
 

„Létající nosorožec"  

Mezinárodní cvičení Společných sil „Létající nosorožec" (Flying Rhino 2009) bude probíhat v 
termínu od 27. dubna do 15. května 2009 nad částí území našeho kraje  .  
 
Jedná se o společné cvičení příslušníků Armády České republiky, ozbrojených sil Velké 
Británie, Slovenska, Dánska, Nizozemí, Kanady a Litvy. Jde o značně rozsáhlé cvičení, na 
kterém se budou z naší strany podílet příslušníci leteckých základen Náměšť nad Oslavou, 
Čáslav, Přerov, Kbely, jednotky protivzdušné obrany, 7. mechanizovaná brigáda a další 
složky Společných sil Armády České republiky. Cvičení bude probíhat ve Vojenských 
výcvikových prostorech Brdy a Libová a na území krajů Vysočina a Pardubického kraje. Nad 
územím krajů Olomouckého, Středočeského, Plzeňského, Jihočeského a Jihomoravského 
bude možné zaznamenat zvýšený pohyb letounů.  
 
Cvičení je zaměřeno na spolupráci vzdušných a pozemních sil při společné bojové činnosti a 
na zvyšování kvalifikace předsunutých návodčích, jejichž výcvik je úzce spojen s letovou 
činností. Během cvičení dojde k nárůstu počtu letů v malých výškách nad částí území 
našeho kraje, což znamená určité zvýšení hlukové zátěže.  

Letový provoz v malých výškách bude prostorově i časově omezený. Nad částí území 
našeho kraje se činnost v rámci cvičení předpokládá ve dnech:  

Datum                                                                                                                  Čas 
27. dubna 2009                    09:00 - 12:00 hod    14:00 - 17:00 hod         20:00 - 23:00 hod 
28. dubna 2009                    09:00 - 12:00 hod    14:00 - 17:00 hod         20:00 - 23:00 hod 
29. dubna 2009                    09:00 - 12:00 hod    14:00 - 17:00 hod         20:00 - 23:00 hod 
30. dubna 2009                    09:00 - 12:00 hod    14:00 - 17:00 hod         20:00 - 23:00 hod 
  
1. - 3. května 2009                                                                              nelétá se 
4. května 2009                       09:00 - 12:00 hod    14:00 - 17:00 hod         20:00 - 23:00 hod 
5. května 2009                       09:00 - 12:00 hod    14:00 - 17:00 hod         20:00 - 23:00 hod 
6. května 2009                       09:00 - 12:00 hod    14:00 - 17:00 hod         20:00 - 23:00 hod 
7. května 2009                       09:00 - 12:00 hod    14:00 - 17:00 hod         20:00 - 23:00 hod 
8. - 10. května 2009                                                                            nelétá se 
 
 
 
 

více info na   
 

    http://www.lznamest.army.cz/vycvik/rhino09/rhino09.htm 
 
 
 
 
 
 
 


