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„Patnáctka“
Letoun MiG-15 v čs. vojenském letectvu v letech 1951 - 1983
Miroslav Irra
Proudový stíhací letoun MiG-15 sovětské konstrukční kanceláře Mikojan Gurjevič je v oblasti vojenského
letectví nepochybně legendou, která po léta psala historii letectví nejen našeho, ale i světového. Ačkoli
konstruován pro třetí světovou válku, v níž měl slavně zvítězit režim, který jej zrodil, byl bohudík pro nás
středoevropany nasazen jen v mnoha lokálních konfliktech, z nichž prvním a publicisticky nejznámějším
byla válka v Koreji. Zde byl poprvé nasazen ve vzdušných bojích, a pokud byl pilotován zkušenými sovětskými
piloty, byl přinejmenším rovnocenným soupeřem tehdy nejmodernějších amerických stíhaček F-86
„Sabre“. Celkem 17 564 strojů tohoto typu vyrobených v několika základních verzích a mnoha variantách v
SSSR (13 383 ks), Československu (3 354 ks) a Polsku (727 ks), kromě výroby v Číně, jejíž počty nejsou známy,
sloužilo v mnoha letectvech zemí východního bloku i rozvojových zemí po celém světě. Bylo o něm napsáno
mnoho. Od doby dodání prvního MiGu-15 k nám do jeho posledního letu uplynulo téměř 32 let a počet
nasazených letounů za celé období činil přes 1220! Déle vydržel ve službě jen typ MiG-21, ovšem celkový
počet nasazených letounů tohoto typu byl podstatně nižší.
Po skončení II. světové
války byla zahájena obnova
čs. branné moci včetně
letectva. Čs. branná moc
měla dosáhnout
plánovaných počtů a plné
síly do 10-15 let po
skončení války. Pro letectvo
byl stanoven záměr
postupně vybudovat osm
leteckých divizí,
vyzbrojených leteckou
technikou na soudobé
úrovni, mj. i letouny
proudovými, které se
objevily již během války u
německé Luftwaffe a poté i
u letectva britského a
amerického. Snaha o jejich
získání zprvu vedla
MiG-15 č. 1924 od 17. slp, 1959 (foto F. Smejkal via M. Moudrý)
relativně nejsnazší cestou
využitím trofejního letounu
Messerschmitt Me-262,
jehož jednotlivé exempláře a různé komponenty zůstaly po odchodu Luftwaffe na našem území. Pro vlastní
výrobu v potřebném množství však nebyly podmínky, a hlavně, šlo o letoun již koncepčně zastaralý a pro
řadovou službu v čs. letectvu neperspektivní. Jeho význam spočíval spíše v tom, že umožnil čs. leteckému
průmyslu i vojenským letcům první seznámení s proudovou leteckou technikou a také na něm byli vycvičeni
první čs. proudoví piloti. Získání potřebného množství skutečně moderních proudových letounů s delší
perspektivou služby se muselo ubírat jinými cestami, z nichž ani jedna nebyla jednoduchá a přímočará.
Dovoz z Velké Británie nebo USA narážel na bariéry možností státního rozpočtu, ani jednání o dovozu ze
SSSR nepřinesla do r. 1949 žádný konkrétní výsledek, přes množství žádostí, objednávek a urgencí čs. strany,
a snaha o vývoj a výrobu vlastního letounu byla limitována zkušenostmi čs. konstruktérů a technickými
možnosti našeho leteckého průmyslu, i když mělo být využito zkušeností získaných s letouny S-92 včetně
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přímého převzetí některých konstrukčních celků pro nový letoun. Postupné zhoršování vztahů mezi
západními spojenci a SSSR od r. 1947 eliminovalo i možnost nákupu ve Velké Británii, a tak poslední
možností zůstal dovoz letounů nebo nákup licence ze SSSR, což se po komunistickém převratu v únoru 1948
a plném začlenění Československa do sféry sovětského vlivu stávalo stále reálnější. V dubnu 1949 jednala v
Moskvě čs. letecká vládní delegace s představiteli Hlavního štábu Rudé armády. Výsledkem jednání byl
příslib předání licence na proudový letoun Jak-15
a bitevní Il-10 včetně vzorového kusu od každého
typu do tří měsíců. Místo Jak-15 byl ale dodán
poněkud novější Jak-17, jehož vzorový kus se
nacházel v Praze počátkem ledna 1950. I tento
letoun, vycházející rovněž z koncepce válečných
vrtulových stíhacích letounů konstruktéra
Jakovleva, byl již v dané době zastaralý a
neperspektivní. Mezitím nabraly události rychlý
spád. Na zasedání Informbyra v Maďarsku v
listopadu 1949 oznámil Stalin prostřednictvím
svého pověřence Suslova komunistickým
stranám zemí sovětského bloku svou tézi o nové
světové válce, která vypukne v krátké době a
definitivně rozhodne o konečném vítězství
socialismu. Během následujících rozhovorů v
Moskvě byl stanoven termín 31.12.1952, kdy
měly být jejich armády vyzbrojeny a schopny
zaujmou bojovou pohotovost. Roli zbrojíře pro
ostatní státy sovětské sféry vlivu s méně
rozvinutým zbrojním průmyslem mělo zaujmout
průmyslové Československo. V duchu tohoto
trendu byla zastavena příprava licenční výroby
Foto nahoře Jakovlev Jak-17 (LM Kbely)
Jak-17 a zahájena příprava licence sice
Foto dole Jakovlev Jak-23 (LM Kbely)
modernějšího, ale již ne právě špičkového Jak-23.
Krátce nato se Stalinovy katastrofické vize dočkaly
částečného naplnění: za úsvitu 25. června 1950 vpadla armáda Korejské lidově demokratické republiky do
Jižní Koreje, aby ji anektovala pod rudý prapor. Agresi čelily pod hlavičkou OSN především USA, ale také
další státy, zatímco SSSR a komunistická Čína podporovaly útočníka přímou vojenskou a materiální pomocí.
V této navýsost napjaté a kritické situaci, hrozící kdykoli přerůst v otevřený celosvětový konflikt mezi
komunistickým Východem a demokratickým Západem, přehodnotil SSSR svůj postup. V březnu 1951
přislíbili Sověti poskytnutí licence na svůj nejmodernější letoun, Mikojan Gurjevič MiG-15, letoun
bezpochyby na úrovni světové špičky. Dohoda o licenční výrobě v Československu byla podepsána 17.
dubna 1951 a poté byla zastavena příprava licenční výroby Jak-23. Rozjela se příprava výroby MiG-15, která
svým rozsahem předčila vše, co bylo do té doby v našem leteckém průmyslu vykonáno.
Na počátku roku 1951 již bylo rozhodnuto, že letiště Mladá se stane místem zrodu skutečně
bojeschopného čs. proudového letectva. Dnem 25.2.1951 zde bylo zřízeno Výcvikové středisko určené k
přeškolování na proudová letadla, podřízené přímo MNO Velitelství letectva (VL). Bylo složeno z velitelství,
učebního oddílu, technického personálu, a 5. stíhací letky (od 22.12.1951 bylo nařízeno uvádět pořadové
číslo útvaru na začátku názvu) s organickým personálem, materiálem a technikou. Velitelem střediska byl
určen pplk. let. Jaroslav Týkal. 5. stíhací letka, která měla zabezpečovat praktický letecký výcvik
přeškolovaných pilotů, měla v té době ve stavu pravděpodobně pouze jeden až dva letouny S-92 a tři CS-92,
a deset letounů Jak-23, u nás značených S-101.
To již zbývala poměrně krátká doba do příchodu prvních letounů MiG-15 do Mladé. První
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seznamovací lety na UTI MiG-15 byly provedeny 30.5.1951, takže aspoň některé letouny UTI MIG-15 musely
být dodány již v květnu 1951, možná 6.5.1951 zároveň se vzorovým kusem pro licenční výrobu. 30. květen
1951 byl také předposledním dnem oficiální existence 5. stíhací letky, protože dnem 1.6.1951 bylo
ustanoveno PVSL, jehož úkolem zabezpečit přeškolení celé 3. letecké divize (1., 5. a 8. letecký pluk) na nový
typ, podle tehdejších pravidel označený v našem
letectvu S-102 (spárka UTI MiG-15 pak CS-102).
Ještě před 1.6.1951 bylo zahájeno přeškolení
především pilotů a techniků vybraných pro PVSL,
výcvik byl ukončen 21.6.1951 a většina pilotů zůstala
jako instruktoři v PVSL, jen několik se vrátilo k
plukům 3. let. divize. Z původních příslušníků 5.
stíhací letky tímto kursem prošli kpt. Mates, ppor.
David, škpt. Solár a kpt. Duchoň, z nichž poslední dva
po ukončení kursu byli od PVSL převeleni. Výcvik
probíhal za účasti sovětských instruktorů Šakurova a
Beščasného, kteří od konce května do června 1951
prováděli první vývozní lety s čs. piloty, zmiňována je
účast dalšího instruktora Buchanova. Ve funkci
Mladá 7.6.1951 po návštěvě K. Gottwalda, L. Solár vedoucího sovětských instruktorů působil
(vlevo) a sovětský poradce Kovačevič (vpravo) se pplk.Kovačevič. Další kursy následovaly v podstatě
nepřetržitě vždy v počtu kolem 20 pilotů, kteří
sovětskými techniky (L. Solár)
během až osmi týdnů nalétali na S-102 cca 22-25
hodin. Velká pozornost byla věnována teoretickému školení tzv. materiální části, tedy důkladnému
seznámení s konstrukcí letounu, a to nejen u technického personálu, ale rovněž u pilotů.
Do konce výcvikového roku 1950-51, tj. do konce září 1951, proběhly u PVSL celkem čtyři kurzy, v
nichž byli přeškoleni piloti pluků 3. letecké divize a nově postaveného 11. leteckého pluku:
Na podzim 1951 byly počty u všech tří pluků 3. letecké divize zhruba vyrovnány, a pluky v podstatě
zahájily samostatnou činnost, navazující na základní přeškolení v PVSL. Ještě během léta 1951 byly zahájeny
přípravy k založení dalšího proudového pluku, jímž se oficiálně k 1.10.1951 stal 11. letecký pluk. Personální
základ položila skupina pilotů a techniků hlavně od 1. leteckého pluku, přeškolená v předstihu v Mladé v
kurzu č. 3 na letoun S-101, který také zpočátku tvořil jádro jeho výzbroje. S-102 dostával později po pokrytí
nejnutnější potřeby ostatních pluků 3. letecké divize. Působištěm 11. leteckého pluku bylo určeno letiště
Žatec.
Další čtyři kurzy v PVSL ve výcvikovém roce 1951-52 (od 1.10.1951) se zaměřily na přeškolení
vybraných pilotů 3., 4. a 18. stíhacího pluku 22. letecké divize, tedy pilotů se zkušenostmi na typu S-199.
Na konci r. 1951 tedy mělo čs. letectvo již čtyři proudové letecké pluky na neúplných počtech. Podle
situační zprávy o výstavbě proudového letectva, předložené velitelem letectva gen. Hanušem, byl k 1.1
1952 stav takovýto :
3. let. divize Mladá :
1. let. pluk
5. let. pluk
8. let. pluk
11.let. pluk Žatec

