Vážení čtenáři,
je tu další vydání Ročenky Vzdušných sil Armády České republiky a to znamená nejen možnost ohlédnout se zpět, ale také si trochu zabilancovat. Pro mne
osobně to je první rok ve funkci velitele vzdušných sil a určitě to byl rok plný
výzev. Ze svých předchozích pozic jsem samozřejmě znal organizaci a činnost
vzdušných sil, ale novou pozici jsem převzal ihned po návratu ze zahraničí, takže
jsem do toho, jak se říká „skočil rovnýma nohama.“
Bylo to v období, kdy velitelství navýšilo své počty, což nám umožnilo lépe se soustředit na plnění stanovených úkolů a zároveň jsme dle mého názoru dosáhli potřebné větší samostatnosti. Pevně věřím, že v kontextu Armády ČR potažmo Generálního štábu AČR jsme získali své stálé místo a stali jsme se rovnocennými partnery.
Stálo před námi mnoho úkolů a spousta z nich bude pokračovat i v nadcházejícím období. Zaměřili jsme se na doplňování personálu. Přetrvávajícím nedostatkem je nenaplněnost 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic a dlouhodobě se také potýkáme s nedostatkem řídících letového provozu. Zejména co
se týče řídících, jedná se o poměrně zdlouhavý proces. Zahájili jsme intenzivní
spolupráci s rekrutačními středisky a jsem rád, že mohu říci, že v tomto roce se
nám podařilo posunout se zase o krok dál.
V průběhu roku byla řešena řada modernizačních projektů. Naše letectvo směřuje stále kupředu a jsem rád, že cítíme podporu velení AČR a MO. Schopnosti
letounů JAS-39 Gripen by se měly rozšířit o působení proti pozemním cílům.
Stále se řeší nákup víceúčelových vrtulníků. V řešení je osm kusů mobilních
radiolokátorů a mělo by dojít k náhradě protiletadlového raketového kompletu
S-10M novým RBS-70 NG.
Byli jsme součástí mnoha zahraničních cvičení a podařilo se nám opět prokázat,
že jsme důležitou součástí Aliance. Na našem území se opět uskutečnilo cvičení Ample Strike, kde se také poprvé zapojily i aktivní zálohy. Úspěšně proběhly
střelby z protiletadlového raketového kompletu 2K12 Kub na polském polygonu
Ustka. Na Slovensku jsme prověřili úroveň interoperability jednotek pozemní protivzdušné obrany dle standardů NATO v rámci cvičení Tobruq Legacy. Ve Francii

se naši stíhači zúčastnili cvičení NATO Tiger
Meet 2017. Bilaterální spolupráci se vzdušnými silami Belgie utvrdil společný výcvik
s názvem Moravian Griffon na Libavé.
Ve Francii proběhl výcvik posádek vrtulníků v létání v horských oblastech Mountain
Flight 2017 a mnoho dalších.
Naše úkoly však nejsou omezeny hranicemi naší země. Jednotky vzdušných sil
působí v zahraničních operacích po celém
světě. Pokračujeme v plnění úkolů v Afghánistánu a s letouny C-295M v misi
MFO na Sinajském poloostrově. Letecký
poradní tým AČR je stále nasazen v operaci Inherent Resolve na území Iráku. Koncem roku 2016 jsme se vrátili ze zatím posledního působení našich stíhačů na Islandu v rámci operace ASICIPPN.
Samozřejmostí je plnění úkolů souvisejících s ochranou vzdušného prostoru
České republiky v rámci aliančního systému NATINAMDS. Pro případ národního ohrožení jsme připraveni aktivovat Národní posilový systém, zabezpečujeme
službu pátrání a záchrany, leteckou záchrannou službu a pomáháme zachraňovat životy našich občanů leteckou přepravou lidských orgánů potřebných
k transplantaci. Pravidelně přepravujeme ústavní a vládní činitele a jsme nedílnou součástí Integrovaného záchranného systému.
Od ledna tohoto roku zajištujeme nově leteckou záchrannou službu v Jihočeském kraji. Do konce června mohly vojenské vrtulníky zasahovat pouze ve dne, ale
od 1. července jsme zahájili nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový provoz. Všechny
tyto úkoly plníme díky vysoké profesionalitě, plnému pracovnímu nasazení a přesvědčenému odhodlání našich vojáků, kteří jsou odborníky na svých místech.
Jsou zárukou naší připravenosti k obraně České republiky a plnohodnotného
členství v Severoatlantické alianci.

