřízené útvary a zařízení:
DISTRIBUČNÍ CENTRUM PARDUBICE
Distribuční centrum je zásobovacím a dopravním zařízením pro přípravu, plánování, řízení
a organizaci logistické podpory jednotek AČR v zahraničí.

V současné době plní Distribuční centrum úkoly logistické podpory jednotek AČR KFOR
v Kosovu, mise EUFOR v Bosně, MNF I v Iráku, mise ISAF Polní nemocnice (PN), Provinční
rekonstrukční tým (PRT) a Special operation group (SOG) v Afghánistánu.
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ZÁKLADNA OPRAV LÁZNĚ BOHDANEČ
Základna oprav jako součást útvarů a zařízení Velitelství Sil podpory je ústředním zařízením
Armády České republiky s celoarmádní působností k nepřetržitému všestrannému zajišťování
a provádění opravárenské činnosti pozemní výzbroje, techniky a materiálu AČR, revizí určených
technických zařízení, výcviku revizních techniků elektrických, tlakových, zdvihacích, plynových
zařízení, metrologické služby a odborného technického dozoru pro svazky, útvary a zařízení AČR
na teritoriu České republiky i pro jednotky AČR v zahraničních misích a na zahraničních
pracovištích AČR.
Podílí se na zpracování dílenské dokumentace a výrobě přípravků k provádění oprav
pro potřebu vojsk AČR. Provádí stáže dílenských specialistů od vojsk a studentů vojenských škol.

ZÁKLADNA NEOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU BRNO
Základna neopravovaného materiálu (ZNM) zabezpečuje bojovou a mobilizační pohotovost,
přípravu velitelů a štábu a výcvik vojsk včetně podřízených součástí. Základna neopravovaného
materiálu je ústředním zásobovacím a skladovým zařízením AČR, určeným k nepřetržitému
zabezpečení zásobování svazků, útvarů a zařízení AČR materiálem a technikou neopravovaného
materiálu, do kterého patří potraviny, materiál osobního použití, pohonné hmoty, provozní
kapaliny, maziva a plyny, materiál všeobecného použití (neopravované druhy materiálu), stavební
a opevňovací materiál (vybrané druhy majetku). Základna neopravovaného materiálu
prostřednictvím Výdejen součástek naturálního odívání (dále jen VSNO) komplexně zabezpečuje
vojáky profesionály ozbrojených sil České republiky výstrojí a souvisejícími službami.
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ZÁKLADNA OPRAVOVANÉHO MATERIÁLU ŠTĚPÁNOV
Základna opravovaného materiálu (ZOM) vznikla dnem 1. července 2004 jako nástupnická
organizace Ústřední
základny zbraní a zbraňových systémů. Je výkonným zařízením
pro zabezpečení logistické podpory vojsk AČR, zabezpečení hmotným investičním majetkem
a zásobami majetkového uskupení 2.2, 2.3, 2.4, 6.2. a 4.1 a stanovenými skupinami majetku
ostatních majetkových uskupení, včetně evidence a kontroly hospodaření s celoarmádní působností
a orgánem pro velení a řízení podřízených součástí.

ZÁKLADNA MUNICE TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Základna munice Týniště nad Orlicí je ústředním zásobovacím a skladovým zařízením
AČR, určeným k nepřetržitému zabezpečení svazků, útvarů a zařízení Armády České republiky
municí, řízenými střelami, výbušninami a pyrotechnickými prostředky. Prostřednictvím
podřízených zásobovacích středisek zabezpečuje příjem, výdej, bezpečné skladování a připravenost
munice, výbušnin a pyrotechnických prostředků k výcvikovému a bojovému použití.
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ZÁKLADNA ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU BYSTŘICE POD
HOSTÝNEM
Základna zdravotnického materiálu (ZZdrM) Bystřice pod Hostýnem je útvar s celoarmádní
působností, v podřízenosti Velitelství Sil podpory, určený k zajištění :
- nákupu a distribuce centrálně dodávaného zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky
pro útvary AČR,
- skladování a obhospodařování operativní zásoby léčiv, obvazového materiálu, antidot apod.,
- sledování účinnosti uložených léčiv,
- zdravotnického materiálu pro zahraniční mise
- vývoje polní zdravotnické techniky a materiálu,
- katalogizace zdravotnického materiálu na principech kódování NATO,
- zákonných revizí zdravotnických přístrojů a techniky v oborech elektro a tlak.