18 S-102
18 S-102
18 S-102
5 S-102

PVSL Mladá

8 S-102

1 CS-102

11 S-101
3 CS-102

20 proudových pilotů
19 proudových pilotů
19 proudových pilotů
19 proudových pilotů
12 proudových pilotů.

11. letecký pluk byl určen jako základ pro budoucí 5. leteckou divizi, zatím byl podřízen veliteli 3.
letecké divize. Těmto útvarům bylo nadřízeno velitelství 15. leteckého sboru (LS), zřízené k 15.11.1951. Číslo
15 v jeho názvu údajně mělo symbolizovat právě letoun MiG-15. 3. letecká divize měla celkem 83
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První S-102 v. č. 225101 smontovaný v ČSR z dovezených dílů létal v r. 1952 s označením OL-10 u 1. letky
15. let. pluku v Žatci. Na snímku je zachycen již po r. 1957 s označením 5101, pravděpodobně u 2. lšp LU
(J. Voltr)
proudových pilotů (šest jich bylo u velitelství divize), další dva byli u velitelství 15. LS, a dva v továrnách pro
přejímání S-102 z licenční výroby, která se v r. 1951 začala rozbíhat.
PVSL bylo podřízeno veliteli 15. LS a nadále pokračuje v přeškolování personálu na S-102. K 1.1.1952
je v přeškolení 25 pilotů a příslušný počet techniků. Ke stejnému datu je celkem vycvičeno 97 proud. pilotů.
Celkem k 1.1.1952 bylo podle situační zprávy gen. Hanuše ve stavu čs. letectva 67 S-102 a
čtyři CS-102. Tento stav a pokračující doplňování personálu a techniky k plukům umožnil nasazení S-102 k
ochraně vzdušného prostoru ČSR. Podmínkou byla výstavba letišť při západní hranici v Líních u Plzně a Plané
u Č. Budějovic, která probíhala už od r. 1949. Betonové vzletové a přistávací byly již vybudovány v Žatci,
Mladé, Přerově a Kbelích. Ještě předtím ale přišla první z dlouhé řady tragedií, které piloty „patnáctek“ za
oněch 32 let postihly. Dne 19.3.1952 během cvičného letu v sestavě roje por. Jiřího Hájka (1. let. pluk), který
měl provádět výcvik ve vzdušném boji, přešel z neznámých příčin do vývrtky letoun S-102 č. 0710 kpt. Jana
Červeného a dopadl nedaleko Lysé nad Labem. Pravděpodobnou příčinou byla určena ztráta vědomí vlivem
odhermetizované kabiny.
Licenční výroba S-102 nedosáhla v r. 1952 plných obrátek. 47 vyrobených strojů v tomto roce ale i tak
umožnilo výstavbu dalších leteckých pluků, vybavených alespoň částečně novým typem. První stroje byly
montovány ještě v pražské továrně Rudý Letov, kde se rovněž vyráběla přední část trupu, křídlo a zadní část
trupu vyrábělo Aero Vysočany. V r. 1952 byla zahájena stavba nového moderního výrobního závodu ve
Vodochodech (dnešní Aero Vodochody), v němž byla zahájena výroba ještě před úplným dokončením
stavebních prací. Zde probíhala finální montáž, křídlo a zadní část trupu vyráběl Rudý Letov. První letoun
vyrobený ve Vodochodech (č. 220503) byl zalétnut 28.4.1953. Rozběh licenční výroby ovšem nebyl zdaleka
tak hladký a bezproblémový, jak bylo v minulosti často prezentováno. Podle zprávy o stavu výroby leteckého
materiálu z 21.3.1952 trpěl Rudý Letov nedostatkem pracovních sil, chyběly duralové plechy, tvarované
duralové profily, letecké ocelové trubky a další materiál. Komponenty pro výrobu měla zabezpečovat
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rozvinutá síť 90 subdodavatelů, z
nichž mnozí se s materiálovými
problémy potýkali rovněž. Ještě
k 11.11.1953 konstatuje zpráva
VL na zasedání Vojenské rady
MNO skluz v plnění plánu výroby
S-102, splněném k 30.9.1953 jen
na 68%, čehož příčinou jsou
různé chybějící součástky, jako
pancéřová skla, motory, brzdové
špalíky, pyropatrony. Je jen ke cti
čs. leteckého průmyslu a všech
zainteresovaných pracovníků, že
nesčetné problémy byly
postupně úspěšně řešeny, takže
Vzhledem k velmi přísnému utajení neexistují mezi pamětníky žádné p r ů b ě ž n ě k l e s a l p o d í l
fotografie S-102 z let 1951-52. Na snímku je S-103 2. letky 1. slp někdy komponentů z dovozu a rostl
kolem r. 1955 (V. Kolouch)
podíl dílů z domácí výroby. Do
konce výroby však nebylo
dosažené plné nezávislosti výroby na dovozu, nicméně její zvládnutí je nesporným úspěchem čs. leteckého
průmyslu, jemuž přinesla cenné zkušenosti pro další kvalitativní rozvoj. Ale vraťme se raději od výroby zpět k
vojenskému letectvu:
PVSL je k 15.2.1952 přemístěno do Přerova, ovšem přesun zřejmě probíhal takříkajíc etapovitě.
Od 1.11.1951 do 1.10.1952 byl v šesti kurzech vycvičeno 129 pilotů S-102, nalétáno na S-102 bylo 1
823 letů v délce trvání 461,15 hod., na CS-102 2 623 letů v délce trvání 676 hodin.
I přes zdržení ve
výcviku během ledna 1952 mohly být v r. 1952 postaveny další letecké útvary, vyzbrojené letouny S-102.
K 1.4.1952 je zřízeno velitelství 5. letecké stíhací divize proudové v Žatci, s podřízenými útvary 11.
leteckým plukem a nově postaveným 15. let. plukem.
23.4. 1952 přebírá zástupce velitele 1. let. pluku škpt. Bílek letiště Planá u ČB, kde byla právě
dokončena betonová VPD, a 28.4.1952 sem přivádí první roj S-102, který zde měl zahájit službu v hotovosti k
ochraně vzdušného prostoru. Během června a července se přesunul zbytek 1. let. pluku. Ve stejném období
zaujal roj S-102 od 8. let. pluku pod velením kpt. Krejči letiště Líně u Plzně, tehdy nazývané Dobřany.
3.5.1952 vydává ministr národní obrany gen. Čepička nařízení pro vzdušnou obranu státního území,
v němž se zpětnou platností od 26.4.1952 stanoví síly a prostředky, vyčleněné k plnění úkolu. Uvedeným
datem bylo nařízeno zřízení ústředního velitelského stanoviště letectva a vzdušné obrany v Praze,
pomocného VS na kopci Praha u Rožmitálu, a divizních VS 5. let. divize Žatec a 3. let. divize Dobřany. Pro
vzdušnou obranu byly vyčleněny síly 5. let. divize na letištích Žatec, Mladá a Cheb, 3. let. divize na letištích
Dobřany a Č. Budějovice, a 22. let. divize na letištích Plzeň, Brno, Zvolen a Prešov.
První vystoupení před veřejností absolvovali piloti 3. let. divize se svými S-102 na májové přehlídce
9.5.1952 v Praze. Průlet všech tří pluků ve formaci 3x15 S-102, startujících z Mladé, tvořil nepochybně
dominantu letecké části přehlídky. Dalších šest strojů tvořilo zálohu, 45 bitevních letounů B-33 a 36 letounů
C-3 již pouze sekundovalo. Po přehlídce pak 1., 5. i 8. let. pluk následovaly své odloučené části do Plané a
Líní.
Předpokládaný záměr výstavby 1. let. divize v Č. Budějovicích s 9., 16. a 19. let. plukem doznal během
první poloviny r.1952 změny, a základem této divize se stal 1. let. pluk. V sestavě jej doplnil 9. let. pluk, který
měl být postaven k 1.8.1952 již v Č. Budějovicích, vznikl ale již dříve, k 1.6.1952 v Mladé. Během srpna se
měl přesunout do ČB s ukončením redislokace do 28.8.1952. Třetím plukem divize se až k 1.10.52 stal 19.
let. pluk, 16. let. pluk, původně plánovaný pro 1. let. divizi, vznikl v Dobřanech v rámci 3. let. divize k 1.9.1952
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a ke stejnému datu vznikl v Žatci poslední pluk 5. let. divize, 17. let. pluk.
Žádný ze zmíněných pluků nebyl v tomto období na plných počtech. U nově vznikajících bylo
zpočátku postaveno velitelství, jehož první starostí byla organizace doplňování personálu, techniky, řešení
problémů v materiálně-technické a týlové oblasti, formování a stmelování kolektivů atd. Až poté přišel na
řadu letecký a bojový výcvik, to vše za asistence vojenských stranických a politických orgánů a nezbytného
politického školení. První výzbrojí byly obvykle tehdy všudypřítomné C-2, až postupně obdržely nově
vzniklé pluky letouny S-102 z výroby.
Počáteční fáze výstavby čs. proudového stíhacího letectva probíhala pochopitelně za přímé účasti a
dohledu sovětských vojenských poradců, v duchu celkové sovětizace prosazované ve všech oblastech života
čs. společnosti. První skupina poradců se v ČSR objevila v květnu 1950, na rok 1951 byly jejich počty u
letectva systemizovány na vyšších stupních velení a u vojenských leteckých škol (u VL tři, u velitelství
leteckých divizí po jednom, v Leteckém učilišti, Vyšší škole důstojníků letectva a v Leteckém technickém
učilišti po jednom), ale od roku 1952 jejich počty narůstaly následkem zařazení i na stupni letecký pluk a v
PVSL.
Celkově se na poradenské činnosti podílelo zřejmě přes 500 sovětských důstojníků, jejichž pobyt byl
zpočátku koncipován jako dlouhodobý, zaměřený na přestavbu čs. armády podle sovětských vzorů, v další
etapě pak šlo o účast krátkodobou, zaměřenou na řešení konkrétních otázek a problémů. V květnu 1955
poklesl jejich počet na 38 a k 4.1.1958 jich zbývalo u nás ještě 14. Na jejich činnost pochopitelně existují mezi
pamětníky názory různé, tak jak na jednotlivých letištích působili různí lidé. Jejich postavení bylo zvláštní,
neboť měli hlavní nebo rozhodující slovo ve všech důležitých otázkách a jejich názor na věc byl v podstatě
chápán jako závazný pokyn. Za důsledky svých rozhodnutí ovšem poradci nenesli žádnou odpovědnost, tu
nesli vždy velitelé českoslovenští, takže v důsledku jejich pobyt u nás byl vlastně velice příjemnou „trafikou“,
i s přihlédnutím k výsadám které požívali.
Na konci r. 1952 tedy slouží S-102 i CS-102 u devíti stíhacích pluků organizovaných ve třech divizích
podřízených veliteli 15. LS, určeného k ochraně západní hranice státu. Do konce roku 1952 obdrželo čs.
letectvo min. 114 letounů S-102, z nichž čtyři byly odepsány po leteckých nehodách, a nejméně 14 CS-102).
K 1.1.1953 byly ve službě vykazovány tyto počty S-102 a CS-102:
Útvar
Velitelství 15. leteckého sboru:
1. letecká divize České Budějovice:
1. letecký pluk
9. letecký pluk
19. letecký pluk
Divize celkem:

Počet S-102

Počet CS-102

2

17
10

1
1
1
3

27

3. letecká divize Líně:
5. letecký pluk
8. letecký pluk
16. letecký pluk
Divize celkem:

18
16
2
36

1
2

5. letecká divize Žatec:
11. letecký pluk
15. letecký pluk
17. letecký pluk
Divize celkem

15
9
24

1
1
1
3

1

6

7. letecký školní pluk

10

5

Letecký výzkumný a zkušební ústav
Celkem

1
100
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U 7. lšp není údaj k 1.1.1953 k dispozici, ale k 1.3.1953 disponoval deseti a k 1.7.1953 již 16ti letouny
S-102. Vzhledem k náplni jeho činnosti je velmi pravděpodobné, že oněch deset měl i k 1.1.1953. Rozdíl
oproti počtu dodaných letounů lze pravděpodobně přičíst existenci Týlové základny letectva (TZL) v Praze
Kbelích, která skladovala a ošetřovala letouny ponechané v záloze. Bohužel informace o jejich typové
skladbě a počtech v dané době zatím chybí. TZL vznikla v roce 1952 a ve Kbelích působila do 1.4.1955, kdy se
přesunula do Prešova.
Rok 1953 znamenal pokračování početního růstu S-102 a tím i počtu útvarů jimi vyzbrojených. Je tak
umožněno doplnění stavů u existujících pluků a postavení dalších. Piloti pro nové útvary od 1.1.1953 cvičí 7.
lšp v Přerově, vzniklý reorganizací PVSL, podřízený veliteli 15. LS. Jeho posláním je výcvik čerstvých pilotů po
ukončení Leteckého učiliště na S-102. Od počátku roku 1953 do 1.11.1953 proběhly u 7. lšp tři kurzy, do nichž
byli zařazeni frekventanti LU s ukončeným bojovým výcvikem na S-199.
Dnem 1.3.1953 bylo zřízeno velitelství 166. let. stíhací divize proudové v Mladé a zabezpečovací
útvary. Současně mu byl podřízen 51. let. stíhací pluk, dosud ve svazku 22. let. divize, u níž byl zařazen od
roku 1952. K 1.8.1953 byl ustaven 2. let. stíhací pluk proudový, jako další útvar 166. let. divize. Třetím měl být
21. let. stíhací pluk proudový. Na tomto místě jen malou poznámku k názvosloví čs. leteckých útvarů v první
polovině 50. let: dnem 22.12.1950 bylo nařízeno používání názvu útvaru s pořadovým číslem na začátku,
tedy ve tvaru např. „1. letecký pluk/letecká divize“, bez uvedení jeho určení v názvu. Od přelomu let 1951-52
se objevuje název s uvedením určení útvaru ve tvaru např. „1. letecký stíhací pluk/letecká stíhací divize“, ve
zkratce LSP/LSD nebo lsd/lsp, často s přívlastkem „proudový“ či „vrtulový“, což převažuje od r. 1952. Přesto i
v letech 1953-54 je možno často nalézt v dobových dokladech také původní tvar názvu. Dnem 1.11.1954 pak
je nařízeno používání názvu ve tvaru např. „1. stíhací letecký pluk/divize“, ve zkratce slp/sld. Obdobně pak
toto platí pro letecké divize a pluky bitevní a bombardovací.
Dnem 1.6.1953 byla 166. let. divize dočasně podřízena veliteli 15. LS. Dnem 1.10. 1953 nařídil
náčelník generálního štábu čs. armády přečíslování 166. let. divize a jejích útvarů:
- velitelství 166. let. stíhací divize proudové na velitelství 2. let. stíhací divize proudové
- 31. let. stíhací pluk proudový (zatím ještě neexistující) na 6. let. stíhací pluk proudový
- 51. let. stíhací
pluk proudový na
S-103 2. letky 1. slp v letu (foto I. Hevier via J. Falta)
7. let. stíhací pluk
proudový.
2. LSP bylo
původní číslování
ponecháno a do
své výzbroje
obdržel letouny S1 0 2 .
P o
zformování se
během října 1954
přesunul k
18.10.1954 do
Bratislavy na
letiště Ivánka. 6.
LSP po svém
vzniku musel
vystačit ještě s
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dožívajícími S-199, údajně byl v r. 1954 rozdělen mezi 2. a 7. LSP a poté znovu postaven na podzim 1954 ve
Zvolenu na bázi tamního právě rušeného 5. leteckého školního pluku (lšp), z jehož stavu obdržel znovu S199. Na S-102 byl přezbrojen až od června do října 1955 v Čáslavi a koncem roku zahájil s nimi provoz ve
Zvolenu po dokončení betonové VPD. Do té doby působil v Nových Zámkách a poté v Malackách. 7. LSP byl již
dříve, ještě jako 51. LSP, přezbrojen částečně typem S-101 (1. letka), ale nyní je rovněž doplňován S-102. V
říjnu 1954 se pluk přemístil na letiště v Košicích, když předtím předal letouny S-101 k 3. LSP v Brně.
Celá 2. LSD přešla po zformování do přímé podřízenosti MNO-VL, jako součást frontového stíhacího
letectva spolu s 22. LSD, a její velitelství se na podzim 1954 přemístilo do Zvolenu.
O kolik se zvýšil počet S-102 v čs. letectvu za r. 1953? Z čs. licenční výroby bylo čs. letectvu v r. 1953
dodáno 223 letounů a navíc min. 25 kusů MiG-15bis (S-103) přímo ze SSSR. Tato dodávka je údajně datována
na červenec 1953 (první S-103 se však objevují ve výkazech již k 5.5.1954), letouny byly dodány v bednách do
Mladé, kde proběhla jejich montáž, zálety a předání plukům 15. LS. Toto množství postačilo k doplnění stavů
u existujících a k postavení nových stíhacích pluků, nikoli však k dosažení počtů plánovaných. Dne 9.5.1953
tak již mohlo nad Letnou v rámci květnové vojenské přehlídky defilovat celkem 90 letounů S-102, po třiceti
od každé z prvosledových leteckých divizí. Od počátku roku 1954 byly dodány ještě první letouny S-103 a CS102 z čs. licenční výroby, takže k 1.3.1954 již čs. letectvo disponuje celkem 315 letouny tří verzí MiG-15: 263
S-102, 28 S-103, a 24 CS-102.
U 7. lšp proběhly ve výcvikovém roce 1953-54 poslední čtyři kurzy opět pro piloty frekventanty LU s
ukončeným bojovým výcvikem na S-199.
Absolventi posledních dvou kurzů doplnili 17. slp na letišti
Mladá, kam byl pluk v říjnu 1954 přemístěn ze Žatce. K 1.10.1954 byl 7. lšp zrušen a jeho personál a technika
využity k zajištění přeškolení 22. sld na S-102 v Pardubicích.
I rok 1954 přinesl další růst podílu „patnáctek“ ve výzbroji stíhacího letectva. Nedošlo sice již k
budování nových pluků, ale stalo se tak v souvislosti s přezbrojením 22. LSD, doposud létající na S-199 a
proto přezdívané “mesršmitová”. Její velitelství se v říjnu 1954 přemístilo z Plzně do Chrudimi. Dne
1.10.1954 nařídilo MNO-VL přezbrojení celé divize na S-102, k čemuž mělo dojít od 1.11.1954 do 30.4.1955
v Pardubicích. Již k 15.8. t. r. se proto do Pardubic přemístil 4. LSP z plzeňského letiště Bory, další pluk divize,
18. LSP, zde působil od 22.10.1953, kdy opustil rovněž letiště Bory. Létající a technický personál velitelství
divize a jejích pluků byl přeškolen v pěti bězích od 1.11.1954, výcvik v létání zahájil I. běh 17.12.1954. S-102
byly slavnostně předány do provozu u 18. slp 15.11.54, u 4. LSP se objevily v říjnu téhož roku. Dodávky S-102
do Pardubic skončily 12.11.1954, zatímco přeškolení personálu včetně posledního pluku divize, 3. slp v Brně,
bylo dokončeno až 24.1.1955. Tím byly S-102 zařazeny ve výzbroji všech stíhacích pluků s výjimkou 6. slp.
Jediný 3. slp ještě souběžně používal u své 3. letky letouny S-101 až do května 1956.
V dubnu 1954 se S-102 objevují u Vyšší školy důstojníků letectva v Hradci Králové, resp. její 1. (stíhací)
letky, která toho měsíce obdržela 12 nových letounů. Tato škola vznikla v létě 1951 na bázi zrušené Letecké
vojenské akademie a jejím posláním byla příprava důstojníků letectva z povolání pro výkon velitelských a
štábních funkcí formou krátkodobých kurzů. Probíhaly zde rovněž speciální kurzy pro letecké technické
odborníky. Ve stejné době bylo dodáno 12 letounů z výroby k 47. průzkumného leteckého pluku (pzlp), kde
nahradily již vyřazovaná Mosquita, a na podzim 1954 již tvoří S-102 výzbroj 1. a 2. letky. Pluk se k 1.11.1954
přesunul ze Kbel do Mladé, ve stejné době se přemístil 8. slp z letiště Líně na letiště Kbely.
Konec r. 1954 tak zastihl S-102 a S-103 ve službě všech tří divizí 15. SLS ( k 15.11.54 byl reorganizován
15. LS na 15. SLS stíhací letecký sbor), dvou divizí frontového stíhacího letectva a 47. pzlp. Do 31.12.1954
dostalo čs. letectvo celkem 525 S-102 z naší licenční výroby, která toho roku skončila počtem 821
vyrobených strojů, navíc byl čs. letectvu předán vzorový kus pro licenční výrobu. Spolu s min. 65 stroji
dodanými přímo ze SSSR to představuje 591 letounů, k nimž během roku 1954 přibylo (kromě 25 již
zmíněných S-103 dodaných v r. 1953 ze SSSR) dalších 26 S-103 a 35 CS-102 z čs. licenční produkce, která
navázala na dosavadní výrobu S-102. Celkem tedy do konce r. 1954 jde o nejméně 591 letounů S-102, 51
letounů S-103, a min. 49 cvičně bojových letounů CS-102. S odečtením ztrát a odpisů se tehdy nacházelo ve
službě přes 600 „patnáctek“ a průměrný počet těchto letounů u stíhacích pluků se již pohyboval kolem 30.
Rokem 1955 končí období roztříštěnosti velení jednotlivým složkám PVOS. Letouny MiG-15 v sestavě
15. SLS byly kádrově v sestavě letectva, ale operačně s nimi disponovalo MNO - Velitelství protiletecké
obrany státního území (V PLOSÚ), v jehož přímé podřízenosti se zatím nacházela hlásná služba a
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protiletadlové
dělostřelectvo
( P L D ) .
K
1.11.1954 je toto
dosavadní VP L O S Ú
přejmenováno
n a Ve l i t e l s t v í
Protivzdušné
obrany státu (V
PVOS), což
n e b y l o
provázeno
žádnou další
kvalitativní
změnou. K té
dochází až k
1.3.1955, během
r o z s á h l é
Planá 1955, 3. letka 1. slp, zleva Miloslav Majer, Václav Horn, Miroslav Brtna,
reorganizace,
Miroslav Rada, Vladimír Krček. Jako zřejmě všechny fotografie pořízené v té době
jejímž cílem bylo
personálem leteckých útvarů na našich letištích, i tato vznikla tajně bez vědomí a
soustředění
účasti nadřízených (foto I. Hevier)
všech prostředků
PVOS pod jedním
velením. Bylo zrušeno velitelství 15. SLS, a Velitelství PVOS převzalo do přímé podřízenosti 1., 2. a 5. sld.
Velitel PVOS měl rovněž právo disponovat pohotovostními jednotkami 3. a 22. sld. Dále mu zůstala
podřízena hlásná služba a PLD. 3. a 22. sld byly podřízeny přímo Velitelství letectva, jakožto frontové stíhací,
neboli vojenské letectvo. Touto reorganizací bylo na druhé straně decentralizováno velení letectva, neboť
místo původního centrálního řídícího orgánu MNO-VL nyní velely letectvu orgány dva Velitelství PVOS
prostřednictvím Velitelství stíhacího letectva PVOS, a Velitelství letectva. Celý složitý systém řízení a velení
zastřešovalo nově vytvořená funkce náměstka ministra národní obrany pro PVOS a letectvo, do níž byl
jmenován dosavadní velitel letectva gen. Josef Vosáhlo:

NM NO
PVO S a L
V PVO S
Velitelství
stíhacího
letectva:

VL
Velitelství
radiotechnického
vojska

Velitelství PLD

1., 2., 5. sld

3., 22. sld
34. bild
46. bold
Přím o
podřízené útvary
a složky

Reorganizací bylo zároveň oslabeno frontové stíhací letectvo, jemuž zbyly dvě stíhací divize, navíc
vyčleňovalo ve prospěch PVOS hotovostní jednotky. Proto byl k 1.4.1955 zvýšen tabulkový počet letek u
stíhacích pluků na čtyři a počet rojů v letce rovněž na čtyři, přičemž u 22. sld byl počet rojů v letkách zvýšen až
na 5.
Během r. 1955 obdrželo čs. letectvo dalších 53 S-103 a šest CS-102. Výroba S-102 již byla zastavena o
rok dříve. Celkové dodávky do konce roku 1955 činily nejméně 695 bojových „patnáctek“ a min. 55 cvičně
bojových, takže momentální stav v té době se mohl blížit počtu 700 letounů S-102, S-103 a CS-102. Téhož
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roku byl přezbrojen na S-102 také poslední stíhací pluk, létající na S-199, 6. slp. 20.10.1955 byl nařízen
přesun 17. slp na letiště Hradčany s termínem do 15.11.1955. Od srpna 1955 byly S-102 směrovány i k 2. lšp
(dřívější 4. lšp) v Prostějově Stichovicích, který do té doby prováděl výcvik posluchačů LU na vrtulových
letounech, ovšem letouny S-102 byly zatím umístěny v Přerově, neboť stichovické letiště bylo travnaté.
Přeškolení jeho personálu probíhalo již od června 1955 a po dokončení pluk zaujal dnem 5.11.1955 nově
dokončené letiště v Čáslavi, když první letouny S-102 přistály v Čáslavi 26.10.1955. Zde až do jara 1956
dokončoval pluk přeškolení vlastního personálu, od března téhož roku zahájil výcvik frekventantů LU, také
na letišti Mladá, kde měl detašovány postupně až dvě letky. Od listopadu 1957 působil v Hradci Králové a
dnem 21.11.1959 se přemístil do Košic v rámci redislokace celého LU, kde pokračoval ve výcviku posluchačů
na letounech S-102 až do nástupu nového proudového cvičného letounu L-29 Delfín v letech 1962-66.
Rokem 1955 se také datuje zahájení aktivit čs. letectva v zahraničí, což zpočátku přímo souviselo s
dodávkami čs. licenčních letounů S-103 do Egypta a Syrie. V rámci uzavřených kontraktů čs. strana
zabezpečovala také výcvik létajícího a technického personálu obou zemí jak přímo na místě určení, tak i na
území ČSR, za účasti čs. vojenských letců a techniků. V dalších letech byla tato činnost prováděna i pro další,
převážně rozvojové země. Protože však toto téma již nemá přímou souvislost s působením letounu MiG-15 v
Československu, nebudeme se jím dále zabývat.
Počátkem roku 1956, k 31.1. 1956, je stav v rámci stíhacího letectva PVOS následující:

SVAZEK
1. sld
2. sld
5.sld
Celkem

POČTY Předepsané
160(3x52 u pluků, 4 u velitelství divize )
160
160
483(3x160, 3 u velitelství)

Skutečné
118
113
138
369

Bojové směny VS divizí a pluků jsou vycvičeny a připraveny k navádění stíhačů v jednoduché vzdušné
situaci, ale nemají ještě potřebné zkušenosti ve velení za složité vzdušné situace s očekávaným rušením
radiového a radarového provozu.
Počty „patnáctek“ u Velitelství letectva lze zatím stanovit jen s
využitím údajů i k jiným datům, než k 31.1.1956:
Svazek, útvar POČET
3. sld
cca 100? (k 20.4.1955 měla 104 S-102 a 17 S-103)
22. sld
110 (skutečný počet k 31.1.1956 96 S-102, 5 S-103, 9 CS-102, kromě toho 8 S-101)
47. pzlp
34 (stav k 20.2.1956)
Let. učiliště ( 2.lšp ) 36 (stav k 20.2.1956)
Celkem316 (stav k 15.1.1956)

