Předkládací zpráva pro Parlament České republiky

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 leden – červen 2015.

V uvedeném období byla vojenská cvičení realizována podle plánu schváleného
usnesením vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 41 a prvního doplňku tohoto plánu schváleného
usnesením vlády ze dne 25. května 2015 č. 392.

Jednotky ozbrojených sil ČR se v tomto období zúčastnily 68 vojenských cvičení
se zahraničními partnery. Z tohoto počtu proběhlo 28 cvičení na území České republiky.
Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 54,5 mil. Kč.

Ve sledovaném období byla provedena tato hlavní vojenská cvičení:
AAT (Aviation Advisory Team) PRE-DEPLOYMENT TRAINING – cvičení
pilotů 22. zVrL v rámci přípravy leteckého poradního týmu pro operaci Resolute Support
v Afghánistánu. Cvičení proběhlo ve dvou čtrnáctidenních cyklech v Chorvatsku, každého
cyklu se zúčastnilo 20 vojáků.

BALTIC EYE – cvičení na území pobaltských států organizované několikrát ročně
s cílem zdokonalit piloty letounů taktického letectva v aplikaci standardních operačních
postupů v rámci přípravy k nasazení v NATO AIR POLICING. Během 1. pololetí roku 2015
toto cvičení proběhlo dvakrát. Poprvé byly do cvičení zapojeny 2 letouny L-159 z 21. zTL,
účast na druhém cvičení byla rozšířena o příslušníky 53. pPzEB s pasivním radiolokačním
systémem Věra na území Litvy a bylo navíc procvičeno sladění činnosti letectva a prostředků
průzkumu v rámci ochrany vzdušného prostoru.

CAPABLE LOGISTICIAN – cílem cvičení bylo sladit a certifikovat SUPPORT
MODULE bojového uskupení Evropské unie postavené na bázi států V4 (V4 EUBG) s dobou
pohotovosti v první polovině roku 2016. Cvičení na území Maďarska se za ČR zúčastnilo

90 vojáků zejména ze Sekce podpory MO, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky,
14. pluku logistické podpory, 15. ženijního pluku a Vojenské policie.

LION 2015 – společný výcvik příslušníků 601. skupiny speciálních sil a speciálních
sil Keni. Výcvik proběhl s cílem zdokonalit příslušníky speciálních sil v odbornostech
mediků, spojařů, odstřelovačů a ženistů a procvičit schopnost plnit úkoly v noci s materiálním
omezením.

MEDICAL MAN – cílem cvičení bylo sladit a certifikovat MEDICAL MODULE
V4 EUBG. Cvičení na území ČR se zúčastnily jednotky zdravotnické podpory zemí
vyčleněných do V4 EUBG v počtu padesáti zahraničních účastníků.

MOUNTAIN FLIGHT – cvičení patří mezi nejdůležitější prvky přípravy posádek
vrtulníků

a

to

nejen

k nasazení

v

operaci

Resolute

Support

v Afghánistánu,

ale i pro působení v pohotovostních silách EUBG v roce 2016. Cvičení se uskutečnilo
na území Francie s cílem zdokonalit posádky v létání ve složitých taktických a geografických
podmínkách. Cvičení se zúčastnilo téměř 90 vojáků z 22. základny vrtulníkového letectva
a 24. základny dopravního letectva s vrtulníky Mi-171, Mi-17 a Mi-24.

NOBLE JUMP – cvičení sil velmi vysoké pohotovosti (Very High Readiness Joint
Task Force, VJTF) NATO. Cílem cvičení bylo prověřit schopnost jednotek zařazených
do VJTF provést ve stanoveném časovém limitu od aktivace strategický přesun do místa
nasazení a plnit bojový úkol ve stanoveném prostoru operace v součinnosti s ostatními
jednotkami VJTF. Za AČR se cvičení zúčastnilo 150 příslušníků rotního úkolového uskupení
ze sestavy 43. výsadkového praporu předurčeného do sil VJTF.

TOBRUQ LEGACY – společné taktické cvičení jednotek protivzdušné obrany zemí
Litvy, Slovenska, Maďarska, České republiky a USA na území ČR s celkovým počtem
160 zahraničních účastníků. Za ČR se do cvičení zapojilo téměř 300 příslušníků
25. protiletadlového raketového pluku. Cvičení vyvrcholilo společnými bojovými střelbami
ve VVP Boletice.

TOXIC LEAK – cílem tohoto cvičení bylo zdokonalit dovednosti specialistů ochrany
proti zbraním hromadného ničení za použití skutečných bojových otravných látek. Cvičení
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na území Slovenska se zúčastnili příslušníci Pozemních a Vzdušných sil AČR a 601. skupiny
speciálních sil.

Přehled ostatních cvičení za období leden – červen 2015 je uveden v příloze tohoto
materiálu.

Tuto Informaci vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 30. září 2015 č. 770

V Praze dne 30. září 2015

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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