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I. 

Charakteristika 

1) Předmětem tohoto metodického listu je v souladu s právními předpisy1 stanovit zásady 
spolupráce mezi kompetentními orgány Armády ČR nebo jiných armád (dále jen 
„armády“) a jednotkami v objektech a zařízeních armády v případě vzniku požárů, 
živelních pohrom a jiných mimořádných událostí. 

2) Ve smyslu tohoto metodického listu jsou použity následující pojmy: 
a) objekt armády- je to pro veřejnost uzavřený komplex budov a pozemků, který je 

označen jako „Vojenský prostor” a má zvláštní režim vstupu, 
b) zařízení armády- technika nebo budova v majetku armády s označením příslušnosti 

k armádě, např. vozidlo, letadlo nacházející se mimo objekt armády, tzn. pro veřejnost 
přístupném místě, 

c) vojenská hasičská jednotka - je to jednotka, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo 
obrany nebo armáda. Z hlediska druhu jednotky, v souladu s právními předpisy2, jde o 
„jednotku hasičského záchranného sboru podniku” nebo „jednotku sboru 
dobrovolných hasičů podniku”,  

d) orgán armády- odpovědný představitel armády vystupující jménem objektu nebo 
zařízení armády, např. správce vojenského prostoru, dozorčí důstojník, velitel 
vyšetřovacího vojenského orgánu na místě požáru nebo mimořádné události, obsluha 
zařízení armády vystupující jménem vlastníka, správce nebo uživatele objektu nebo 
zařízení. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

Objekty armády 

3) V objektech armády zasahují jednotky na vyžádání orgánu armády nebo na základě 
uzavřené dohody mezi HZS krajů a orgánem armády. Při ohlášení požáru jinou osobou se 
musí před výjezdem zkontaktovat s orgánem armády, který potvrdí nutnost výjezdu. 
Orgán armády je pro jednotky kontaktní osobou, která zajistí vyrozumění jednotky o 
všech zvláštnostech a nebezpečích3, která jsou spojena s objektem a přilehlém okolí 
zásahu jednotek. Uvedená osoba může být v souladu se zákonem vyzvána velitelem 
zásahu jednotek4 k osobní nebo věcné pomoci5 ze strany armády. Orgán armády není 
oprávněn ukládat veliteli zásahu úkoly. 

                                                 
1 Např. zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 247/2001 Sb.  
2 § 65 zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
3 § 6b písm. a) a h) zákona č. 133/1985 Sb. 
4 § 71 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. 
5 § 18 a § 19 zákona č. 133/1985 Sb. 
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4) Velení zásahu jednotek v objektu armády se řídí platnými právními předpisy6. Pokud 
působí v objektu armády vojenská hasičská jednotka, uplatňuje se při ustanovení funkce 
velitele zásahu pravidlo přednostního velení s ohledem na druh jednotek a druh vojenské 
hasičské jednotky. 

Zařízení armády 

5) Na zařízení armády zasahují jednotky na základě oznámení kteréhokoliv občana o požáru 
nebo jiné mimořádné události. Spolupráce orgánu armády s velitelem jednotky nebo 
velitelem zásahu se řídí stejným pravidlem jako v odstavci 3.  

6) Pokud orgány armády z různých důvodů uzavře pro veřejnost místo zásahu na zařízení 
armády, má jednotka právo vstupu k plnění svých úkolů. 

7)  Velitel zásahu při vzniku mimořádné události na zařízení armády koordinuje svůj postup 
s orgánem armády; pokud není tento orgán na místě, přivolá jej prostřednictvím územně 
příslušného operačního střediska HZS kraje.  

Společný zásah sil a prostředků armády mimo objekty a zařízení armády 

8)  Společným zásahem jednotek a vojenských hasičských jednotek nejsou dotčena pravidla 
řízení zásahu dle právních předpisů. 

9)  Vyčlení-li armáda pro potřebu hašení požáru nebo provádění záchranných prací síly a 
prostředky armády (dále jen „vyčleněné síly“), musí mít tyto vyčleněné síly určeného 
velitele, který je podřízen veliteli zásahu na místě zásahu. 

10) Pokud není velitel vyčleněným silám stanoven (např. jde o osádku vozu), zařadí je velitel 
zásahu do jednotky a stanoví jim tak velitele. 

11) Velitel zásahu vyčleněným silám: 
a) ukládá úkoly prostřednictvím jejich velitele a vyžaduje od něj informaci o počtu, 

vybavení a zabezpečení vyčleněných sil, popř. o činnosti, která by měla vliv na vznik 
škody při zásahu (způsobení škody zásahem, zranění vojáků), 

b) stanoví kontaktní stanoviště pro zahájení součinnosti a místo nasazení,  
c) stanoví takové úkoly, které odpovídají vybavení, osobním ochranným prostředkům 

vojáků a odbornosti a oprávnění k činnostem, které deklaruje jejich velitel, 
d) pro zabezpečení spojení stanoví způsob komunikace mezi velitelem zásahu a velitelem 

vyčleněných sil (např. spojkou s radiostanicí, signály, pravidelné relace telefonem). 

                                                 
6 Např. § 21 a § 22 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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III. 
Očekávané zvláštnosti 

12) Z hlediska zásahu v objektech a zařízeních armády je možné očekávat zejména nebezpečí 
výbuchu munice a trhavin, popř. přítomnost dalších nebezpečných látek.  

13) Vojenské újezdy mají složitou organizaci mezi cvičícími vojsky a správci vojenského 
újezdu a je nutno vyžadovat součinnost i se cvičícími vojsky. 

14) Objekty a zařízení armády mají různý stupeň utajení a je nutné dbát o zachování 
povinnosti mlčenlivosti hasičů po zásahu. 

15) Je třeba počítat s tím, že armáda používá jiné radiové frekvenční pásmo pro spojení než 
jednotky.  
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