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Sedlec, Vícenice - Vojenské letiště u Náměště nad Oslavou se opět po roce stane centrem
největšího aliančního cvičení na našem území Ramstein Rover 2013. Letos proběhne ve dnech 4. 20. září. Zúčastní se ho vojáci dvaceti států - Německo, Belgie, Dánsko, Estonsko, USA, Francie,
Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Velké Británie,
Slovensko, Slovinsko, Turecko a samozřejmě Česká republika.
Ne všechny státy ovšem přiletí se svojí leteckou technikou. Milovníci letadel se mohou těšit
na Aero L-39 Albatros (Česká republika, Slovensko), Aero L-159 Alca (Česká republika), General
Dynamics F-16 Fighting Falcon (Turecko), JAS -39 Grippen (Maďarsko), Pilatus PC-9 (Slovinsko,
Německo), Learjet L-35 (Německo), Suchoj Su-22 (Polsko), Mil Mi-24/35 (Česká republika), Mil Mi17 (Slovensko).
Cvičení řídí komponentní Velitelství vzdušných sil NATO dislokované na letecké základně
v německém Ramsteinu (odtud název cvičení). Prioritou výcviku je sladění posádek bojových
letounů a vrtulníků s činností předsunutých leteckých návodčích.
Akce se zúčastní téměř dvě stovky předsunutých leteckých návodčích, kteří budou cvičit jak
ve dne, tak v noci, a to podle realistických a komplexních scénářů. Takto vycvičení vojáci jsou pak
připraveni pro využití v zahraničních operacích ISAF. Zde jde konkrétně o misi v Afganistánu, kde
svoje úkoly budou plnit do konce roku 2014. „Ramstein Rover už není pouze cvičením zaměřeným
na přípravu vojáků mise ISAF. Obsah letošního výcviku operaci ISAF již v mnohém přesahuje. Mění
se charakter cvičení. Jeho cílem je výcvik vojáků pro široké spektrum operací, při nichž se využívá
přímé letecké podpory. NATO potřebuje udržet a rozvíjet své schopnosti nejen pro vedení
asymetrických operací v Afghánistánu, ale pro jakékoliv možné budoucí nasazení,“ prozradil řídící
cvičení z velitelství v Ramsteinu plukovník Harry H. Schnell, který řídil cvičení už v loňském roce.
„Oceňuji, že můžeme významně přispět ke společnému aliančnímu úsilí. Cvičení Ramstein Rover je
příležitost pro české vzdušné i pozemní síly, jak udržovat a rozvíjet dosažené schopnosti. Klíčovými
charakteristikami cvičení jsou výcvik vojáků v mezinárodní prostředí, sdílení operačních znalostí a
bojových dovedností v duchu přístupu: Cvičte jako v boji. To znamená, že simulujeme situace
reálného nasazení předsunutých leteckých návodčích, kteří v bojových podmínkách zabezpečují
podporu nasazených jednotek. Získáváme maximum z výcviku a sdílíme náklady. Navíc jsme
schopni ověřit naše možnosti k zabezpečení takto rozsáhlého cvičení s mezinárodní účastí. To vše
jsou neocenitelné zkušenosti,“ řekl k letošnímu cvičení vrchní velitel Vzdušných sil Armády České
republiky plukovník Libor Štefánik (nedávno ještě velitel náměšťské letecké základny).
Kromě letounů L-159 Alca, které využijí mateřskou základnu v Čáslavi, bude ostatní letová
činnost probíhat primárně z 22. základny letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, a to
od 9. do 19. září v časech 9- 23 hodin, s minimalizací letů v sobotu a v neděli v okolí letiště.
K samotnému výcviku vojsk jsou vyčleněny Vojenské výcvikové prostory Libavá a
Boletice, pozorovací stanoviště letišť v Bechyni, Přerově a v areálu bývalých kasáren u obce
Vícenice a vzdušný prostor nad Olomouckým, Jihočeským, Moravskoslezským, Středočeským,
Jihomoravským krajem a Vysočinou.
„Do scénářů cvičení Ramstein Rover se v roli opozičních sil zapojí vojáci 4. brigády
rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 25. protiletadlové raketové brigády, 13.
dělostřelecké brigády a Univerzity obrany. Na zabezpečení výcviku se budou podílet svými
odbornostmi svazky a útvary Pozemních a Vzdušných sil Armády České republiky, dále Velitelství
výcviku - Vojenské akademie a agentury Sekce podpory,“ doplnila Jolana Fedorková z oddělení
komunikace s veřejností Generálního štábu Armády České republiky.
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