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Na rozvodněných územích bylo potřeba jednak 
evakuovat obyvatelstvo, vystavět nové mosty, ale 
i  provést dekontaminaci lidí. Smíšené jednotky obou 
armád dokonale zvládly společné postupy a ověřily si 
tak, že jsou schopny v  mezinárodním ženijním úko-
lovém uskupení českých a  slovenských záchranných 
ženijních jednotek v  rámci humanitárních operací 
pracovat jednotně.

Evakuace osob prvořadá
Obyvatelstvo dvou států, které postihla vel-

ká povodeň, zůstalo uvězněno v  zasažené oblasti. 
Na  místo přijíždí ženisté s  obojživelnými vodními 
transportéry a  osoby evakuují na  druhý břeh. V  po-
lovině rozbouřeného vodního živlu však dochází 
na tomto vozidle k závadě a obojživelník zůstává stát. 

Vzniklou nárazovou vlnou přepadává jedna osoba 
do řeky a bojuje s vlnami.

Do akce je okamžitě vysláno záchranné plavidlo 
a  potápěči tonoucího zachraňují. Ihned po  záchraně 
je  tonoucí převezen na  břeh, kde je předán rychlé zá-
chranné službě, která byla kontaktována a  povolána 
na místo. Člun se vrací a nakládá další osoby z transpor-
téru. Mezitím je simulovaná závada na poškozeném vo-
zidle ohlášena a k transportéru připlouvá vyprošťovací 
ženijní obojživelný prostředek PTS-10,  který provádí 
boční vyvázání tak, aby zachytil poškozené vozidlo.

„Procvičení daných postupů přímo v  akci, to  je 
to  nejdůležitější a  nejcennější na  dnešním výcviku 
ženistů,“ komentuje výcvik na  vodním cvičišti Mys-
lejovice nadporučík Petr Mužík, vedoucí výcviku pře-
konávání vodní překážky plavbou. „Důsledně se  pro-
cvičila záchrana osob na  vodní hladině, vyproštění 

poškozeného transportéru včetně vybudování ženij-
ních přepravišť. Při  záchraně osob je vždy velmi nut-
ná rychlá komunikace s  rychlou záchrannou službou, 
a i to jsme si v rámci cvičení vy zkou šeli.“

Důležitá je i komunikace mezi každým vozidlem. 
„V  době povodní nelze spoléhat jen na  radiostanice, 
proto využíváme i další vizuální komunikaci, a to jed-
nak pomocí praporků v  případě dobré viditelnosti, 
nebo i signální pistole s kombinací světlic,“ vysvětluje 
nadporučík Mužík.

Pytle s pískem –  
základ hrází

Vybudovat protipovodňovou hráz o  šířce 
37   metrů. V  první fázi je nutné připravit pytle s  pís-
kem. Pytlování probíhá pomocí násypníku. Pytle 
se dělí na  několik druhů, jsou jednokomorové nebo 
dvoukomorové. Ty jednokomorové se pak dělí ještě 
podle velikosti, a  to do  25 kilogramů nebo pytle 
od 25 do 50 kilogramů.

„S  násypníky a  se skupinou dvaceti lidí jsme 
schopni za hodinu připravit osm set pytlů,“ informuje 
nadporučík Petr  Motlíček, velitel opevňovacího odřa-
du. „Při dostatku lidí může být už během samotného 
pytlování zahájena výstavba protipovodňové hráze, 
případně se pytluje a výstavba je zahájena posléze.“

Spojila je povodeň

Cvičení Engineer Rescuers 2016 potvrdilo připravenost českých a slovenských ženistů pro humanitární operace

Do míst, jež jsou zasažena velkou povodní, nastupují v první fázi síly 
integrovaného záchranného systému. Ženisté se svou těžkou technikou jsou 
obvykle aktivováni po několika dnech záchranných prací, kdy voda opadla 
a řeky se vrátily zpět do svých koryt. Jejich hlavním úkolem je nejen odstranit 
ničivé následky vodního živlu, ale pomoci zejména s obnovou zničených 
pozemních komunikací a výstavbou náhradních přemostění v postižených 
oblastech. Mimo to pak ženisté ve spolupráci s krizovým štábem pomáhají 
i s evakuací obyvatel, kteří zůstali v zaplavených částech území.
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Co se týká samotných hrází, tak se vazby dělí po-
dle potřeby použití na několik druhů. Je to jednořadá 
vazba podélná, ta  se využívá při menším rozlití vody 
ze svého koryta tak do 20 centimetrů, potom je jedno-
řadá příčná, používá se při větším množství vody, hráz 
se staví do výšky jednoho metru. Pak jsou víceřadé vaz-
by, které se používají při větší rychlosti proudu a větším 
množství vody. „Tady je doporučená výška hráze jeden 
a  půl metru,“ pokračuje nadporučík Motlíček. „Nej-
častěji jsou využívané kombinované, víceřadé vazby, 
a ty se staví do výšky dvou metrů.

