Velitelství vzdušných sil
generálmajor Ing. Jaromír Šebesta
velitel

Praha//června 2017
Vážená paní starostko,
na základě usnesení vlády ČR číslo 1172 ze dne 19. prosince 2016 se ve dnech
od 23. srpna do 12. září 2017 uskuteční na území ČR cvičení AMPLE STRIKE 2017 a to
za účasti členských a partnerských států NATO.
Cílem společného výcviku aliančních a partnerských jednotek bude především sladění
činnosti pilotů taktického a vrtulníkového letectva s činností předsunutých leteckých
návodčích a velitelů pozemních jednotek.
Zaměříme se zejména na zvýšení odbornosti v procedurách přímé letecké podpory
a standardizaci postupů v mezinárodním prostředí. Dalším cílem cvičení bude udržení
a rozvoj schopností útvarů Armády ČR v poskytování podpory hostitelskou zemí zahraničním
jednotkám.
Hlavními místy cvičení budou 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice
u Náměště nad Oslavou a vojenské výcvikové prostory Boletice a Libavá. Vojáci budou
využívat také 21. základnu taktického letectva Čáslav, Správu letiště Pardubice a 15. ženijní
pluk v Bechyni.
Největší letové úsilí se uskuteční v pracovních dnech v termínu od 28. srpna do 8. září 2017
v časech 09.00 hod. až 23.00 hod., ve dnech pracovního klidu však může dojít k příletům či
odletům letecké techniky nebo k jednotlivým přeletům mezi operačními prostory. Letová
činnost bude rovnoměrně rozvržená do čtyř prostorů a to Náměšť, Libavá, Boletice a
Bechyně. Lety v nočních hodinách budou omezeny jen na minimum. Považuji za důležité Vás
tímto upozornit na možný nárůst počtu letů nad částí území Vašeho regionu, což může zvýšit
hlukovou zátěž. Dále si Vás dovoluji informovat, že v okolí uvedených prostorů bude
v průběhu cvičení zvýšený pohyb osob a pozemní vojenské techniky.
Předpokládáme, že se v letošním roce zúčastní přibližně stejné počty vojáků jako v roce 2016.
Z více jak tisíce cvičících by mělo být do 400 příslušníků z armád aliančních a partnerských
zemí a přibližně dvě stovky vojáků z Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR. Účast zatím
potvrdilo 19 zemí včetně ČR a další státy jsou stále v jednání.
Bližší informace o cvičení včetně techniky a vzdušných prostorů budou průběžně
zveřejňovány na webových stránkách základny www.lznamest.army.cz a na facebooku.
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Pro potřeby cvičení bylo zřízeno Společné tiskové a informační středisko, které Vám nebo
občanům zodpoví jakékoliv dotazy a bude neprodleně reagovat na případné připomínky:
majorka Ing. Denisa Vernerová, vedoucí Společného tiskového a informačního střediska,
telefon: +420 724 961 458, e-mail: amse.jmic@army.cz;
nadporučík Bc. Oldřich Hofírek, poskytování informací o letovém úsilí v jednotlivých dnech
cvičení, řešení případných stížností, telefon: +420 702 011 427, e-mail: amse.jmic@army.cz
Uvědomuji si, že každá podobná aktivita znamená určité omezení pro obyvatele. Ubezpečuji
Vás, že ze strany řídícího štábu cvičení budou podniknuty všechny kroky k tomu, aby
případný negativní vliv byl co nejmenší. Velmi Vám děkuji za Vaši podporu a spolupráci
během minulých ročníků. Rád bych Vás také požádal o informování občanům ve Vaší
působnosti o konání tohoto cvičení.

S pozdravem
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