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Ú V O D  
 

Tento předpis stanovuje hlavní zásady zdravotnického zabezpečení 
výcviku příslušníků útvarů a zařízení Armády České republiky (AČR), 
jejich přepravy po železnici, pobytu ve vojenských výcvikových prostorech 
a zabezpečení akcí prezentujících AČR na veřejnosti, protože tyto 
vyjmenované činnosti byly identifikovány jako rizikové ve vztahu 
k ohrožení života a zdraví1).  

Předpis je určen všem příslušníkům a zaměstnancům AČR, kteří se 
podílejí na plánování a realizaci zdravotnického zabezpečení výcviku 
v rozsahu odborných prováděcích předpisů, všem vedoucím organizačních 
celků AČR (dále jen „velitel"), kteří odpovídají za plánování, organizaci 
a vedení výcviku a za dodržování obecných zásad péče o zdraví.  

Tento vojenský předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. Týmž 
dnem pozbývá platnosti vojenský předpis Zdrav-6-2, Zdravotnické 
zabezpečení výcviku, vydaný v roce 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1) 
Čl. 9 vojenského předpisu Vševojsk-2-9, Bezpečnostní opatření při výcviku. 



4 
 

 

 

 
 

  



5 
 

ČÁST PRVNÍ 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
 

Čl. 1 
 

(1) Zdravotnickým zabezpečením výcviku se rozumí zdravotnické 
zabezpečení výcvikových činností prováděných s technikou a dalším 
materiálem, případně další činnosti dle ustanovení tohoto předpisu, při 
kterých je zvýšené riziko úrazu nebo vážného ohrožení zdravotního stavu. 
Toto zabezpečení je realizováno určeným personálem, ve vyjmenovaných 
případech pak společně s nasazením zdravotnických odsunových 
prostředků. Povinností tohoto personálu je okamžité poskytnutí první 
pomoci a prvotní ošetření raněných a nemocných v průběhu výcviku 
a zajištění jejich transportu k definitivnímu lékařskému ošetření.   

 
(2) Personálem pro zdravotnické zabezpečení výcviku se pro potřeby 

tohoto předpisu považují zdravotničtí pracovníci (lékařští i nelékařští) 
s odbornou, zvláštní odbornou či specializovanou způsobilostí2) 
a nezdravotničtí pracovníci proškolení v certifikovaném kurzu Combat 
Lifesaver (CLS), kurzu první pomoci organizovaném u příslušného 
organizačního celku rezortu Ministerstva obrany České republiky nebo 
Českým červeným křížem. Výše uvedení pracovníci plní v podmínkách 
AČR funkci poskytovatelů první pomoci na vyžádání. 

 
(3) Zdravotnickými odsunovými prostředky se pro potřeby tohoto 

předpisu rozumí vozidla AČR určená k přepravě pacientů neodkladné péče 
vybavená obdobně jako vozidla zdravotnické dopravní služby nebo 
zdravotnické záchranné služby3). Pro potřeby tohoto předpisu se za 
pracovníka podílejícího se na zdravotnickém odsunu považuje řidič 
zdravotnického odsunového vozidla s náležitou zdravotnickou odbornou 
                                                 
2) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání 
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.  

3) Příloha k vyhlášce č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, 
poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními 
prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky. 
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způsobilostí4). Je zakázáno při zabezpečení výcviku spojovat funkci řidiče 
zdravotnického odsunového prostředku a dalšího zabezpečujícího 
personálu. Za zdravotnický odsunový prostředek se považuje 
i zdravotnický vzdušný odsunový prostředek, kterým se rozumí vojenské 
letadlo s příslušnou zdravotnickou zástavbou a zdravotnickým 
doprovodným personálem5). 

 
(4) Odsunovými prostředky se pak pro potřeby tohoto předpisu 

rozumí vozidla AČR, která nesplňují požadavky na odsunové prostředky 
zdravotnické, jsou určena k zabezpečení činností vyjmenovaných 
přílohou 1 tohoto předpisu a k přepravě raněných a nemocných, u nichž 
porucha zdraví nevyžaduje kontinuální poskytování zdravotní péče 
v průběhu transportu. Za odsunový prostředek se považuje i vzdušný 
odsunový prostředek, kterým se rozumí vojenské letadlo bez zdravotnické 
zástavby.  

 
(5) Zdravotnickou službou útvaru se pro potřeby tohoto předpisu 

považuje zdravotnický personál začleněný do organické struktury útvaru. 
 
(6) Zdravotnické zabezpečení výcviku se realizuje v souladu s plánem 

činnosti příslušných útvarů a zařízení AČR (dále jen „útvar") nebo plánem 
přípravy příslušného organizačního celku na výcvikový rok. Upřesňuje se 
v plánu činnosti útvaru na čtvrtletí, u praporů a oddílů se upřesňuje na 
měsíc. 

 
(7) Zdravotnické zabezpečení výcviku útvarů se přednostně plánuje 

s maximálním využitím vlastního personálu pro zdravotnické zabezpečení. 
 

                                                 
4) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších 
předpisů. 

5) Vyhláška č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace 
a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění pozdějších předpisů.  
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Čl. 2 
 
(1) Zdravotnické zabezpečení výcviku se provádí na základě rozkazu 

velitele a v souladu s přílohou 1 tohoto předpisu. Velitel ve svém rozkaze 
vždy stanoví: 
a) personál pro zdravotnické zabezpečení, 
b) odsunové, nebo zdravotnické odsunové vozidlo, je-li tímto předpisem 

požadováno, 
c) vojenské nebo civilní zdravotnické zařízení, do kterého budou v případě 

potřeby odsunuti ranění a nemocní vlastními silami a prostředky. 
 

(2) Příloha 1 stanoví minimální rozsah zabezpečení podle druhu 
výcviku. V odůvodněných případech může velitel v návaznosti na 
očekávané zhoršené podmínky výcviku (bezpečnostní, klimatické, 
geografické či hygienicko-epidemiologické) rozsah zabezpečení rozšířit 
podle doporučení zdravotnické služby útvaru nebo centra zdravotních 
služeb, do jehož péče je útvar přidělen. 

 
(3) Zdravotnické zabezpečení výcviku útvarů v podřízenosti ředitele 

speciálních sil se provádí v rozsahu a způsobem podle jeho nařízení 
v souladu s doporučením zdravotnické služby speciálních sil. 

 
(4) Jsou-li kapacity útvaru pro poskytnutí zdravotnického zabezpečení 

výcviku nedostatečné, předloží velitel písemný požadavek (příloha 2 
tohoto předpisu) příslušnému centru zdravotních služeb, do jehož péče je 
útvar přidělen (dále jen „centrum zdravotních služeb“) v dostatečném 
časovém předstihu, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce 
přecházejícího zabezpečení výcviku. 