Dear readers,
Another issue of the Czech Air Force Yearbook is here which gives us the opportunity to look back and take stock. For me personally, it was the ﬁrst year in
the post of the Air Force Commander and it was deﬁnitely a year full of challenges. From my previous posts I was of course familiar with the organisation
and activities of the Air Force, but I took over the new post immediately after
returning from abroad, so I “jumped in at the deep end”, so to speak.
It was at a time when the Command grew in personnel, which allowed us to
better focus on fulﬁlling our tasks and at the same time we reached, in my
opinion, the necessary independence. I strongly believe that in the context of
the Czech Armed Forces, or rather the General Staff of the Czech Armed Forces,
we have earned our stable position and have become equal partners.
We faced many tasks and will continue to face a lot of them in the period to
come. We focused on increases in personnel. A persisting shortcoming is that
the 25th Air Defence Missile Regiment in Strakonice remains understaffed and
we also continue to struggle with a shortage of air trafﬁc controllers. Particularly
in the case of controllers, the process is rather lengthy. We have initiated intensive cooperation with recruitment centres and I am pleased to be able to say
that this year, we have managed to move one step further.
Throughout the year, we worked on a number of modernisation projects. Our Air
Force is headed in the right direction and I am pleased that we have the support of the Czech Armed Forces Command as well as the Ministry of Defence.
The JAS-39 Gripen ﬁghter capabilities should be extended to include readiness
against ground targets. The procurement of multipurpose helicopters is still
in its early stages. The procurement of eight mobile radars is under way and
the surface-to-air missile system S-10M should be replaced with the RBS-70 NG.
We took part in many exercises abroad and have managed to prove once again
that we are an important part of the NATO. In our territory, the Ample Strike
exercise took place again where also active reserves participated for the ﬁrst

time. Shooting from the surface-to-air missile system 2K12 Kub in the Polish
polygon Ustka was a success. In Slovakia, we veriﬁed the level of interoperability of ground anti-aircraft defence units according to NATO standards during
the Tobruq Legacy exercise. In France, our ﬁghter pilots took part in a NATO
Tiger Meet 2017 exercise. Bilateral cooperation with the Belgian Air Force was
strengthened during a common training called Moravian Griffon in Libavá. In
France, a training for helicopter crews in ﬂying in mountain areas called Mountain Flight 2017 took place, and the list of trainings does not end there.
Our tasks are of course not limited only to the territory of our country. Air Force
units are deployed in foreign operations all around the World. We continue to
fulﬁl tasks in Afghanistan and with the C-295M aircraft also in the MFO operation on the Sinai Peninsula. The Air Advisory Team of the Czech Armed Forces
continues to be deployed in operation Inherent Resolve in the Iraqi territory. At
the end of 2016 we returned from the so far last deployment of our ﬁghters in
Iceland as part of the ASICIPPN operation.
The fulﬁlment of tasks connected with the defence of the Czech airspace within
the NATO system NATINAMDS goes without saying. In the case of a threat
to the national security, we are ready to activate the National Reinforcement
system. We provide search and rescue, air rescue services, and we help save
the lives of our citizens by providing air transportations of human organs for
transplant. We regularly transport the country’s constitutional and governmental
ofﬁcials and we are a component of the integrated rescue system.
Since January this year, we are also responsible for the Helicopter Emergency
Medical Service in the South Bohemian region. Until the end of June, military
helicopters could only intervene during the day, but since 1 July we have initiated 24/7 operation. We fulﬁl all of these missions thanks to high professionality, work ethic and resolute dedication of our soldiers who are specialists
in the right places. They are guarantees of our readiness to defend the Czech
Republic and of a fully-ﬂedged membership in the NATO.

Major General Jaromír Šebesta
Commander in Chief of the Czech Air Force
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