Stavba hráze je namáhavá
Pro další zpevnění hráze se mohou pytle proklá-

dat speciálními fóliemi, které se zabudovávají do sta-
věné hráze. „Tyto pytle mají hmotnost 15 kilogramů, 
takže na tuto hráz při šířce 37 metrů a výšce jeden a půl 
metru bylo použito dva tisíce tři sta pytlů,“ konstatuje 
velitel odřadu. „Tato činnost je pro vojáky nesmírně fy-
zicky namáhavá, proto je nutné je při jednotlivých čin-
nostech obměňovat. Někdo je vyčleněn jako ukladač, 
někdo jako nosič, sypač písku,  vazač, některé činnosti 
jsou namáhavé více, některé méně.“

Při stavění hráze pomáhalo českým ženistům 
i deset vojáků ze ženijního praporu ze Seredě. „Při sta-
vění této hráze jsme si potvrdili, že jsme schopni fun-
govat společně a žádné rozdílné postupy nebylo nutné 
 řešit,“ dodává závěrem nadporučík Motlíček.

Mostní provizoria  
fungují desítky let

V případě, kdy je nutné zřídit mostové přepravi-
ště přes zničené území, nastupují opět ženisté. Jejich 
úkolem byla výstavba mostu přes suchou překážku. 
Projekt ke stavbě dostávají ženisté v rámci tzv. Reach 
 Backu, kdy ho zpracovává Katedra ženijních tech-
nologií z  Univerzity obrany v  Brně. Ti jsou také jedni 
z prvních, kteří vyrážejí do oblastí postižených povod-
němi. „Ten projekt je  nezbytnou součástí a  prvotním 
předpokladem k tomu, aby stavba vůbec mohla začít,“ 
vysvětluje nadporučík Michal Kopuletý, řídící výcviku 
výstavby mostního provizoria. „Samotná výstavba 
mostu je poměrně jednoduchá, v  tom také tkví síla 
těchto mostů. Nicméně ta prvotní organizační činnost 
je poměrně náročná.“

V  první fázi se musí do  dané lokality dopravit 
mostní součásti, je třeba kompletně připravit stave-
niště a  následně se  musí všichni vojáci zacvičit. Musí 

proběhnout školení na  bezpečnost, včetně strojníků 
a montážníků, zkrátka veškerého personálu, což někdy 
trvá i několik dnů. Pak se teprve přistupuje k samotné 
stavbě. Toto konkrétní provizorium má celkovou délku 
21  metrů, překážka má 17,5 metru.

Ženisté ze Seredě  
sbírali zkušenosti

„Nejdůležitější na  výcviku je plynulost, rych-
lost, ale za  dodržení přísně bez peč nostních opatření,  
na to kladu vždy největší důraz,“ přibližuje svou práci 
nadporučík  Kopuletý. „Velmi významná je i komunika-
ce, ta je hned na druhém místě. Součástí naší jednotky 
jsou i ženisté ze  Seredě, ti si podobnou stavbu mosto-
vého provizoria v  reálu nikdy nevyzkoušeli.  Proto mě 
 velmi těší, že právě při tomto výcviku od nás převzali 
zkušenosti, výstavbu si  vyzkoušeli a  nyní mohu pro-
hlásit, že  jsou schopni si  tuto stavbu nejen postavit, 
ale celou řídit a organizovat.“

Ženisté ze Slovenska  
s českými společně

Na  tomto cvičení působí na  třicet příslušníků 
ženijního praporu ze Seredě. Jsou zařazeni do jednot-
livých jednotek a pracují pod českým velením.

„Naopak naším přínosem byla praktická ukázka 
výstavby dřevěného mostu, tedy činnost, kterou česká 
armáda už téměř nepoužívá,“ říká nadporučík Michal 
Halas ze  slovenského ženijního praporu. „Oživení si 

postupů výstavby tohoto druhu mostu však čeští že-
nisté velmi uvítali.“

Výstavba dřevěného mostu není náročná a dá se 
postavit i  bez pomoci jeřábu, pouze za  pomoci rukou 
a  spojovacího materiálu. Není tu zapotřebí speciální 
manipulační techniky. Stavba začíná vytyčením osy 
mostu s následným vyměřením. Je možné využít pod-
pěry rámové nebo také podpěry pilotové. Ty se vtloukají 
do země pomocí beranidla, které je umístěno na plovou-
cím plavidle.

Slovenské zkušenosti 
s dřevěnými mosty

„Tento most slouží k přepravě živé síly a techni-
ky, jeho nosnost je 60 tun, při zpevnění může unést až 
80 tun zátěže,“ komentuje stavbu mostu nadporučík 
Michal  Halas. „Jsou zřizovány na krátkou dobu a není 
možné, aby pod nimi projížděly lodě, je tam také ome-
zení na rychlost vodního toku.“

Celá výstavba se zaměřením a zakreslením po-
lohy podpěr probíhá tak, že se položí břehový trám, 
následně se pokládají podpěry. Na ty se pak pokládají 
jednotlivé trámy v podobě hranolů. „Může to být i ku-
latina, ale lepší jsou hranoly, které jsou pak na  kon-
cích zaostřené a  jsou ukládány v  mírném sklonu,“ 
vysvětluje slovenský ženista. „Je to kvůli tomu, aby 
most ne vy bočil ze své osy, pokud na něj vjede vozidlo. 
Po položení trámů pak následuje položení fošen, které 
se ukládají kolmo na trámy. Pak se na okraje mostů při-
pevní obrubníky, a pokud by most v rámci humanitární 
pomoci sloužil i k přepravě osob, přidalo by se i zábra-
dlí kvůli bezpečnosti.“

