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STRUKTURY ARMÁDY ČR
VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH
A JEJICH ÚKOLY
Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc.

Anotace:
AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační
prvky, které odrážejí změněné zdrojové podmínky vyčleňované vládou ČR.
Článek je informací o místě, úloze a poslání Velitelství společných sil a Velitelství sil podpory a výcviku v nové organizační struktuře AČR. Je předložena informace
o základní struktuře ozbrojených sil, se kterou mohou v letech 2007—2010 počítat představitelé strategického velení v ČR i v NATO.
¬¬¬
Úvod
Zásadní změna, která je vynucena změněnými zdrojovými podmínkami stanovenými pro AČR vládou a Parlamentem ČR je v tom, že musí dojít mimo jiné k redukci
operačních stupňů velení, a to sloučením pozemních, vzdušných a specializovaných sil
pod tzv. Velitelství společných sil. Z této skutečnosti pak vychází i organizace, poslání
a úkoly Velitelství sil podpory a výcviku a jejich podřízených složek.
1. Společné síly
Společné síly ( SpolS) jsou předurčeny účastnit se všemi silami v operaci společné obrany podle článku 5 Washingtonské smlouvy (WS) včetně případné mobilizace,
vytvořit a připravit k vyslání úkolové uskupení brigádního typu k operaci na prosazení
míru mimo čl. 5 WS (3000 osob) bez rotace – od roku 2007, nebo zdrojový ekvivalent
vzdušných sil – od roku 2010, vytvořit a připravit k vyslání úkolové uskupení praporního typu k operaci na podporu nebo udržení míru mimo čl. 5 WS (do 1000 osob)
s rotací, vytvořit a připravit k vyslání úkolového uskupení rotního typu k humanitární,
speciální nebo záchranné operaci mimo čl. 5 WS (do 250 osob), připravit jeden roj vrtulníků Mi-17 a organizovat přípravu jedné letky vrtulníků (4x Mi-17 a 8x Mi-24), vyčlenit
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určené síly k plnění úkolů NATINEADS, připravit k vyslání mobilní jednotku pasivních
sledovacích systémů (PSS) Věra S/M.
Organizační strukturu společných sil tvoří (obr. 1):
– Velitelství společných sil (obr. 2),
– Pozemní síly + společný komplet (obr. 3),
– Vzdušné síly (obr. 4),
– Specializované síly (obr. 5).
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Obr. č. 1: Makrostruktura společných sil v cílovém stavu
Velitelství společných sil
Velitelství společných si (VeSpolS) je určeno k zajištění plnění úkolů vyplývajících z vojensko-politických ambicí ČR podřízenými silami a prostředky. Vytváří
potřebná úkolová uskupení pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů, částí
nebo všemi silami, samostatně nebo v sestavě aliančního uskupení na území ČR i mimo
něj a k plnění dalších, zákony stanovených úkolů na teritoriu ČR.
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Obr. č. 2: Makrostruktura velitelství společných sil
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Velitelství společných sil je odpovědno za výstavbu a přípravu pozemních, vzdušných a specializovaných sil.
Je schopno:
– vytvořit taktické úkolové uskupení,
– ve válečně rozvinovaných OS ČR vytvořit a připravit k použití 1.md,
– udržovat součinnost s předurčenými velitelskými orgány NATO,
– efektivně plánovat, realizovat plánované a stanovené úkoly a využívat vyčleněné
zdroje,
– připravit a vyčlenit síly k zabezpečení NATINEADS a národního pohotovostního
systému,
– organizovat, řídit a zabezpečovat leteckou pátrací a záchranou službu (LPZS),
MEDEVAC, CSAR a leteckou přepravu osob a materiálu.
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Obr. č. 3: Pozemní síly v cílovém stavu
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Obr.č. 4: Vzdušné síly k 1. 1. 2007
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Obr. č. 5: Specializované síly v cílovém stavu
2. Síly podpory a výcviku
Síly podpory a výcviku jsou určeny:
– k zajišťování všeobecné personální, zdravotnické a logistické podpory pozemních, vzdušných a specializovaných sil při jejich účasti v operacích na teritoriu ČR
a v případě potřeby i mimo ně,
– k zabezpečení aliančních sil na území ČR v rámci plnění úkolů zabezpečení
ozbrojených sil hostitelskou zemí (Host Nation Support – HNS),
– k zabezpečení rozvoje doktrinální soustavy AČR, k výcviku i odborné přípravě
profesionálů a záloh,
– k zabezpečení spojení na teritoriu jak v míru, tak i za stavu ohrožení nebo válečného stavu.
Charakteristickými rysy těchto sil je, že se jedná o podpůrné prvky, jednotlivé
prvky jsou stacionární a struktura zahrnuje značné množství občanských zaměstnanců.
Základním úkolem sil podpory a výcviku je uspokojovat potřeby příslušníků
AČR, kterými jsou útvary a zařízení rezortu obrany.