 
(5) Nejsou-li kapacity centra pro zdravotnické zabezpečení výcviku 

dostatečné, postoupí náčelník příslušného centra zdravotních služeb 
požadavek podle odstavce 4 nadřízenému stupni. 

 



8 
 

(6) Velitele o schopnosti vyhovět jeho požadavku na zdravotnické 
zabezpečení vyrozumí zařízení, kterému byl požadavek předložen nebo 
postoupen podle čl. 2 odst. 4 nebo 5 do 25. dne kalendářního měsíce 
předcházejícího zabezpečení výcviku. 

 
(7) Každou změnu podmínek výcviku (zrušení výcviku, změna 

termínu výcviku, změna místa výcviku apod.) je velitel povinen 
příslušnému zařízení poskytujícímu zdravotnické zabezpečení neprodleně 
oznámit. 

 
Čl. 3 

 
(1) Řídícím výcviku se pro potřeby tohoto předpisu rozumí osoba 

odpovědná za přípravu, organizaci a provedení výcviku. Její určení 
zveřejňuje velitel ve svém rozkaze nebo organizačním nařízení. 

 
(2) Řídící výcviku je povinen vytvářet pro činnost personálu 

poskytujícího zdravotnické zabezpečení během výcviku potřebné 
podmínky. Po dobu výcviku je tento personál podřízen řídícímu výcviku. 

 
(3) Řídící výcviku je dále povinen 

a) určit stanoviště zabezpečujícího personálu v souladu s jeho požadavky 
mimo prostor ohrožený výcvikem. Stanoviště určí tak, aby zejména za 
nepříznivých hydrometeorologických podmínek nedošlo ke 
znehodnocení zdravotnického materiálu nebo techniky a ke snížení 
schopnosti zabezpečujícího personálu poskytovat první pomoc, 

b) zajistit spojení mezi cvičícími vojsky a zabezpečujícím personálem, 
c) během případného zdravotnického zásahu se podřídit rozhodnutím 

zabezpečujícího personálu, 
d) mít po celou dobu výcviku dostupné spojení (síť mobilních operátorů, 

nebo pevná telefonní linka) na zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) 
tak, aby na vyzvání byli dosažitelní pracovníci ZZS kvalifikovaní pro 
poskytování neodkladné přednemocniční péče - rychlá zdravotnická 
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pomoc (RZP), rychlá lékařská pomoc (RLP), letecká záchranná služba 
(LZS)6). Řídící před zahájením výcviku zkontroluje dostupnost tohoto 
spojení (dostupnost signálu sítě mobilních operátorů nebo funkční pevná 
telefonní linka) a příslušného místa pro předání pacienta do péče ZZS, 

e) respektovat rozhodnutí zabezpečujícího lékařského personálu 
o neschopnosti cvičícího k výcviku a z výcviku jej vyloučit. 

 
(4) Řídící výcviku odpovídá za kontrolu použití předepsaných 

osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných pomůcek 
cvičícími vojáky. Vojáky s nefunkčními ochrannými pomůckami 
z výcviku vyřadí nebo jim funkční ochranné pomůcky na místě vydá. 

 
Čl. 4 

 
Příslušný náčelník obvaziště nebo náčelník zařízení poskytujícího 

zdravotnické zabezpečení je povinen 
a) v souladu s čl. 2 včas informovat velitele o způsobu zabezpečení a jeho 

případných změnách (příloha 2), 
b) pro zdravotnické zabezpečení určit personální obsazení, materiální 

a technické vybavení, včetně způsobu likvidace nebezpečného odpadu7). 
V úvahu přitom bere náplň zaměstnání, počty zabezpečovaných osob, 
aktuální a předpokládanou hydrometeorologickou situaci a jiné 
specifické požadavky, 

c) předat veliteli požadavky na spojení, specifikovat požadavky na místo 
rozvinutí zdravotnického zabezpečení podle aktuální a předpokládané 
hydrometeorologické situace, počtu cvičících útvarů a jednotek (dále jen 
„jednotka"), 

d) podle místa výcviku určit zdravotnické zařízení pro případný odsun 
zraněných vlastními silami a prostředky, zajistit telefonický kontakt ke 
spojení s tímto zařízením (vždy na nejbližší pracoviště spádového centra 
zdravotních služeb, nejbližšího civilního poskytovatele neodkladné péče 
a spádovou vojenskou nemocnici). Při výcviku cizích vojsk nebo při 

                                                 
6) § 13 zákona č. 374/2011 Sb. 
7)  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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velkém počtu cvičících (plukovní nebo brigádní vyvedení), uskutečnit 
dohovor s daným zdravotnickým zařízením před zahájením výcviku 
s důrazem na ustanovení kontaktní osoby a spojení na ní pro včasné 
vyrozumění o mimořádné události a transportu zraněných do 
zdravotnického zařízení, místě jejich předání ve zdravotnickém zařízení, 
u cizích státních příslušníků o způsobu úhrady zdravotní péče, 

e) v případě taktického cvičení se podílet na zpracování příspěvku pro 
přílohovou část plánu taktického cvičení o způsobu zdravotnického 
zabezpečení. 

 
Čl. 5 

 
(1) Personál pro zdravotnické zabezpečení výcviku je povinen znát 

vzdálenost nejbližšího stanoviště RZP a vědět, kde je nejbližší stanovené, 
event. možné, místo pro přistání vrtulníku LZS. Dále je povinen vědět, kde 
se nachází nejbližší pracoviště centra zdravotních služeb, aby byl schopen 
bez prodlení zabezpečit co nejrychlejší transport pacienta k definitivnímu 
lékařskému ošetření. 

 
(2) Při všech druzích výcviku musí být po celou dobu jeho trvání 

personál určený ke zdravotnickému zabezpečení přítomen na určeném 
stanovišti. 

(3) Příslušníci z řad zabezpečujícího personálu se mohou aktivně 
zúčastnit výcviku (např. hodu ručním granátem), je-li tato činnost 
zveřejněna v rozkazu velitele před zahájením výcviku a je-li zajištěna 
kontinuita poskytování zdravotnického zabezpečení daného výcviku na 
požadované úrovni. 

 
Čl. 6 

 
(1) Při souběžném výcviku několika jednotek na vzájemně blízkých 

cvičištích (dovoluje-li to typ výcviku, terénní, hydrometeorologické 
a komunikační podmínky) velitel, který odpovídá za zdravotnické 
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zabezpečení výcviku jednotek na vzájemně blízkých cvičištích, může určit 
po dohovoru se zabezpečujícím personálem jeho stanoviště tak, aby bylo 
možno poskytnout ošetření do deseti minut všem cvičícím jednotkám. 

 
(2) Velitel zabezpečí spojení mezi řídícími výcviku všech cvičících 

jednotek a personálem určeným ke zdravotnickému zabezpečení. 
 
