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Realizace výstavby
Armády České republiky

Úvod

1. Základní cíl a  úkoly realizace výstavby profesionální AČR,               

2. Stav realizace výstavby profesionální AČR,

- Profesionalizace,

- Organizační struktura,

- Modernizace výzbroje, techniky a materiálu,

- Řízení výstavby  

3. Stav plnění úkolů Armádou České republiky

Závěr
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Rozhodující dokumenty výstavby
Armády České republiky

• Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených 
sil ČR (schválená vládou ČR 13. listopadu 2002) 

• Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených 
sil ČR přepracovaná na změněný zdrojový rámec (schválená
vládou ČR 12. listopadu 2003)
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Cíle reformy

• budování efektivního systému bezpečnosti a obrany České
republiky komplexem schopností minimálně potřebné struktury 
ozbrojených sil České republiky ke snižování rizik, které
vyplývají z hrozeb,
• vybudování malé, moderní, mobilní a vycvičené armády, svými 
schopnostmi srovnatelné s armádami ostatních členských států
NATO,
• zrušení základní služby,
• vybudování profesionální armády,
• sladění výstavby, rozvoje a funkce armády s ekonomickými 
zdroji, které stát může k zabezpečení AČR vynakládat ,
• zabezpečení plnění politicko-vojenských ambicí ČR.
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Základní úkoly

• bránit území ČR s maximálním využitím systému kolektivní
obrany;
• zabezpečit účast v operacích mimo území ČR silami 
předurčenými pro operace pod vedením NATO, EU a jiných 
organizací a pro koaliční operace, zabezpečit střežení vzdušného 
prostoru ČR;
• zabezpečit přijetí sil NATO;
• zabezpečit splnění úkolů při nevojenských ohroženích ČR a 
úkolů vyplývajících z platných zákonů ČR.
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Horizonty výstavby AČR

Zahájení prací na reformě ..…………………..

Stanovení cílů a principů ………………..…….

Předložení ucelené Koncepce vládě ………..

Schválení Koncepce vládou ……………..……

Zahájení realizace reformy ……………………

Schválení revidované Koncepce (s ohledem 
na změněný zdrojový rámec) vládou ………

Naplnění počátečních operačních schopností 
OS ……………………………………………………..

Dosažení cílových operačních schopností OS 

29. 4. 2002

12. 11. 2003

31. 12. 2006

14. 5. 2001

29. 8. 2001

2010+

13. 11. 2002 

1. 1. 2003 
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Etapy reformy

I. ETAPA  2002 - 2004
II. ETAPA  2005 - 2006

III. ETAPA  2007 - 2008
IV. ETAPA  2009 - 2012
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Etapy reformy
I. etapa - zahájení reformy.
• organizační a dislokační změny,
• zpracování prvního funkčního střednědobého plánu,
• zahájení akvizičního procesu modernizačních projektů
- ve výstavbě základen pozemních a vzdušných sil, 
- v zavedení nového T-72,
- v zavedení nového nadzvukového letounu,   

• ukončení základní služby a zahájení profesionalizace OS ČR,
• zavádění outsourcingu,    
• zpracování koncepcí rozvoje všech druhů vojsk a služeb do roku 
2012 – 2015,
• stanovení specializace - OPZHN, PSS, zdravotnictví.
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Etapy reformy
II. etapa (současná) - etapa stabilizace.
• dosažení počátečních operačních schopností k 31.12.2006, 
• obnovení péče o materiál a techniku vytvořením systému 
technického a výzbrojního zabezpečení,
• výchovu vojáka profesionála,
• postupný výcvik jednotek,
• zahájení obnovy letadlového parku dopravního letectva,
• pokračovací výcvik pilotů letky nadzvukových letounů a plnění
úkolů ostrahy vzdušného prostoru.
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Počáteční operační schopnosti OS 
ČR (do 31. 12. 2006)

vytvoření brigádního úkolového uskupení (velitelství jedné mb, 
mechanizovaných praporů, určených jednotek dělostřelectva, protivzdušné   
obrany, vrtulníkového letectva, průzkumu, elektronického boje, chemické a 
biologické ochrany, ženijního, logistického, zdravotnického a policejního 
zabezpečení) - bez rotace

nebo 
vytvoření praporního úkolového uskupení - s rotací 
vytvoření praporu chemické ochrany a mobilních prvků 
biologické ochrany,

vytvoření mobilní jednotky pasivních sledovacích systémů
vytvoření předurčených sil a prostředků dopravního  letectva
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Etapy reformy

III. etapa - dosažení počátečních operačních schopností. 
• výcvik ve větších celcích (brigádách) a zejména při 
součinnostních cvičeních pozemních a vzdušných sil,
• zavádění nových technologií a techniky do armády 
s důrazem na kolové transportéry a NATS,
• dostavba pozemních a leteckých základen,
• dosažení cílového stavu transformace personálu 
(vojáků i o.z.).
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Etapy reformy

