Velitelství výcviku – Vojenská akademie
Víta Nejedlého, Vyškov, PSČ 682 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 73328/2018-1970

Vyškov 9. března 2018

Kraj Vysočina
ředitel krajského úřadu
Jihlava
Přesun příslušníků AČR
Vážený pane řediteli,
dovolte mi Vás touto cestou informovat o pěším přesunu příslušníků Armády České republiky
(AČR) a to konkrétně z prostoru kóty 683 Javorův Kopec (u obce Strážnice) do prostoru obce
Lipová. Tento přesun se uskuteční, v rámci kurzu S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resistance,
Extraction) konaného u Velitelství Výcviku – Vojenská akademie Vyškov a to v rámci
modelového cvičení s názvem „Big Foot“, který se uskuteční v níže uvedených termínech:




21. – 23. května 2018
27. – 29. srpna 2018
8. – 10. října 2018

Vzhledem k charakteru výcviku může být součástí uvedeného přesunu i přechod přes katastr
kraje (města a obce) ve Vaší podřízenosti. Výcvik v těchto prostorech byl schválen Ministrem
Obrany (Čj. 510-8/2016-1122) ze dne 16. listopadu 2016.
Koncepce kurzu je postavena na skrytém přesunu jednotlivých účastníků s nutností vyhnutí se
jakéhokoliv kontaktu s civilním obyvatelstvem. Vzhledem k námětu výcviku bude výcvik
prováděn v součinnosti s dalšími branněbezpečnostními složkami ČR (Policie ČR, Celní
správa, Vězeňská služba), které na základě Rámcové dohody mezi MV a MO a Realizační
dohody mezi PČR a AČR sdílejí výcvikové a školící kapacity AČR. V rámci této spolupráce
bude z jejich strany prováděno monitorování příslušníků AČR a nácviky standardních
operačních postupů při naplňování jejich zákonných kompetencí včetně možnosti využití
vrtulníků. Dočasná taktická operační centra (TOC) budou zřízena v prostoru obce Rovečné,
Nýrov a Rudka u Kunštátu.
Všichni vojáci (cvičící) se budou přesouvat výhradně bez využití vojenské techniky a beze
zbraní, nebudou vybaveni cvičnou municí a ani jakýmkoliv jiným imitačním materiálem.
Operační dozorčí Policie ČR budou disponovat informacemi o zvýšeném výskytu příslušníků
ozbrojených složek i charakteru činnosti jednotek v daných oblastech a budou připraveni
zodpovědět případné dotazy ze strany občanů.

Ve smyslu § 29 odst. 3 zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, ve znění pozdějších
předpisů Vás tímto žádám o vyjádření, zda z hlediska Vaší působnosti neshledáváte jakékoliv
překážky v provedení uvedeného výcviku (např. předem plánované masové kulturní akce,
shromáždění apod.) a zaslání Vašeho vyjádření nejpozději do 1. května 2018.
Vážený pane řediteli z důvodů co největší informovanosti Vašich občanů a bezpečnosti
příslušníků AČR Vás chci touto cestou požádat o zabezpečení informování o této aktivitě
Vám podřízených obecních úřadů dotčených měst, obcí a místních mysliveckých sdružení.
Seznam obcí, v jejichž katastru bude výcvik probíhat je uveden v příloze níže pro všechny
dotčené kraje.
Vážený pane řediteli, pevně věřím, že uvedený přesun příslušníků AČR a vzájemná
spolupráce ozbrojených složek ČR nikterak nenaruší život občanů ve Vašem kraji.
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Seznam obcí a vesnic při výcviku SERE - C
Lhota u Olešnice, Křtěnov, Prosetín, Louka, Crhov, Olešnice,
Kněževes, Veselka, Horní Poříčí, Prostřední Poříčí, Křetín, Ústup,
Rozsíčka, Sulíkov, Petrov, Rozseč nad Kunštátem, Makov, Dolní
Lhota, Jobova Lhota, Kunštát, Kunštát Sychotín, Kunštát – Újezd,
Rudka, Kochov, Nýrov – Nýrovec, Jasinov, Zábludov, Kněževískov,
Vranová, Křetín, Lazinov, Meziříčko, Skrchov, Stvolová, Brťový,
Novičí, Babolky, Dolní Smržov, Hodonín, Chlum, Kladoruby,
Letovice, Letovice – Třebětín, Havírna, U škrobárny, Hluboké – os,
Zboněk, Svitávka, Míchov, Sebranice, Mladkov, Skalice nad Svitavou,
Jabloňany, Lhota Rapotina, Újezd u Boskovic, Boskovice, Boskovice –
Hrádkov, Sudice, Vážany, Knínice u Boskovic, Šebetov, Kořenec,
Okrouhlá, Vratikov, Velenov, Valchov, Žďárná, Suchý, Benešov
Koroužné, Nyklovice, Švařec, Bolešín, Ořechov, Věstín, Rovečné,
Chlum, Velké Tresné, Malé Tresné – os, Vír, Strážnice, Sulkovec,
Chlum – Korouhvice, Věstínek
Polom, Horní Štěpánov, Malé Hradisko, Lipová, Buková, Protivanov
Veselí, Bohuňov, Študlov, Rozhraní, Trpín
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