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Forward Air Controller (FAC) neboli 
p edsunutý letecký návod!í je jednou 
z nejnáro!n"jších vojenských profesí. 
Jeho úkolem je p edevším koordinová-
ní !innosti vzdušných sil s pozemními 
jednotkami a p esné navád"ní letadel 
v rámci p ímé letecké podpory CAS 
(Close Air Support). Role návod!ích je 
v bojových podmínkách nezastupitel-
ná i p esto, že dnes existují moderní 
naviga!ní a navád"cí systémy jak pro 
letadla, tak pro samotnou munici. Díky 
návod!ím bylo s vysokou p esností zni-
!eno mnoho cíl# v  ad" ozbrojených 
konß ikt# posledních desetiletí. $eské 
armád" však takováto schopnost až do-
nedávna chyb"la.

Vznik !eské jednotky p edsunutých 
leteckých návod!ích lze datovat ro-
kem 2001, kdy se $eská republika p i-
hlásila k pln"ní jednoho z alian!ních 
závazk# ozna!eného Force Goal 0315 
– výstavba a modernizace skupin 

navedení taktického letectva. „Tento 
úkol v sob" nese n"kolik hlavních oblas-
tí – výb"r a výcvik personálu, speciální 
vybavení, zabezpe!ení spojení a v ne-
poslední  ad" i mobilitu. V zadání je zmí-
n"n také opera!ní stupe%, na n"mž by 
m"li návod!í p#sobit – v našem p ípad" 
je to celé rozp"tí od praporu až po divi-
zi,“  íká velitel 223. letky bojového za-
bezpe!ení v Nám"šti nad Oslavou pod-
plukovník Zden"k Bauer.

Práv" v Nám"šti bylo 1.  íjna 2001 vy-
tvo eno odd"lení leteckých návod!ích, 
kdy v podstat" na zelené louce za!ínalo 
prvních p"t specialist#. Ti se však do bu-
dování nové jednotky pustili s vervou, 
a tak se již na ja e p íštího roku zapo-
jili do prvního mezinárodního cvi!ení 
na území Spolkové republiky N"mecko. 
O p#l roku pozd"ji zorganizovali vlastní 
cvi!ení na území $eské republiky, které 
neslo název Czech Mate 2002. Šlo o ja-
kýsi nultý ro!ník Létajícího nosorožce 

v $R. První Flying Rhino u nás se po-
tom uskute!nilo v roce 2003. Téhož roku 
se odd"lení transformovalo do roje, kte-
rý funguje až dosud. Letos však !eká 
návod!í další reorganizace, v rámci kte-
ré se výrazn" zvýší po!et jednotlivých 
skupin.

ZÁKLADEM JE VÝB R LIDÍ
Nábor vhodných kandidát# na pozi-

ci leteckých návod!ích rozhodn" není 
snadnou záležitostí. Požadavky jsou totiž 
obdobné a mnohdy ješt" vyšší než poža-
davky na p íslušníky jiných speciálních 
jednotek. V sou!asnosti je to p edevším 
dvouletá praxe v armád" a pochopiteln" 
vynikající zdravotní stav a fyzická kondi-
ce. I když jak p iznává pplk. Bauer, není 
fyzi!ka tím nejd#ležit"jším. „V minulosti 
jsme tento faktor brali jako rozhodující, 
nicmén" postupem !asu se ukázalo, 

náro!nou práci problémy ani s výpo!etní 
technikou.

Pokud voják projde výb"rovým  íze-
ním, je okamžit" za azen k jednotce, 
kde se zprvu v"nuje zejména taktice 
malých jednotek v organickém týmu. 
Samoz ejmostí je také intenzivn"jší st e-
lecká !i výsadková p íprava. Na základ" 
nejnov"jších poznatk# z vojenských kon-
ß ikt# se do výcviku za azuje i p íprava 
pro p ežití a únik z nep átelského území. 
Soub"žn" s tímto výcvikem musejí noví 
p íslušníci jednotky nastudovat  adu do-
kument# a publikací týkajících se samot-
ného navád"ní letadel. Sou!ástí této fáze 
p ípravy jsou i první pokusná navedení 
pod dohledem instruktora. V tomto ohle-
du se jako ideální jeví za!len"ní jednot-
ky do struktury letecké základny, kdy je 
možné využívat b"žných letových akcí.

Pokud jde vše podle plánu, odchází 
poté nová!ci do n"které ze zahrani!ních 

specializovaných škol pro letecké ná-
vod!í. V NATO jich je asi deset, nicmé-
n" !eští vojáci spolupracují zejména 
s JFACTSU (Joint Forward Air Control 
Training and Standard Unit) v britském 
Leemingu nebo s americkým JFCOE 
(Joint Fire Centre of Excellence), re-
spektive s obdobnou školou na základ-
n" v n"meckém Spangdahlemu. Zde 
se krom" další teorie v"nují zejména 
praktickému navád"ní skute!ných leta-
del na skute!né cíle. Práv" vzhledem 
k desítkám let# r#zných typ# letecké 
techniky a také kv#li spot ebované muni-
ci se cena jednoho kurzu pohybuje velmi 
vysoko. Tento takzvaný vstupní kurz trvá 
p"t týdn#, a pokud se jeho ú!astník#m 
poda í splnit osmnáct úsp"šných nave-
dení, získávají certiÞ kát omezené bojové 
zp#sobilosti „Limited Combat Ready“.