Vojáci se neustále točí, dva přináší trámy, dva 
ukládají. Dvojice přinášející trámy dupnutím ozna-
muje těm, kteří trámy ukládají, že   jsou na  místě, 
a mohou si od nich převzít náklad trámů. „Tento za-
vedený postup je zejména kvůli možnému hluku, kdy 
nemusí být vzhledem k rozbouřenému vodnímu živlu 
slyšet, dupnutí vojáků rozvibruje podložku, na  níž 
se pohybují dva vojáci, kteří trámy kladou,“ komen-
tuje ukázku nadporučík Halas.

„Působil jsem i na operační skupině, odnáším si 
nové poznatky, respektive některé drobnosti v  řízení 
cvičení,“ konstatuje nadporučík Halas. „Byly to třeba 
postupy při  zakreslování do  map. Ale celkově to  bylo 
velkým přínosem a  odnášíme si řadu cenných zkuše-
ností pro případ, kdy bychom působili při  společném 
nasazení v humanitární operaci.“

Text a foto: Jana Deckerová
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Mezinárodní cvičení  Ample   Strike 2016 se ko-
nalo od  30. srpna do  20.  září 2016, za  účasti celkem 
16 zahraničních armád aliančních a partnerských zemí. 
Cílem výcviku bylo sladění činnosti předsunutých ná-
vodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jed-
notek. Cvičení se konalo na základě usnesení vlády ČR 
číslo 1074 ze dne 21. prosince 2015. Letošního ročníku 
se zúčastní okolo 1  300  cvičících, z  toho jsou necelé 
tři stovky ze zahraničních armád, konkrétně z 16 zemí 
(Belgie, Estonsko, Finsko,  Francie, Chorvatsko, Kana-
da,  Litva, Lotyšsko, Maďar sko, Německo, Nizozemsko, 
Polsko, Řecko, Slovinsko, Spojené státy americké, Velká 
Británie).

Leteckou podporu vojákům poskytovaly napří-
klad české letouny L-159 Alca, L-39 Albatros a JAS-39 

Gripen, vrtulníky Mil  Mi-24/35 a Mi-171, litevské L-39, 
německé PC-9, LearJet a Tornado, polské Su-22, ma-
ďarské JAS-39 a  slovinské  PC-9. Spojené státy ame-
rické zapojily vrtulníky AH-64 Apache a  letouny B-1 
a  B-52, s  působností ze základny ve  Velké Británii. 
Palivo z  amerického tankeru KC-135R doplňovalo 
nádrže nejen německým strojům Tornado, českým 
a  maďarským Gripenům, ale právě i  letounu B-1. 
Stejně jako v  loňském roce bylo cvičení plně v  gesci 
 Armády České republiky, řídícím prvkem se stalo Ve-
litelství vzdušných sil. Komplexní logistické zabezpe-
čení poskytovaly téměř všechny složky Armády ČR, 
koordinací byla pověřena 22.  základna vrtulníkového 
letectva Sedlec, Vícenice u  Náměště nad Oslavou. 
 Právě schopnost hostitelské země poskytnout podporu 
zahraničním jednotkám se stalo dalším z cílů cvičení.

České velení
Řídící štáb letošního AMSE byl tentokrát složen 

výhradně z českých příslušníků. „Armáda ČR se aktivně 
podílí na rozvíjení schopností našich a koaličních vojá-
ků.  Právě efektivní spolupráce leteckých a pozemních 
sil je jednou z odpovědí na současné ozbrojené konflik-
ty,“ řekl v úvodu zahajovací tiskové konference velitel 
Vzdušných sil  Armády České republiky brigádní gene-
rál Jaromír Šebesta a dodal: „Jako plnohodnotný člen 
Severoatlantické aliance tak již třetím rokem navazu-
jeme na cvičení  Ramstein Rover, která byla organizo-
vána z úrovně NATO. Dnes je Ample Strike plně v gesci 
Armády České republiky, která zabezpečuje kromě 
výcviku také logistické zázemí zahraničním vojákům.“ 