Celkové počty k 31.1.1956 lze tedy přibližně stanovit přes 670 letounů MiG-15 všech verzí,
dokladován je stav k 15.1.1956, kdy bylo ve stavu u Velitelství letectva a Velitelství PVOS celkem 524 S-102,
92 S-103 a 56 CS-102, celkem tedy 672 letounů MiG-15. Naplněnost tabulkových počtů činila zhruba 66%.
V r. 1956 byly postaveny další pluky vyzbrojené letouny MiG-15. K 1.10.1956 vzniká velitelství 6. sld v
Čáslavi a dva stíhací pluky - 20. slp rovněž v Čáslavi a 26. slp v Hradčanech. Letiště Čáslav zároveň vyklidil 2.
lšp a přesunul se do Hradce Králové. Tím je vyrovnán počet stíhacích divizí u stíhacího letectva PVOS a
frontového letectva. Oba nové pluky byly postaveny ze zrušených 4. letek stíhacích pluků 1. a 5. sld PVOS - od
1. sld byl takto dotován 20. slp v Čáslavi, od 5. sld 26. slp v Hradčanech. K 19.10.1956 jsou ze 40% obsazeny
funkce na velitelství divize, dnem 1.11.56 měli být přemístěni vojáci zákl. služby a do 1.12. 1956 piloti a
technický personál od PVOS. Oba pluky měly být do prosince 1956 bojeschopné.
Do konce r. 1956 pokračovala licenční výroba a dodávky S-103, jichž k čs. letectvu směřovalo za tento
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rok 282. Přednostně nahrazovaly u prvosledových pluků při západní hranici S-102, které byly předávány k
plukům 2. a 22. sld. Dodáno bylo toho roku rovněž 41 CS-102. Celkový počet všech verzí „patnáctky“, dodaný
čs. letectvu do konce r. 1956, činil již nejméně 977 bojových letounů a min. 96 cvičně bojových. Na konci roku
1956 disponovalo čs. letectvo 448 letouny MiG-15, 393 MiG-15bis a 88 UTI MiG-15, rozmístěných
následovně:
Útvar

MiG-15

MiG-15bis

UTI MiG-15
1. sld velitelství3
1. slp
283
9. slp
393
19. slp 3563
Divize celkem35769
2. sld velitelství4
2. slp
22324
6. slp
4735
7. slp
17284
Divize celkem866713
3. sld velitelství4
5. slp
24223
8. slp
27223
16. slp 29184
Divize celkem806610

1. letka 5. slp, letiště Líně (sbírka Z. Procházky via Nakladatelství 4+)

Divize celkem
22. sld velitelství
3. slp
4. slp
18. slp
Divize celkem
2. lšp
47. pzlp
Letka MNO-VL
Letka vlečných terčů
Let. opravny Kbely
Výzkumný a zkušební letecký ústav

5. sld velitelství14
11. slp 1283
15. slp 6273
17. slp 24133
9

32

72

32
29
42
103

3
21
21
10
55

4
4
4
12

33
7

19
25

27
2

1

6
8
61
2

1
2
5

1
4

Z neznámých důvodů není v tomto přehledu uvedena 6. sld, ačkoli ke konci roku již existovala. Lze
připustit, že v té době stále probíhalo její formování a proto není v přehledu zahrnuta. K 1.4.1957 již divize
disponuje 51 letounem MiG-15 a sedmi MiG-15bis u 20. a 26. slp, počty UTI MiG-15 nejsou uvedeny. Nejsou
rovněž známy počty letounů uložených u TZL v Prešově.
Zároveň pokračuje hledání optimálního modelu velení a řízení letectva.. Schema platné od 1.3.1955
se v praxi ukázalo příliš těžkopádné a nepružné, neosvědčilo se ani rozdělení velení stíhacímu letectvu do

11

kompetencí dvou velitelství. Proto k 1.1.1957 proběhla další reorganizace vyšších stupňů velení PVOS a
letectva. Je vytvořeno jedno Velitelství letectva a PVOS, a zrušeno velitelství stíh. letectva PVOS, čímž je
zjednodušena struktura
systému velení a řízení.
Čelným představitelem
z ů s t á v á g e n . Vo s á h l o ,
náměstek MNO pro PVOS a
letectvo, zároveň velitel
letectva a PVOS.
Pro „patnáctky“ také
končí používání dřívějšího
označení S-102, S-103, a CS102, a během posledních
měsíců roku 1956 se přechází
na původní sovětské
označení MiG-15, MiG-15bis
a UTI MiG-15. Příslušný výnos
byl vydán 29.9.1956 s tím, že
do 15.10.1956 má být
Letouny 17. slp na polním letišti Kralovice, 1959 (M. Moudrý)
označení opraveno ve všech
dokumentech, avšak jak
vyplývá z četných záznamů v
zápisnících letů, v mnoha případech se původní sovětské označení objevuje až od ledna 1957 i později. Od
června 1957 pak z „patnáctek“ zmizelo do té doby používané označení příslušnosti k letce, složené z dvojice
písmen a pořadového čísla a bylo nahrazeno posledním čtyřčíslím výrobního čísla. Od poloviny r. 1957 se
pozvolna chýlí ke konci éra vrcholné slávy „patnáctek“ u nás. Jejich do té doby monopolní postavení v roli
standardního denního frontového i přepadového stíhače, v podstatě neohrožené dodávkou 24 ks
přepadových stíhačů MiG-17PF, schopných působení za ZPPN, nyní začínají ohrožovat nadzvukové letouny
MiG-19S, zaváděné do výzbroje jako denní stíhací letouny, které ve službě doplňují MiG-19P v roli
přepadových stíhačů pro každé počasí. Letectvo tak ustupuje od preference kvantity, která se doposud
projevila výstavbou šesti leteckých divizí, vybavených masou stovek MiGů-15, a se zaváděním kvalitativně
nové techniky, finančně daleko náročnější, je nuceno omezovat neúnosně vysoké počty letadel. Ještě je sice
postaven 22. slp k 1.10.1957 v Čáslavi, jako poslední pluk 6. sld, ale k témuž datu jsou zrušeny zbývající čtvrté
letky u stíhacích pluků. Tím dosáhl počet stíhacích pluků vyzbrojených výhradně „patnáctkami“ maxima - tj.
18. V r. 1957 byly čs. letectvu dodány poslední letouny S-103 v počtu 84 ks, a 50 letounů CS-102, všechny z čs.
licenční výroby. Tím skončily dodávky letounů S-103, do konce r. 1957 jich bylo dodáno 470 (včetně sovětské
dodávky 25 ks v r. 1953), čímž celkový počet dodaných bojových letounů MiG-15 činil nejméně 1 061 a cvičně
bojových min. 146 (včetně sovětských dodávek).
V duchu snahy po zkvalitnění organizace a zvýšení bojové pohotovosti stíhacího letectva pokračoval
rok 1958, kdy došlo k zásadní reorganizaci celého letectva. Tu lze bez nadsázky považovat za mezník v historii
služby MiGu-15 v našem letectvu. Nyní je i organizačně potvrzen jeho ústup z pozice standardního stíhače
první linie, kterou zaujímá MiG-19. Stíhací letectvo, stejně jako letectvo celé, prošlo toho roku radikální
reorganizací, vyvolanou hlavně potřebou snížení v té době již neúnosně vysokých počtů armády a tím také
zastavení růstu výdajů na její modernizaci a běžný provoz. Zvyšování bojeschopnosti cestou kvantitativního
růstu, nastoupenou v r. 1951, mělo nyní pokračovat zvyšováním kvality při současném snížení počtů. V
letectvu pak bylo dalším důvodem přehodnocení role klasického bitevního letectva v sovětském pojetí z dob
II. světové války. To již nesplňovalo soudobé požadavky na vedení bojové činnosti z hlediska rychlosti,
manévrovosti a zranitelnosti použitých letounů. Jeho nástupcem se mělo stát letectvo stíhacíbombardovací, vybavené proudovými letouny způsobilými vedení bojové činnosti proti pozemním cílům, i
vzdušného boje. Proto od stíhacího letectva převzalo letouny MiG-15.
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Nezanedbatelná byla potřeba zvýšení kvality letectva stíhacího, dosažená především přemístěním
starších MiG-15 ke stíhacím bombardovacím útvarům, zaváděním letounů typové řady MiG-19, a snížením
neúměrně vysokých počtů leteckých pluků. Celkový počet leteckých divizí byl snížen z osmi na šest a počet
leteckých pluků v rámci divizí z 24 na 18. U stíhacího letectva se počet divizí snížil ze šesti na čtyři, zároveň
byly zrušeny tři stíhací pluky (15., 16., a 19. slp), u tří stíhacích pluků (4., 8. a 20. slp) došlo ke změně
podřízenosti, a další tři byly reorganizovány na stíhací bombardovací : 26. slp na 30. stíhací bombardovací
letecký pluk (sbolp), 22. slp na 28. sbolp, 18. slp na 18. sbolp. Velitelství 6. sld v Čáslavi bylo reorganizováno
na velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize (sbold) s podřízenými 18, 28. a 30. sbolp, velitelství 5.
sld v Žatci reorganizováno a přejmenováno na velitelství tzv. „nové“ 3. sld. Velitelství dosavadní 3. sld v Líních
bylo sice de jure zrušeno, ale de facto šlo o sloučení bývalých velitelství 3. a 5. sld, přičemž „nová“ 3. sld v
podstatě dále nesla historickou kontinuitu původní 3. sld.
Dále bylo zrušeno velitelství 34. bild v Brně a velitelství 1. sld se přesunulo z Českých Budějovic do
Bechyně. V rámci VL a PVOS byla reorganizace a redislokace ukončena v podstatě k 25.9. 1958.
K 1.10.1958 tak stíhací letectvo, stále ještě z větší části stojící na „patnáctkách“, působí v této
sestavě:
1. sld Bechyně:
1. slp Č.Budějovice
4. slp Pardubice (původně u 22. sld)
9. slp Bechyně
Divize má ve stavu 19 MiG-15, 117 MiG-15 bis a 17 UTI MiG-15, kromě toho 8 MiG - 17PF, 12 MiG-19 P a 9
MiG-19 S.
2. sld Zvolen:
2. slp Bratislava
6. slp Zvolen
7. slp Košice
Divize má ve
stavu 64
MiG-15, 68
MiG- 15 bis,
15 UTI MiG15, dále 12
ks MiG-17
PF.