(3) Při souběžném výcviku jednotek různých útvarů na vzájemně 

blízkých cvičištích může, za podmínek uvedených v čl. 6 odst. 1, určit 
stanoviště zabezpečujícího personálu náčelník obvaziště či zařízení, 
poskytujícího zdravotnické zabezpečení. O tomto způsobu zdravotnického 
zabezpečení je povinen informovat velitele všech dotčených jednotek.  

 
(4) V případě zásahu na některém cvičišti, je tomuto cvičišti příslušný 

řídící výcviku povinen zajistit přerušení výcviku na všech ostatních 
cvičištích. 

 
(5) Při odsunu zraněného nebo nemocného bez možnosti dále 

poskytovat odpovídající zdravotnické zabezpečení se výcvik na nezbytně 
nutnou dobu přeruší nebo zruší. 
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ČÁST DRUHÁ 

ORGANIZACE ZDRAVOTNICKÉHO ZABEZPE ČENÍ VÝCVIKU 
 

Hlava I 

Zdravotnické zabezpečení taktického cvičení 
 

Čl. 7 
 

Zdravotnické zabezpečení taktických cvičení jednotek je poskytováno 
na základě rozkazu velitele v souladu s přílohou 1 tohoto předpisu. 

 
Čl. 8 

 
Způsob zdravotnického zabezpečení je upřesněn v přílohové části 

plánu cvičení a určuje 
zejména: 
a) zdravotnické prvky a rozsah poskytovaného zabezpečení podle návrhu 

příslušného odborného orgánu zdravotnické služby, 
b) místo zdravotnických prvků v sestavě pro přesun a jejich rozmístění 

v průběhu cvičení, 
c) zdravotnická zařízení (vojenská i civilní), do kterých se ranění 

a nemocní odsunují vlastními silami a prostředky, 
d) hygienicko-protiepidemická opatření během cvičení, 
e) způsob zabezpečení spojení. 

 
Čl. 9 

 
V průběhu cvičení poskytuje personál určený pro zdravotnické 

zabezpečení první pomoc, zdravotní služby v rozsahu svého oprávnění8), 

                                                 
8) § 11 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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kompetencí9) a objektivních podmínek. Pravidelně kontroluje dodržování 
základních hygienicko-protiepidemických opatření. 

 
Čl. 10 

 
(1) Počty ošetřených a závažné změny zdravotního stavu cvičících 

dokládá během cvičení personál určený pro zdravotnické zabezpečení 
řídícímu výcviku zpravidla denně v  čase dle nařízení velitele, v závažných 
případech neprodleně (např. při úmrtí, těžkém úrazu nebo vážném zhoršení 
zdravotního stavu vyžadujícího hospitalizaci). 

 
(2) Pokud personál pro zdravotnické zabezpečení výcviku poskytne 

v průběhu výcviku ošetření raněnému či nemocnému, je povinen o tom 
jednoduchou písemnou formou informovat registrujícího vojenského 
poskytovatele10) s důrazem na čas, rozsah a okolnosti vedoucí k ošetření, 
(např. formou „Výměnného listu"). 

 
Čl. 11 

 
Nemocní a ranění vojáci, kterým nelze poskytnout potřebný rozsah 

ošetření na místě, se odsunují prostředky ZZS, nebo vlastními, do 
zdravotnických zařízení určených v plánu cvičení. 

 
Hlava II 

Zdravotnické zabezpečení střeleb a výcviku s výbušninami 
 

Čl. 12 
 

Při střelbách ze zbraňových systémů, házení ručních granátů, 
leteckých střelbách, výcviku s výbušinami a municí, ničení výbušin, ničení 

                                                 
9) Zákon č. 95/2004 Sb., a vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 
10) § 4 odstavec 1 vyhlášky č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými 

poskytovateli, ve znění pozdějších předpisů.   
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nevybuchlé munice a pyrotechnických průzkumech jsou velitelé povinni 
organizovat zdravotnické zabezpečení v souladu s přílohou 1 tohoto 
předpisu. 

 
Hlava III 

Zdravotnické zabezpečení výcviku  
s radioaktivními a toxickými látkami 

 
Čl. 13 

 
(1) Výcvik jednotek s radioaktivními a toxickými látkami se 

zabezpečuje dle rozkazu velitele, v návaznosti na typ výcviku, v souladu 
s přílohou l tohoto předpisu. 

 
(2) Zdravotní způsobilost vojáků k výcviku s radioaktivními 

a toxickými látkami se v souladu s platnou legislativou11) posuzuje v rámci 
vstupních, pravidelných nebo  mimořádných pracovnělékařských prohlídek 
u příslušného poskytovatele pracovnělékařských služeb12). 

  
(3) Orgán veřejné ochrany zdraví13) stanoví na základě vyhodnocení 

rizik spojených s výcvikem rozsah a lhůty pracovnělékařských prohlídek 
před a po ukončení výcviku. 

 
(4) Voják před zahájením výcviku předloží odesílajícímu veliteli 

a řídícímu výcviku platný posudek o zdravotní způsobilosti k práci 
vystavený na základě uvedené pracovnělékařské prohlídky. Pokud je po 
ukončení výcviku nutné provedení výstupní pracovnělékařské prohlídky, 
předloží voják potvrzení o jejím absolvování veliteli, který jej na ni 
odeslal. 

 

                                                 
11) § 54 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.   
12) 

Čl. 3 RMO č. 24/2014 Věstníku Ministerstva obrany, Pracovnělékařské služby v resortu Ministerstva 
obrany. 

13) § 83 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.   
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Čl. 14 
 
Zabezpečující zdravotnický personál je mimo povinnosti uvedené 

v čl. 5 povinen: 
a) seznámit se s plánem výcviku a zejména s tím, které radioaktivní 

a toxické látky se při výcviku použijí, 
b) zkontrolovat, zda jsou na cvičišti k dispozici antidota a dekontaminační 

prostředky v potřebném množství a kvalitě podle počtu cvičících, 
c) znát postupy první pomoci při zasažení toxickými nebo radioaktivními 
látkami, 
d) mít k dispozici zdravotnické odsunové vozidlo s řidičem, které je 

vybavené zdravotnickou technikou a dalším materiálem minimálně 
v rozsahu odpovídajícímu vozidlu RLP k poskytnutí lékařské první 
pomoci14), 

e) podle aktuální hydrometeorologické situace a stupně fyzické zátěže 
stanovit maximální délku používání ochranných oděvů, 

f) lékařský personál je oprávněn vyloučit z výcviku vojáky, jejichž 
okamžitý zdravotní stav nedovoluje další používání ochranné masky 
nebo ochranného oděvu, 

g) po ukončení výcviku před opuštěním cvičiště zjistit dotazem okamžitý 
zdravotní stav cvičících vojáků. 

 
Hlava IV 

Zdravotnické zabezpečení výcviku v překonávání  
vodních překážek a potápění 

 
Čl. 15 

 
(1) Výcvik jednotek v překonávání vodních překážek a potápění se 

zabezpečuje dle rozkazu velitele v návaznosti na druhu výcviku v souladu 
s přílohou l tohoto předpisu. 

 

                                                 
14) Část II. A přílohy k vyhlášce č. 296/2012 Sb.  
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(2) Velitel rozšíří rozsah a způsob zdravotnického zabezpečení nad 
rámec přílohy 1 tohoto předpisu dle doporučení řídící skupiny velitele, 
zabezpečující přípravu a provedení výcviku v překonávání vodní překážky, 
nebo řídícího potápěčských prací15) při výcviku v potápění na základě 
vyhodnocení rizik při plánování překonávání vodní překážky, 
nebo potápěčských operací. 

 
(3) Zdravotní způsobilost vojáků k výcviku v překonávání vodních 

překážek, včetně výcviku se záchranným dýchacím přístrojem a na 
Univerzálním cvičišti jízdy tanku pod vodou, nebo potápění se v souladu 
s platnou legislativou16) posuzuje v rámci vstupních, pravidelných nebo 
mimořádných pracovně-lékařských prohlídek, u příslušného poskytovatele 
pracovně-lékařských služeb17). 

 
(4) Voják před zahájením výcviku předloží řídícímu výcviku platný 

posudek o zdravotní způsobilosti k práci vystavený na základě uvedené 
pracovně lékařské prohlídky. Pokud je po ukončení výcviku nutné 
provedení výstupní pracovnělékařské prohlídky18), předloží voják potvrzení 
o jejím absolvování veliteli, který jej na ni odeslal. 

 
Čl. 16 

 
(1) Personál pro zdravotnické zabezpečení výcviku je mimo 

povinnosti uvedené v čl. 5, povinen účastnit se výcviku záchranné 
a vyprošťovací skupiny, není-li tím ohrožena kontinuita poskytování 
zdravotnického zabezpečení na požadované úrovni dle čl. 2 odst. 2. 
Příslušníci personálu pro zdravotnické zabezpečení výcviku, kteří 
neabsolvují kompletní výcvik záchranné a vyprošťovací skupiny, nemohou 
zabezpečovat výcvik v překonávání vodní překážky a potápění. 
                                                 
15) Čl. 1 odst. 1 písm. d) vojenského předpisu Žen-24-6, Vojenské potápění. 
16) § 54 zákona č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
17) Čl. 3 RMO č. 24/2014 Věstníku Ministerstva obrany. 
18) § 13 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), 
ve znění vyhlášky č.436/2017 Sb. 
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(2) Lékařský personál je oprávněn vyloučit z výcviku vojáky, jejichž 

okamžitý zdravotní stav nedovoluje další pokračování ve výcviku. 
 

Hlava V 

Zdravotnické zabezpečení při výcviku v řízení motorových vozidel 
a vozidel ozbrojených sil 

 
Čl. 17 

 
(1) Při provádění výcviku v řízení motorových vozidel a vozidel 

ozbrojených sil (dále jen „vozidel"), vyprošťování, samovyprošťování, 
vlečení a nakládání na přepravní prostředky jsou velitelé povinni 
organizovat zdravotnické zabezpečení v rozsahu stanoveném přílohou 1 
tohoto předpisu. 

 
(2) Při praktickém výcviku řidičů v údržbě a konstrukci vozidel se 

zdravotnické zabezpečení organizuje v rozsahu dle rozhodnutí velitele na 
základě doporučení zdravotnické služby útvaru nebo centra zdravotních 
služeb pouze v případech, kdy se jedná o výcvik se zvýšeným rizikem. 

 
(3) Při výcviku mimo pozemní komunikace (v terénu) je řídící 

výcviku povinen znát zeměpisné souřadnice Global Position System (GPS) 
místa výcviku, k usnadnění přivolání prostředků integrovaného 
záchranného systému. 

 
(4) Zdravotnické zabezpečení výcviku řidičů v překonávání vodních 

překážek a nakládání na železniční přepravní prostředky se řídí 
příslušnými články tohoto předpisu. 
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Hlava VI 

Zdravotnické zabezpečení přepravy po železnici 
 

Čl. 18 
 

(1) Přímé zdravotnické zabezpečení příslušníků přepravy po železnici 
organizuje na základě rozkazu velitele zdravotnická služba 
přepravovaných útvarů, nebo příslušné centrum zdravotních služeb 
v souladu s přílohou 1 tohoto předpisu. 

 
(2) Při stanovení způsobu zdravotnického zabezpečení přepravy je 

nezbytné zohlednit předpokládané hydrometeorologické podmínky, riziko 
infekčních onemocnění, omezené možnosti využít zabezpečení 
hostitelským státem (Host Nation Support) v průběhu přepravy a uzavřené 
mezinárodní dohody. 

 
Čl. 19 

 
Při organizaci zdravotnického zabezpečení přepravy určí velitel 

v souladu s přílohou 1 tohoto předpisu: 
a) zdravotnické zabezpečení nakládacího a vykládacího prostoru, 
b) složení zdravotnické části přepravy a přidělení k jednotlivým 
přepravám, 
c) místa odsunu raněných a nemocných, 
d) zabezpečení přepravy zdravotnickým materiálem v dostatečném 

množství k  poskytování první pomoci. 
 

Čl. 20 
 

Před přepravou personál pro zdravotnické zabezpečení poučí 
přepravovanou jednotku (stravování, omrzliny, pitný režim atd.). 
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Čl. 21 
 

Zdravotnické zabezpečení nakládacího a následně i vykládacího 
prostoru provádí jedna skupina zabezpečujícího personálu se 
zdravotnickým vozidlem, a to při dodržení podmínky, kdy v nakládacím 
prostoru je naložena jako poslední, do vykládacího prostoru se následně 
odesílá s první přepravou tak, aby ve vykládacím prostoru byla vyložena 
jako první. V  prostoru vykládky provede orientační kontrolu zdravotního 
stavu přepravovaných. 

 
Čl. 22 

 
Personál pro zdravotnické zabezpečení odpovídá za zdravotnické 

zabezpečení přepravy až do ukončení vykládání. Je-li to třeba, organizuje 
na plánovaných zastávkách odsun nemocných a raněných ve spolupráci 
s příslušným zdravotnickým zařízením. 

 
Čl. 23 

 
(1) Personál pro zdravotnické zabezpečení je podřízen veliteli 

přepravy. Je-li určen lékař přepravy, je odborně nadřízeným ostatním 
příslušníkům zabezpečujícího personálu. 

 
(2)  Personál pro zdravotnické zabezpečení odpovídá za: 

a) zdravotnické zabezpečení nakládání a vykládání přepravy, 
b) poskytování první pomoci a zdravotních služeb v rozsahu svého 

oprávnění19), kompetencí20) a objektivních podmínek během přepravy, 
c) hygienický dozor během přepravy (ubytovací prostory, přípravna stravy, 

proviantní sklad, kontrola a ošetření používané vody). 
 