Denní program  štábu začínal v  sedm hodin poradou 
a  končil po  23.  hodině vyhodnocením celého dne, 
statistikou navedení FAC a zhodnocením letového úsilí, 
vlivu počasí a výhledu na další den. Cvičení mělo cel-
kem šest operačních prostorů ( Operational Posts, OPs), 
ve  kterých bylo denně naplánováno od  9:00  hodin 
do 23:00 hodin celkem osm scénářů. Operační prosto-
ry, kde probíhaly scénáře s cvičnou municí, byly ve VVP 
Boletice a  Libavá, dále ve  Vícenicích a  Bechyni. Scé-
náře za použití ostré munice jak letecké, tak pozemní 
techniky byly soustředěny do vojenských výcvikových 
prostorů Bole tice a Libavá. Ideálně se tedy denně ko-
nalo několik desítek rozeher. Podle počasí se pak výcvik 
pružně upravoval v  jednotlivých prostorech tak, aby 
bylo dosaženo maximálních výsledků. Obecně však 
bylo denně plněno okolo 45 scénářů. V roce 2015 bylo 
v průběhu cvičení realizováno rekordních 1 600 nave-
dení, v letošním roce nebylo cílem toto číslo překonat 
z  důvodu větší komplexnosti a  složitosti scénářů. 
„Sladění výcviku předsunutých návodčích s  leteckými 
osádkami a veliteli pozemních jednotek bylo hlavním 
tématem cvičení Ample Strike. V  letošním roce došlo 
k doplnění například o zapojení prostředků protivzduš-
né obrany ve  prospěch jednotek, ale i  proti pilotům 
letounů a  vrtulníků, kteří se zdokonalovali v  taktice 
překonávání protivzdušné obrany,“ uvedl řídící cvičení 
plukovník Zdeněk Bauer z  Velitelství vzdušných sil. 
Další novinkou, která byla součástí cvičení, se stalo 
doplňování paliva ve vzduchu během misí taktického 
letectva i bombardérů.

Demonstrace síly
Koordinace návodčích a  pilotů byla klíčová. 

Pro mnohé byl zážitek spatřit a hlavně na cíl navést de-
vadesátitunový kolos B-1 nad nepřátelské území s cílem 
zastrašit nepřítele takzvanou „demonstrací síly“ v podobě 
průletu v  pouhých 400 metrech. „Původně jsme s  níz-
kým průletem strategického bombardéru nepočítali, 
ale nejednalo by se o cvičení, kdyby vše probíhalo podle 
dlouhodobého plánu. Musíme pracovat s nově vzniklými 

Největší mnohonárodní cvičení na našem území

Letošní české cvičení s mezinárodní účastí Ample Strike 2016 se sice konalo 
teprve potřetí, ale svým námětem navazuje na tradici úspěšných a velmi 
oceňovaných mezinárodních cvičení Flying Rhino a Ramstein Rover, jež byla 
u 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 
organizována v letech 2003 až 2015. Zároveň jde o první mezinárodní cvičení 
s účastí záložníků.

A fakta
Účast členských států NATO na cvičení:

 z Belgie
 z Estonsko
 z Finsko
 z Francie
 z Chorvatsko
 z Kanada
 z Litva
 z Lotyšsko
 z Maďarsko

 z Německo
 z Nizozemsko
 z Polsko
 z Řecko
 z Slovinsko
 z Spojené státy 

americké
 z Velká Británie

Ample Strike 2016
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scénáři tak, jak si to vyžadují reálné  situace,“ vysvětlil řídí-
cí cvičení plukovník  Zdeněk Bauer. „V průběhu zahraniční 
operace v Afghá nis tá nu jsme demonstraci síly používali 
často, když náš konvoj napadli povstalci. Cílem bylo, aby 
letoun povstalce vystrašil a odradil je od dalšího útočení. 
Pokaždé to zabralo, když jim nad hlavami v nízké výšce 
zaburácely vojenské stíhačky nebo bojové vrtulníky. Pro-
stě se rozutekli,“ objasnil účel demonstrace síly zkušený 
letecký návodčí z řídícího štábu cvičení. Ve vojenství a po-
li tice je souslovím demonstrace síly po pi sována ukázka 
vojenské síly. Formou může být například vojenská 
přehlídka nebo za stra šení nepřítele způsobením 
rozsáhlých škod na životech a majetku.

Protiletadlovci ze Strakonic
Zapojení prostředků pozemní protivzdušné 

obrany výrazně přispělo k větší komplexnosti scénářů 

cvičení. Tuto techniku vyčlenili příslušníci 25. protileta-
dlového raketového pluku ze Strakonic. Ve vojenském 
výcvikovém prostoru Libavá byla zapojena raketová 
baterie vyzbrojená systémem 2K12 KUB, posílená 
o  místo velení a  řízení palby. Zatímco její příslušní-
ci se  zdokonalovali v  zachytávání a  fiktivním ničení 
vzdušných cílů, piloti letadel zase procvičovali taktiku 
překonávání protivzdušné obrany. „Velkým přínosem 
pro  nás byla účast amerických bitevních vrtulníků 
AH-64 Apache, které nám simulovaly vzdušného pro-
tivníka. S  americkou jednotkou jsme navázali úzkou 
spolupráci, prospěšnou pro obě strany,“ uvedl nad-
poručík Milan Mašát, který řídil výcvik strakonických 
vojáků na Libavé. Protiletadlovci zachytávali také české 
letouny L-159 Alca a další letadla. Během cvičení byla 
také prověřována funkčnost celého systému velení 
a  řízení vzdušných sil. Především schopnost místa 
velení letecké základny (tzv. WOC – Wing Operation 

Centre) přijmout do  své podřízenosti, připojit do  sys-
tému a efektivně řídit jednotku pozemní protivzdušné 
obrany. V  neposlední řadě se protiletadlovci podíleli 
i na zdravotnickém výcviku příslušníků aktivní zálohy, 
již se letos poprvé zapojili do tohoto mezinárodního 
cvičení. Strakoničtí vojáci plnili úkoly také v Boleticích, 
vojenském prostoru na  jihu Čech. Poskytovali zde lo-
gistickou podporu cvičícím jednotkám. „Připravujeme 
stravu pro více než dvě stovky vojáků, zodpovídáme 
za provoz polního parku na Podvoří, máme na starosti 
doplňování pohonných hmot a technické zabezpečení 
cvičících jednotek,“ uzavírá velitel prvku podpory nad-
poručík Jiří Urban.