Další výcvik pak probíhá op"t na do-
mácí p#d" s tím, že i zde je p esn" sta-
noven po!et úsp"šných navedení, a to 
nejen ke zvyšování kvaliÞ kace, ale i pro 
její udržení. V tomto p ípad" je to ales-
po% !ty iadvacet do roka. Jinými slovy, 
pokud nebude návod!í pravideln" navá-
d"t, p estane spl%ovat podmínky podob-
n" jako t eba pilot, který delší dobu nelé-
tá. Našt"stí letka bojového zabezpe!ení 
v Nám"šti má již vyškolené vlastní „su-
pervisory“, kte í mohou ostatní dále cvi-
!it a kte í také ud"lují kvaliÞ kaci plné bo-
jové zp#sobilosti „Combat Ready“. D"je 
se tak zpravidla p i cvi!eních typu Flying 
Rhino. Nicmén" ani poté nemá návod!í 
„vyhráno“. Nejen že si musí kvaliÞ ka-
ci neustále udržovat, ale p ed každým 
nasazením v reálné bojové misi je ješt" 
p ezkušován z postup# platných pro da-
nou operaci p ímo na míst". Teprve poté 
je mu p id"len vlastní volací znak a je 

Usp!li hned 
napoprvé

Lete"tí návod"í jsou prvními p#íslušníky 
"eských vzdušných sil nasazenými p#ímo 
v bojových operacích
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Ješt  p!ed pár lety v d l 
o "eských leteckých 
návod"ích jen málokdo. 
Malá skupinka skute"ných 
profesionál# však stále 
procházela náro"ným 
výcvikem, a to jak u nás, 
tak i v zahrani"í. Dovídali 
jsme se o n m v tšinou jen 
v souvislosti s leteckým 
cvi"ením Flying Rhino. 
Dnes již p#sobí návod"í 
i v zahrani"ních misích, 
a tak m#žeme p!iblížit jejich 
zkušenosti z reálného 
bojového nasazení.

že d#ležit"jší je dobrá znalost anglické-
ho jazyka. Fyzickou zdatnost totiž m#že-
me vhodným výcvikem dostat na poža-
dovanou úrove% v  ádu m"síc#, zatímco 
p íprava !lov"ka, který neumí anglicky, 
se m#že protáhnout t eba až na !ty i p"t 
let,“ vysv"tluje velitel letky bojového za-
bezpe!ení. Uchaze! spl%ující jazykové 
znalosti úrovn" Stanag 3333 tak má pro 
n"j v"tší cenu. Výhodou jsou ur!it" i dal-
ší dovednosti, jako nap íklad výsadková 
praxe, spoja ské !i speciální kurzy a po-
dobn". Vzhledem k postupné digitaliza-
ci bojišt" by nem"l mít zájemce o tuto 
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za azen na seznam osob oprávn"ných 
navád"t spojenecké stroje.

T$I HELLFIRY NESTA%ILY
Výše popsaným výcvikem prošli mezi 

jinými také kapitán Pavel Ostrý a pra-
por!ík Jan Ježek. Práv" tito dva vojáci 
se stali prvními !eskými návod!ími na-
sazenými ve skute!ném boji. Od dubna 
do  íjna 2007 p#sobili v sestav" Útvaru 
speciálních operací Vojenské policie 
v rámci mise ISAF-SOG v Afghánistánu. 
Ješt" p ed svým odletem k již druhé misi 
poskytli A reportu exkluzivní rozhovor.

„Naším hlavním posláním v Af ghá-
nistánu byla podpora vlastní jednotky 
Vojenské policie s tím, že pokud zrovna 
neplnila konkrétní úkol, byli jsme k dis-
pozici britskému velení,“ zahajuje vy-
práv"ní kapitán Ostrý. „Nasazovali nás 
dv"ma zp#soby. Ú!astnili jsme se prak-
ticky každé bojové operace jednotky 
SOG, kdy jsme plnili stejné úkoly jako 
její kmenoví p íslušníci. Teprve pokud 
vznikla pot eba letecké podpory, dostali 
jsme se k naší profesi návod!ích a za-
 ídili vše pot ebné k úsp"šnému nave-
dení. Druhý zp#sob byl opa!ný – hlav-
ním úkolem bylo zni!ení p esn" daného 
a známého cíle, letecká podpora byla 
vyžádána s p edstihem a vojenští po-
licisté pak jen zajiš&ovali naši ochranu. 
Dalo by se  íci, že jednou jsme pomáha-
li my jim a podruhé zase oni nám,“  íká 
kapitán Ostrý.