K naplnění svého poslání bude vytvořena i potřebná organizační struktura, která
zahrnuje: (obr. 6)
– Velitelství sil podpory a výcviku (VeSPodV),
– Ředitelství logistické a zdravotnické podpory (ŘLZdrP),
– Ředitelství výcviku a doktrín (ŘVD),
– Základnu komunikačních a informačních systémů (ZKIS),
– Krajská vojenská velitelství (KVV),
– Hlavní doplňovací úřad (HDÚ),
– Územní vojenské správy (ÚVS),
– Prapor zabezpečení (przab),
– Regionální nanční odbor (RFO).
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Organizační struktura v současné době není konečná, ale bude se dále rozvíjet
v souladu se zpracovaným harmonogramem reformy OS ČR.
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Obr. č. 6: Makrostruktura sil podpory a výcviku v cílovém stavu
V průběhu roku 2004 vstoupí do sestavy:
Od 1.4.2004
– Ředitelství personální podpory (ŘPP),
– Posádkové hudby (PH) – 3x,
– Vojenská hudba MO (VH MO),
– Agentura vojenských informací a služeb (AVIS).
Od 1.7.2004
– Středisko bezpečnosti informací (StřBI).
Další organizační změny nastanou v roku 2005, kdy bude k 31. 12. 2005 zrušen
Hlavní doplňovací úřad a 35 Územních vojenských správ (v závislosti na ukončení
vojenské základní služby k 31. 12. 2004).
Síly podpory a výcviku mají být tedy plně připraveny zabezpečit svými silami
a prostředky všestrannou personální, logistickou a zdravotnickou podporu a vyčlenit
určené síly a prostředky na podporu jednotlivých prvků OS ČR při bojových operacích
podle článku 5 WS, operací mimo článek 5 WS a plnění úkolů vyplývajících ze zákonných ustanovení ČR.
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Velitelství sil podpory a výcviku (VeSPodV)
Je operačně taktické velitelství v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu
AČR. Jeho vytvořením bude jednoznačně vymezena odpovědnost za podporu ozbrojených sil ČR a bude vytvořen prostor pro koncepční a normotvornou činnost.
Bude se zejména podílet na zabezpečení všestranné podpory vojsk při jejich zasazení v rámci operace a společné obrany (v souladu s článkem 5 WS), v rámci operace na
prosazení, podporu a udržení míru nebo při poskytování humanitární pomoci či odstraňování následků katastrof.
Kromě toho se bude dále podílet na zabezpečení výcviku a přípravy jednotlivých
kategorií příslušníků OS ČR a ostatních pracovníků rezortu MO k plnění úkolů v jednotlivých operacích a bude zabezpečovat plnění úkolů HNS.
Ředitelství logistické a zdravotnické podpory (ŘLZdrP)
Je určeno k zajištění všestranné logistické podpory OS ČR v míru i v období krize
a bude odpovídat za zdravotnické zabezpečení OS ČR.
Hlavním úkolem je logistická podpora jednotek AČR na území ČR, ale i mimo
něj, zabezpečení zdravotnickým a veterinárním materiálem, poskytování lékařské péče
příslušníkům OS ČR, dále poskytovat logistickou a zdravotnickou podporu podle požadavků útvarů a zařízení OS ČR a řídit výkonné prvky.
Strukturu bude tvořit:
– Velitelství a štáb,
– Distribuční centrum,
– Ústřední sklad materiálu,
– Ústřední opravárenská základna,
– Vojenská ubytovací a stavební správa,
– Správa vojenské dopravy,
– Ústřední vojenská nemocnice,
– Posádkové ošetřovny,
– Ústřední veterinární ústav,
– Veterinární základna,
– Nemocniční základna.
Ředitelství personální podpory (ŘPP)
Odpovídá za všestrannou personální podporu OS ČR v míru i v období krize.
Bude řešit psychologickou, pedagogickou a sociologickou problematiku.
Hlavním úkolem je příprava standardů pro vzdělávací aktivity, organizace vysílání vojáků ke studiu, zpracování podkladů pro interní normativní akty týkající se průběhu služby vojenských profesionálů, vytváření podmínek pro realizaci sportovních
a kulturních programů, centrální provádění personálních analýz a zpracování statistických výstupů, výběr vojenského personálu a komunikace s veřejností.
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–
–
–
–
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Strukturu tvoří:
Ředitelství,
Odbor vzdělávání,
Odbor řízení kariér,
Odbor podpory kvality života,
Odbor personálních informací,
Odbor pro nábor personálu,
Historický ústav AČR.

Historický ústav bude odpovídat za uchování kulturně historických hodnot naší
armády.
Ředitelství výcviku a doktrín (ŘVD)
Plní úkoly rozvoje doktrinální soustavy AČR, základního výcviku, odborných
a speciálních kurzů a jazykové přípravy AČR. Bude plnit úkoly při přípravě a praktickém výcviku důstojníků, praporčíků a poddůstojníků organizovaných v souvislosti
s jejich kariérním růstem.