První mezinárodní  
zapojení záložníků

Vedle 16 armád aliančních a partnerských zemí se 
poprvé zapojili i příslušníci aktivní zálohy. Jejich úkolem 
byla především ochrana základny a plnění přidělených 
úkolů. „Toto významné mezinárodní, součinnostní cvi-
čení, kde cvičí stovky zahraničních účastníků a prakticky 
všechny složky AČR, je pro nás velice důležité. Jsou zde 
naši letečtí návodčí, kteří mají na bojišti důležitou úlohu, 
ale i příslušníci zálohy. S jejich prací jsem nadmíru spoko-
jen. Jsou to srdcaři, kteří výraznou měrou přispívají k pl-
nění důležitých úkolů. Za zmínku stojí i zapojení starostů 
a obyvatel okolních obcí, kterým patří velký dík, jelikož 
si cvičení žádá i zvýšený letecký provoz,“ uvedl generál 
Bečvář při své návštěvě cvičení. Prvního týdne hlavní 
části cvičení se účastnilo celkem sto šedesát šest zálož-
níků ze čtyř krajských vojenských velitelství – Ostrava, 
Olomouc, Zlín a Liberec. Následně je vystřídala další ro-
tace záložníků z pěších rot z Prahy, Plzně, Karlových Varů, 
Hradce Králové a Českých Budějovic. Pro některé záložní-
ky šlo o první zkušenost s podobným nasazením, ale vý-
jimkou nebyla ani předešlá, dlouholetá armádní praxe. 
Velitel pěší roty aktivní zálohy v  Olomouci  major  Jozef 
Randiak sloužil dvacet čtyři let v  Přáslavicích. V  civilu 
je od roku 2003 a o rok později vstoupil do aktivní zálohy. 
Jde tedy o zkušeného vojáka a velitele.

Text: Michal Voska, foto: autor, AMSE
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Cvičení Sky Soldier 2015 a  2016 se  vyznačují 
řadou společných znaků –  cvičí se na území České re-
publiky, jedná se o  cvičení výsadkových jednotek AČR 
a U. S. Army a cvičení se účastní 43. výsadkový prapor 
posílený o specialisty a jednotky z ostatních útvarů AČR 
a také americká 1/91. jízdní eskadra. Sky Soldier 2016 
se od svého loňského předchůdce odlišuje místem, kde 
cvičící jednotky působí, rozsahem zapojení AČR a také 
novým vybavením, které příslušníci 43.  výsadkového 
praporu využili. Tyto všechny body zahrnul do  svého 
úvodního brífingu náčelníku Generálního štábu velitel 
43.  výsadkového praporu podplukovník Jiří Adamec. 
 Podle podplukovníka Adamce se do  cvičení také za-
pojily jednotky 44. lehkého motorizovaného praporu 
z  Jindřichova Hradce, dělostřelecké pozorovatele po-
skytl 13. dělostřelecký pluk z Jinců předsunuté letecké 
návodčí poskytla 22. letecká základna Náměšť nad 
Oslavou a prvek bezpilotních letounů Raven 102. prů-
zkumný prapor Prostějov. Prohloubení vzájemné spo-
lupráce a interoperability bylo dosaženo výměnou čet, 
kdy jedna americká četa byla přidělena do  sestavy 
1. rotního úkolového uskupení a jedna česká výsadková 
četa do sestavy roty B 1/91. jízdní eskadry.

Soupravy NSV-12
Před zraky náčelníka Generálního štábu, ve-

litele 4. brigády rychlého nasazení, ostatních hostů 
a  zástupců médií byly z  letounů C-295 CASA vysa-
zeny dvě posílené výsadkové čety na  padácích OVP-
-12SL s  novými nákladními soupravami výsadkáře 
NSV-12, které umožňují výsadkářům seskakovat 
na  cíl se  svou osobní výzbrojí a  osobním vybave-
ním. Ihned po  seskoku se výsadkáři začali přesouvat 
na  určené shromaždiště, kde se přeskupili do  druž-
stev a  čet a  vyzvedli si vybavení, se  kterým nemohli 
pro jeho rozměry nebo hmotnost seskočit. Přeskupení 
výsadkářů je  standardní procedurou při výsadkových 
operacích, kdy jsou jednotlivé čety a  družstva roz-
dělena do  různých letounů, aby v  případě sestřelení 
jednoho z nich mohl zbytek jednotky stále splnit svůj 
úkol. Použití prostoru bývalého vojenského letiště 
Ralsko byl pro  toto cvičení zvolen záměrně, aby byly 
cvičící jednotky nuceny působit v neznámém prostředí. 
Výsad káři po  intenzivní spolupráci s  Libereckým kra-
jem a místní samosprávou mohli využít prostory nejen 
letiště, ale i jeho blízkého okolí. Přímo v areálu letiště 