REGIONÁLNÍ ÚŘADY VOJENSKÉ DOPRAVY PLZEŇ, PLZEŇ, LOMOUC,
HRADEC KRÁLOVÉ
Regionální úřady vojenské dopravy Plzeň, Olomouc a Hradec Králové jsou výkonnými
územními orgány vojenské dopravy Armády České republiky určené k dopravnímu zabezpečení
a operativnímu řízení vojenských přeprav a přesunů svazků, útvarů a zařízení Armády České
republiky, spojeneckých armád NATO a dalších armád cizích států po železniční, silniční síti
a na letištích v obvodu své působnosti na území ČR.

VETERINÁRNÍ ZÁKLADNA CHOTYNĚ
Veterinární základna je zařízení Armády České republiky určené k provádění výcviku
kynologů, velitelů čet a družstev psovodů a služebních psů pro všechny útvary a zařízení resortu
Ministerstva obrany a ostatních ozbrojených složek dle příslušných meziresortních smluv.
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Zpracovává programy výcviku psovodů a služebních psů a podílí se na tvorbě dalších
interních normativních aktů.

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÝ VETERINÁRNÍ ÚSTAV HLUČÍN
Ústřední vojenský veterinární ústav je odborným zařízením Armády České republiky. Přímo
zabezpečuje vojenské útvary a zařízení AČR a vojenské výcvikové prostory.

CENTRUM LETECKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY LÍNĚ
Centrum letecké záchranné služby (CLZS) je teritoriální útvar s celoarmádní působností.
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Je určeno k zajištění:
- plnění úkolů ve prospěch integrovaného záchranného systému vyplývající z meziresortní dohody;
- personálního zabezpečení MEDEVAC v taktické části polního odsunového systému;
- personálního zabezpečení STRATEVAC (pevná křídla) jako odborný doprovodný personál.

NEMOCNIČNÍ ZÁKLADNA HRADEC KRÁLOVÉ
Nemocniční základna vznikla na základě reformy ozbrojených sil k 1. lednu 2004
a je určena ke zdravotnickému zabezpečení mechanizovaných brigád v rámci plnění úkolů
brigádních úkolových uskupení. Velitelsky a odborně řídí 6. polní nemocnici, 7. polní nemocnici
a Odsunovou sběrnu raněných.
Polní nemocnice jsou logisticky samostatná zdravotnická zařízení AČR pro poskytování
zdravotnické péče na úrovni Role 2E-3. Jsou založeny na stavebnicovém systému s důrazem
na samostatnost jednotlivých jejich součástí. Pro rozvinutí využívají kombinovaný systém stanů
a kontejnerů. Všechny tyto prvky jsou řešeny s možností vzájemného propojení do funkčních celků,
které mohou pracovat i samostatně.
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POSÁDKOVÉ OŠETŘOVNY
Jsou teritoriálními zdravotnickými zařízeními určenými k:
-

zajištění primární péče pro útvary určené spádové oblasti,
zajištění krátkodobé hospitalizace vojáků v činné službě na lůžkové části,
zdravotnickému zabezpečení výcviku vojsk,
zásobování spádových útvarů zdravotnickým materiálem,
zabezpečování základního hygienického dozoru,
posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu činné služby,
provádění zdravotnické přípravy vojsk,
ve válečném stavu pokračují ve své činnosti s navýšeným lůžkovým fondem.

Akce „CIHELNA 2009“ se dále aktivně účastní i Společné síly AČR,
Velitelství Vojenské policie Olomouc, Vojenský historický ústav a Ředitelství
personální podpory Praha.
Společné síly
Společné síly jsou určeny k zajištění vytváření, přípravy, rotace a
rozpouštění úkolových uskupení určených pro řešení taktických nebo
operačně taktických úkolů na území České republiky i mimo něj a k plnění
dalších, zákony stanovených úkolů na teritoriu ČR.
Velitelství společných sil je dislokováno v Olomouci.
Struktura:
Podpůrný komplet společných sil:

Podpůrný komplet je určen k podpoře a zabezpečení činnosti zejména pozemních a
vzdušných sil v operacích, ve kterých budou působit.
Pozemní síly:
Pozemní síly jsou určeny k vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochraně komunikací,
objektů a prostorů mimo oblast přímé bojové činnosti, monitorování situace v přiděleném prostoru,
udržování klidu a pořádku a ochraně civilního obyvatelstva při mírových a jiných nestandardních
operací mimo území státu, posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů na území ČR
a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR.
Dále jsou určeny pro plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v národním a
aliančním rozsahu. Jejich organizace umožňuje vytváření potřebných úkolových uskupení pro
řešení taktických úkolů a operací částí nebo všemi silami pozemních sil, samostatně nebo v sestavě
aliančního uskupení na území ČR i mimo něj.
Při povodních v červenci roku 1997 a v roce 2002, které zasáhly značnou část území naší
republiky, se příslušníci pozemních sil významnou měrou podíleli na záchraně lidských životů a
majetku i při následné likvidaci škod způsobených povodněmi.
Vzdušné síly:
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Hlavním úkolem vzdušných sil AČR je zabezpečení nedotknutelnosti vzdušného prostoru
ČR, který vzdušné síly zajišťují v rámci NATINEADS a v případě potřeby prostředky národního
posilového systému protivzdušné obrany ČR. Kromě výše zmíněných skutečností plní vzdušné síly
nezastupitelnou úlohu při podpoře pozemních sil, zabezpečení mobility vojsk, možnosti provedení
rychlého manévru a zabezpečení úkolů přepravy.
V mírových podmínkách se vzdušné síly stanovenými silami a prostředky dále podílí na
plnění úkolů, vyplývajících z přijatých zákonů a meziresortních dohod.
Velitelství výcviku - Vojenská akademie:
Velitelství výcviku – Vojenská akademie (VeV-VA) je předurčena k zajišťování rozvoje
doktrinální soustavy v AČR, k organizaci a provádění základní, odborné a speciální přípravy,
kariérového vojenského vzdělávání a výcviku důstojníků, praporčíků a rotmistrů a přípravy
příslušníků aktivní zálohy, k zajišťování modernizace a rozvoje výcvikových zařízení VVP AČR,
simulačních a trenažérových technologií AČR a k plánování využití učebně výcvikových zařízení
pro výcvik jednotek a útvarů (svazků) druhů vojsk a sil AČR a NATO a vytváření podmínek
pro činnost součástí zahraničních armád. VeV-VA je resortním vzdělávacím a výcvikovým
zařízením (resortní školou) Ministerstva obrany ČR. V čele VeV- VA je velitel Velitelství
výcviku – Vojenské akademie (V VeV-VA).
Velitelství vojenské policie Olomouc
Velitelství Vojenské policie Olomouc je výkonným orgánem policejní
ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a
ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany v
rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii na území České republiky
vymezené obcemi s rozšířenou působností:
Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice,
Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice,
Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo, Židlochovice, Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český
Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín,
Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava,
Rýmařov, Třinec, Vítkov, Hranice, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice,
Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh, Česká Třebová, Králíky,
Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto,
Žamberk, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou,
Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm,
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín a Zlín.
Velitelství Vojenské policie Olomouc odpovídá mj. konkrétně za:
- zajišťování policejní ochrany vojenských újezdů Libavá a Březina,
- zajišťování policejní ochrany muničních základen.
Vojenský historický ústav
Jedná se o vědeckovýzkumné, muzejní a knihovní zařízení resortu
Ministerstva obrany.
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Jeho posláním je, ve smyslu platných legislativních norem, soustavně a cílevědomě
shromažďovat písemné a hmotné památky k dějinám našeho vojenství a armády, odborně o tyto
fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat a zpracovávat.
Výsledky této práce prezentuje VHÚ Praha jednak v muzejní a výstavní činnosti, dále v
archivní a knihovní službě, na vědeckých konferencích a seminářích, v knižních a časopiseckých
publikacích a v dalším servisu vojenským útvarům, ústavům a zařízením a ve službách veřejnosti.
Nedílnou součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jsou to Armádní muzeum
Žižkov, Letecké muzeum Kbely a Vojenské technické muzeum Lešany.
Ředitel VHÚ je přímo podřízen ministrovi obrany a je přímým nadřízeným ředitelů
jednotlivých odborů VHÚ Praha.
Ředitelství personální podpory
Je řídícím, odborným, metodickým a výkonným orgánem k realizaci
komplexu úkolů personalistiky v ozbrojených silách České republiky.
Jedná se zejména o oblast plánování potřeb a výstavby lidských zdrojů,
nábor a doplňování personálem, systemizaci služebních a pracovních míst, prosazování kariérního
řádu po jeho vydání, hodnocení profesních kvalit vojáků, vzdělávání, exploatace velitelské části
ISSP a personální evidence, podporu kvality života, personální podporu ozbrojených sil ČR v
operacích na území ČR i mimo ně a aliančních sil na území ČR v rámci plnění úkolů podpory
hostitelskou zemí (HNS).
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