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Slintavka a kulhavka patří k nejnakažlivějším vi-
rovým infekcím na světě. Nejčastěji se nemoc objevuje 
u ovcí, prasat a hovězího dobytka.

Aktivace  
protinákazového týmu

Na postižené místo je okamžitě povolán veteri-
nární lékař, který po  vyšetření zvířat vyslovuje pode-
zření na NN. Domněnku je potřeba rychle laboratorně 
potvrdit. Pokud by taková skutečnost nastala, okamži-
tě přicházejí na řadu neodkladná opatření s upřesně-
ním pohotovostního plánu a  ohlášením na  Krajskou 

veterinární správu. Mezitím se aktivuje zásahový 
protinákazový tým, posílený o osoby a materiál k de-
kontaminaci osob. Následovali by je odborníci veteri-
nární zásahové skupiny doplnění o skupinu laboratorní 
diagnostiky s  pojízdnou veterinární mikrobiologickou 
laboratoří.

„Ačkoliv řešení krizových situací tohoto typu 
není prioritním úkolem vojenských veterinářů, spo-
lečná příprava se Státní veterinární službou je v rám-
ci společného nasazení prostředků Integrovaného 
záchranného systému nezbytná,“ zdůrazňuje ředitel 
Vojenského veterinárního ústavu plukovník Vladimír 
Žákovčík.

Když útočí 
SLAK

Vojenští veterináři nacvičovali se Státní veterinární správou postupy 
a komunikaci při vyhlášení krizové situace po vypuknutí nebezpečné nákazy

Na území České republiky se vyskytla epidemie nebezpečné nákazy (NN) 
slintavky a kulhavky (SLAK). Nebezpečná nákaza se šíří rychle, proto 
jsou do  ohniska nákazy povoláni vojenští specialisté s polní laboratoří. 
Místo je nutné okamžitě označit a zajistit. Pravidlem bývá okruh tří kilometrů. 
Zatím jen cvičně. Ve vojenském újezdu Boletice proběhlo součinnostní cvičení 
„Nákaza 2016“ Vojenského veterinárního ústavu Agentury vojenského 
zdravotnictví a určených složek Státní veterinární služby ČR.

plukovník Vladimír Žákovčík
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Identifikace  
do několika hodin

Na místo dorazila z Hlučína polní laboratoř Vo-
jenského veterinárního ústavu. Tento modul slouží pro 
vyšetřování vzorků, a to jak potravin, klinických vzorků, 
tak i vzorků z prostředí.

„Používáme metodu polymerázové řetězové 
reakce PCR, kdy je vzorek zpracován během 45 minut 
na  přístroji Real PCR a  do  další hodiny je znám vý-
sledek,“ vysvětluje major Pavel Branich, veterinární 
lékař Vojenského veterinárního ústavu  Hlučín, který 
před časem působil v  mikrobiologické laboratoři 
6. a 7. polní nemocnice v Afghánistánu. „V boxu je izo-
lován vzorek DNA, který se pak identifikuje v přístroji 
RAPID, zda  daný vzorek patří k  nějakému patogenu, 
ať už je to antrax, mor nebo jiný nebezpečný patogen.“

To je však jen jedna možnost tohoto modulu 
polní laboratoře. Má i další uplatnění. Jsou zde pří-
stroje na vyšetření vody. Velmi často je laboratoř vy-
užívána při povodních, kdy je nutné urychleně zjistit, 
zda je  zdroj pitné vody kontaminován. „V  akutních 
případech se používá finančně náročnější metoda 
pomocí PCR, kdy je  výsledek znám do  tří hodin, 
v  ostatních případech se použije zdlouhavější, kul-
tivační metoda, kdy je nutné brát v úvahu vlastnosti 
daných bakterií, a výsledek je do tří dnů,“ vysvětluje 
vlastnosti laboratoře major Branich.

Okruh tří kilometrů

Ohnisko nákazy se musí okamžitě označit 
a  zajistit, aby se dále nerozšiřovala. Pravidlem bývá 
zajistit okruh tří  kilometrů a  obvykle to zasáhne ce-
lou obec. „ Armáda v  těchto případech používá sou-
pravu pro  dekontaminaci osob (SOD) s  dobou rozvi-
nutí do  30   minut. Tvoří ji tři nafukovací stany, vodní 
soustava dvou agregátů SANNET, vyhřívací (chladicí) 
a  elektrická soustava.  První stan slouží k  odstrojení 
kontaminovaného šatstva, druhý k osprchování a třetí 
k oblečení do čistého oděvu.“

Manipulace 
s nebezpečnými vzorky

„Pro určení nebezpečné nákazy slouží speciální 
odběry, které se za  normálních situací nedělají,“ po-
dotýká plukovník Žákovčík. „K těmto odběrům se po-
užívají specifické odběrové prostředky, a proto je toto 
cvičení pro zaměstnance z jednotlivých Krajských vete-
rinárních správ cenné v tom, že vlastně přímo v terénu 
mohou vidět téměř ostrou akci a tyto odběry si mohou 
i  vyzkoušet. Na  rozdíl od  nás, vojenských veterinářů, 
do  styku se zvířaty běžně nepřijdou, protože jsou 
to většinou úředníci.“

V  armádě se tyto odběry také běžně nedělají, 
ale manipulaci se zvířaty mají vojáci nacvičenou, aby 
v  případě, kdy dojde k  vyhlášení krizové situace, byli 
připraveni zasáhnout. „Samozřejmě je toto cvičení také 
ojedinělé v tom, že se sladí veškeré postupy, doladí se 
komunikace, a to tak, abychom mohli v rámci Integro-
vaného záchranného systému spolupracovat v součin-
nosti,“ dodává plukovník Žákovčík.

Ve chvíli, kdy je podezřelé zvíře zajištěno, se za-
čne s odběry. „Jsou to vzorky z  jícnu, odebírá se krev, 
v případě slintavky i část tkáně z aftů, které jsou vidi-
telné,“ pokračuje plukovník Vladimír Žákovčík. „Vzorky 
mohou být vysoce nakažlivé, proto je  nutné dbát 
na  bezpečné zajištění těchto vzorků, které je   nutné 
předat do  příslušné laboratoře k  potvrzení nákazy. 
Pro  slintavku máme jednu laboratoř, referenční, 
a ta má sídlo v Praze. I tuto manipulaci s nebezpečnými 

vzorky je potřeba nacvičit, a  i  tyto postupy má česká 
armáda ve svých cvičeních jasně dané.“

Armáda zasahuje 
při ohrožení

Je nutné podotknout, že Armáda České repub-
liky působí při vzniklé krizové situaci jako pomocná 
složka. Vojáci by se aktivovali nařízením náčelníka 
 Generálního štábu AČR cestou Stálého operačního cen-
tra, kdy by vyjeli na určené místo a pracovali by podle 
pokynů Státní veterinární správy. „Došlo by  k  tomu, 
kdyby případná nebezpečná nákaza přesáhla kapa-
citu Státní veterinární správy.  Potom  by  už  v  přípa-
dě ohrožení nastoupila i  složka armády,“ konstatuje 
plukovník Žákovčík.

Pro tyto účely Armáda ČR disponuje dvěma zá-
sahovými skupinami s veterinárními lékaři a pomoc-
ným personálem, který je pro tuto činnost pravidelně 
školen. „Jsem přesvědčen, že naše činnost, a to jak ko-
ordinační, tak i ta odborná, je Státní veterinární sprá-
vou velmi oceňována, a to i díky našim specializacím, 
které v  rámci naší  armády máme,“ dodává závěrem 
ředitel Vojenského veterinárního ústavu v  Hlučíně 
plukovník Vladimír Žákovčík.

Cvičení „Nákaza 2016“ ve  Vojenském újezdu 
Bole tice prověřilo součinnost mezi Vojenským vete-
rinárním ústavem Agentury zdravotnictví Armády 
ČR a  určených složek Státní veterinární služby České 
republiky při hrozbě nebezpečné nákazy.

Text a foto: Jana Deckerová
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„Po  studiu na Veterinární a  farmaceutické uni-
verzitě v  Brně jsem tři roky pracoval na  veterinární 
klinice, což byla pro mě taková škola, kde jsem si prošel 
veterinou  téměř od A po Z. Denní dřina od rána do noci 
a od noci do rána, zkrátka skočil jsem do téměř čtyři-
advacetihodinové praxe rovnýma nohama a ty zkuše-
nosti, ty byly opravdu k nezaplacení,“ říká kapitán Jiří 
Paulas. „ Půso bil jsem tam jako chirurg, takže se stáva-
lo, že jsem měl telefonáty ve tři, ve čtyři ráno a spěchal 
k naléhavým případům.“

Z kliniky do armády

Na  klinice to byly pro Jiřího Paulase náročné 
a  hlavně hektické tři roky. Poté se mu naskytla mož-
nost jít k vojenským veterinářům. Byla to trochu výzva, 
ale proč ne? 

„Zajímal jsem se především o to, co by mě u vo-
jáků čekalo, čím vším musím projít a pak zahlodaly tro-
chu i pochybnosti, jestli na to vůbec mám a zda jsem 
schopen přijímacím sítem projít,“ vzpomíná na začátky 
své vojenské kariéry kapitán Paulas. „Po několika mých 
pohovorech u vojáků jsem se rozhodnul a viděl to jako 
další životní výzvu, které dodnes nelituji,“ usmívá se 
mladý veterinář. „Rekrutačním náborem jsem prošel, 
vyhověl všem požadavkům a absolvoval jsem základní 
vojenský výcvik ve Vyškově.“

Sítem armády prochází i psi

Hned poté se stalo jeho novým působištěm Cen-
trum vojenské kynologie, kde pracuje na odloučeném 
veterinárním pracovišti, které patří pod Vojenský ve-
terinární ústav v Hlučíně. „Jsem tu od listopadu 2015, 
takže docela krátce, ale práce je tu stále dost a  jsou 
dny, kdy se skutečně nezastavíme. Na rozdíl od civilní 
veterinární praxe, kde jsou zastoupena primárně malá 
zvířata, tu máme především střední a velká plemena 
psů. Velkou výhodou vojenských psů je především to, 
že už při nákupu procházejí velkým zdravotním sítem, 
takže se do  armády dostanou opravdu jen ti zdraví 
a silní jedinci, bez vývojových a dalších vad,“ zdůraz-
ňuje kapitán Paulas a dodává, že pokud si majitel v ci-
vilním sektoru vybírá pejska, tak hodnotí především 
jeho vzhled, jak na něj působí, ale vlastně moc neřeší 
tu stránku zdravotní.  Proto se pak stává, že se na ně-
které, zejména vývojové a získané vady, přijde až poz-
ději, když pejsek začne mít potíže. Proto i  vojenští 
služební psi procházejí výběrovým zdravotním sítem.

Vojenský pes je předurčen pro náročný výcvik, 
a i když se jedná na začátku vždy o zdravého jedince, 
může během jeho služby dojít k  některým onemoc-
něním. „Nejčastěji to bývá degenerativní onemocnění 
páteře, občas trpí srdečními problémy, velmi často 
se ve  své praxi setkávám i  s  kožními nemocemi,“ 

Starší 
veterinární 
lékař

Vojenský veterinář – profese, 
která má v Armádě České 
republiky neoddělitelné 
místo. I tady slouží zvířata, 
která vojákům pomáhají plnit 
jejich úkoly. Jedním z nich 
je kapitán MVDr. Jiří Paulas, 
jenž působí v Centru vojenské 
kynologie v Chotyni. 
To je místo, které se zabývá 
výcvikem, ale zejména 
i nákupem nových čtyřnohých 
vojáků. Proto veterinární 
pracoviště, patřící 
pod Vojenský veterinární 
ústav v Hlučíně, má své místo 
právě zde v Chotyni.

konstatuje Paulas. „Z  devadesáti pěti procent jsou to 
všechno získané nemoci v průběhu náročného výcviku 
a služby.“

Před zahraniční misí 

„Pokud je pes se svým psovodem vyslán plnit 
úkoly do  zahraniční mise, prochází tzv.  výstupní pro-
hlídkou. Čeká ho antiparazitální program podle cílené 
destinace, testují se na  protilátky proti vzteklině tak, 
aby se mohli vrátit zpět do republiky,“ vysvětluje po-
stup před odjezdem vojenského psa do  mise veteri-
nář. „Při návratu jsou zase umísťováni na  dvacet osm 
dní do  izolace, kdy se posuzuje jejich zdravotní stav, 
zda si z těchto zemí nepřivezli nějaké choroby.“

Sorbon po zákroku 
slouží dál

Po  ranním příchodu začíná v  ordinaci čilý pro-
voz. „Téměř denně pejsci odjíždějí na výcvik nebo cvi-
čení a  ještě před ním k  nám chodí se svými psovody 
s  nejrůznějšími problémy nebo třeba i  na  prevenci,“ 
popisuje svůj každodenní pracovní rituál veterinář. 
„Pak nastává další část dne, kterou využíváme k tomu, 
že přichází na řadu psi, kteří jsou třeba vyřazeni nebo 
nemocní. Když se pak zase psi vracejí ze svých výjezdů, 
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dochází někdy k  tomu, že potřebují následné ošetře-
ní, zejména se jedná o četná kožní ošetření, zatržené 
drápky, odřeniny, a všechno se ošetřuje téměř ihned.“

Z  hlediska prevence se podařilo včas zachytit 
zhoubný nádor sleziny u  psa  Sorbona. Ten je po  chi-
rurgickém zákroku už osm měsíců bez zjevných potíží 
a v současnosti je stále ve službě.

Občas se stává, že dojde k  onemocnění, které 
potřebuje i  rozsáhlejší ošetření. „Měli jsme tu případ 
pejska, jenž odjel ráno na  výcvik, na  němž se choval 
nestandardně, a když přijel, tak ultrazvukovým a dal-
ším vyšetřením jsme mu diagnostikovali nádor srdíč-
ka,“ vzpomíná na jeden z případů  kapitán Paulas.

„Dalším případem z nedávné doby je pes Lucky 
starý tři roky, z  Vězeňské služby, kterého v  ranních 
hodinách přivedl psovod se  zvracením,“ pokračuje 
veterinář. „Další diagnostikou USG a RTG jsem stanovil 
život ohrožující diagnózu torze sleziny. Včasným chi-
rurgickým zákrokem byl pes zachráněn a nadále může 
vykonávat službu bez omezení.

V  rámci meziresortních dohod totiž poskytují 
vojenští veterináři ošetření i služebním psům ostatních 
ozbrojených složek.

Vybavení ordinace 
na dobré úrovni

„Základem je tzv. klinické vyšetření služební-
ho psa. Prověřuje se jeho fyziologický stav, a  pokud 
se narazí na nějaký problém, zaměří se pak pozornost 
na  tyto orgánové soustavy a  zvíře prochází dalším 
důkladnějším vyšetřením i  za  pomoci přístrojů, které 
tu v ordinaci máme.“

Ordinace vojenského veterinárního pracoviště 
je vybavena na velmi dobré úrovni a je zaměřena pře-
devším na  chirurgické zák roky dutiny břišní, drobné 
chirurgické zákroky a  stomatologické zákroky napří-
klad v podobě extrakcí zubů. „V budoucnu se plánuje 
rozšíření i na tvrdotkáňovou chirurgii, kde se zejména 
jedná o ortopedické zákroky v podobě prasklých křížo-
vých kolenních vazů, fraktur kostí,“ přibližuje budouc-
nost svého pracoviště vojenský veterinář.

Dnešní práce vojenského veterináře už  není 
jen o jeho rukách a jeho šikovnosti, ale díky přístrojo-
vému vybavení ordinace se mohou na pejska podívat 
celkem úspěšně i  „skrz něj“. „Nejčastěji používáme 
ultrazvuk, digitální rentgeny a případné endoskopie,“ 
konstatuje kapitán Paulas.

A je něco, co vojenského veterináře na vo-
jenských psech překvapilo? „Jsou to zkrátka tvrďá-
ci – překvapili mne především svojí houževnatostí, 
kolik toho vydrží, ať už je  to třeba ohledně citlivosti 
na anestetika nebo i větší fyzické zátěže, určitě snesou 
víc než pejsci v  civilu,“ usmívá se  kapitán Jiří  Paulas. 
„Jsou  to  také vojáci, kteří do  české  armády právem 
patří.“

Text: Jana Deckerová,  
foto: Jan Kouba a  archiv kpt. Paulase
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Historie

Vojenské lesy a  statky ČR, s. p., jsou účelovou 
organizací hospodařící ve  výcvikových prostorech ar-
mády. První zmínky, datovány již roku 1905, jsou ještě 
z  období Rakouska-Uherska, kdy bylo vojenské cviči-
ště založeno v prostoru Milovic ve Středních  Čechách. 
 První právní norma Československé republiky, která 
konkrétně vyjadřuje existenci instituce, již lze považo-
vat za právního předchůdce „Vojenských lesů a statků“, 
je Vládní nařízení č. 206 ze dne 25. září 1924, kterým 
se provádí zákon o  úpravě hospodaření ve  státních 
závodech, ústavech a  zařízeních. Na  jeho základě 
vznikl  Vojenský dřevařský podnik ve Velkých Levárech. 
Šlo však zatím pouze o záležitost lokální. Během 20 let 
trvání první republiky (1918–1939) došlo k postupné-
mu rozšiřování vojenských prostorů a kromě již zmíně-
ných Milovic vznikly další výcvikové prostory. A to Brdy 
v  Čechách, na Moravě Dědice a na Slovensku Malacky 
a  Kamenica nad Cirochou. V  roce 1928 Vojenský dře-
vařský podnik legislativně nahrazují Vojenské lesní 
podniky, které přibývající vojenské prostory zajišťovaly 
hospodářsky. K  největšímu rozvoji došlo po  2. světo-
vé válce, kdy se v  letech 1946–1953 ustavilo celkem 
12 vojenských prostorů, které fakticky v tomto nezmě-
něném rozsahu přetrvaly až do 90. let.

Změny po roce 1989

Po roce 1989 došlo k největší organizační změně 
v  souvislosti s  rozdělením federace. Vznikly Vojenské 
lesy a  statky ČR a  Vojenské lesy a  majetky SR a  dále 
v návaznosti na vznik Šumavského národního parku byl 
k 1. 1. 1994 zrušen závod (podnik) Sušice a podstatně 
zmenšen závod Horní    Planá – o  lesní komplexy mezi 
státní hranicí a   Vltavou a  Lipenským jezerem. Kromě 
výše uvedených výrobních organizačních jednotek VLS 
již od poválečných dob existoval jako samostatná jed-
notka Projektový ústav (s dřívějším názvem Ústav pro 
hospodářskou úpravu vojenských lesů a  statků), který 
byl k  31. 12. 2002 zrušen a  převeden pod ředitelství 
státního podniku. Řídícím orgánem celé organizace 
VLS je ředitelství státního podniku se sídlem v  Pra-
ze. Na  hospodaření v  lesích se podílí šest divizí VLS 
( Hořovice, Horní Planá, Karlovy Vary, Mimoň, Plumlov 
a  Lipník nad Bečvou). Dále ve struktuře VLS je začleněna 

Produktové portfolio

 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  – VLS ČR, s. p., hospodaří 
na  126  000 hektarech lesní půdy, což představuje 
přibližně pět procent lesní půdy v České republice.

 OBCHOD SE DŘEVEM  – VLS ČR, s. p., obchoduje 
roč ně s  cca  1  000  000 m3 surového dříví. Zhruba 
v rozmezí 2/3 až 3/4 objemu dodávek realizujeme 
prostřednictvím obchodního oddělení ředitelství 
státního podniku v  Praze s  využitím kolektivního 
orgánu, tzv.  Komise, jejíž návrhy jsou podkladem 
pro konečná rozhodnutí ředitele podniku.

 MYSLIVOST – cílem mysliveckého hospodaření je do-
sažení „únosného“ stavu zdravé a tělesně zdatné zvěře 
v optimálním věkovém a pohlavním složení.

 RYBÁŘSTVÍ – VLS ČR, s. p., spravuje cca 446 ha vod-
ních ploch. Větší část těchto vodních ploch je  vy-
uží vána jako hospodářské rybníky se zaměřením 
na produkci tržní a násadové ryby, s celkovou roční 
produkcí ryb přesahující 120 tun.

 ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA – je zaměřena převážně 
na  chov skotu bez tržní produkce mléka a  údržbu 
trvalých travních porostů. Celková výměra po-
zemků využívaná k  zemědělské výrobě dosahuje 
přes 6 600 ha, z čehož orná půda je do přes 400 ha. 

Vojenské lesy  
a statky ČR

Lesní hospodářství s historií sahající do období Rakouska-Uherska

V následujícím seriálu vám představíme státní 
podniky a příspěvkové organizace, které 
řídí resort Ministerstva obrany. K nim patří 
i Vojenské lesy a statky ČR, s. p., jež hospodaří 
s majetkem státu v oblasti lesní, zemědělské, 
dřevozpracující a ostatních s nimi souvisejících 
výrob a služeb, včetně zajišťování ekologické 
a biologické rovnováhy krajiny.

divize zemědělské výroby se sídlem v Praze, která zajiš-
ťuje hospodaření na zemědělské půdě, a divize ostrahy 
a služeb, se sídlem v Praze, jež zajišťuje ochranu urče-
ných vojenských objektů v resortu MO.

Hlavní činnosti

 nakládání s  majetkem státu v  působnosti resortu 
Ministerstva obrany vlastním jménem a  na  vlastní 
odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské, dřevozpra-
cující a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb

 činnost směřující k  udržování ekologické a  biolo-
gické rovnováhy, zejména prováděním asanačních 
(včetně pyrotechnických) a  rekultivačních opatře-
ní v  objektech důležitých pro obranu státu (§  29 
odst.  1, 2 zákona č.  222/1999 Sb., o  zajišťování 
obrany České republiky

 zajišťování údržby drobných vodních toků
 zabezpečení dodávek stavebních  prací a  služeb, ze-

jména prováděním oprav, údržby a provozování sta-
veb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb

 provádění oprav a  údržby nemovitého majetku 
včetně komunikací 

 zabezpečení vstupu, ostrahy a  ochrany vojenských 
objektů Armády České republiky

Divize 
Mimoň

            Divize  
Lipník n. Bečvou

Divize  
Karlovy Vary ŘSP Praha

Divize  
Hořovice

Divize  
Horní Planá Divize  

Plumlov
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 OSTRAHA A  SLUŽBY – VLS ČR, s. p., zajišťuje pro 
AČR ostrahu vybraných vojenských objektů.

 PYROTECHNICKÁ ASANACE – provádění pyrotech-
nické asanace bývalých vojenských výcvikových 
prostorů.

 OCHRANA PŘÍRODY – v lokalitách VLS ČR, s. p., je vy-
hlášeno 58 zvláště chráněných území, z toho:

 kategorie národní park – 1,
 chráněné krajinné oblasti – 11,
 národní přírodní rezervace – 3,
 národní přírodní památky – 5,
 přírodní rezervace – 9,
 přírodní památky – 29.

 LESNÍ PEDAGOGIKA – způsob práce s veřejností, kte rý 
formuje postoj veřejnosti k lesu a vytváří vztah k les-
nictví, lesníkům a jejich práci.

 REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ – VLS ČR, s. p., obhospodařu-
jí tři rekreační zařízení: 

 Bukovina na  východním okraji VVP Hradiště, 
Skelná Huť na  polosamotě uprostřed borových 
lesů, 1,5 km od komunikace Mnichovo Hradiště,

 Mimoň a  Olšina při jižním okraji VVP Boletice, 
na hrázi stejnojmenného rybníka.

Výdělečný podnik

 Vojenské lesy a  statky ČR hospodaří s  majetkem 
v celkové hodnotě 9 mld. Kč

 Státní podnik dosahuje dlouhodobě kladného vý-
sledku hospodaření. V  letech 2014, 2015 vykazuje 
historicky nejlepší hospodaření

A fakta
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 Výkony podniku překonávají od  roku  2013 hranici 
2 mld. Kč

 Zaměstnanost státního podniku dosahuje bezmála 
2 200 zaměstnanců 

 Značný vliv v hospodaření zaujímají především kli-
matické podmínky a s tím spojené jevy

 Růst nahodilé těžby vlivem extrémních klimatic-
kých podmínek a  tím růst celkové těžby v  posled-
ním období

Text: Michal Voska, Viktor Meca, foto: VLS
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Geografové a  ženisté spolupracují zejména 
od roku 2002. Díky tehdejším povodním se ukázalo být 
výhodné prohloubit vzájemnou spolupráci a  připravit 
se na další možné živelné katastrofy. Šlo zejména o pří-
pravu geografických podkladů pro výstavbu mostních 
provizorií, zaměření terénu, hloubky dna a  dalších 
aspektů potřebných ke  stavbě. Povodeň byla tehdy 
velkého rozsahu a na velkém území, a došlo ke stržení 
mostů na  desítkách míst. Ženisté připravovali mostní 
provizoria, geo grafové vytvářeli potřebnou podporu, 
zajištění vhodných podmínek za pomocí tehdy dostup-
ných technologií. Dělala se řada měření pro to, aby bylo 
možné vyprojektovat náhradní mostní provizorium 
na   Katedře ženijních technologií UO.  Během následu-
jících let se spolupráce dostala do užší fáze, se schop-
ností lépe reagovat na nenadálé situace. Samo zřejmě, 
ke zlepšení je pořád prostor, což ale ukáže vždy až pra-
xe. Od zmíněného roku nastal veliký pokrok v techno-
logiích, navíc dochází periodicky k obměně personálu, 
je  zde velká fluktuace. Z  toho důvodu se v  horizontu 
dvou, maximálně tří let dělá velké, rozsáhlé cvičení. 
Scénář tohoto, kterému předcházelo půlroční pláno-
vání, je jednoznačný – živelná pohroma zničila most 
po proudu Labe, směr do Lito měřic, na silnici první tří-
dy. Je třeba vybudovat mostní provizorium a příjezdové 

komunikace včetně manipulačních prostor v  blízkosti 
mostu. Cvičení neprobíhá pouze v místě předpokláda-
né stavby, ale na dalších čtyřech lokalitách, kde pracují 
současně týmy, které vytvářejí další podklady nutné 
pro vznik mostního provizoria. Celý projekt bude řešen 
jako mostové přepraviště, jehož součástí jsou i kontrol-
ní propouštěcí místa, která by sloužila k řízení provozu 
na  mostním provizoriu v  případě vyhlášení některého 
z  vyšších stupňů krizových stavů. Je třeba se připravit 
na  vše a  vyzkoušet si všechny možné scénáře v  praxi. 
Postu py a procesy ověřené v rámci cvičení jsou využitel-
né při řešení podobných situací za všech stupňů krizo-
vých stavů i při obraně republiky. Zkouší se vše, od po-
čátku až  k  předání výsledného projektu. Jen samotná 
stavba provizoria je  pouze na  monitoru projektantů 
z  důvodu náročnosti. V  tomto případě jde o  projekt, 
který nemá v ČR obdoby při přemostění v  délce zhruba 
180 metrů mostu na pilířích ve vodním toku oproti ob-
vyklým 20 až 40 metrům.

Rychlost a preciznost

„Kdo pomáhá rychle, pomáhá dvakrát,“ uvedl 
podplukovník Jiří Skladowski, náčelník odboru geo-
grafického zabezpečení VGHMÚř – řídící cvičení.  

Vojáci musí být doslovně na  písknutí v  terénu. 
Jen praxe prověří připravenost, nikoliv pouze příprava 
v  kanceláři. Je třeba dokázat využít a  skloubit nej-
novějších technologie geografické služby a  ženistů. 
Základní postupy při přípravě mostních provizorií jsou 
léty ověřené, ale zapojení nových technologií může 
celý proces výrazně zefektivnit. Podstatná je i připra-
venost personálu. Při reálné krizové situaci již není 
na  učení a  improvizaci čas. Začlenění nejmodernější 
techniky do  procesu přípravy mostního provizoria 
tak, aby  ostré nasazení dokázalo být co  nejrychlejší 
a nejefektivnější, je jedním z cílů cvičení. Poté je mož-
né optimálně využít schopností geodetů, ženistů 
i  postupů, jež  přináší Katedra ženijních technologií 
UO. Geodeti prostor stavby zaměřují za  pomocí nej-
modernější soudobé měřičské aparatury. Prvot ním 
krokem je rekognoskace postiženého území, pořízení 
fotodokumentace a  její odeslání projektantskému 
týmu. Je třeba podrobně zmapovat okolí předpo-
kládané stavby včetně osy mostu a  současně i  na-
pojení na  příjezdové komunikace. Během cvičení 
je využíváno i geo grafické mobilní pracoviště SGEOB, 
což  je  souprava zabezpečující tvorbu geografických 
podkladů téměř kdekoliv v terénu. Je zde možný tisk 
mapových podkladů, tvorba geografických analýz, 

Bez projektu to nejde
Geodeti a ženisté z Univerzity obrany na největším společném cvičení prokazují své schopnosti při stavbě mostních provizorií

Ve chvíli, kdy meteorologové ve svých předpovědích varují před nebezpečím větších srážek, armádní specialisté z oddělení 
geodetického zabezpečení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce a experti 
z Katedry ženijních technologií Univerzity obrany v Brně jsou v pohotovosti, stejně jako vybraní příslušníci 15. ženijního 
pluku v Bechyni. Jen jejich společná dokonalá koordinace může pomoci rychle a efektivně zmírnit následky ničivých živlů.



859| 2016

Připravila redakce časopisu A report – měsíčníku Ministerstva obrany ČR  Adresa: Rooseveltova 23, 160 01 Praha 6  Kontakt: Vladimír Marek (šéfredaktor) 973 215 648, 724 033 410, e-mail: areport@centrum.cz, 
www.army.cz  Grafická úprava a zlom přílohy atm+: Libora Schulzová (A report) 973 215 595  Titulní foto: Jana Deckerová

jakož i  vytváření speciálních map a  geografických 
podkladů. Je třeba přichystat maximum podkladů, 
aby bylo možné ze  strany ženistů zahájit činnost 
bez zbytečného otálení. Testuje se i  možnost využití 
zázemí mobilního prostředku jakožto briefingového 
a  řídícího stanoviště pro všechny nasazené složky 
v terénu. Dále se cvičení účastní hydrometeorologický 
mobilní prostředek  OBLAK. Během cvičení se kromě 
standardního měření aktuálních meteorologických 
veličin testuje i  schopnost získat přímým měřením 
ze člunu,  který je součástí mobilního prostředku, 
profil dna a rychlost vodního toku. V praxi jde o člun 
se sonarem a posádkou, která získané údaje předává 
k  dalšímu zpracování. Výsledná měření využívají že-
nijní specialisté při představě o hloubce dna, rychlosti 
toku řeky a  dalších aspektech, které mohou ovlivnit 
rychlost stavby vlastního mostního provizoria.

Katedra ženijních 
technologií UO v Brně

„Katedra pomáhala při likvidaci následků všech 
povodní už od  roku 1997. Naše největší nasazení bylo 
v  roce 2002, kdy vyprojektovaných mostů bylo celkem 
třiapadesát. Po roce 1989 se armáda přihlásila k tomu, 
že  veškeré zákony jsou pro ni závazné, proto i  pro nás 
platí stavební zákon,“ uvedl major Jan Sobotka, zástupce 
Katedry ženijních technologií. „Než v  těchto mimořád-
ných situacích začnou vojáci cokoliv stavět, je  nutné 
zpracovat zkrácenou projektovou dokumentaci, která 
musí dodržet formu stanovenou zákonem,“ upřesňuje. 
Od roku 2006 mají na brněnské katedře unikátní labo-
ratoř  Reach-Back, která  kromě jiných funkcí poskytuje 
technologické zázemí pro projektování náhradních pře-
mostění při  podobných událostech. Stěžejním prvkem 
laboratoře je  Informační portál ženijního vojska, který 
byl v  loňském roce transformován do moderního clou-
dového prostředí. Tento webový portál projde při cvičení 
prvním větším zatěžkávacím testem z hlediska dostup-
nosti a  kvality poskytovaných funkcí, mezi které patří 
například webová konference. Moderní technologie jsou 
tak naplno využity v praxi.

Sonar i GPS

Při reálném, ostrém nasazení je třeba kromě 
projektů a zaměření i hovořit se starosty a zástupci obcí 
a  postižených měst přímo na  místě, což je nesmírně 
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důležité, protože je třeba vědět, kudy například vedou 
plynové přípojky nebo elektrické vedení. Při  té pří-
ležitosti se vybírá nejvhodnější místo, které geodeti 
zaměří. V našem případě, tedy v případě cvičení, pomá-
há kromě sonarů a  techniky GPS i  letoun L-410, který 
vzlétl z 24. základny v Praze-Kbelích. Letoun je vybaven 
speciální kamerou pro letecké měřické snímkování. 
Nasnímaná data jsou následně vyhodnocena na  foto-
grammetrickém pracovišti ve Vojenském geografickém 
a hydrometeorologickém úřadu v  Dobrušce tak, aby byl 
co nejlépe vyhodnocen polohopis a výškopis zaplavené-
ho území. Je rozdíl, pokud je postiženo pár mostů, tedy 
bez většího dopadu na státní infrastrukturu a pokud je 
rozsáhlý živel, který na 200 kilometrech toku za sebou 
zanechá spoušť nedozírných následků a strhne desítky 
mostů. Katedra ženijních technologií dlouhodobě spra-
vuje systém počítačové podpory projektování mostních 
provizorií. Součástí této podpory je i rozsáhlá databáze 
3D modelů mostních provizorií, které jsou při odstraňo-
vání následků povodní běžně používány.  Jedná se pře-
devším o mostní provizoria uložená ve skladech Správy 
státních hmotných rezerv. Tyto 3D modely a další pod-
půrné prostředky lze  použít při zpracování projektu 
mostního provizoria, což výrazně zrychluje a  zefektiv-
ňuje práci projekčního týmu. Obecně lze říci, že díky 
tomuto propracovanému systému lze projekt mostního 
provizoria vytvořit během jednoho dne pro  vojenské 
účely a několika dní pro civilní využití.

Těžká mostová souprava 

Na  základě ženijního průzkumu byl zvolen typ 
mostního provizoria TMS (těžká mostová souprava), 
která je charakteristická poměrně rychlou a  jednodu-
chou stavbou a nízkými nároky na přepravní kapacitu. 
Stavba mostního provizoria vyžaduje přesnost v  řádu 
centimetrů i  pro více než stometrové mosty a  proto 
je  nutné geodetické zaměření místa stavby. Celková 
délka mostního provizoria byla projektantem sta-
novena na 180 m a v reálu by trvala dva až tři  týdny. 
Za  předpokladu vyhlášeného krizového stavu by rea-
lizaci stavby zajišťovali příslušníci 15. ženijního pluku 
v  Bechyni. Jednotlivé prvky mostu by poskytla Správa 
státních hmotných rezerv, která v současné době ob-
hospodařuje asi 5 km mostu TMS.

Text: Michal Voska, foto: autor