se nacházely dva objekty, které výsadkové čety doby-
ly v průběhu několika hodin po vysazení. V noci z 27. 
na  28.  září poté jednotky 1.  rotního úkolového usku-
pení konsolidovaly své pozice a  v  ranních hodinách 
byly posíleny dvěma četami 1.  roty 44. lehkého mo-
torizovaného praporu, které do  prostoru letiště dora-
zily na  palubě letounu C-295 CASA. Další fází celého 
cvičení byl výsadek amerických jednotek doplněných 
o  českou výsadkovou četu z  paluby letounu C-17 
Globemaster letícího z  letiště v Norimberku. Ten pro-
běhl krátce po  poledni 28. září a  signalizoval začátek 
čtvrté fáze operace. V  té  zamířily americké jednotky 
k  cílovému objektu, jímž byl silniční most s  krycím 
označením „Asfalt“ a  zároveň jedna česká výsadková 
četa zaútočila na železniční most s označením „Steel“. 
Obsazením obou těchto objektů splnily cvičící jednotky 
cíle pro třetí den cvičení. Ve čtvrtý den cvičení se poté 
čeští a američtí výsadkáři přesunuli k soustavě lehkého 
opevnění z  dob meziválečného období. Jejich cílem 
bylo společně vytlačit jednotky protivníka z  tohoto 
prostoru a umožnit tak jejich bezpečné vystřídání jed-
notkami nadřízeného stupně.

Nové vybavení a návrat 
ke kořenům

Ihned po  seskoku výsadkářů měli shromáždě-
ní novináři možnost si vyslechnout reakci náčelníka 
Generálního štábu generála  Bečváře k  tomuto cvi-
čení. Ten před nimi prohlásil: „Máme tady už vojáky 
s novou zbraní Bren. Mají nové pistole a padáky jsou 

Sky Soldier 2016
Čeští výsadkáři ze 43. výsadkového praporu již podruhé nacvičovali 
obsazení letiště padákovým výsadkem ve spolupráci se svými 
americkými kolegy z 1/91. jízdní eskadry. Po nacvičení postupů 
a jejich prověření v polních podmínkách při cvičení Sky Soldier II 
v září 2015 přijali čeští výsadkáři o stupeň aktivnější roli.

Prohlubování spolupráce mezi českými a americkými výsadkáři
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v  užívání dva roky.” Tato slova doplňuje major Ivo 
Zelinka, zástupce velitele 43. výsadkového praporu, 
výčtem dalších důležitých aspektů. Všichni výsadkáři 
43.  výsadkového praporu účastnící se tohoto cvičení 
byli vybaveni novým přístrojem nočního vidění 
 MUM-14. Stejně tak byly pro komunikaci od  úrovně 
družstev výše použity poprvé radiostanice Harris, 
které operovaly dle standardů U. S. Army v  šifro-
vaném módu. Jako krátkou poznámku pod čarou 
je možno doplnit výčet vybavení, které příslušníci 
43.  výsadkového praporu při tomto cvičení použili. 
Krom již zmíněných útočných pušek CZ 805 Bren a pis-
tolí  Glock 17 se jedná zejména o  střední kulomety 
 Minimi, tarasnice Carl Gustav M3, 60mm minomety 
 Antos-LR a  také automatické granátomety AGS-17. 
O tom, že 43. výsadkový prapor udělal další význam-
ný krok kupředu při zlepšování svých schopností vést 
výsadkové operace, není pochyb. Výsadkový prapor, 
stejně jako každá jednotka pěchoty, klade velký 
důraz na  tři  klíčové schopnosti: pohyb, komunikaci 
a  střelbu. Každá z  těchto tří oblastí byla nacvičena 
a  prověřena v  průběhu cvičení Sky   Soldier 2016.   

Staré noktovizory Klára, které sloužily výsadkářům 
ještě v předchozím roku při cvičení Sky Soldier II, byly 
 letos nahrazeny o generaci výkonnějšími monokuláry 
MUM-14. Tím byla posílena schopnost výsadkových 
družstev a  čet vést bojové operace v  noci a  za  sní-
žené viditelnosti. Použití radiostanic Harris, které 
používá taktéž například U. S. Army pod označením 
  AN/PRC-152, napomohlo sjednotit komunikaci mezi 
českými a americkými prvky společného výsadkové-
ho úkolového uskupení. A v oblasti pohybu, přesunu 
a dopravy výsadkářů, do které neodmyslitelně patří 
schopnost vést výsadkové operace, nastal významný 
posun kupředu díky zavedení nákladních souprav 
výsadkáře NSV-12, které jsou kompatibilní s padáky 
OVP-12SL, jež výsadkový prapor používá dva roky. 
Systém NSV-12 při cvičení Sky Soldier 2016 umožnil 
výsadkářům 1. rotního úkolového uskupení seskočit 
z  letounu C-295 CASA a nést s sebou své osobní vy-
bavení, taktickou výstroj i zbraň. Schopnost provádět 
seskoky se zbraní a vybavením získal 43. výsadkový 
prapor po několika letech, kdy kvůli zastaralé výstroji 
touto schopností nemohl disponovat.