Hlavním úkolem je základní a specializovaný výcvik, základní výcvik specializovaných záloh, výcvik, příprava a kariérové vzdělávání na rezortní škole, jazyková
příprava AČR, rozvoj forem a metod výcviku a vzdělávání, tvorba výcvikových programů a norem, tvorba a rozvoj doktrinální soustavy v AČR, tvorba předpisů a implementace aliančních standardizačních norem, rozvoj, modernizace, údržba a plánování
využití výcvikových zařízení, mobilizační rozvinutí záloh OS ČR.
Strukturu tvoří:
– Velitelství a štáb,
– Vojenská akademie,
– Institut jazykové přípravy,
– Centrum simulačních a trenažérových technologií,
– Výcviková střediska,
– Vojenské výcvikové prostory,
– Pokusná dělostřelecká střelnice,
– Prapor zabezpečení.
Základna komunikačních a informačních systémů (ZKIS)
Je určena k zabezpečení spolehlivého spojení všech sil na teritoriu státu s odpovědností za provoz informačních systémů.
Jejím hlavním úkolem je zabezpečit nepřetržitý provoz a údržbu komunikačních
a informačních systémů na teritoriu ČR, provádět lokální dohled nad KIS, zabezpečit
nepřetržité rádiové spojení operačně taktických velitelství s GŠ, provádět lokální dohled
nad bezpečností KIS a zabezpečit poštovní služby pro operačně taktická velitelství.
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Strukturu tvoří:
Velitelství a štáb,
Středisko správy KIS,
Středisko podpory KIS,
Středisko provozu KIS – Čechy,
Středisko provozu KIS – Morava.
Středisko bezpečnosti informací (StřBI)

Je určeno pro zabezpečení a podporu činnosti vojsk AČR při kryptogracké
ochraně. Odpovídá za zpracování, kompletaci, evidenci, skladování a distribuci klíčových materiálů pro všechny kryptogracké systémy rezortu MO, provádí měření parazitního elektromagnetického pole a hodnocení účinnosti ochran proti němu, vyhodnocuje
návrhy bezpečnostních projektů a dokumentaci objektové bezpečnosti a zabezpečuje
kurýrní službu k přepravě a distribuci kryptograckého materiálu NATO.
Hlavním úkolem je realizovat ustanovení zákona, souvisejících vyhlášek NBÚ
a interních normativních aktů rezortu MO, plnit funkci rezortního orgánu pro řízení
kryptogracké ochrany utajovaných skutečností, provádět audit bezpečnostních funkcí
komunikační infrastruktury rezortu MO, provádět analýzy měření parazitního elektromagnetického pole a hodnotit účinnost ochran proti němu.
Strukturu tvoří:
– Velitelství a štáb,
– Oddělení KOUS,
– Oddělení bezpečnosti KIS a technických opatření,
– Oddělení implementace a certikace.
Krajská vojenská velitelství (KVV)
Jsou určena k zabezpečení spolupráce s teritoriálními civilními orgány při plnění
vojenských úkolů na teritoriu kraje, včetně zapojení do procesů krizového řízení. Územní
působnost je shodná s územím kraje a sídla KVV jsou umístěna v krajských městech.
Každé KVV bude mít k zabezpečení úkolů ochrany teritoria a poskytnutí pomoci při
krizových situacích strážní rotu.
Hlavním úkolem je plánovat opatření k řízení činnosti při krizových situacích na
teritoriu kraje, koordinovat činnost při nasazení vojsk, zabezpečit operační přípravu státního území, vést evidenci vojáků v záloze, zabezpečovat mobilizační doplnění OS ČR,
zabezpečovat ochranu vybraných objektů a poskytovat prostředky a osoby při evakuaci
obyvatelstva.
Agentura vojenských informací a služeb (AVIS)
Zabezpečuje vydávání periodických a účelových publikací, propagačních tiskovin, video a fotodokumentační tvorbu. Vytváří a poskytuje knihovní fond v oblasti
vojenství a zajišťuje prezentaci rezortu při významných a společenských akcích.
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Prapor zabezpečení (przab)
Logisticky zabezpečuje Velitelství sil podpory a výcviku a podřízená ředitelství.
Zajišťují skladové hospodářství pro výcvik a mírový život včetně všestranného (materiálního, dopravního) zabezpečení. Plní úkoly v oblasti plánování a provádění přesunů
osob a materiálu a úkoly v oblasti geograckého a topograckého zabezpečení.
Závěr
Společné síly a síly podpory a výcviku budou v letech 2007—2010 tvořit jádro
Armády České republiky a představovat její vojenské schopnosti. V souladu s koncepcí
profesionalizace armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil jsou ve změněných zdrojových podmínkách postupně budovány tak, jak informuje příspěvek.
Není možné vyloučit další změny, které budou následovat politická rozhodnutí a
reagovat na vývoj mezinárodní politické situace. To by však v letech 2004—2007 mělo
být vyřešeno uvnitř navržené struktury sil a v jejím poslání. Prezentované informace
mají strategický význam pro vedení následných úvah o možnostech reálného zabezpečení obrany České republiky a naplňování jejich ambicí po roce 2010.
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