                                                 
19) § 11 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
20) Zákon č. 95/2004 Sb., a vyhláška č. 55/2011 Sb.  
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Čl. 24 
 

Při výskytu infekčního (epidemického) onemocnění vyrozumí 
personál pro zdravotnické zabezpečeni cestou nadřízeného Vojenský 
zdravotní ústav, nebo jiný určený orgán hygienicko-protiepidemického 
zabezpečení a nemocní jsou při plánované zastávce vyřazeni z přepravy. 

 
Čl. 25 

 
(1) Při přepravě na území České republiky vojenská zdravotnická 

služba na vyžádání velitele přepravy zabezpečí na plánovaných zastávkách 
přepravní kapacity k odsunu nemocných a raněných do zdravotnických 
zařízení. 

 
(2) Při přepravách přes území jiných států se zdravotnické 

zabezpečení řeší v souladu s mezinárodními dohodami. 
 

Hlava VII 

Zdravotnické zabezpečení pobytu vojsk ve výcvikových prostorech 
 

Čl. 26 
 

Pobyt vojsk, která cvičí ve vojenských výcvikových prostorech, se 
zabezpečuje na základě rozkazu velitele v souladu s přílohou 1 tohoto 
předpisu. 

 
Čl. 27 

 
(1)  Osoba, kterou určil náčelník obvaziště nebo příslušného zařízení 

poskytujícího zdravotnické zabezpečení, se zúčastňuje průzkumu a výběru 
místa určeného pro rozmístění a ubytování jednotek (základny, tábory 
apod.).  
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(2)  Informace o konkrétní hygienicko-epidemiologické situaci v místě 
cvičení získává od Vojenského zdravotního ústavu. Podle výsledků 
rekognoskace a získaných informací navrhne potřebná hygienicko- 
-protiepidemická opatření. 

 
Čl. 28 

 
Na základě výsledků rekognoskace, vyhodnocení klimatických 

charakteristik, aktuální a předpokládané hydrometeorologické situace 
a v souladu s rozhodnutím velitele zpracuje zabezpečující personál plán 
zdravotnického zabezpečení. Tento plán, který je součástí plánu cvičení, 
zpravidla obsahuje: 
a) místo rozvinutí prvků zdravotnického zabezpečení, 
b) rozsah poskytované pomoci, 
c) zdravotnická zařízení, kam se budou odsunovat ranění a nemocní 

vlastními silami a prostředky, 
d) dosažitelnost lékařské pomoci v době volna a ve dnech pracovního 
klidu, 
e) hygienicko-protiepidemická opatření, 
f) spojení. 

 
Čl. 29 

 
(1) Velitel vyvedení odpovídá za: 

a) čistotu v tábořišti, 
b) nezávadné shromažďování tuhých odpadů a jejich včasný odvoz, 
c) dezinfekci záchodových sedadel a klik (úchytů) dveří záchodů, 
d) zabezpečení sprchování vojáků, 
e) zásobování pitnou vodou jen z ověřených zdrojů, 
f) vyčištění a dezinfekci prostředků pro přepravu a skladování pitné vody. 

 
(2) K zabezpečení činností uvedených v odstavci 1 určuje velitel 

příslušníky jednotky, nebo je vyžaduje cestou nadřízeného stupně či 
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smluvně u civilní organizace. V tábořištích, kde nejsou stacionární toalety, 
je velitel povinen zabezpečit mobilní toalety v součinnosti se střediskem 
obsluhy výcvikového zařízení. 

 
Čl. 30 

 
Personál pro zdravotnické zabezpečení vykonává v rámci běžného 

hygienického dozoru kontroly proviantní oblasti (skladování 
potravinových surovin, přípravy stravy, hygienického stavu polní kuchyně 
a jídelny) a kontroly dodržování hygienických opatření pro přepravu pitné 
vody. Na základě aktuální situace (např. hydrometeorologické situace) 
stanovuje další potřebná hygienická opatření v oblasti ochrany zdraví 
vojáků. 

 
Hlava VIII 

Zdravotnické zabezpečení záchranné a výsadkové přípravy 
 

Čl. 31 
 

(1) Velitel je povinen realizovat zdravotnické zabezpečení 
v návaznosti na typ výcviku v souladu s přílohou 1 tohoto předpisu. 

 
(2) Výjimku tvoří výcvikové akce konané ve prospěch nebo ve 

spolupráci s integrovaným záchranným systémem nebo veřejné akce 
(prezentace AČR na veřejnosti), na kterých zdravotnické zabezpečení 
provádí smluvní poskytovatel ZZS21). 

 
Čl. 32 

 
Zabezpečující zdravotnický personál vykoná v den výsadkové 

a záchranné přípravy kontrolu zdravotního stavu výsadkářů (cvičících) 
formou dotazu na zdravotní stav. Kontrola se uskutečňuje podle 

                                                 
21) § 8 zákona č. 374/2011 Sb.  
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dokumentace k záchranné a výsadkové přípravě, kterou předložil řídící 
výcviku, a sledují se při ní zjevné změny v emočním stavu podle vnějšího 
vzhledu a chování. Za účast na prohlídkách odpovídá řídící výcviku. 

 
Čl. 33 

 
(1)  Personál pro zdravotnické zabezpečení na základě kontroly 

zdravotního stavu výsadkářů potvrzuje schopnost každého výsadkáře 
(cvičícího) svým podpisem do dokumentace k výsadkové a záchranné 
přípravě. 

 
(2) Výsadkář, který se nedostavil k prohlídce nebo není ze zdravotních 

důvodů schopen výsadkovou a záchrannou přípravu absolvovat, je 
z výcviku vyřazen. 

 
(3) Potvrzení o způsobilosti k výsadkové a záchranné přípravě podle 

odstavce 1 platí jeden den. 
 

Hlava IX 

Zdravotnické zabezpečení služební tělesné přípravy 
 

Díl 1 
Tělesná příprava 

 
Čl. 34 

 
Za zdravotnické zabezpečení základní a speciální tělesné přípravy 

odpovídá velitel a organizuje jej v návaznosti na typ výcviku v souladu 
s přílohou 1 tohoto předpisu. 
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Čl. 35 
 

Nezdravotničtí pracovníci, kteří vykonávají zdravotnické zabezpečení 
tělesné přípravy, musí být proškolení v certifikovaném kurzu CLS, nebo 
kurzu první pomoci organizovaném příslušným organizačním celkem 
rezortu Ministerstva obrany ČR či Českým červeným křížem a mít 
dostupné prostředky k poskytování laické první pomoci. Za účast na 
proškolení v rámci zdravotnické přípravy vojsk odpovídá velitel. 