A fakta

Časová linie cvičení Sky Soldier 2016

26. září 2016 Vysazení dvou průzkumných týmů a týmu odstřelovačů 43. vpr letounem L-410

27. září 2016 Vysazení 1. rotního úkolového uskupení 43. výsadkového praporu letouny 
C-295 CASA s leteckou podporou bitevníku L-159 Alca

Zteč a dobytí klíčových bodů na perimetru letiště výsadkovými četami

28. září 2016 Zasazení dvou pěších čet 44. lehkého motorizovaného praporu přistávacím 
výsadkem letounu C-295 CASA a dozásobení jednotek municí

Výsadek amerických jednotek a jedné výsadkové čety 43. výsadkového 
praporu letounem C-17 Globemaster

Zteč a dobytí klíčových přístupových bodů k perimetru letiště – silničního 
a železničního mostu

29. září 2016 Přesun a útok na linii lehkého opevnění severozápadně od perimetru letiště

30. září 2016 Ukončení cvičení

Nasazení v Afghánistánu
I když jsou v současné době příslušníci 43. vý sad-

kového praporu nasazeni v  operaci Resolute Support 
v  Afghánistánu, je možné pozorovat dopad umenšu-
jícího se operačního tempa v  této krajině i  na  výsad-
kovém praporu. Od  roku 2006 do  současnosti byly 
jednotky 43. výsadkového praporu nasazeny v  rámci 
sil ISAF anebo operace Resolute Support celkem dva-
náctkrát. Snižující se nároky operací v  Afghá nistánu 
způsobily, že  se prapor mohl vrátit k  přípravě na  ve-
dení těch operací, které odpovídají jeho doktrinálnímu 
zařazení – padá ko vých, vrtulníkových a  přistávacích 
výsadkových operací. Náčelník štábu 43. výsadkového 
praporu kapitán Robert Šiška pro novináře tento trend 
nepřímo potvrdil. „Tento druh operací v podstatě začí-
náme cvičit po dlouhé době, loni byl první ročník,  letos 
máme druhý a zase je to o úroveň výš.“ Při nastavení 
pomyslné laťky cvičení Sky Soldier, která je každým 
rokem posouvána výš a  výš, můžeme jen s  napětím 
očekávat další ročník tohoto cvičení.

Text: Ondrej Rajkovič, foto: autor, Jan Kouba
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Historie
VOP CZ, s. p., je státní podnik založený Minister-

stvem obrany pro oblast výzkumu, vývoje, výroby a ob-
chodování s  vojenským materiálem. Vznikl v  důsledku 
postupné transformace několika vojenských opraváren-
ských podniků zabývajících se výrobou a opravami po-
zemní vojenské techniky. Tyto podniky svým zaměřením 
a kapacitami v 90. letech přestaly vyhovovat potřebám 
AČR a  bylo proto nezbytné je reorganizovat, případně 
privatizovat. VOP CZ, s. p., se sídlem v Šenově u Nového 
Jičína má v současné podobě základ ve Vojen ském opra-
várenském podniku 025 Nový Jičín, založeném v  roce 
1946 a určeném především pro opravy tanků a pásových 
vozidel. V současné době je VOP CZ, s. p., vyspělým strojí-
renským podnikem disponujícím progresivními techno-
logiemi a odborně připravenými pracovníky. Jeho image 
je dáno tradicí a know-how, získaným při realizaci spe-
ciálních projektů, jakými byla například modernizace 
tanků T-72 M4 CZ nebo obrněné transportéry a bojová 
vozidla Pandur 8×8.

VOP CZ
Z opravárenského podniku technickou a vývojovou špičkou

V následujícím seriálu vám představíme státní podniky a příspěvkové 
organizace, které řídí resort Ministerstva obrany. K nim patří i VOP 
CZ, s. p., jenž se specializuje jak na opravy a modernizace stávající 
obrněné techniky, tak i na vývoj nových, autonomních systémů, 
které se v brzké době zařadí do portfolia Armády České republiky.

Produktové portfolio
Podnik zabezpečuje komplexní životní cyklus 

pozemní vojenské techniky, který zahrnuje vývoj, 
výrobu, záruční i  pozáruční servis, běžné, nálezové 
a generální opravy, revize a ukládání techniky, její mo-
dernizace a ekologickou likvidaci u následujících typů 
techniky zavedených do AČR:

 z  Opravy a modernizace kolové techniky
 �  T 815 včetně účelových nástaveb (jeřáby, cis-

terny, přepravníky, chemická technika, ženijní 
nástavby, dílny atd.)

