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BRATISLAVA 7. apríla (WEBNOVINY) – Vzdušné súboje so súčasnou vojenskou stíhacou
technikou spojencov, ale aj staršími typmi lietadiel, zvádzali v uplynulých dňoch piloti
slovenských stíhačiek MiG-29.
Cvičenie NATO Eagle Talon bolo v Poľsku, ale podľa scenára podujatia sa „konflikt“ odohrával
inde. „Námet cvičenia pozostával zo situácie vo fiktívnej krajine, kde je nutné podporiť koaličné
pozemné jednotky zo vzduchu,“ vysvetlil hovorca ozbrojených síl Milan Vanga.
Počas plnení jednotlivých misií cvičenia bolo súčasne na oblohe viac ako 30 lietadiel z troch
krajín. Okrem Slovákov nasadili stíhačky MiG-29 do „boja“ aj Poliaci.
Letci našich severných susedov okrem toho do cvičenia zapojili aj staršie Su-22, ako aj svoje
najnovšie stíhačky F-16. Nemeckí partneri prileteli na sever Poľska so stíhačkami Eurofighter
EF-2000.
Počas troch dní cvičenia sa Slováci zapojili do dvoch misií. V prvej išlo o vzdušnú nadvládu,
kedy naše MiG-y bojovali vo vzduchu s F-16-kami. V druhej misii nacvičovali podporu
spojeneckých strojov SU-22 pri ich útoku na pozemné ciele.
Ako pripomenul armádny hovorca Vanga, najdôležitejšou časťou misie je kvalitná príprava,
ktorá pozostáva zo štúdia bojovej situácie, časových plánov, výškových obmedzení. „Pri
príprave musia piloti zohľadniť aj zakázané zóny, pozemnú infraštruktúru, ako aj letové koridory
a ďalšie obmedzenia. Všetky podklady na misiu musia zosúladiť so zahraničnými kolegami, s
ktorými bude zásah vykonaný, zvoliť najvhodnejšiu taktiku pre úspech vzdušnej operácie,“
dodal.
Príslušníci zmiešaného krídla Sliač sa na cvičenia Eagle Talon už štvrtýkrát. So štyrmi pilotmi
s troma strojmi MiG-29 tam bolo aj osem príslušníkov technického personálu bojovej letky
zmiešaného krídla Sliač. Zámerom cvičenia je precvičiť vedenie spoločných taktických
leteckých operácií krajín NATO a zefektívniť tak vzájomnú spoluprácu pri vedení bojových
operácií.
Z hľadiska skúseností je pre našich pilotov toto cvičenie jedno z najvýznamnejších a je
vhodnou prípravou pred blížiacim sa cvičením MACE XIII, ktoré sa uskutoční v druhej polovici
apríla 2012 vo vzdušnom priestore SR. Mala by nań priletieť široká plejáda lietadiel našich
európskych spojencov z Aliancie.
Video: Let stíhačkou Mig-29
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