MiG-15bis 17. slp vyjíždí z dolní stojánky letiště Hradčany, 1961-62 (M. Moudrý)

MiG-15 bis, 17 UTI MiG-15. Dále 4 MiG-17 PF, 11 MiG-19 P, 9 MiG-19S.
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3. sld Žatec:
5. slp Líně
(původně u
3. sld Líně)
11.slp Žatec
(původně u
5. sld Žatec)
1 7 . s l p
Hradčany
(původně u
5. sld Žatec)
Celkem 35
MiG-15, 103

22. sld Brno:
3. slp Brno
8. slp Kbely (původně u 3. sld Líně), od 5.10.1959 v Ostravě, letiště Mošnov
20. slp Čáslav (původně u 6. sld)/
Celkem 67 MiG-15, 75 MiG-15 bis, 18 UTI MiG-15, dále 1 MiG-17PF.
Stíhací letectvo VL a PVOS celkem :
185 MiG-15, 363 MiG-15 bis, 67 UTI MiG-15, celkem 615.
34. sbold je vybavena především MiGy-15 :
18. sbolp Pardubice
28. sbolp Čáslav
30. sbolp Hradčany
Celkem 154 MiG-15, 5 MiG-15 bis, 18 UTI MiG-15, tedy 177 letounů MiG-15Tří verzí.
„Patnáctky“ zůstaly ještě u dalších útvarů a složek:
47. pzlp Mladá
47 MiG-15 bis, 4 UTI MiG-15
2. lšp Hradec Králové
38 MiG-15, 2 MiG-15bis, 33 UTI MIG-15
Velitelská letka Kbely
2 MiG-15, 6 MiG-15 bis, 3 UTI MIG-15
Letka vlečných Terčů Prešov
9 MiG-15, 2UTI MIG-15
TZL Prešov
41 MiG-15
Celkem 90 MiG-15, 55 MiG-15bis, 42 UTI MIG, tedy 187 letounů MiG-15Tří verzí.
V čs. letectvu se k danému datu tedy nachází 429 MiG-15, 423 MiG-15bis, 127 UTI MiG-15, celkem
979 letounů MiG-15 všech tří provozovaných verzí. Ještě dominují z hlediska kvantity, ale žezlo
nekorunovaného krále stíhačů již přebírá MiG-19, byť ještě v malých počtech.
Reorganizace kromě již
uvedeného umožnila také vyšší
naplnění plánovaných počtů
letadel u útvarů. Pro stíhací
bombardovací úkoly byla na
letounech MiG-15 pro 34. sbold
zahájena konverze na verzi MiG15SB, vybavenou šesti závěsníky,
dvěma
startovacími raketami a brzdicím
padákem.
Stav dosažený reorganizací v r.
1958 nevydržel dlouho. Další
MiG-15bis 7. slp, 60. léta (V. Vebr)
kvalitativní rozvoj prostředků
PVOS vedl k 1.11.1959 ke vzniku
prvního protiletadlového
raketového útvaru PVOS. Raketové útvary měly postupně nahradit velkorážové PLD v roli obránce
strategicky významných prostorů a objektů. Velký rozsah úkolů, spadajících do kompetence složky
náměstka MNO pro PVOS a letectvo, vyvolal další zásadní změnu na nejvyšším stupni velení. Přímé velení
složkám PVOS a letectva převzalo od 1.10. 1960 velitelství nově zřízeného operačního svazu - 7. armády
PVOS a letectva, zatímco složce NMNO pro PVOS a letectvo zůstaly otázky koncepční. Tento svaz zahrnoval
pět leteckých svazků - 1, 2, 3, 22 . sld, 34. sbold, pět samostatných leteckých útvarů - 1. dvlp, 45. dpzlp, 47.
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pzlp, 50. spojlp, 7.lo, a dále také svazky a útvary PLD, PLRV a RTV. V době vzniku disponuje 538 stíhacími
letouny, mezi nimiž mají „patnáctky“ stále ještě většinu. V letech 1958-60 převzalo čs. letectvo z čs. licenční
výroby poslední letouny CS-102 (1958 7 ks, 1959 10 ks, 1960 5 ks), čímž celkový počet letounů MiG-15
dodaných čs. letectvu dosáhl konečné cifry nejméně 1061 bojových a min.168 cvičně bojových.
Rokem 1960 přibyl v sestavě čs. letectva další útvar provozující „patnáctky“, jímž se stal 45. dpzlp v
Líních, létající do té doby výhradně na bitevních letounech Iljušin Il-10. K 2.9.1960 se jeho první letka
nacházela v přeškolovacím kurzu materiální části letounu MiG-15 a u pluku je k témuž datu vykazováno
prvních sedm letounů. V září 1961 měl pluk již 14 MiG-15, 13 MiG-15bisR a pět UTI MIG-15. Dnem 1.9.1962
byl zastaven provoz Il-10 a zahájeno přeškolení na čs. letoun L-29, jichž pluk k 27.2.1963 obdržel prvních 20
ks, ale souběžně používal i letouny MiG-15. K 4.2.1964 měla 1. letka pluku dva UTI MIG-15, 14 MiG-15bis a
bisR, 2. letka 16
MiG-15 a MiG15bis, a 3. letka
létala na L-29.
Kromě toho bylo u
pluku šest
vrtulníků Mi-1.
Postupně ale rostl
počet L-29 na
úkor „patnáctek“.
7. armáda
PVOS a letectva
o v š e m
představovala
obrovský, obtížně
ovladatelný kolos,
a tak k 1.9.1961
d o c h á z í k
rozdělení na
operační svaz
p r o u d o v é h o 30. sbolp, LTC v r. 1969 (M. Moráček)
letectva, jímž se
stal 1. samostatný
smíšený let. sbor (1. ssmls, o rok později přejmenovaný na 10. leteckou armádu - 10. LA), a na operační svaz
PVOS, jímž byla 7. armáda PVOS (7.A PVOS). V rámci 1. ssmls, resp. 10. LA, zůstávají ve stavu 1. sld a 34. sbold,
2. sld byla reorganizována na 2. sbold k 1.10.1961. U 7.A PVOS již samostatné letecké divize neexistují a
stíhací letecké pluky jsou součástí 2. sboru PVOS (2. sPVOS) v Brně a 3. sPVOS v Žatci, jejichž velení podléhají
kromě nich útvary PLRV, PLD a RTV. Velitelství těchto sborů byla postavena částečně na bázi zrušených
velitelství 22. sld Brno a 3. sld Žatec. Svou roli v tomto procesu sehrála i tehdejší mezinárodní situace kubánská a berlínská krize, balancování světa na pokraji konfliktu obrovského rozsahu - což vyvolalo snahu o
zvýšení akceschopnosti systému řízení letectva a PVOS. Současně došlo ke změnám v podřízenosti u
některých stíhacích let. pluků :
1. slp přechází od 1. sld ke 3. sPVOS
3. slp od 22. sld ke 2. s PVOS
4. slp od 1. sld ke 3. sPVOS
5.slp od 3. sld k 1. sld
7. slp od 2. sld ke 2. sPVOS
8. slp od 22. sld ke 2. sPVOs
11. slp od 3. sld k 3. sPVos
17. slp od 3. sld k 1. sld
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20. slp od 22. sld k 2. sld, krátce nato reorganizován na 20. sbolp.
„Patnáctky“ jsou opět zastoupeny v obou svazech. Jádro bojové síly 10. LA nyní tvoří 2. sbold s 2., 6. a 20.
sbolp, a 34. sbold s 18., 28. a 30. sbolp. K jejich stíhací ochraně a plnění úkolů frontového stíhacího letectva je
určena 1. sld s 5., 9. a 17. slp. K 1.1.1962 má čs. letectvo 274 letounů MiG-15, 326 MiG-15bis, 148 UTI MiG15, 147 MiG-15SB, 71 MiG-15bisR, celkem 966 letounů MiG-15 všech provozovaných verzí. Většině z nich se
ovšem již chýlí ke konci doba životnosti, stanovená výrobcem na 10 let, což postihuje zatím nejstarší letouny
ze sovětských dodávek a následně i stroje z čs. licenční výroby. Podle přehledu počtů letecké techniky v
letech 1962-65, zpracovaného v r. 1962, mělo být toho roku vyřazeno 25 letounů MiG-15 z 274,
vykazovaných k 1.1.1962, v roce 1963 pak 120 a v r. 1964 zbývajících 129 strojů. Zřejmě však bylo toto
rozsáhlé vyřazování a rušení letounů MiG-15 poněkud urychleno, neboť k 10.7.1963 jich zbývá jen
posledních 25, s nimiž se v tabulkách mírových počtů již nepočítá a jsou vykazovány jako nadpočetné. Spolu
s nimi slouží k témuž datu 206 MiG-15bis, 133 MiG-15SB, 77 MiG-15bisR a 56 UTI MIG-15, celkem 497 strojů.
Jen pro úplnost ještě zmiňme konec samostatné činnosti TZL, která od srpna 1959 působila na letišti
Kuchyňa u Malacek a dnem 30.8.1963 byla sloučena s Leteckým střelištěm Kuchyňa do nového útvaru pod
názvem Výcviková základna letectva (VZL), která v Malackách setrvala až do konce r. 1992.
Poslední organizační změnou, jíž prošly letecké útvary, používající MiGy-15, do zlomového roku
1968, byla reorganizace v r. 1964, kdy k 1.9. byl zrušen 3. slp v Brně, a 4. slp byl převeden od 3. sPVOS k 1. sld v
Bechyni. Ještě v létě je v podstatě rozpuštěn 2. sbolp v Bratislavě, a jen malá část jeho personálu přechází do
Hradčan, kde byl zrušen 17. slp. Z tohoto kádru je postaven nový 2. sbolp v sestavě 34. sbold, byť po stránce
personální šlo spíše
o nástupce 17. slp.
Zároveň od 34. sbold
přechází 30. sbolp
pod velení 2. sbold,
jejíž velitelství se
spolu s 6. sbolp
přemisťuje v srpnu
1965 ze Zvolena do
Přerova. Tímto
krokem se veškeré
síly 10. LA nacházejí
na teritoriu Čech a
M o r a v y, b l í ž e
západní hranici. Tato
reorganizace byla na
pět let poslední v
takřka nepřetržitém
ř e t ě z c i
organizačních změn,
Stojánka 30. sbolp Hradec Králové (Z. Modlitba)
provázejících prudký
rozvoj a vzestup čs.
letectva v letech
1951-58, i postupný pokles po r. 1958. Další výrazné organizační změny následovaly po pětileté odmlce,
jednak vyvolány okupací republiky “bratrskými armádami “, i pokračujícím trendem snižování počtů
letectva. Ale to poněkud předbíháme.
Situace po reorganizaci v r. 1964 vypadalo pro „patnáctky“ již značně neradostně. Toho roku je
zahájeno přezbrojení 28. sbolp v Čáslavi na typ Suchoj Su-7BM, pokračující v r. 1965 i u 20. sbolp v Náměšti
n/Oslavou. Ke stíhacím plukům, kde jsou už celé letky vyzbrojené MiGy-19, přicházející od r. 1962 první
„jednadvacítky“ ve verzi MiG-21F-13. Těmto moderním strojům již „patnáctky“ nemohou konkurovat a tak
pro ně zůstává druhořadá role sekundanta supersonických MiG-19 a dvoumachových MiG-21 a Su-7. Přesto
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mají stále své místo v bojové sestavě frontového letectva i PVOS. K 1.10.1966 jsou bojové „patnáctky“ u
svazků a útvarů 10. LA zastoupeny následovně :
1. sld Bechyně :
4. slp Pardubice má výhradně MiG-19 a 21
5. slp Líně - 19 ks MiG-15bis, dále MiG-19
9. slp Bechyně - 9 ks MiG-15 bis, dále MiG-19 a 21
2. sbold Přerov:

6. sbolp Přerov - 44 MiG-15 bis
20. sbolp Náměšť- Su-7
30. sbolp HradecKrálové 33 MiG-15SB, 11 MiG-15bis

34. sbold Čáslav:

2. sbolp Hradčany - 42 MiG-15 bis
18. sbolp Pardubice - 33 MiG-15SB, 13 MiG-15 bis
28. sbolp Čáslav - Su-7

47. pzlp Mladá :
45. dpzlp Líně :
VZL Kuchyňa :

20 MiG-15 bisR, 15 MiG-15 bis, dále IL-28
13 MiG-15 bisR, dále L-29
10 MiG-15 SB

K danému datu je tedy ve službě u 10. LA 76 MiG-15SB, 153 MiG-15 bis a 33 MiG-15bisR. Počet UTI
MiG-15 není specifikován, ale vzhledem k obecně platnému úzu, podle něhož se u každé letky nacházelo po
jedné spárce, lze jejich počet stanovit na cca 30. Např. u 20. sbolp byly k 28.12.1966 tři UTI MiG-15, tedy v
době, kdy již všechny letky pluku přešly na Su-7BM, poslední letoun byl vyřazen u pluku až na začátku r. 1971.
Také u 28. sbolp, který byl přezbrojen letouny Su-7BM v r. 1965, zůstaly i poté tři UTI MiG-15 až do r. 1969.
Důvodem této zdánlivé anomálie byla zatímní absence letounů Su-7 dvojího řízení, které byly dodány až v r.
1967.
Stíhací letectvo PVOS v té době používá „patnáctky“ už jen u 7. a 8. slp 2. sPVOS, kde tvoří výzbroj vždy jedné
letky. 3. sPVOS na západní hranici už bojové verze „patnáctky“ vůbec neužívá, v rámci PVOS ovšem stále
zůstávají ve službě UTI MiG-15, opět cca po jedné u letky, což přestavuje cca 12 ks. Se započtením letounů 2.
lšp tedy lze celkový počet „patnáctek“ k danému datu odhadnout na cca 340-350.
I v dalších letech pokračuje trend snižování počtů letectva. Moderní technika je stále náročnější na
finance, a státní pokladna není bezedná. Snaha provozovat optimální počet letounů vzhledem k reálným
potřebám obrany je proto pochopitelná. Byl proto přijat záměr ke zrušení dalších tří pluků, a to 7. slp, 18. a
30. sbolp, což se v případě prvních dvou stalo v létě 1967 s účinností k 1.10. toho roku. Likvidace 30. sbolp
byla administrativně zahájena v červenci 1968, kdy 31.7. byla odebrána zástava a 13.8. vyhlášen rozkaz o
likvidaci pluku. Vším ale zamíchala intervence vojsk Varšavské smlouvy a 25. 8. 68 byl rozkaz o likvidaci pluku
zrušen.
Před srpnovou invazí „bratrských“ armád zůstávají „patnáctky“ v operační službě už jen u 10. LA. U 7.
A PVOS jsou v provozu k 1.6.1968 již jen čtyři UTI MiG-15, z nich po jedné u 1. a 8. slp, a dvě u 11. slp. K
25.7.1968 vykazuje letectvo ČSLA celkem 170 MiG-15bis, 29 MiG-15bisR a 59 UTI MiG-15.
Smluvně potvrzená okupace Československa sovětskými vojsky přinesla mj. odstoupení čtyř
vojenských letišť leteckým útvarům Střední skupiny vojsk Sovětské armády, konkrétně letišť Hradčany,
Mladá, Olomouc a Sliač. Čs. letecké útvary tak musely tato letiště vyklidit, jako v případě letiště Mladá,
odkud se přesunul 47. pzlp do Pardubic, Fotoletecká skupina do Hradce Králové, a Výcvikové středisko
letectva do Brna. Útvary na letišti Hradčany byly zrušeny, čímž byl naplněn předsrpnový plán na zrušení tří
leteckých pluků, tím třetím se místo 30. sbolp stal nyní 2. sbolp, zrušený v říjnu 1968 spolu se
zabezpečovacími útvary, 7. lpr a 46. prRTZ. Zároveň se 30. sbolp k 3.10.1968 vrátil do sestavy 34. sbold. K
1.2.1969 zůstává u 10. LA ještě 97 MiG-15 bis a bisSB, 26 UTI MiG-15, 8 MiG-15T a bis T, a 30 MiG-15R, tedy
161 letounů, rozmístěných takto:
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U stíhacích pluků PVOS (1., 8. a 11. slp) zůstává jen několik UTI MiG-15, cca tři až čtyři.
Poslední reorganizace většího rozsahu až do r. 1989 proběhla v srpnu 1969. Z útvarů, kde ještě sloužily
„patnáctky“, se dotkla velitelství 2. sbold a 45. pzlp, které byly zrušeny. Oba pluky 2. sbold převzala 34. sbold.
Dva MiG-15bis od velitelství 2. sbold převzal 6. sbolp, dva MiG-15bisT a dva MiG-15bis od 45. dpzlp převzal 5.
slp. Po dokončení reorganizace v srpnu 1969 zůstávají MiG-15 ve službě jako bojové stroje už jen u 6. a 30.
sbolp 34. sbold, u obou
pluků po 38 MiG-15bis a
bisSB a čtyřech UTI MiG15, z čehož vždy jedna
letka je vybavena MiG-15
bisSB. Ze stíhacích pluků
10. LA má jediný 5. slp ještě
šest UTI MiG-15 a letouny
převzaté od 45. dpzlp. K
12.9.1969 je vykazováno v
čs. letectvu celkem 163
letounů MiG-15bis a bisSB,
17 MiG-15bisR a 37 UTI
MiG-15, rozmístěných
takto:

Letoun MiG-15bis 4. letky 1. slp, letiště Planá, konec 70. let (foto V. Jukl
via Nakladatelství 4+)
MiG-15bis, bisSB
10. LA
7. A PVOS
VLU
VZS-031

MiG-15bisR
121
4
36
2

UTI MIG-15
17

13
1
21
2

K 24.10.1970 disponuje 6. sbolp 29 letouny MiG-15bis a 23 MiG-15bisSB, 30. sbolp má v sestavě 29
MiG-15bis, 24 MiG-15bisSB a tři UTI MiG-15.
70. léta v čs. letectvu, kromě nástupu normalizace, jsou ve znamení další modernizace výzbroje, což by
logicky mělo znamenat pro „patnáctky“ brzký konec kariéry. Od r. 1973 obměňuje výzbroj 6. sbolp, jeho
MiG-15 jsou nahrazovány MiGy-21MF, UTI MiG-15 mizí i od stíhacího letectva PVOS, a tak posledním
útvarem frontového letectva, provozujícím MiG-15, zůstává 30. sbolp v Hradci Králové. Zdánlivě proti toku i
logice dějin se ale „patnáctka“ znovu vrací do první I. linie ochrany vzdušného prostoru republiky. V r. 1973
byla 4. letka 11. slp v Žatci, používající od r. 1969 letouny L-29R Delfín, přezbrojena znovu MiGy-15bis. Měly
držet hotovost proti tzv. “pomalým cílům”, tj. civilním sportovním a turistickým letounům, nebo i vojenským
vrtulníkům, narušivším vzdušnou hranici ze západu. Část letky byla pro tyto účely umístěna i v Líních. V r.
1974 byla personálně posílena piloty od zrušené 3. velitelské letky 3. dPVOS (nový název bývalého 3. sPVOS
od r. 1969). Odkud byly převzaty letouny, přesně nevíme, podle pamětníků se přinejmenším část přebírala v
Malackách od VZL, ostatní snad pocházely od 30. sbolp, ale teoreticky mohlo jít i o letouny v té době
vyřazované od 6. sbolp. V létě r. 1975 došlo v oblasti Lipenské přehradní nádrže k opakovanému narušení
hranic, kdy americký pilot Barry Meeker převezl civilním vrtulníkem s německou imatrikulací do NSR sedm

