Předkládací zpráva pro Parlament České republiky

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
2021 se předkládá na základě čl. 43 odst. 5 písm. b) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, v platném znění.
Tento materiál obsahuje přehled vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České
republiky (dále jen „AČR“) se zahraničními partnery na území České republiky (dále jen
„ČR“) i mimo ně plánovaných v roce 2021.
Vojenská cvičení se zahraničními partnery jsou klíčovým nástrojem k dosažení potřebné
úrovně připravenosti sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany (dále jen „MO“) k obraně
ČR a ke splnění našich spojeneckých závazků. Jsou nutnou součástí přípravy pro působení
v operacích a v pohotovostních silách mezinárodních organizací (NATO, EU, OSN).
Společná cvičení se zahraničními partnery jsou podstatným příspěvkem k dosažení
požadované úrovně bojové připravenosti k plnohodnotnému zapojení do těchto sil v souladu
s přijatými standardy pro interoperabilitu, prověření výstavby těchto schopností a tím
i ke kontrole efektivity rozvoje schopností AČR. V souladu s rozhodnutím přijatým
na summitu NATO ve Walesu tato 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 2021 odráží potřeby AČR v oblasti
přípravy pro plnění úkolů vyplývajících ze závazků ČR vůči NATO, EU 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 území Evropy i mimo něj.
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 mnoha případech cvičení zasahují
do více uvedených oblastí a v tomto případě je takové cvičení zařazeno do oblasti, která
je pro ně prioritní. Výčet všech naplňovaných oblastí je pak uveden v přehledu vojenských
cvičení, který tvoří přílohu této zprávy.

Zvláštní kapitolu výcvikových aktivit na území ČR tvoří komerční výcvik zahraničních
jednotek bez přímé účasti AČR. K těmto aktivitám patří cvičení s ostrými bojovými střelbami
mechanizovaného praporu Belgie ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice, ale také
příprava příslušníků ozbrojených sil Rakouska a Nizozemska ve výcvikovém zařízení
Kamenná chaloupka. 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 těchto operacích
schváleným vládou a Parlamentem ČR.

a) Charakteristika nej důležitějších cvičení mimo území ČR:
eFP TF GBAD PRE-DEPLOYMENT TRAINING (Enhanced Forward Presence Task
Force Ground Based Air Defence) - cvičení protiletadlové jednotky AČR k nasazení v Litvě
vletech 2021 - 2022. Cílem cvičení je sladit činnost úkolového uskupení GBAD eFP
s pozemními silami Německa a dále je zaměřeno na technickou a operační interoperabilitu.
Cvičení na území Německa se ve dvou termínech zúčastní celkem 45 příslušníků AČR s 8 ks
pozemní protivzdušné techniky. Plánované finanční náklady se pohybují ve výši 1,2 mil. Kč.
RECCE 21-1, II - výcvikové aktivity zaměřené k přípravě předurčených jednotek
před nasazením v operaci v Mali, konkrétně 6. a 7. úkolového uskupení Mali. Cílem cvičení
je připravit jednotky pro nasazení v zastavěném prostoru. Cvičení na území Slovenska
se ve dvou termínech zúčastní 90 vojáků AČR s 22 ks pozemní techniky. Předpokládané
finanční náklady činí 700 tisíc Kč.
v

ŠAKAL 1-3 - je série závěrečných cvičení jednotek speciálních sil připravovaných
k operačnímu nasazení. Cílem těchto cvičení je prověřit sladěnost jednotek a štábů při vedení
taktických činností před jejich plánovaným nasazením na území Mali, včetně možnosti
využití součinnosti s letectvem. Cvičení na území Francie se zúčastní celkem 90 příslušníků
Speciálních sil AČR s 30 ks pozemní techniky. Finanční náročnost těchto cvičení činí
4 mil. Kč.
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b) Charakteristika nej důležitějšího cvičení na území ČR:
TOBRUQ ARROWS 2021 (TOAR21) - cvičení jednotek protivzdušné obrany. Cílem
cvičení je prověřit úroveň připravenosti v oblasti řízení protiletadlové palby, zvýšit úroveň
interoperability mezi spojeneckými a partnerskými jednotkami a zároveň demonstrovat jejich
schopnost vést společné pozemní a protivzdušné operace. Cvičení se zúčastní do 200 vojáků
ozbrojených sil Litvy, Slovenska a Irska s 12 ks pozemní a protivzdušné techniky.
Bez finanční náročnosti.