 
Čl. 36 

 
Tělesná příprava osob s oslabeným zdravotním stavem se uskutečňuje 

v souladu s platným normativním výnosem22) podle odborných pokynů23) 
a doporučení24) jejich ošetřujícího lékaře. Tělesnou přípravu těchto osob 
řídí tělovýchovný pracovník. Povoluje ji velitel ve svém rozkazu. 

 
Díl 2 

Výběrová tělesná příprava 

 
Čl. 37 

 
Výběrová tělesná příprava se ve všech organizačních formách 

zdravotnicky zabezpečuje na základě rozkazu velitele v souladu 
s přílohou 1 tohoto předpisu. 
 

Čl. 38 
 

U akcí, které se konají za účasti diváků, organizuje velitel 
zdravotnické zabezpečení podle části čtvrté tohoto předpisu. 
  

                                                 
22) Čl. 109 NVMO č. 12/2011 Věstníku Ministerstva obrany, Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva 

obrany. 
23) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby. 
24) § 2 odstavec 1 vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. 
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Hlava X 

Zdravotnické zabezpečení letové přípravy 
 

Čl. 39 
 

Zdravotnické zabezpečení letové přípravy a průběhu létání se realizuje 
na základě rozkazu velitele dle jeho předcházejícího požadavku silami 
a prostředky spádově příslušného centra zdravotních služeb v souladu 
s přílohou 1 tohoto předpisu. 

 
Čl. 40 

 
Zdravotnické zabezpečení letové přípravy organizuje místně příslušný 

náčelník centra nebo jím určený lékař, který je po celou letovou směnu 
dostupný na spojení a připraven dostavit se na pracoviště do 120 minut od 
povolání. Současně je povinen: 
a) při předletové přípravě: 

1. seznámit se s úkoly letové akce, 
2. poučit nelékařský zdravotnický personál zařazený do pozemní SAR, 
3. zkontrolovat připravenost zdravotnického odsunového prostředku 

a dalších prostředků zdravotnického zabezpečení letové směny, 
4. uskutečnit předletovou lékařskou prohlídku u všech studentů pilotního 
oboru, 
5. uskutečnit předletovou lékařskou prohlídku u pilotů, kteří se podílejí 

na provedení letů státní a vojenské důležitosti, 
6. u příslušníků letové směny, kteří pociťují jakékoli odchylky od pocitu 

plného zdraví a výkonnosti a přihlásí se na příslušném pracovišti 
centra zdravotních služeb, rozhodnout o způsobilosti nebo 
nezpůsobilosti k zaměstnání, 

b) v průběhu létání: 
1. koordinovat neodkladnou pomoc leteckému personálu na letišti 

a rovněž posádkám letadel, které nouzově přistály nebo nouzově 
opustily letadlo, 
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2. spolupracovat s příslušnou vyšetřovací komisí podle zásad uvedených 
v platném předpisu25). 
 

 
 
 
 

  

                                                 
25) RMO č. 13/2016 Věstníku Ministerstva obrany, Bezpečnost letů.  
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ČÁST TŘETÍ 

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPE ČENÍ VOJÁK Ů  
V ZÁLOZE VE SLUŽB Ě 

 
Čl. 41 

 
Za zdravotnické zabezpečení pravidelného vojenského cvičení, 

nebo  dobrovolného vojenského cvičení, anebo služby v operačním 
nasazení (pro účely tohoto předpisu dále jen „vojenská činná služba")26) 
vojáků v záloze ve službě odpovídá velitel, jemuž jsou tito vojáci 
v průběhu vojenské činné služby podřízeni. Zdravotnické zabezpečení 
samotného výcviku se realizuje v návaznosti na jeho typ v souladu 
s přílohou 1 tohoto předpisu. Vojákům v záloze ve službě se v průběhu 
vojenské činné služby poskytuje zdravotnické zabezpečení ve stejném 
rozsahu jako vojákům z povolání. 

 
Čl. 42 

 
(1) Provedení vstupních a výstupních prohlídek vojáků v záloze ve 

službě k posouzení zdravotní způsobilosti absolvovat vojenskou činnou 
službu vyžaduje velitel podle čl. 2 tohoto předpisu analogicky ke 
zdravotnickému zabezpečení výcviku. 

 
(2) Zdravotní způsobilost vojáků v záloze ve službě absolvovat 

vojenskou činnou službu posuzuje určený lékař centra zdravotních služeb 
při nástupu k výkonu vojenské činné služby27) a výsledek prohlídky 
zaznamená do zdravotní dokumentace vojáka v záloze ve službě. 

 
(3) Vojáka v záloze v činné službě, který řídícímu výcviku oznámí 

zdravotní problémy, řídící výcviku odesílá k lékařskému vyšetření. 
 

                                                 
26) § 1 a 12 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.   
27) § 9 vyhlášky č. 357/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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(4) Před propuštěním z vojenské činné služby absolvují vojáci 
v záloze ve službě stejnou lékařskou prohlídku jako při nástupu k výkonu 
vojenské činné služby28). Výsledek prohlídky se zaznamenává do zdravotní 
dokumentace vojáka v záloze ve službě. 

 
(5) Rozsah vstupní a výstupní prohlídky vojáka v záloze ve službě 

stanoví právní předpis29). 
Čl. 43 

 
Při nástupu na vojenské cvičení, při kterém se voják v aktivní záloze 

účastní nebo podílí na zabezpečování akcí k propagaci ozbrojených sil na 
veřejnosti30), lékařskou prohlídku nahrazuje písemné prohlášení vojáka 
v aktivní záloze, že od doby posledního vyšetření lékařem vojenského 
poskytovatele zdravotních služeb, se jeho zdravotní stav nezměnil. 
V případě, že ke změně zdravotního stavu došlo, provede se prohlídka 
podle čl. 42 odst. 2 tohoto předpisu. 

 
Čl. 44 

 
Vojáci v záloze ve službě jsou povinni mít u sebe při výkonu vojenské 

činné služby platný průkaz zdravotní pojišťovny a stanoví-li to právní 
předpis, také potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových 
vozidel. 

 
Čl. 45 

 
Dojde-li ke změně zdravotního stavu, která podmiňuje změnu 

zdravotní způsobilosti vojáka v záloze vykonávat vojenskou činnou službu, 
provede přezkumná komise u příslušného krajského vojenského velitelství, 

                                                 
28) § 12 vyhlášky 357/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
29) § 9 a 12 vyhlášky č. 357/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
30) § 1 a 2 zákona č. 585/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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na základě podnětu lékaře vojenského poskytovatele zdravotních služeb, 
s tímto vojákem přezkumné řízení31). 

 
  

                                                 
31)   § 22 vyhlášky č. 357/2016 Sb. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPE ČENÍ PREZENTACE ARMÁDY 
ČESKÉ REPUBLIKY NA VE ŘEJNOSTI 

 
Čl. 46 

 
Zdravotnické zabezpečení akcí prezentujících AČR na veřejnosti 

ve  vojenském areálu nebo vojenském výcvikovém prostoru poskytuje 
vojenská zdravotnická služba, nebo smluvní poskytovatel ZZS32). 

 
Čl. 47 

 
Zdravotnické zabezpečení se realizuje na základě rozkazu velitele, 

v souladu s přílohou 1 tohoto předpisu. Vždy se musí uvážit charakter akce 
(sportovní, koncert, dětský den, náboženská shromáždění, jiné společenské 
události), počty zabezpečovaných osob, klimatické charakteristiky, 
aktuální a předpokládaná hydrometeorologická situace. 

 
Čl. 48 

 
Při plánování se v rámci rekognoskace terénu a místa pořádání akce 

mapují rizikové faktory terénu, možnosti vzniku míst s nebezpečnou 
koncentrací účastníků akce, stavební rizika prostředí atd., která budou mít 
vliv nejen na počty nasazených zdravotnických prostředků, ale i na jejich 
technické parametry a jejich rozmístění v areálu akce. 

 
Čl. 49 

 
Pro odsun raněných vlastními silami a prostředky z prostoru akce se 

stanovují vždy minimálně dvě trasy. Velitel odpovídá za to, že se jejich 
průjezdnost před začátkem akce fyzicky prověří. 

 

                                                 
32)   § 8 zákona č. 374/2011 Sb.   
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Čl. 50 
 

U akcí, které se konají mimo vojenský areál nebo vojenský výcvikový 
prostor, se zdravotnické zabezpečení organizuje v součinnosti s orgány 
ZZS příslušného kraje. Jejímu vedení je nutné akci, v návaznosti na její 
charakter nebo při předpokládaném počtu účastníků vyšším než 500 osob, 
nahlásit s minimálně dvouměsíčním předstihem33). 

 
Čl. 51 

 
U akcí s předpokládaným počtem účastníků vyšším než 1000 osob má 

velitel povinnost uskutečnit dohovor se zdravotnickým zařízením určeným, 
podle čl. 2 odst. 1 písm. c) tohoto předpisu, pro odsun raněných 
a nemocných vlastními silami a prostředky, s důrazem na ustanovení 
kontaktní osoby a spojení na ní pro včasné vyrozumění o mimořádné 
události a  transportu zraněných do zdravotnického zařízení a místě jejich 
předání ve zdravotnickém zařízení. 

 
Čl. 52 

 
U akcí s předpokládaným počtem účastníků vyšším než 5000 osob se 

rozvinuje obvaziště (dále jen „Role 1“) vybavené stanem s kapacitou 
8 lůžek, lékařem a čtyřmi sestrami či záchranáři, kde lze provádět 
krátkodobé pozorování postižených. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33) Bod 1. obecných doporučení při nasmlouvání zdravotnického zabezpečení z jiných zdrojů než ZZS, podle 

doporučení k Zdravotnickému zajištění kulturních a sportovních akcí vydaném Českou lékařskou 
společností JEP Společnostmi urgentní medicíny a medicíny katastrof.  
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Příloha 1 
 

Minimální rozsah zdravotnického zabezpečení výcviku 
 

 Druh zabezpečovaného 
výcviku 

 
Požadavek na 
zdravotnické 
zabezpečení 
zdravotnickým 
personálem 
 

Požadavek 
na 
zabezpečení 
nezdravot. 
personálem 
(CLS, 
pracovník 
s kurzem 
první 
pomoci) 

Vozidlo 

 
 
Poznámka 

 
Lékař 

Nelékařský 
zdravotnický 

personál  
(zdravotní sestra, 

záchranář) 

 

1. 
Házení ručních granátů – 
obranný účinek, útočný účinek 

 S, Z  Zdravotnické 
Telefonní 
spojení na IZS 

2. 
Střelby ze zbraňových 
systémů 
s ráží do 20 mm 

  CLS Odsunové 
Telefonní 
spojení na IZS 

3. 
Střelby ze zbraňových 
systémů 
s ráží nad 20 mm 

 S, Z  Zdravotnické 
Telefonní 
spojení na IZS 

4. 
Střelby z minového vrhače 

 
 S, Z  Zdravotnické 

Telefonní 
spojení na IZS 

5. 

Výcvik pyrotechniků s ostrou 
municí a výbušninami 
v odborných kurzech 
ve školícím zařízení 

 S, Z  Zdravotnické 
Telefonní 
spojení na IZS 

6. 

Výcvik s ostrou ženijní municí 
a výbušninami, minování, 
ničení výbušnin a nevybuchlé 
munice (hromadné ničení) 

 S, Z  Zdravotnické 
Telefonní 
spojení na IZS 

7. 
Provádění pyrotechnických 
průzkumů 

 
 

S, Z  Zdravotnické 
Telefonní 
spojení na IZS 

8. Výcvik s toxickými látkami L S, Z  
Zdravotnické 
(RLP) 

Telefonní 
spojení na IZS  
Antidota 

9. 
Výcvik se simulátory 
a radioaktivními látkami 

 S, Z  Zdravotnické 
Telefonní 
spojení na IZS 

 

10. 

 Překonávání vodních překážek –
plavbou, hlubokým broděním
tanků a pásových obrněných 
vozidel, plavbou obrněných 
vozidel, včetně nácviku 
vyprošťování 

 
 
 

S, Z  Zdravotnické 

Hyperbarické 
minimum, 
v AČR zajišťuje 
ÚLZ, nebo kurz 
první pomoci 
při 
potápěčských 
nehodách 
Telefonní 
spojení na IZS 

11. 

 Překonávání vodních překážek –
jízdou tanků a obrněných 
vozidel pod vodou, včetně 
nácviku vyprošťování 

L S, Z  
Zdravotnické 
(RLP) 

Hyperbarické 
minimum, 
v AČR zajišťuje 
ÚLZ, nebo 
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certifikovaný 
kurz 
hyperbarické 
(potápěčské) 
medicíny   
Telefonní 
spojení na IZS 

12. 

 Výcvik v potápění – při 
ponorech do hloubky více jak 
40 metrů, nebo s plánovanými 
dekompresními výstupy 

 

L S, Z  Zdravotnické 

Hyperbarické 
minimum, 
v AČR zajišťuje 
ÚLZ, nebo 
 certifikovaný 
kurz 
hyperbarické 
(potápěčské) 
medicíny,  
Telefonní 
spojení na IZS 

13.  Výcvik v potápění – ostatní 
 

 
 

pracovník 
s kurzem 

první 
pomoci 

Odsunové 
 

Hyperbarické 
minimum, 
v AČR zajišťuje 
ÚLZ, nebo kurz 
první pomoci 
při 
potápěčských 
nehodách 

14. 
 Výcvik na elektrocentrálách 
a energocentrech 

 
 

 
 

 
 
 

Telefonní 
spojení na IZS 

15. 
 Přeprava po železnici – do tří 
dnů a méně než 200 osob 

 
  CLS 

 
 

Telefonní 
spojení na IZS 

16. 

 Přeprava po železnici – nad tři 
dny a méně než 200 osob, nebo 
méně než 3 dny a více než 200 
osob 

 
 

S, Z  
 
 

Telefonní 
spojení na IZS 

17. 

 Přeprava po železnici – více než 
3 dny a více než 200 osob 

L S, Z  
 
 

Telefonní 
spojení na IZS, 
Lůžkový oddíl 
pro nemocné a 
raněné 

18.  Nakládání na železnici 
 

 
S, Z  

Zdravotnické 
 

Telefonní 
spojení na IZS 

19. Pobyt ve VVP – do 100 osob   CLS Odsunové 
Telefonní 
spojení na IZS 

20. 
 

Pobyt ve VVP – nad 100 osob  S, Z  Zdravotnické 
Telefonní 
spojení na IZS 

21. 
Taktická příprava 

 
 

 
 
 

CLS Odsunové 
Telefonní 
spojení na IZS 

22. 
 

Výcvik v řízení vozidel 
v terénu (mimo pozemní 
komunikace), vyprošťování 
a samovyprošťování, vlečení 
a nakládání na přepravní 
prostředky (mimo železnice) 
 

 
 

 
CLS Odsunové 

Telefonní 
spojení na IZS 
Znalost GPS 
souřadnice 
místa výcviku 
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23. 

Výcvik v řízení vozidel na 
pozemních komunikacích 
(včetně pozemních 
komunikací ve vojenských 
výcvikových prostorech 
a posádkových řidičských 
cvičištích, kluzných plochách, 
komerčních centrech bezpečné 
jízdy a jiných obdobných 
komerčních zařízeních)  

    
Telefonní 
spojení na IZS 

24. 
Výsadková příprava: seskoky 
ve dne, výsadky z přízemního 
letu 

 S, Z 
 

 
Zdravotnické 

Telefonní 
spojení na IZS 

25. 
Výsadková příprava: seskoky 
v noci, do vody, seskoky 
v rámci taktických cvičení 

L 
 

S, Z 
 

 Zdravotnické 
Telefonní 
spojení na IZS 

26. 

Výsadková příprava: 
slaňování z vrtulníku 
a záchranné činnosti, FAST 
ROPE, FRIES 

  CLS Odsunové 
Telefonní 
spojení na IZS 

27. Základní tělesná příprava  
 
 

CLS, 
pracovník 
s kurzem 
první 
pomoci 

 
 

Telefonní 
spojení na IZS 

28. 
Praktické kontroly z tělesné 
přípravy 

 
 
 

CLS, 
pracovník 
s kurzem 
první 
pomoci 

 
 

Telefonní 
spojení na IZS 

29. 

Speciální tělesná příprava – 
vojenské lezení ve cvičném 
přírodním terénu nebo na 
přírodních překážkách, 
cvičných umělých stěnách, 
budovách a na jiných umělých 
překážkách (JAKUB, 
trenažéry), základy přežití 

  

CLS, 
pracovník 
s kurzem 
první 
pomoci 

Odsunové 
Telefonní 
spojení na IZS 

30. 
Speciální tělesná příprava – 
boj zblízka, pěší přesuny, 
přesuny na sněhu a ledu 

  

CLS, 
pracovník 
s kurzem 
první 
pomoci 

 
Telefonní 
spojení na IZS 

31. 
Speciální tělesná příprava – 
vojenské plavání 

 
 

 
 

 

CLS, 
pracovník 
s kurzem 
první 
pomoci 

Odsunové 
 

Telefonní 
spojení na IZS 

32. 
Výběrová tělesná příprava – 
sportovní den, krátkodobé 
a dlouhodobé soutěže a ostatní 

 
 

 

CLS, 
pracovník 
s kurzem 
první 
pomoci 

 
 
 

Telefonní 
spojení na IZS 

33. 
Výběrová tělesná příprava – 
armádní sportovní hry 
a přebory 

 S, Z  
Zdravotnické 

 
Telefonní 
spojení na IZS 

34. 
Předletová příprava – lety 
státní a vojenské důležitosti, 
studenti 

L   Odsunové 

Telefonní 
spojení na IZS 
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35. 
Asistence letů státní 
a vojenské důležitosti 

L S, Z  Zdravotnické 
Telefonní 
spojení na IZS 

36. 
Letecké střelby 
a bombardování, 
protiletadlové střelby 

 
 

S, Z  Zdravotnické 

Telefonní 
spojení na IZS 

 

37. Letová akce34)  S, Z  Zdravotnické 
Telefonní 
spojení na IZS 

38. 
Akce na veřejnosti nad 500 
osob 

1x L 2x S, Z  
Zdravotnické 
1xRLP+1xRZ
P 

Telefonní 
spojení na IZS 

39. 
Akce na veřejnosti nad 5000 
osob 

2xL 6x S, Z  
Zdravotnické 
2x (RLP) 

Telefonní 
spojení na IZS 

40. 
Akce na veřejnosti – na 
každých dalších 10 000 osob 
1xL, 2xS,Z, 1xRLP +1x RZP 

1xL 2xS,Z   
Zdravotnické 
1xRLP+1xRZ
P 

Telefonní 
spojení na IZS 

41. 
  Dětské tábory organizované 

AČR 
 S, Z  Odsunové 

Telefonní 
spojení na IZS 

 
  

                                                 
34) Čl. 12 vojenského přepisu Let 1-4, Inženýrská letecká služba.  
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Příloha 2 
Vzor žádosti o zdravotnické zabezpečení výcviku 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPE ČENÍ VÝCVIKU                                                                                             
měsíc/rok 

          

          

datum 

čas 
od místo výcviku VÚ/VZ řídící lékař zdrav.(sestra) řidič Pozn. 

čas 
do druh výcviku dislokace tel. kontakt 

tel. 
kontakt tel. kontakt vozidlo VPZ Pozn. 

1.4.2018 09.00 ŽC Pražačka 6624 
rtm. Novák 

Milan 
nrtm. Novotná 

Hana 
čet. Procházka 

Jan 
Číslo řádku 
přílohy 1 

12.00 
ničení 

výbušnin Bechyně 777 666 111 973 100 101 WV Transporter 
212-
111 

změna 
vyhrazena 
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Příloha 3 
Seznam použitých zkratek 

 
AČR Armáda České republiky 

CLS Combat Lifesaver 

ČR Česká republika 

GPS Global Position System 

IZS Integrovaný záchranný systém 

L Lékař 

LZS Letecká záchranná služba 

RLP Rychlá lékařská pomoc 

RZS Rychlá zdravotnická pomoc 

S Sestra 

SAR Search And Rescue 

ÚLZ Ústav leteckého zdravotnictví 

VVP Vojenský výcvikový prostor 

Z Záchranář 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

ŽC Ženijní cvičiště 
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