18

občanů NDR. Při druhém letu
byl sice překvapen čs. orgány,
které použily zbraně a zadržely
dvě osoby z osádky vrtulníku,
ale B. Meekerovi se i přes
zranění podařilo s vrtulníkem a
zbytkem osádky odletět. Tento
incident sice nemá
bezprostřední souvislost s
naším tématem, ale přece jen
další kariéru „patnáctek“ u nás
ovlivnil. Prokázala se
neschopnost reálného zásahu
letounů L-29, sloužících tehdy v
hotovosti u 1. slp v Plané u Č.
B u d ě j ov i c , v p o d o b nýc h
případech, jako byl tento, a tak,
v očekávání dalších pokusů Záběr rakouského vrtulníku AB-204B (J. Studený)
tohoto druhu, se 4. letka 11. slp
přemisťuje právě do Plané.
Stalo se tak v říjnu 1975 a již 24.10. t.r. zahájila službu v hotovosti. Kádrovým základem byla původní sestava
4. letky ze Žatce, doplněná několika piloty od 1. slp a 30. sbolp. Letka byla kmenově přičleněna ke 30. sbolp
jako jeho 3. letka, a 30. sbolp po dobu její existence skutečně působil v Hradci Králové v sestavě jen dvou
letek. Operačně však byla podřízena veliteli 1.slp jako jeho 4. letka První úspěšný zásah byl zaznamenán
10.4.1976, kdy její MiG-15bis přivedl k přistání na letiště Hosín zbloudivší rakouský sportovní letoun (OEACV, pilot Rainer Ettenauer + 1). V závěru služební kariéry se tak „patnáctka“, byť v omezeném počtu, vrátila
ke svému původnímu určení, kvůli němuž byla před více jak 20 lety do služby u nás uvedena. Nyní ale za zcela
jiné situace. Její „comeback“ v tomto závěrečném období nepostrádal dramatické momenty. Připomeňme
alespoň některé:
V prosinci 1971 odstartoval exmistr světa v letecké akrobacii L. Bezák s rodinou v letounu Z-226T s
cílem ulétnout do NSR. K zásahu proti němu byl vyslán hotovostní MiG-15 od 5. slp, pilotovaný kpt. J.
Fiedlerem, který se snažil donutit Bezáka signalizační světlicí a výstražnou palbou k přistání. Přestože hlásil
na VS, že v letadle jsou děti, dostal rozkaz sestřelit unikajícího Trenéra. Nežli ale kpt. Fiedler nalétl na další
zteč, podařilo se Bezákovi zmizet v mracích a šťastně přistál v Norimberku. Zda mu k tomu napomohl pilot
MiGu úmyslným nesplněním rozkazu, to se již nedovíme, neboť kpt. Fiedler již nežije.
V 70. letech zaduněly kanony „patnáctky“ i nad jihočeskou krajinou. Zásahy pilotů 4. letky 1. slp,
spočívající v navedení stíhače do prostoru zjištění cíle, navázání vizuálního kontaktu s ním, předání výzvy k
následování a dovedení na letiště, se časem staly téměř rutinou a osádky rakouských, německých či
švýcarských civilních sportovních a turistických letadel někdy nešetřily slovy díků za pomoc v nouzi po ztrátě
orientace. Ne vždy byl ale průběh zásahu takto idylický.
23.5.1978 drželi hotovost na "bisech" piloti 4. letky, mjr. Ferdinand Ivan a mjr. Miroslav Ureš. Krátce
před 10 hodinou obdržel mjr. Ivan rozkaz ke startu do prostoru Suchdol nad Lužnicí, kde skutečně narušitele
objevil nad tamní železniční stanicí. Kroužil ve výšce kolem 100 m nad nádražím, jako by se pilot snažil
zorientovat podle názvu stanice. Po zjištění MiGu ale reagoval na jeho výzvu k následování zcela odlišně
nežli obvykle jeho civilní předchůdci. Obrátil svůj stroj k jihu a v nízkém letu, kopírujícím železniční trať ve
směru na České Velenice, se snažil uniknout. Nevzal na vědomí vystřelenou signální světlici ani výstražnou
dávku, k čemuž došlo v prostoru Dvorů nad Lužnicí. 23 mm kanony MiGu vychrlily šest projektilů, ale ani teď
narušitel nereagoval tak, jak by v dané situaci měl. Vystřelil bílou světlici, zabočil doprava k jihozápadu
směrem na Nové Hrady a ještě snížil výšku letu. Vzhledem k situaci, kdy narušitel nejevil ochotu
uposlechnout pokynů čs. stíhače a podřídit se standardnímu postupu, obvyklému v takové situaci, vydalo VS
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rozkaz narušitele sestřelit. Mjr. Ivan zkusil ještě poslední možnost, provedl zteč a vypálil dávku před vrtulník
do lesa, odkud se rozprskl oblak rozstřílených větví a jehličí. Tato demonstrace účinků kanonové palby byla
zřejmě velmi působivá. Rakouský pilot otočil stroj doprava a přistál již mimo les u samoty, snad hájovny.
Osádka vystoupila z vrtulníku, oba piloti uvázali rotor a několik mužů z osádky odešlo dovnitř. O incidentu
byla již vyrozuměna Pohraniční stráž, jejíž orgány vyslaly pátrací skupinu, která v době střelby již byla na
postupu k místu přistání. Mjr. Ivan ji ještě v nízkém průletu nasměroval k vrtulníku, a protože už docházelo
palivo, vyžádal druhý letoun z hotovosti, pilotovaný mjr. Urešem, pro případ, že by se vrtulník pokusil znovu
vzlétnout, a nasadil kurs na Planou.
Foto 138
Poté následovala obvyklá procedura. Šetření případu prováděla komise velitelství 7. A PVOS, a
orgány bezpečnosti. Žádné okolnosti nasvědčující úmyslnému vniknutí na čs. území zjištěny nebyly, a tak
bylo doporučeno vyhostit rakouské letce přes OPK Dolní Dvořiště, což se také 24.5.1978 skutečně stalo.
Vrtulník byl vrácen 27.5.1978 náhradní osádka se dvěma mechaniky si jej toho dne od 12.00 do 13.20
převzala a ve 13.50 vzlétla k návratu domů.
Příběh sám je určitým mezníkem v historii služby MiGu-15 v čs. letectvu. Je totiž velmi
pravděpodobné, že toto byly jeho poslední výstřely při ostrém zásahu proti narušiteli, neboť kromě 4. letky l.
slp dosluhovaly zbývající stroje již pouze u 30. sbolp v Hradci Králové, jehož posláním ovšem nebyla služba v
hotovostním systému PVOS.
K 31.12.1982 byl stanoven konec provozu MiG-15 všech verzí v čs. letectvu. 30. sbolp už od počátku r.
1982 zahájil přeškolení personálu na Aero L-39ZA Albatros, v září proběhly poslední střelby a bombardování
s MiGy-15 v Malackách, a 21.10.82 obdržel pluk první tři L-39ZA. Od 9.11. 1982 začala létat 1. letka na L-39,
2. letka používala MiG-15 do konce roku.
K 31.12.1982 byl typ sice oficiálně vyřazen z výzbroje, ale 4. letka 1. slp létala dál. Rušení letky pak proběhlo v
dubnu téhož roku. 2.4.1983 přelétli piloti letky do Hradce Králové většinu letuschopných strojů, poslední
dva přelétli 8.4.1983 mjr. Josef Falta a mjr. Milan Kadlec. Piloti této letky byli poslední, kteří v čs. letectvu
létali na MiG-15, což je snad dostatečný důvod k uvedení jejich jmen: kromě již uvedených mjr. Falty,
Kadlece, Theiera a Fialy to byli k 1.4.1983 pplk. ing. Tomáš Šrámek velitel letky, mjr. Václav Havner, mjr
Stanislav Biskup, mjr. Zdeněk Bombera, kpt. Václav Paleček, kpt. Pavel Pilný, kpt. Petr Jůdl. V předchozích
letech od letky z různých důvodů odešli mjr. Jaroslav Němec, mjr. Miroslav Ureš, mjr. Ferdinand Ivan, mjr.
Jindřich Vaníček, mjr. Jan Voráč, krátce v letech 1975-76 u ní působili mjr. Vítězslav Hošek, mjr. Lubomír Kolář
a kpt. Jiří Tomeš, původně příslušníci 30. sbolp, kteří se k němu opět vrátili.
Tím skončila služba MiGu-15 v čs. letectvu.

Prameny:
Archivy:
Vojenský ústřední archiv Praha:
Fond MNO, roč. 1951 1970
Fond 609 3. letecká divize Líně
Fond 827 22. stíhací letecká divize Brno
Fond 829 3. stíhací letecký pluk Brno
Fond 1475 15. stíhací letecký pluk Brno
Fond 1169 16. stíhací letecký pluk Líně
Fond 699 17. stíhací letecký pluk Hradčany
Fond 700 18. stíhací letecký pluk Pardubice
Fond 1189 19. stíhací letecký pluk Bechyně
Fond 2279 7. letecký školní pluk Přerov
Fond předpisů po r. 1945
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Marta, Pilný Pavel (+), Povolný Boleslav, Presl Václav, Průdek Milan, Přikryl Miloslav, ing. Pupiš Emil, Rezek
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Václav, Smékal Jaromír, Solár Ludevít, Staněk Josef, Strakoš Jan, Studený Josef, JUDr. ing. Stuchlík Jiří, Šorfa
Ladislav, ing. Šrámek Jaroslav, ing. Štecha Jaroslav, Trhlík Josef, Valehrach Oldřich, Vebr Václav, ing. Vladovič
Augustin, Vlček Miroslav, Voleman Zdeněk (+), Voltr Josef, Vondraš Martin, Voráček Václav, ing. Vtelenský Jiří
(+), Vyskočil Karel, Vystavěl Stanislav, Výrostek Luboš (+), Zika Ladislav.