K jedné z prvních operací, p i nichž 
byli využiti i návod!í, došlo hned na za-
!átku jejich afghánské mise. „Úkolem 
SOGu bylo tehdy zneškodn"ní protiv-
níka, který se ukrýval v jedné z vesnic 
v údolí  eky. Po provedení hlavního 
úto!ného manévru se vojenští policis-
té vydali mezi budovy, aby d#kladn" 
prohledali každý jednotlivý objekt. Celá 
vesnice se totiž skládala z takzvaných 
compound#, tedy jakýchsi dvor# obe-
hnaných vysokou zdí. Spolu s kolegou 
jsme z#stali na shromaždišti, kde jsme 
m"li i další munici, auta a !ty kolky, 
a odtud jsme kryli jižní !ást jednotky. 
Krátce nato se ozvala st elba z jedno-
ho compoundu a po chvíli se k nám 
p iplazil britský voják, kterého jsme již 
znali. Ten nás požádal o pomoc, a tak 
jsme se p esunuli na st echu vedlejšího 
domu a snažili se zjistit, odkud p esn" 

st elba vychází. IdentiÞ kovali jsme n"-
kolik st elc# ve vzdálenosti zhruba 
300  metr#. Zatímco jeden z nás za-
m" oval sou adnice cíle, druhý navázal 
spojení s nad ízeným stupn"m a vyžá-
dal leteckou podporu,“ vzpomíná pra-
por!ík Jan Ježek.

Protože tento útok nebyl plánovaný, 
nebylo možné požadovat konkrétní typ 
letadla s konkrétní municí, proto museli 
návod!í !ekat, jaký stroj v danou chvíli 
p iletí. V tomto p ípad" dorazila na mís-
to dvojice amerických bitevních vrtulní-
k# AH-64 Apache. „Piloty vrtulník# jsme 
navád"li vizuáln", protože v té chvíli 
jsme m"li k dispozici jen radiostanici. 
Našt"stí nedaleko cíle stála v"ž míst-
ní mešity, která posloužila jako vhodný 
referen!ní bod a cílový objekt tak bylo 
možné dob e popsat. Navíc z budovy 
neustále vycházela st elba, nemohlo 
tedy dojít k zám"n" s jiným domem,“ 
dodává kapitán Pavel Ostrý. Vrtulníky 
Apache proto odpálily celkem t i  íze-
né st ely HellÞ re, které zni!ily hlavní 
budovu a také jednu ze zdí obepínající 
celý dv#r. Teprve v tu chvíli se odkryl 
jeskynní systém, v n"mž bylo mimo jiné 

i skladišt" zbraní a kde se schovávali 
další protivníci.

Zni!ení podzemních chodeb ale už 
nebylo v silách vrtulník#, a tak p išly 
na  adu dánské stíhací letouny F-16. 
Zatímco operáto i vrtulník# oza ovali cíl 
laserovým paprskem, odhodil pilot F-16 
500librovou  ízenou pumu, která dopad-
la s centimetrovou p esností. „Dánský 
pilot navíc celou lokalitu sledoval pomo-
cí speciálního pr#zkumného kontejneru, 
díky n"muž odhalil další nep átelské vo-
jáky ukrývající se v nedalekém porostu. 
Po nezbytném procesu ov" ování, zda 
se nejedná o vlastní jednotku, dostal po-
volení k útoku, na!ež další puma dopad-
la na toto místo. Celý nálet pak završila 
tisícilibrová puma svržená op"t na vstup 
do podzemí. Teprve poté protivník deÞ -
nitivn" p estal klást odpor,“ popisuje zá-
v"r operace prapor!ík Ježek.

SPRÁVN  SE POU%IT
Dva !eští lete!tí návod!í proved-

li b"hem své mise dvojnásobný po!et 
navedení, než je dlouhodobý pr#m"r 
v celém Afghánistánu. Ne vždy šlo ale 

o navád"ní letoun# vyzbrojených puma-
mi !i raketami. Návod!í totiž slouží také 
k navád"ní pr#zkumných stroj#, a co je 
velice zajímavé, i k navád"ní bezpilot-
ních prost edk#. Každopádn" však pro-
kázali své kvality a u svých koleg# i veli-
tel# si získali zna!né uznání.

Zkušenosti, které p ivezli do vlasti, 
hovo í jasn" – systém výcviku je nasto-
len správn" a umož%uje pln"ní i t"ch 
nejnáro!n"jších bojových úkol#. P esto 
se v armád" objevují snahy o jeho 
zm"ny. Zatímco podle p#vodního za-
dání se m"li návod!í p ipravovat na je-
diném míst" a poté být podle pot eby 
p id"lováni k jednotkám nasazovaným 
do bojových operací, dnes zaznívají po-
žadavky na trvalé zavedení této odbor-
nosti u konkrétních jednotek. Vzhledem 
k délce a náro!nosti výcviku návod!ích 
je ale otázka, zda by v takovém p ípa-
d" bylo možné udržovat jejich kvaliÞ kaci 
na pot ebné úrovni. Rozhodn" by neby-
lo moudré p ijít kv#li neuváženému roz-
hodnutí o schopnosti, jichž po letech usi-
lovného výcviku a investování zna!ných 
prost edk# p edsunutí lete!tí návod!í 
z Nám"št" nad Oslavou dosáhli.


