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Tři velká cvičení, do kterých se letos zapojily Pozemní síly, Vzdušné 
síly a Aktivní záloha Armády České republiky
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Text: mjr. Ladislav Kabát,
foto: mjr. Ladislav Kabát, kpt. Karel Hausmajer

A fakta
Do největší plánované aktivity pozemních sil letošního roku bylo celkově zapojeno 
1 200 vojáků s 250 kusy techniky včetně bojových vozidel pěchoty a tanků. Společně 
s Velitelstvím pozemních sil a 7. mechanizovanou brigádou byli do plánování, pří-
pravy anebo samotného provedení cvičení zapojeni i vojáci prvků bojové podpory 
a bojového zabezpečení pozemních sil, odborníci a specialisté Centra simulačních 
a  trenažérových technologií, vzdušných sil, vojenského zdravotnictví, logistiky, vo-
jenské policie, komunikačních a informačních systémů, vojáci z Velitelství kyberne-
tických sil a  informačních operací, Velitelství pro operace, Velitelství teritoria nebo 
Velitelství výcviku – Vojenské akademie a další. Řídícím cvičení byl velitel pozemních 
sil generálmajor Ladislav Jung.
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Boomer – operátor řídící tankování

V pilotní kabině tankeru KC-135



8311 | 202182

Boomer – operátor řídící tankování

V pilotní kabině tankeru KC-135
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Střelby jsou alfou a omegou při každém výcviku.
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Cvičení je cennou zkušeností

Cílem teroristů byly zásoby ropy

Ve scénáři byl i útok teroristů.
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