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Náměšťsko – Hluk z letadel, který by obtěžoval obyvatele obcí v okolí 22. základny letectva, není tím,
čeho by se lidé obávali v souvislosti s nadcházejícím vojenským cvičením Ramstein Rover. S
příchodem vrtulníkové techniky na Náměšťsko se však objevil jiným problém – vrtulníky ruší televizi.
„Loni tady bylo také cvičení, ale možná tady byl menší hluk než normálně. To, co řídící cvičení, pan
plukovník Harry H. Schnell, vloni řekl, tak to splnil, nelétalo se o víkendech, bylo to všechno v pořádku.
Nebylo ani poznat, že tady nějaké cvičení bylo. Pokud to bude i letos probíhat ve stejném duchu, tak
to snad bude všechno v pořádku,“ říká starosta Harvíkovic Zdeněk Nováček a pokračuje, „mám tady
ale pár lidí, kteří si stěžují na rušení televizního signálu. Když přeletí vrtulník, obraz je pryč a začne
mu televize kostičkovat. Kdo má satelit, tak tam problém není, ale kdo má pozemní vysílání na anténu,
tak má problém. Probírali jsme to s panem velitelem, tak uvidíme.“
Neobvyklé problémy s rušením televizního signálu velitel letecké základny Jiří Vávra
přiznává: „Zaslechnul jsem tento druh stížností, snažíme se nějakým způsobem dopátrat nějakého
konce, zatím, bohužel, neúspěšně. Pravděpodobně budeme nuceni požádat nějaké odborné
pracoviště, nevím, jestli výzkumný ústav nebo třeba Univerzitu obrany o nějakou nápomoc.“ Jaký
faktor nebo fyzikální jev rušení způsobuje, je tedy otázkou. „Přirovnal bych to rušení k tomu, když jsme
ještě jako kluci jezdili na pionýrech a byla špatná cívka, taky to začlo televizi rušit. Tak nevím, jestli ten
vrtulník taky tak nějak nepracuje, co to tu televizi ruší. Zatím to necháme na armádě, co zjistí.
Případně bychom se museli spojit s provozovateli sítí a zeptat se jich, co se s tím dá dělat nebo ne,“
uvažuje starosta Hartvíkovic Zdeněk Nováček. Ani velitel Vávra zatím není schopen říci nic
přesnějšího: „Co to způsobuje, zatím netuším. Je to s podivem. Sloužil jsem v Praze-Kbelích, kde
jsme používali podobný typ letecké techniky, a i když pražské letiště je obklopeno domy ještě ve
větší hustotě, tak nikdy tento druh stížností nebyl. Takže teď je potřeba určitě identifi kovat, zda ty
problémy souvisí opravdu s naším provozem. A pokud ano, tak jak najít cestu k nějaké nápravě. A
pokud to s námi nesouvisí, tak bude potřeba hledat příčiny někde jinde.“
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Je zřejmé, že rušení signálu závisí hodně na trajektorii letu. Vrtulníky létají většinou na naši
stranu a nad Hartvíkovicemi se točí směrem nad přehradu. „My zatím takové poznatky o rušení
televizního signálu vrtulníky nemáme. Zatím nám nikdo na obecním úřadě nic nehlásil,“ konstatovala
starostka Koněšína Hana Žáková. V Sedleci naopak problémy s rušením televize také zaznamenali.
„Kdo má starou anténu, tak tomu vrtulníky ruší signál. Zatím to necháme na vojácích, co s tím
problémem jsou schopni udělat. To rušení televizního signálu je horší, než když dřív byla na letišti
sučka,“ konstatoval starosta Sedlece Pavel Petrák. Ve Slavěticích naopak rušení televize
nezaznamenali. „Oni večer moc nelítají a já přes den na televizi nekoukám, a jinak nikdo nic neříkal.
Na obecní úřad si zatím ještě nikdo stěžovat nepřišel,“ pravil starosta Slavětic Jan Drexler.
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