IV. etapa - dosažení cílových operačních schopností. 

• připravenost všech základen PozS a VzS,

• připraveno divizní uskupení, 

• dosažení cílových operačních schopností,

• dosažení plné interoperability,

• zahájení realizace vize roku 2020 –2025. 
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Proces profesionalizace

Realizován ve dvou rovinách: 

· nábor profesionálů z občanů nebo vojáků;

· personálními opatřeními s vojáky z povolání v rámci AČR;
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Vojenské školství
VA Brno

VSŠ Vyškov

VSŠ Brno

VLA JEP H. Králové

Vojenský obor UK 
FTVS Praha

VVŠ PV Vyškov

Vojenská konzervatoř 
Roudnice n/L

STŠ MO M. Třebová

Universita obrany

Brno, Vyškov, Hr. Králové

1.1.2004 1.9.2004 31.8.2006 31.8.2008

VSŠ M. Třebová

zrušit

zrušit

zrušit

reorganizovat

beze změn 
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Základní členění sil dle stupňů 
pohotovosti

- síly vysoké připravenosti - do 90 dnů; (jednotky 
vyčleněné do sil rychlé reakce NATO, případně sil rychlé
reakce EU, které budou připraveny do 5 - 30 dnů); 

- síly nižší připravenosti - do 180 dnů; 

- síly dlouhodobě vytvářené - nejdříve za 365 dnů (budou 
vytvářeny mobilizačně). 
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Struktura ozbrojených sil ČR k 5. 10. 2005
MO

Přímo podřízené
útvary a součásti MO

VPVKPR

Velitelství sil podpory a výcviku

Pozem. síly

4. brn KVV
(14)

Velitelství společných sil

UO Brno

Vzduš. síly Komplet SpS

7. mb

102. pzpr

21. zTL

23. zVrL

25. plrb

31. brchbo

104.zabpr

14.blogp

Stř.CIMIC/
PSYOPS

15.žzb

13. db

24. zDL

ŘeLogZdrP ŘeVD PPÚZ

VA

VZ

ÚJP

Zabz

CSTT

34. zKIS53.CPS EB

ŘePP

ANP OS

RFO
(9)

VH (4),
VUS

Hradní stráž

ZLog
(4)

RÚ CVD
(3)

NemZ

Vet. zař.
(2)

POš

CLZSDC

ÚZdrZ

StřOVZ
(4)

101.spojpr

26. bVŘPz

ÚVZÚSL

22. zL

OZL

VHÚ

VS (3)

StřBI 

przab
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Cílová struktura ozbrojených sil ČR
MO

Přímo podřízené
útvary a součásti MO

VPVKPR

Velitelství sil podpory a výcviku

Pozem. síly

4. brn KVV
(14)

Velitelství společných sil

UO Brno

Vzduš. síly Komplet SpS

7. mb

102. pzpr

21. zTL

23. zVrL

25. plrb

31. brchbo

zabpr

14.blogp

Stř.CIMIC/
PSYOPS 

15.žzb

13. db 24. zDL

ŘeLogZdrP ŘeVD PPÚZ

VA

VZ

ÚJP

Zabpr

CSTT

34. zKISCPSEB

ŘePP

VHÚ

RFO
(8)

VH (4),
VUS

Hradní stráž

ZLog
(4)

RÚ CVD
(3)NemZ

Vet. zař.
(2)

POš

CLZSDC

ZdrZ

StřOVZ
(5)

spojpr

26. bVŘPz ÚVZÚ

SL

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU



18

Modernizace výzbroje, techniky         
a materiálu

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

• naplněnost výzbrojí, technikou a materiálem (VTM) 
• zajišťování nové VTM,
• snižování a likvidace nadpočetné VTM,
• využití outsourcingu,
• výstavba integrovaných základen, 
• budování efektivního systému logistiky,
• modernizace AČR v závislosti na finančních možnostech 
resortu MO a ČR.
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Řízení výstavby
PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

• úloha Generálního štábu AČR, 
• koncepce rozvoje druhů sil,
• změny v souladu s usnesením vlády ČR,
• odpovědnost řídících funkcionářů integrovaného MO,
• cílevědomé, transparentní a hospodárné využívání finančních 
prostředků,
• výstavba a rozvoj systému velení a řízení.
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Úkoly OS ČR 
vyplývající ze zákonných a smluvních norem

Úkoly OS ČR 
vyplývající ze zákonných a smluvních norem

• být připravena k obraně ČR proti vnějšímu 
napadení,

• být připravena k plnění úkolů, které vyplývají
z mezinárodních smluvních závazků o společné
obraně proti napadení,