 �  T 810 včetně účelových nástaveb
 �  Pandur II 8×8 CZ včetně všech speciálních 

variant
 �  LOV Iveco a Dingo (omezený rozsah služeb)
 �  Vozidla Land Rover včetně speciálních variant

 z  Opravy a modernizace pásové techniky
 �  Tanky VT-55, MT-55, T-55, T-72, T-72M (M1)
 �  Tanky T-72 M4 CZ, VT-72 M4 CZ
 �  BVP I, BVP II včetně speciálních variant

 �  Speciální pásová technika pro PVO
 �  Historická technika (např. LTP 34, LT 35)

 z  Ženijní, vyprošťovací, dekontaminační a protipo-
žární technika

Produkty vlastního vývoje:
 z  Detekce chemických, radioaktivních a biologic - 

kých látek
 �  Souprava lehkého obrněného vozidla 

– S-LOV-CBRN
 z  Dekontaminace

 �  Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky 
– LINKA-08

 �  Malý dekontaminační automobil – MDA
 z  Digitalizace bojiště

 �  Systém DB4D
 z  Bezpečnostní technologie

 �  Zajištění ochrany osob a kritické infrastruktury 
(pracoviště ochrany VIP osob, skenery podvozků 
apod.)

 z  Taktický automatizovaný robotizovaný pozemní 
systém TAROS V2 6×6

 �  Pozemní robotizované vozidlo pro bojovou 
a logistickou podporu mechanizovaných, 
průzkumných a speciálních jednotek, vhodné 
i k ostraze speciálních objektů, jež bude v brzké 
době zařazeno do výzbroje AČR.

 z  Zbraňová stanice MGC 01 určená především 
pro kulomet NSV 12,7 mm

 z  Kogenerační jednotka VOPTRA pro výrobu elektric-
ké a tepelné energie spalováním PTR oleje a PTR 
plynu získaných pomalým termickým rozkladem 
(biomasy, komunálního odpadu atd.) a případně 
i motorové nafty a zemního plynu.

 z  Kolový nakladač DAPPER 5000 a 3000 pro komu-
nální účely.
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Budoucnost
Záměrem podniku je návrat ke  speciální vý-

robě, na  kterou je podnik koncipován materiálně 
i  personálně (aktuálně zhruba 900 zaměstnanců). 
Pro export byla v  roce 2015 osvojena výroba kabin 
obrněných vozidel pro zákazníka ze Středního výcho-
du. Rozhodující pro  perspektivu VOP CZ budou také 
dodávky pro Armádu ČR. Proto podnik usiluje o  za-
pojení do  připravovaného projektu náhrady obrně-
ných pásových vozidel BVP I a BVP II. Cílem je rovněž 
zapojení do mezinárodních projektů vývoje a výroby 
speciální techniky. Podnik má předpoklady stát se 
ve spolupráci s AČR finálním výrobcem sofistikované 
speciální techniky, jakou představuje např. jím vyvi-
nutý pozemní systém TAROS V2.

Text Michal Voska, Viktor Meca,  
foto VOP CZ, archiv

A fakta
TAROS V2 6×6  je modulární kolový prostředek, na první pohled 
podobný americkému systému SMSS (Squad Mission Support System), 
resp. MDARS (Mobile Detection Assessment and Response System) 
představenému v AR 10/2014. Vzhled a úkoly jsou podobné, ale přístup 
ke konstrukci je zcela odlišný. Základním stavebním blokem je kolová 
část s integrovaným elektrickým motorem, převodovkou a závěsným 
mechanismem. Každé kolo je výkonově a směrově řiditelné − součástí 
bloku je tak i elektromechanický šroubový aktuátor (část mechatronické 
soustavy strojů kombinujících elektroniku a mechaniku) pro natá-
čení kol. Každý elektromotor disponuje výkonem 10 kW při 900 Nm. 
O zkrocení obřího kroutícího momentu se stará integrovaná převo-
dovka pro každé kolo. V případě verze TAROS V2 se tak celkový výkon 
pohonného systému robota může pohybovat od 40 do 100 kW podle 
počtu náprav. TAROS disponuje plným výkonem i ovládacími schopnosti 
při jízdě vpřed i vzad. Řiditelná kola navíc propůjčují prostředku unikátní 
manévrovací schopnosti. Natočením krajních kol se dokáže velmi rychle 

otočit na místě a umí také tzv. krabí pohyb. Srdcem je samostatný modul 
4×4 s lithium-iontovými akumulátory, veškerou řídicí a komunikační 
elektronikou a s modulární senzorickou nástavbou. V případě přání 
zákazníka lze postavit vozidlo pouze na základě modulu 4×4 či je možné 
připojit jednotlivé moduly 2×2 s generátorem a robotickým ramenem. 
Dále lze připojovat další moduly 2×2 (případně 4×4) prakticky libovolně. 
Problémem tedy není ani sestavit verze 8×8 nebo 10×10, které rozšiřují 
nosnou plochu, zvyšují průchodnost a mohou variantně obsahovat gene-
rátor pro výrobu elektrické energie, robotickou ruku, zbraňovou stanici 
a podobně. Každý modul lze vybavit unikátní nástavbou. Kromě klasické 
 ložné plochy, v případě verze pro logistickou podporu vojáka lze moduly 
vybavit průzkumnými systémy, komunikační technikou nebo i zbraňo-
vými systémy. Tento bezpilotní prostředek se také může stát základnou 
pro létající nebo jiné průzkumné prostředky a lze ho rozšířit o zbraňovou 
stanici pro lafetaci širokého spektra zbraní, včetně ručních, například 
pušky CZ 805 BREN.


