Předkládací zpráva
Materiál obsahuje informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských
cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských
cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2018.
V uvedeném období byla vojenská cvičení realizována podle plánu schváleného usnesením
vlády ze dne 6. prosince 2017 č. 866, prvního doplňku tohoto plánu schváleného usnesením
vlády ze dne 18. dubna 2018 č. 250 a druhého doplňku výše uvedeného plánu schváleného
usnesením vlády ze dne 4. září 2018 č. 569.
Jednotky ozbrojených sil ČR se v tomto období zúčastnily 63 vojenských cvičení
se zahraničními partnery mimo území České republiky a 23 cvičení se zahraničními partnery
na území České republiky. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila
36,2 mil. Kč.
Ve sledovaném období byla provedena tato hlavní vojenská cvičení:
1) Mimo území České republiky
ANAKONDA 2018 – cílem cvičení bylo prověřit činnost jednotek Severoatlantické aliance
při plánování a vedení boje v mezinárodním prostředí, dále procvičit interoperabilitu
a integritu těchto jednotek v rámci JIMP (Joint, Integracy, Multinational, Public). Pro české
jednotky dále zvýšit interoperabilitu CZE 7. bÚU HQ s MND-NE HQ a zvýšit
interoperabilitu českých ženijních jednotek s koaličními partnery se zaměřením na prověření
sladěnosti jednotek při provádění ženijního zabezpečení boje. Cvičení se konalo na území
Polska, Estonska, Litvy a Lotyšska a zúčastnilo se jej 47 příslušníků 7. mechanizované
brigády a 15. ženijního pluku.
COMMON TENACITY 2018 – cílem cvičení byla certifikace 10. obrněné divize
12. tankové brigády ze stupně EUROCORPS (HICON). Velitelsví 4. bÚU bylo začleněno
do struktury cvičících jako LOCON s cílem simulovat manévrovou jednotku, přímo
podřízenou veliteli divize. Štáb s podřízenými prvky implementoval rozehru v souladu

s plánem MEL/MIL řízenou EXCON s cílem provést hodnocení/certifikace štábu německé
10. obrněné divize. Pro 4. bÚU COMMON TENACITY 2018 bylo prvním cvičením v rámci
afilačního procesu 4. brigády rychlého nasazení a 10. obrněné divize na úrovni brigáda.
Cvičení konané ve výcvikovém centru Wildflecken na území Německa se zúčastnilo
63 příslušníků štábu 4. bÚU a podřízených prvků jako LOCON pro HQ 4. bÚU.
CREVAL eFP BG I/2019 – jednalo se o společný výcvik rÚU 41. mechanizovaného
praporu, 4. brigády rychlého nasazení AČR předurčeného do DEU eFP BG 2019/1
s ozbrojenými silami Německa, konkrétně 104. obrněným praporem, 37. mechanizované
brigády, 10. obrněné divize. Cílem výcvikové aktivity bylo provést závěrečné sladění sil
a prostředků českého komponentu předurčeného do DEU eFP BG 2019/1 s DEU
104. obrněným praporem před společným nasazením na území Litvy v první polovině roku
2019. Cvičení na území Německa se zúčastnilo 163 vojáků z rÚU DEU eFP BG 2019.
LAMPART – jednalo se o tzv. výroční vojenské cvičení ozbrojených sil zemí V4
organizované na základě implementace společné výcvikové strategie této skupiny. Cílem
cvičení bylo zdokonalit strany participujících v silách NRF v činnostech při plánování
a vedení bojové činnosti v konfliktu vysoké intenzity, se zaměřením na statickou
a manévrovou obranu a nastavení a ověření horizontálních i vertikálních informačních toků
v rámci 21. brigádního úkolového uskupení. Do cvičení ve výcvikovém prostoru polské
armády Nova Deba se zapojilo 234 příslušníků 71. mechanizovaného praporu,
13. dělostřeleckého pluku, 22. základny vrtulníkového letectva, 103. centra CIMIC/PSYOPS
a Velitelství výcviku-Vojenské akademie.
TRIDENT JUNCTURE 2018 – cvičení, s téměř 50 000 příslušníky z 31 zemí NATO
a partnerských zemí, vševojskového kontingentu, na území Norska, se konalo v období
měsíce října a listopadu 2018. Úkolem bylo zúčastnit se jednotkou ÚU AČR GBAD NRF
2018–20 tohoto cvičení za účelem provedení operačně taktického cvičení pohotovostních sil
NRF a partnerských zemí NATO, které je zaměřeno na deklaraci schopnosti aliančních
jednotek, v případě aktivace článku 5 Washingtonské smlouvy, vést operaci vysoké intenzity
na vnější hranici států NATO. Cvičení na území Norska se zúčastnilo 223 příslušníků
AČR.
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2) Na území České republiky
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
byl výcvik v létání v prašném a vysokohorském prostředí a procvičení postupů při plánování
vzdušných operací. Cvičení se zúčastnilo 6 příslušníků vzdušných sil Chorvatska
a 5 příslušníků vzdušných sil Maďarska.
AMPLE STRIKE 2018 – cvičení bylo 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. Cvičení se zúčastnilo 301 příslušníků zahraničních armád
z 18 zemí.
CORONAT MASK 2018 – cvičení se uskutečnilo paralelně v České republice a v Německu,
a to v termínech 13.–27. září 2018 (SRN) a 11.–27. září (v ČR). Uvedené cvičení bylo
provedeno jako cvičení Framevork Nations Concept CBRN clusteru, jehož cílem byl rozvoj
interoperability v mezinárodním prostředí se zaměřením na ochranu proti zbraním
hromadného ničení a nekonvenčních prostředků vedení boje, dále sdílení odborných
taktických postupů a procedur a dále prověřit systém velení a řízení. Cvičení bylo provedeno
ve výcvikových zařízeních Bergen a Bruchsal v Německu a na Posádkovém cvičišti
chemického vojska Tisá v ČR. Za AČR se cvičení zúčastnilo celkem 336 VZP z 31. pluku
radiační, chemické a biologické ochrany. Cvičení v ČR se účastnilo 105 příslušníků
ozbrojených sil Německa, Polska a Slovenska, dále jako pozorovatelé 10 příslušníků
ozbrojených sil Itálie.
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 zúčastnilo 200 příslušníků
zdravotnických jednotek zemí V4.
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Přehled ostatních cvičení za období červenec až prosinec 2018 je uveden v příloze.

Tuto informaci vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 18. února 2019 č. 127.
V Praze dne 18. února 2019
Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v. r.

4

