KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ PARDUBICE
Krajské vojenské velitelství v Pardubicích vzniklo v roce 2003 reformou státní
správy, jako vojenský správní úřad a přebralo úkoly místních vojenských správ. Ve svém
územním obvodu vykonává státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních
právních předpisů. Plánuje a zabezpečuje mobilizační přípravy a provádění mobilizace a tuto
problematiku projednává s územními orgány státní správy a samosprávy.

Podílí se na personálním doplňování ozbrojených sil České republiky, organizuje
aktivity pro veřejnost s cílem prezentovat Armádu České republiky a zabezpečit nábor nových
zájemců o službu v ozbrojených silách. Pro tyto zájemce poskytuje poradenskou činnost,
včetně administrativního zabezpečení v případě podání žádosti o povolání do služebního
poměru vojáka z povolání.

Organizuje a realizuje opatření operační přípravy státního území a zvláštních prací
v územních obvodech. V bezpečnostní radě kraje nebo krizovém štábu kraje zabezpečuje
úkoly plánování a nasazování sil a prostředků Armády České republiky v součinnosti se
složkami Integrovaného záchranného systému a k plnění úkolů Policie České republiky.
Koordinuje síly a prostředky Armády České republiky nasazené v územním obvodu na
základě požadavků krizového štábu. Dále pak koordinuje logistickou podporu ozbrojených
sil jiných států působících v územním obvodu. Při řešení krizových situací vytváří operační
středisko pod operačním řízením rozvinutého společného operačního centra Ministerstva
obrany.
Zabezpečuje péči o válečné veterány, účastníky národního boje za osvobození,
vojenské důchodce a důchodce, bývalé občanské zaměstnance vojenské správy (včetně
rehabilitovaných) a spolupracuje s občanskými sdruženími, která sdružují tyto osoby v
územním obvodu.
Krajské vojenské velitelství také zodpovídá za nábor a výcvik roty Aktivních záloh
ozbrojených sil. Příslušníci roty 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 mohou být jednotky aktivních záloh na základě
rozhodnutí vlády nasazeny do akce. Jejich typickými úkoly jsou pomoc při živelných

pohromách a ostraha objektů důležitých pro obranu státu v případě zhoršení bezpečnostní
situace.

Krajské vojenské velitelství Pardubice se již od svého vzniku aktivně podílí na
spoluorganizaci Cihelny v Králíkách. Poprvé bylo jako hlavní organizátor Cihelny za Armádu
České republiky pověřeno jejím řízením v roce 2006 a podruhé v roce letošním.