Základní úkol – zákon č. 219/1999Sb, o ozbrojených silách ČR

Armáda České republiky je základem OS ČR a musí naplnit 
úkoly:
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Použití AČR při nevojenských ohroženích 
(v rámci IZS)

Použití AČR při nevojenských ohroženích 
(v rámci IZS)

• k plnění úkolů PČR při zajišťování ochrany státních hranic 
nebo k plnění úkolů služby pořádkové policie a ochranné
služby, 

• k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných 
závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné
majetkové hodnoty nebo životní prostředí,

• k leteckému monitorování pohromy a monitorování radiační a 
chemické situace,

• k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské
techniky,

• k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany,
• k zabezpečení letecké zdravotnické dopravy,
• k zajištění letecké služby pátrání a záchrany,
• k zabezpečení letecké přepravy humanitární a zdravotnické

pomoci,
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Další úkoly Armády České republikyDalší úkoly Armády České republiky
PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

• ke střežení objektů důležitých pro obranu 
státu,

• k letecké přepravě ústavních činitelů,
• k zabezpečení letecké činnosti pro vlastní

potřeby,
• k zabezpečení přepravy na základě rozhodnutí

vlády.

Armádu lze použít (§ 14 zákona č. 219/1999 Sb.):
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Armáda České republikyArmáda České republiky

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

A. Být připravena k účasti v operacích společné
obrany
Operace společné obrany se mohou vyznačovat 
nejrůznějšími formami a intenzitou. Tomu bude 
odpovídat i rozsah možné účasti AČR.

• Operace společné obrany vysoké intenzity
• Operace společné obrany nízké intenzity

Vojenská strategie České republiky - upřesnění a rozpracování
úkolů vyplývajících ze zákonných a smluvních norem
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Armáda České republiky - pokračování

Z hlediska rozsahu krizových situací se může jednat 
o následující operace:
• Operace na prosazení míru
• Operace na podporu nebo udržení míru
• Humanitární a záchranné operace

B. Být připravena k použití při řešení krizových 
situací v zahraničí

Uchování schopnosti na území ČR při vyslání sil do zahraničí:
• NATINADS
• HNS
• ochranné a asistenční operace na území ČR

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU
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Armáda České republiky - pokračování

Armáda může být použita v následujících operacích:
• Operace k ochraně vzdušného prostoru,
• Operace k ochraně objektů důležitých pro obranu ČR,
• Asistenční operace na podporu Policie ČR,
• Asistenční operace na podporu Integrovaného 

záchranného systému, 

C. Použití ozbrojených sil při ochranných a asistenčních 
operacích na území ČR

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU
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Meziresortní smlouvy a dohody            
v oblasti IZS  a PČR

Rámcová smlouva mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem 
obrany o spolupráci v oblasti IZS;
Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi GŘ HZS ČR 
a GŠ AČR;
Dohoda mezi MV a MO k provedení nařízení vlády ze dne 
17.prosince 2003 č. 13/2004 Sb., o povolání vojáků AČR k 
plnění úkolů PČR při radiačních haváriích na jaderných 
elektrárnách (700 vojáků);
Dohoda mezi MV a MO k provedení nařízení vlády ze dne 15. 
prosince 2004 č. 677/2004 Sb., o povolání vojáků AČR k 
plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2005 
do 31. prosince 2005 (200 vojáků).
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Jednotky vyčleňované pro NATO

MOBILNÍ JEDNOTKA 
PASIVNÍCH SLEDOVACÍCH SYSTÉMŮ

Od
2005 2006 2007 2008 2010

MECHANIZOVANÝ PRAPOR

ROTA SPECIÁLNÍCH SIL

MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA

2009

1

1

1

MECHANIZOVANÝ PRAPOR 1

1

Útvar, jednotka

1
1) 2)

Poznámka: 1) Pro operace na vynucení míru

2) Podle DPQ
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Vyčlenění sil pro NATO – pokračování

1111Národní tým pro zabezpečení a řízení přeprav

11Četa Vojenské policie

111Modul EOD/151. žpr

111Prvek PSYOPS 

111Velitelství 311. prrchbo

11Ženijní stavební rota/151. žpr
11Rota předsunuté podpory/141. záspr
11Polní nemocnice 

1111Četa CIMIC

1Tým pro zabezpečení a řízení přeprav

1Velitelství 141. záspr

222Čety OPZHN 

3333Mobilní laboratoře 

20092008200720062005Útvary, jednotky
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Jednotky vyčleňované pro NATO - pokračování

Mi-24                                     23.zVrL

Mi-17                                      23.zVrL

20072006 2008 2009 2010

2

4 6

An-26  ve prospěch zdrav. evak. 24.zDL

MiG-21 / Gripen v systému NATINADS 21.zTL

VZDUŠNÉ SÍLY Od

4 8

1

2005
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Dotazy ?

PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU


