Předkládací zpráva pro Parlament České republiky
Materiál „Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území
České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území
České republiky v roce 2018“ se předkládá na základě čl. 43 odst. 5 písm. b) ústavního
zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Materiál obsahuje přehled vojenských cvičení jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery
na území České republiky (dále jen „ČR“) i mimo ně plánovaných v roce 2018.
Vojenská cvičení se zahraničními partnery jsou klíčovým nástrojem k dosažení potřebné
úrovně připravenosti sil a prostředků rezortu MO k obraně ČR a spojenců. Jsou nutnou
součástí přípravy pro působení v operacích a v pohotovostních silách mezinárodních
organizací (NATO, EU, OSN). Cvičení se zahraničními partnery zvyšují schopnost společně
působit (tzv. interoperabilitu sil), prověřují v praxi úroveň budovaných schopností a slouží
tak, mimo jiné, jako kontrola efektivity rozvoje schopností AČR. V souladu s rozhodnutím
přijatým na summitu NATO ve Walesu cvičení také slouží k ujištění spojenců o platnosti
závazku kolektivní obrany (Assurance Measures) a k demonstraci schopností a odhodlání
Aliance k vlastní obraně.
Plán vojenských cvičení se zahraničními partnery v roce 2018 odráží potřeby AČR v oblasti
přípravy pro plnění úkolů vyplývajících ze závazků ČR vůči NATO a závazků ČR v oblasti
bilaterální a regionální spolupráce. Plán zároveň zohledňuje potřeby jednotlivých složek AČR
v oblasti zvyšování jejich schopností a v neposlední řadě reaguje na aktuální vývoj
bezpečnostní situace na i mimo území Evropy.
Plán vojenských cvičení je sestaven na základě politicko-vojenských priorit ve čtyřech
oblastech: (1) příprava k nasazení v operacích, (2) pohotovostní síly, (3) bilaterální
a regionální spolupráce a (4) výstavba schopností. V některých případech pokrývají cvičení
dvě nebo více uvedených oblastí a v plánu jsou zařazena do oblasti, kterou naplňují více s tím,
že výčet pokrytých oblastí je uveden v přehledu vojenských cvičení, který tvoří přílohu této
zprávy.

Zvláštní výcvikovou aktivitou na území ČR je pobyt jednotek ozbrojených sil Belgie
ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště za účelem jejich vlastního výcviku bez přímé
účasti AČR. Jedná se o komerční využití výcvikového prostoru. Další komerční výcvikovou
aktivitou je příprava příslušníků ozbrojených sil Rakouska a Nizozemí ve výcvikovém
zařízení Kamenná chaloupka. Toto zařízení je lokalizováno ve vojenském újezdu Březina
a výcvik uvedených jednotek zabezpečuje Vojenský výzkumný ústav, s. p. V plánu jsou tyto
aktivity zařazeny do oblasti bilaterální a regionální spolupráce.

1) Příprava k nasazení v operacích
Cvičení se zahraničními partnery jsou nezbytnou součástí efektivní přípravy k účasti
ve stávajících a předpokládaných operacích v souladu s mandátem k účasti v operacích
schváleným vládou a parlamentem ČR.
a) Charakteristika nejdůležitějších cvičení mimo území ČR:
AAT (Aviation Advisory Team) PRE-DEPLOYMENT TRAINING – cvičení pilotů
a příslušníků pozemního zabezpečení 22. základny vrtulníkového letectva v rámci přípravy
leteckého poradního týmu pro operaci Resolute Support v Afghánistánu. Cílem cvičení
je výcvik v létání v prašném a vysokohorském prostředí a procvičení postupů při plánování
vzdušných operací. Cvičení proběhne ve dvou dvoutýdenních cyklech v Chorvatsku, každého
cyklu se zúčastní 14 vojáků. Předpokládané finanční náklady činí 522 tis. Kč.
EAATTC (European Advanced Air Transport Training Course) – cvičení posádek
transportního letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách v rámci
přípravy do mise MFO Sinaj. Cvičení na území Španělska se zúčastní 15 osob z 24. základny
dopravního letectva, předpokládané finanční náklady činí 1,2 mil. Kč.
MOUNTAIN FLIGHT – cvičení s cílem zdokonalit posádky vrtulníkového letectva v létání
ve složitých taktických a geografických podmínkách. Cvičení je součástí přípravy k nasazení
v operaci Resolute Support v Afghánistánu. Cvičení na území Francie se zúčastní
70 příslušníků 22. základny vrtulníkového letectva. Plánované finanční náklady se pohybují
ve výši 7,3 mil. Kč.
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b) Charakteristika nejdůležitějších cvičení na území ČR:
AAR CONVERSION EXERCISE – cílem cvičení je připravit a zdokonalit piloty stíhacího
letectva v doplňování paliva za letu (Air-to-Air Refueling) pro operace NATO Air Policing
a pro účast na mezinárodních cvičeních. Cvičení bude probíhat dvakrát měsíčně
v týdenních cyklech za účasti příslušníků vzdušných sil Itálie, Francie, Švédska, Nizozemí
a USA.

2) Pohotovostní síly
V rámci přípravy na účast v mezinárodních uskupeních pohotovostních sil, jako jsou Síly
rychlé reakce NATO (NATO Response Forces – NRF) a síly velmi rychlé reakce NATO
(Very High Readiness Joint Task Force – VJTF), musí ozbrojené síly ČR projít cvičeními
se zaměřením na sladění s nadřízeným velitelstvím a na sladění se silami dalších států
působících v těchto mnohonárodních jednotkách.
V kontextu NATO jsou cvičení NRF také využívána za účelem demonstrace kredibility
aliančních sil navenek a za účelem prověření akceschopnosti aktuálně vyčleněných sil. Vrchní
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ke cvičením na území NATO kdykoliv dle svého uvážení. Nyní proto nelze přesně definovat
kdy, ve kterém státě a s jakou účastí se cvičení NRF odehrají.
V případě aktivace jednotek AČR vyčleněných do NRF a jejich povolání na cvičení tohoto
uskupení bude vláda požádána o vyslovení souhlasu dle čl. 43 odst. 5 písm. b) Ústavy České
republiky prostřednictvím materiálu „Doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky
na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na území České republiky“.
a) Charakteristika nejdůležitějších cvičení mimo území ČR:
TRIDENT JUNCTURE 2018 – cvičení jednotky protivzdušné obrany pro plnění úkolu
v sestavě sil rychlé reakce NATO v roce 2019 – VJTF pod vedením ozbrojených sil
Německa. Cvičení na území Norska se zúčastní 200 vojáků na bázi 25. protiletadlového
raketového pluku. Plánované finanční náklady se pohybují ve výši 26,3 mil. Kč.
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b) Charakteristika nejdůležitějších cvičení na území ČR:
MEDICAL MAN – certifikační cvičení zdravotnické jednotky úkolového uskupení zemí
Visegradské skupiny - V4 EUBG II/2019 s cílem certifikovat úkolové uskupení na bázi polní
nemocnice se schopnostmi Role 2E. Cvičení na území ČR se zúčastní 150 příslušníků
zdravotnických jednotek zemí V4.

3) Bilaterální a regionální spolupráce
Cvičení se zahraničními partnery jsou součástí bilaterální či regionální spolupráce v oblastech
společného zájmu, jako např. ochrana vzdušného prostoru, interoperabilita systému velení
a řízení, nelegální migrace, vzájemná pomoc při živelních katastrofách či výměna zkušeností
mechanizovaných jednotek a jednotek bojové podpory. Společné aktivity v oblasti výcviku
významně posilují dlouhodobou spolupráci ve střední Evropě i s klíčovými partnery
za hranicemi regionu. Společná cvičení také představují formu asistence ozbrojeným silám
partnerských států. ČR má v tomto ohledu zkušenosti např. ze spolupráce s Jordánskem
nebo Afghánistánem. Na významu nabývají společná cvičení zemí V4 a to nejen v rámci této
skupiny, ale i ve vztahu k dalším zemím, zejména k zemím v Pobaltí.
a) Charakteristika nejdůležitějších cvičení mimo území ČR:
LAMPART – jedná se o tzv. výroční vojenské cvičení ozbrojených sil zemí V4 organizované
na základě implementace společné výcvikové strategie této skupiny. Cvičení je organizováno
na rotačním principu vždy v jedné ze zemí V4. V roce 2018 proběhne toto cvičení na území
Polska. ČR bude výroční cvičení V4 organizovat v roce 2019. AČR přispívá v roce 2018
do cvičení jednotkou pozemních sil v počtu 650 osob, jejíž jádro tvoří příslušníci
7. mechanizované brigády a 15. ženijního praporu. K pokrytí cvičení jsou plánovány finanční
prostředky ve výši 16,7 mil. Kč.
STOLZER WETTINER – společné cvičení jednotek 4. brigády rychlého nasazení
a 10. obrněné divize Německa. Cvičení k rozvoji schopností a prohloubení interoperability
v oblasti plánování a řízení boje se zúčastní 60 příslušníků 4. brigády rychlého nasazení.
Náklady na cvičení jsou plánovány ve výši 1,5 mil. Kč.
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b) Charakteristika nejdůležitějších cvičení na území ČR:
EBONITE JAVELIN – cvičení mechanizovaných jednotek AČR a ozbrojených sil
Slovenské republiky organizované s cílem sladit postupy těchto jednotek pro potencionální
působení ve společné operaci. Cvičení se zúčastní 120 příslušníků ozbrojených sil Slovenska.
SKY AVENGER 2018 – cílem cvičení je zdokonalit piloty taktického letectva v boji proti
vzdušnému a pozemnímu protivníkovi a v doplňování paliva za letu. Společného cvičení
se zúčastní 200 příslušníků vzdušných sil USA, Německa, Izraele, Národní gardy Texas
a Nebraska.

4) Výstavba schopností
Cvičení tvoří neodmyslitelnou součást dlouhodobější přípravy na plnění celého spektra úkolů
ozbrojených sil ČR. Prověřují v praxi úroveň budovaných schopností na národní úrovni
i pokrok mnohonárodních iniciativ a projektů.
Cvičení s ozbrojenými silami ČR je pro mezinárodní partnery atraktivní zejména v oblastech
jejich specializace, např. příprava leteckých návodčích, logistika, schopnosti vrtulníkového
letectva, ochrana vzdušného prostoru, ochrana proti zbraním hromadného ničení a speciální
síly. Mezinárodní spolupráce v těchto oblastech je výhodná i pro ČR, aby se v daných
oborech udržela na špičce.
a) Charakteristika nejdůležitějších cvičení mimo území ČR:
SABRE STRIKE 2018 – cvičení ke zdokonalení schopností v oblasti plánování a provedení
cvičení mechanizovaných jednotek v mezinárodním prostředí a k přípravě 7. brigádního
úkolového uskupení. Cvičení na území Polska se ve dvou cyklech zúčastní 75 příslušníků
7. mechanizované brigády. Plánované náklady činí 2,4 mil. Kč.
b) Charakteristika nejdůležitějších cvičení na území ČR:
AMPLE STRIKE 2018 – cvičení je organizováno za účelem udržení a rozvoje schopností
letectva v provádění přímé letecké podpory a překonávání pozemní PVO a ke sladění činnosti
předsunutých leteckých návodčích s posádkami taktického a vrtulníkového letectva
při podpoře činnosti pozemních sil. Neméně důležitým úkolem cvičení je i výcvik leteckých
osádek v doplňování paliva za letu. Cvičení je zařazeno v katalogu cvičení NATO. Cvičení
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se zúčastní jednotky pozemních a vzdušných sil AČR a kolem 400 zahraničních účastníků
a 50 letounů spojenců. Náklady na cvičení dosáhnou přibližně 700 tis. Kč.
Kompletní přehled plánovaných cvičení na rok 2018 je uveden v příloze tohoto materiálu.
Tento materiál schválila vláda svým usnesením ze dne 6. prosince 2017 č.

V Praze dne 6. prosince 2017
Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.
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