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V Náměšti nad Oslavou příští týden odstartuje největší vojenské cvičení v Evropě. Zúčastní se ho
celkem tisícovka vojáků z 20 států NATO. Mezi nimi i 150 leteckých návodčích - specialistů na
navádění letadel na pozemní cíle. Letošní cvičení bude mnohem realističtější než loňské a má
simulovat skutečný boj a podmínky v Afghánistánu.
„Abychom navodili realitu, tak jsme kromě leteckých jednotek do cvičení zapojili i jednotky pozemích
sil, a právě v roli jednotek protivníka. Dokonce jsme využili studenty univerzity obrany,“ popsal
vedoucí cvičení Zdeněk Bauer.Vojenské cvičení Ramstein Rover má být letos ještě méně hlučné
než loni. Už v loňském roce si však obyvatelé kolem letecké základny v Náměšti pochvalovali, že
cvičení téměř ani nezaznamenali. Letadla odtud pouze startovala a odlétala do vojenských újezdů.
Letos to armáda ještě vylepšila.„Markantní rozdíl je v tom, že letos budeme mít všechny vrtulníky
soustředěny přímo ve vojenském výcvikovém prostoru. Snížíme tím na minimum přelety mezi
letištěm Náměšť a vojenským prostorem Libavá. Snížíme tím hlukovou náročnost, když nám loni
vrtulníky operovaly přímo nad kasárnami Vícenice, letos jsou primárně určeny pouze k působení ve
vojenském prostoru,“ vysvětlil plukovník.Vedle újezdu Libavá na Olomoucku budou vojáci stejně
jako loni cvičit také v Boleticích na Šumavě. Během přeletů do těchto újezdů si vojáci vytyčili přesné
letecké koridory. Budou se kvůli hluku vyhýbat nejen obydleným oblastem, především větším
městům Třebíči a Jihlavě, ale zároveň se z bezpečnostních důvodů vyhýbají i místům, jako je třeba
Jaderná elektrárna Dukovany, různé plynové stanice nebo Věznice Rapotice. Létat prý budou v
hladinách od jednoho do dvou kilometrů, aby neomezovali ani civilní letadla.Letos se vojenského
cvičení zúčastní o dva státy více než loni. Nováčky jsou Poláci a také Maďaři, kteří v Česku se svými
gripeny nebudou ani přistávat, protože to mají relativně blízko, takže budou operovat ze své
domovské základny.
Zvětšit mapuNejvětší vojenské cvičení NATO začíná na základně v Náměšti nad OslavouNad
Náměští bude 10 dnů rušno. Vzdušné síly NATO chystají cvičení
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