2) Pohotovostní síly
V rámci přípravy na účast v mezinárodních uskupeních pohotovostních sil, jako jsou síly
rychlé reakce NATO (NATO Response Forces - NRF), síly velmi rychlé reakce NATO
(Very High Readiness Joint Task Force - VJTF) a bojová uskupení Evropské unie (European
Union Battle Group - EUBG), musí ozbrojené síly ČR projít cvičeními se zaměřením
na sladění s nadřízeným velitelstvím a na sladění se silami dalších států působících v těchto
mnohonárodních uskupeních.
V rámci NATO jsou zejména cvičení NRF také demonstrací připravenosti aliančních sil
a prověřením akceschopnosti aktuálně vyčleňovaných sil. Vrchní velitel spojeneckých sil
v Evropě (SACEUR) má pravomoc povolat síly NRF 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 EUBG a jejich povolání na cvičení
tohoto uskupení bude vláda požádána o vyslovení souhlasu dle čl. 43 odst. 5 písm. b) Ústavy
České republiky, v platném znění, 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 nej důležitějších cvičení mimo území ČR:
LAMA-21 - cvičení pod velením ozbrojených sil Polska. Cílem cvičení je zvýšit úroveň
plánování obrany území spojeneckého státu a postupy a činnosti při zahájení válečného
konfliktu. Cvičení na území Polska se zúčastní 50 příslušníků 7. mechanizované brigády
s 10 ks pozemní techniky. Předpokládané finanční náklady činí 320 tisíc Kč.
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L AMP ART 2021 - cvičení je plánovanou aktivitou zemí V4. Cílem cvičení je udržet
schopnosti jednotek VJTF ve vedení defenzivních činností v prostředí symetrického boje
a dále prohloubit schopnost interoperability s mezinárodními partnery. Cvičení na území
Polska se zúčastní 200 příslušníků 7. mechanizované brigády s 32 ks techniky. Předpokládané
finanční náklady činí 5,8 mil. Kč.
b) Charakteristika nej důležitějšího cvičení na území ČR:
ADAMANT WARRIOR 2021 - cílem cvičení je udržet schopnosti jednotek VJTF ve vedení
defensivních operací v prostředí symetrického boje a dále udržet schopnost interoperability
s mezinárodními partnery. Cvičení proběhne na území ČR ve vojenském výcvikovém
prostoru Libavá za účasti 150 vojáků ozbrojených sil Rumunska s 30 ks pozemní techniky.
Bez finanční náročnosti.

3) Bilaterální a regionální spolupráce
Ke cvičením se zahraničními partnery, která jsou součástí bilaterální či regionální spolupráce
v oblastech společného zájmu, patří zejména výcvik v ochraně vzdušného prostoru, dosažení
interoperability systému velení a řízení, v činnostech při nelegální migraci a v neposlední řadě
se jedná o součinnostní výcvik pro vzájemnou pomoc při živelních katastrofách. Jejich
důležitou součástí je také výměna zkušeností mezi bojovými jednotkami, jednotkami bojové
podpory a zabezpečení. Společná cvičení v oblasti výcviku významně posilují dlouhodobou
spolupráci ve střední Evropě i s klíčovými partnery za hranicemi regionu. Tato cvičení také
představují formu asistence ozbrojeným silám partnerských států. 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 nej důležitějších cvičení mimo území ČR:
BRAVE WARRIOR 21 - výroční cvičení mechanizovaných jednotek pozemních sil zemí
V4 s jednotkami ozbrojených sil Německa a USA. Cvičení bude zaměřeno na velení a řízení
prapomího úkolového uskupení v operaci k řešení krizí a v boji vysoké intenzity, vše v rámci
mnohonárodního prostředí. Dále bude procvičována koordinace s prostředky vzdušných sil
a jednotkami podpory. Cvičení se bude konat v Maďarsku za účasti 200 příslušníků
7. mechanizované brigády s 49 ks pozemní techniky. Předpokládané finanční náklady činí
6,8 mil. Kč.
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SCHNELLER DEGEN I - cvičení německé 10. obrněné divize zaměřené na výcvik štábů
podřízených brigád a jednotek bojové podpory a bojového zabezpečení. Cílem cvičení
je prohloubit interoperabilitu v procesech řízení a velení v mezinárodním prostředí
a na schopnosti štábů udržet si přehled o situaci a řídit podřízené prvky v prostředí moderního
bojiště za konfliktu vysoké intenzity s nepřítelem přibližně stejné technologické a doktrinální
úrovně. Cvičení proběhne na území Německa a na území Litvy a zúčastní se jej
130 příslušníků 4. brigády rychlého nasazení s 34 ks pozemní techniky. Finanční náročnost
činí 3,5 mil. Kč.
SCHNELLER DEGEN II - cvičení německé 10. obrněné divize zaměřené na výcvik štábu
divize za účasti štábů podřízených brigád. Cílem cvičení je procvičit schopnost štábu divize
řídit boj podřízených prvků bojové sestavy v mezinárodním prostředí, ve všech dimenzích
soudobého bojiště s důrazem na podporu všech druhů bojových činností podřízených prvků
a využití podpory nadřízeného stupně velení. Cvičení proběhne na území Německa za účasti
60 příslušníků velení 4. brigády rychlého nasazení s 22 ks pozemní techniky. Finanční
náročnost činí 1,5 mil. Kč.
b) Charakteristika nej důležitějších cvičení na území ČR:
Czech Special Operations Forces Air Week - cílem cvičení je prohloubit spolupráci
s mezinárodními partnery v oblasti navádění letecké podpory za různých taktických situací.
Cvičení napomáhá udržet dosažené certifikované schopnosti v navádění a koordinaci letecké
podpory, jehož se zúčastní 100 příslušníků speciálních sil NATO se 4 ks letecké techniky.
Bez finanční náročnosti.
JOINT FIRES 2021 - odborné cvičení dělostřeleckých jednotek 13. dělostřeleckého pluku
v součinnosti se vzdušnými silami. Cílem cvičení je prohloubit schopnosti interoperability
zejména při plánování palebné podpory a provedení společných paleb. Cvičení ve vojenském
výcvikovém prostoru Hradiště se zúčastní 250 vojáků ozbrojených sil Slovenska, Polska
a Německa s 80 ks pozemní techniky. Bez finanční náročnosti.
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4) Výstavba schopností
Cvičení tvoří součást dlouhodobější přípravy na plnění celého spektra úkolů ozbrojených sil
ČR.

Prověřují v praxi úroveň budovaných

schopností na národní

úrovni

i rozvoj

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 příprava
speciálních sil. Mezinárodní spolupráce v těchto oblastech je výhodná i pro ČR k udržení
vysokého standardu v těchto oblastech.
a) Charakteristika nej důležitějších cvičení mimo území ČR:
ALLIED SPIRIT XII - mezinárodní cvičení za řízení ozbrojených sil USA. Cílem cvičení je
zvýšit interoperabilitu a integraci součástí ozbrojených sil zúčastněných států NATO. Cvičení
je zaměřeno na vedení obrany v konfliktu vysoké intenzity a má prověřit schopnost nasadit
jednotky NATO při aktivaci článku 5, demonstrovat schopnost jednotného velení, řízení
a součinnosti v mezinárodním prostředí. Cvičení na území Německa ve vojenském
výcvikovém prostoru Hohenfels se zúčastní 250 příslušníků velitelství 7. brigádního
úkolového uskupení v sestavě polské 11. obrněné divize s 23 ks pozemní techniky.
Předpokládané finanční náklady činí do 5 mil. Kč.
DYNAMIC FRONT 2021 - mezinárodní cvičení dělostřeleckých jednotek členských států
NATO. Cílem cvičení je rozvoj interoperability jednotek dělostřelectva v podmínkách ostrých
bojových střeleb na taktické úrovni. Cvičení také slouží jako základní zdroj poznatků
a zkušeností cizích armád z problematiky implementace systému řízení palby. Cvičení
na území Německa a Polska se zúčastní celkem 160 osob s 48 ks pozemní techniky.
Plánované finanční náklady se pohybují ve výši 2,1 mil. Kč.
VIGOROUS WARRIOR 21 - pravidelné mezinárodní cvičení zdravotnických jednotek
AČR a NATO. Cílem cvičení je prohloubit interoperabilitu ozbrojených sil zemí NATO
v oblasti zdravotnické péče a zdravotnických opatření v prostředí použití zbraní hromadného
ničení. Cvičení proběhne na území Itálie a zúčastní se jej 80 příslušníků AČR s 28 ks pozemní
techniky. Předpokládané finanční náklady činí do 2 mil. Kč.
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b) Charakteristika nej důležitějších cvičení na území ČR:
AMPLE STRIKE 2021 - letecké cvičení s mezinárodní účastí. Cílem cvičení je vycvičit
a zdokonalit jednotky a štáby 22. základny vrtulníkového letectva v plnení širokého spektra
úkolů, v součinnosti s dalšími jednotkami vzdušných, pozemních, speciálních a aliančních sil,
v přímé letecké podpoře v podmínkách elektronického boje a sladění systémů velení a řízení.
Cvičení se zúčastní 300 vojáků partnerských zemí a do

40 ks letecké techniky.

Předpokládané finanční náklady činí 1 mil. Kč.
FEDERATED CLOUD 2021 - cvičení součástí komunikační a informační podpory. Cílem
cvičení je ověření schopností interoperability systémů velení a řízení, testování schopnosti
výstavby míst velení a poskytování komunikačních a informačních služeb uživatelům, včetně
propojení systémů pozemních a vzdušných sil. Cvičení je zároveň technickou přípravou
s nastavením služeb a jejich praktickým ověřením pro cvičení 4. brigádního úkolového
uskupení Strong Eagle 2021. Cvičení se zúčastní 400 vojáků koaličních armád
s 81 ks pozemní techniky. Předpokládané finanční prostředky činí 3,3 mil Kč.
Kompletní přehled plánovaných cvičení na rok 2021 je uveden v příloze tohoto materiálu.
Tento materiál schválila vláda svým usnesením ze dne 7. prosince 2020 č. 1274.

V Praze dne 7. prosince 2020
Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v. r.
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