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Vážení čtenáři, 
za poslední tři roky prošly Vzdušné síly Armády České republiky značnými změ-
nami. Začátkem července 2013 se staly samostatnou složkou, jejíž velení se 
nachází v Praze. V rámci nového systému velení však nadále pokračují v plnění 
stanovených úkolů. Po dvou misích Baltic Air Policing následovaly mise taktic-
kého letectva na Islandu, letos nás čeká již pátá mise typu Air Policing. Kro-
mě působení Air Advisory Teamu v Kábulu českých vrtulníkářů vysíláme nově 
Letecký poradní tým také do Iráku. Letecký a pozemní personál zabezpečuje 
transport v operaci MFO na Sinaji. Samozřejmostí zůstává přeprava z a do za-
hraničních operací.
Koncem loňského roku schválila vláda Koncepci výstavby Armády České re-
publiky do roku 2025. Pro vzdušné síly to mimo jiné  znamená modernizaci 
taktického letectva, nákup nových vrtulníků a obměnu strojů dopravního le-
tectva. Položili jsme tak základní kámen koncepce Vzdušných sil Armády České 
republiky. Po třech létech předávám funkci velitele brigádnímu generálu Jaro-
míru Šebestovi. Jsem rád, že právě on přebírá po mně pomyslné žezlo k velení 
letectva. Jak po profesionální, tak i po lidské stránce je stoprocentně připraven. 
Věřím, že se výzvy, jakou je velení českému letectvu a pokračování v jeho vý-
stavbě, zhostí na jedničku.
Naše letectvo je v dobré kondici a udělali jsme společně obrovský kus práce 
a dnes se řadíme v rámci Aliance ke spolehlivým partnerům. Přeji generálu 
Šebestovi osobně, stejně tak i všem příslušníkům letectva modré nebe bez mra-
ků, kvalitní techniku a hodně štěstí, které, jak pevně věřím, přeje připraveným.

Dear readers, 
Over the past three years the Czech Air Force underwent major changes. At 
the beginning of July 2013, the Czech Air Force became an independent compo-
nent with the Air Force Command headquartered in Prague. In the new command 
system, we will carry on performing our missions. Following two deployments 
for Baltic Air Policing, the tactical air units were tasked to provide coverage for 
Iceland, and we are up to the fi fth air policing type of mission later on this year. 
Besides the Czech helicopter Air Advisory Team in Kabul, we are also newly as-
signing an Air Advisory Team into Iraq. Czech fl ight and ground personnel provide 
an airlift capability for the MFO operation in the Sinai. Of course, the Czech Air 
Force transports deployments to and from foreign operations.
At the end of the last year, the Government endorsed the 2025 Czech Armed 
Forces Development Concept. For the Air Force, it entails modernisation of tac-
tical air units, procurement of new helicopters and replacement of the trans-
portation aircraft fl eet. We have laid the groundwork of the Czech Air Force 
development concept. After three years in post, I am handing over the com-
mand to Brigadier  General Jaromír Šebesta. I am glad it is he who will take 
over the notional sceptre over the Czech Air Force. Brigadier General Šebesta 
is prepared one hundred percent both professionally and personally. I am con-
fi dent he will take up the challenge of commanding the Czech Air Force and 
continuing its development, and accomplish his mission with excellence. 
Our Air Force is in good shape; we have jointly done a huge job and today we 
rank among reliable NATO partners. I would like to wish Brigadier General 
Šebesta personally as well as to all Czech Air Force members a blue sky without 
clouds, high-quality equipment and the best of luck, because fortune favours 
the prepared.
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