Předkládací zpráva pro Parlament České republiky
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky (dále jen
„AČR“) se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce
2013 se předkládá na základě čl. 43 odst. 5 písm. b) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
Tento materiál obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů
AČR se zahraničními partnery na území České republiky (dále jen „ČR“) i mimo ně v roce
2014.
Vojenská cvičení, plánovaná Ministerstvem obrany na období roku 2014, vycházejí
z členství ČR v NATO a EU. Účast jednotek a štábů AČR na plánovaných cvičeních je
naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO a EU v dosažení nezbytné míry
jejich interoperability s jednotkami dalších členských států NATO a EU při plnění společných
úkolů. Plánovaná účast AČR na cvičeních se zahraničními partnery je hrazena z rozpočtu
resortu Ministerstva obrany.
Prioritní pozornost je věnována jednotkám a útvarům předurčeným pro působení
v zahraničních misích, NRF (Síly rychlé reakce NATO) a BG EU (Bojové uskupení EU).
Ministerstvo obrany, operační velitelství, svazky a útvary AČR se v roce 2014
zúčastní celkem 106 cvičení a společných výcviků mimo území ČR a 33 cvičení na území
ČR. Finanční objem prostředků vyčleněných na zabezpečení účasti na těchto cvičeních
je 66,7 mil. Kč. Zvláštním případem jsou cvičení vzdušných sil, u kterých dojde k využití
vzdušného prostoru partnerských států bez přistání na letecké základně v cizině, přičemž
náklady na taková cvičení jdou na vrub výcviku v České republice.

a) Charakteristika nejdůležitějších cvičení mimo území ČR:
AIR-TO-AIR REFUELING – cvičení pilotů 21. zTL a směn 26. bVŘPz zaměřené
na zdokonalení, případně obnovení dovednosti doplňování paliva za letu a taktického řízení
aktivit ve vzdušném prostoru ČR.
BALT 2014 – cvičení protiletadlové raketové brigády s cílem prověřit bojeschopnost
a připravit

útvar k posílení

NATINAMDS

v rámci

skutečných

bojových

střeleb

uskutečněných na střelnici v zahraničí.
KANDAK – cvičení ke sladění jednotky AČR připravované pro nasazení v operaci,
následující po ISAF společně s jednotkou OS USA.
NOBLE LEDGER – hlavní cvičení sboru PozS Aliance, připravovaného
pro pohotovost v rámci NRF 2015. Účast štábu útvaru PozS AČR na cvičení sboru.
RELIABLE SWORD – cvičení ke sladění štábu sboru připravovaného pro NRF 2015
za účasti štábu útvaru PozS AČR.
SABER JUNCTION – cvičení ke sladění postupů a zdokonalení bojových drilů
pro předpokládané nasazení v operaci následující po ISAF společně s partnerskou jednotkou
OS USA.
TEXAS RED FLAG – cvičení jednotky předsunutých leteckých návodčích na bázi
poznatků získaných zejména v ISAF a operaci UNIFIED PROTECTOR.
TOXIC LEAK – cvičení ke zdokonalení dovedností specialistů obrany proti zbraním
hromadného ničení za použití skutečných bojových otravných látek.
VISZEGRAD STORM – společné cvičení PozS AČR se štáby útvarů Polska,
Slovenska a Maďarska ke sladění operačních postupů štábu kombinovaného svazku
v rámci přípravy EU BG 2016, kterou vytvoří ozbrojené síly zemí Visegrádské čtyřky.

Významnými aktivitami jsou rovněž výcvikové lety letounů vzdušných sil AČR
ve vzdušném prostoru ostatních členských států NATO v rámci integrovaného systému
protivzdušné obrany NATO (NATINAMDS). Účelem těchto výcvikových letů je praktické
ověřování připravenosti pilotů vzdušných sil AČR, vyčleněných pro úkoly v rámci
NATINAMDS, operovat na území členských států NATO. Jednotlivých výcvikových letů
v rámci NATINAMDS se účastní maximálně 10 letounů vzdušných sil AČR, přičemž doba
jejich přítomnosti ve vzdušném prostoru a na území členských států NATO nepřesáhne
24 hodin.
b) Charakteristika nejdůležitějších cvičení na území ČR:

Významnými aktivitami jsou zejména výcvikové lety letounů členských států
NATO ve vzdušném prostoru ČR v rámci NATINAMDS. Účelem těchto výcvikových letů
je praktické ověřování připravenosti pilotů členských států NATO, vyčleněných pro úkoly
NATINAMDS, plnit zmínění úkoly ve vzdušním prostoru a na území jiných členských států
NATO. V praxi půjde především o letouny členských států NATO sousedících s ČR.
Výcvikových letů v rámci NATINAMDS se účastní maximálně 10 letounů spojenců, přičemž
doba jejich přítomnosti ve vzdušném prostoru a na území ČR nepřesáhne 24 hodin.
Zvláštními výcvikovými aktivitami na území ČR bude pobyt jednotek ozbrojených sil
Nizozemí a Belgie ve vojenských výcvikových prostorech BOLETICE a HRADIŠTĚ
za účelem výcviku. Jedná se o komerční využití výcvikových prostorů bez účasti AČR.
Součástí této části materiálu je příloha obsahující plánovaná cvičení na rok 2014.
Tento materiál schválila vláda svým usnesením ze dne 8. ledna 2014 č. 32.

V Praze dne 8. ledna 2014
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