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Air Policing v Pobaltských zemích 
 
Anotace 
 
Příspěvek je věnován tématu „asistence“ České republiky při ochraně vzdušného prostoru 
Pobaltských postsovětských republik. Téma je jednak teoreticky zakotveno (Alianční rámec) 
a následně popsáno s ohledem na dvě zatím proběhlé mise. 
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Summary 
 
The paper is devoted to the topic of the "assistance" of the Czech Republic related to the 
protection the airspace of the former Baltic Soviet republics. The theme is both theoretically 
anchored (Alliance framework) and subsequently described with regard to the two recent 
missions.  
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AIR POLICING 
 
Pojem air policing (AP) neboli střežení vzdušného prostoru souhrnně označuje 

radarový dohled a průzkum vzdušného prostoru s cílem zajištění bezpečnosti dané oblasti. 
Do tohoto termínu spadá také případné nasazení stíhacího letectva a pozemních systémů 
protivzdušné obrany při pomoci s identifikací letounů včetně jejich bezpečného doprovodu 
na letiště, popřípadě zneškodnění hrozby.1 

V Severoatlantické alianci (NATO), jakožto v kolektivní bezpečnostní alianci, jsou 
členské státy dle třetího článku Severoatlantické smlouvy povinny se jednotlivě i kolektivně 
starat o svou schopnost odolat ozbrojenému útoku. V praxi to znamená, že ochrana 
vzdušných prostorů členských zemí Aliance nedisponujících nadzvukovým stíhacím 
letectvem, nezbytným pro efektivní ochranu, je solidárně zajišťována jinými členskými 
zeměmi.  

Současná definice pojmu Air Policing podle Severoatlantické aliance hovoří  
„O společném využívání stíhacích letounů za účelem udržení integrity vzdušných prostorů 
členských států Aliance“. Lze se také setkat s trochu odlišnou definicí, která je také uvedena  
v oficiálních dokumentech Aliance: „Air Policing je společná mírová mise, která vyžaduje, aby 
byla přijata opatření proti narušení vzdušného prostoru Aliance pomocí dohodnutých 
postupů“.2 

 
NATINADS 
 
Za účelem střežení na území členských zemí Aliance vznikl tzv. společný pohotovostní 

a integrovaný systém protivzdušné obrany Severoatlantické aliance (NATINADS – NATO 
Integrated Air Defence System).3 Do něj přispívají daty ze svých radarů i aktivními prvky 
obrany všechny evropské státy Aliance dle svých možností.  

NATINADS zahrnuje zapojení senzorů, prvků velení a řízení a zbraňových systémů, 
jako je pozemní protivzdušná obrana a stíhací letouny. Některé z těchto prostředků bývají 
pod vojenským aliančním velením dokonce i v době míru. Úkolem NATINADS je zabezpečit 
suverenitu evropského vzdušného prostoru Aliance a chránit členské státy a jejich ozbrojené 
síly před vzdušným napadením. Členské státy pravidelně konzultují s velitelstvím aliance 
množství a skladbu sil a prostředku, které vyčlení na určité období pro NATINADS, a to podle 
požadavků Aliance a vlastních možností. Podrobnější pohled na rozdělení úkolů stanovuje:  

 
V době míru: 

• ostraha vzdušného prostoru, 

• zásah proti narušitelům vzdušného prostoru a režimu letu, 

• zajištění pomoci letadlům v nouzi, 

• uvádění do vyšších stupňů bojové pohotovosti. 

                                                 
1
 Češi chrání Pobaltí; in: NATO Aktual (rozcestník) 

http://www.natoaktual.cz/cesi-chrani-pobalti-0ot-/na_zajimav.aspx?y=na_zajimav/airpolicing.htm 
Co je Air Policing?; in: NATO Aktual, nedatováno 
http://www.natoaktual.cz/co-je-air-policing-0md-/na_projekty.aspx?c=A090616_135520_na_cr_m02 
2
 Tenth anniversary of NATO’s Air Policing mission in the Baltic States in: NATO  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_106114.htm 
3
 NATO Integrated Air and Missile Defence; in: NATO http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8206.htm 
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V době krize: 
 

• převzetí vyčleněných sil do své podřízenosti, 

• stmelení podřízených vojsk, 

• plánování a řízení obrany vzdušného prostoru v ohrožených důležitých 
prostorech. 

 
V době války: 
 

• plánování a řízení protivzdušné obrany v souladu s plánem operace nadřízeného 
velitele společných sil, 

• vedení boje. 
 

NESOBĚSTAČNÉ STÁTY V RÁMCI NATINADS 
 
V současnosti Aliance sestává z 28 členů, z nichž sedm nedisponuje vlastním 

nadzvukovým stíhacím letectvem – jedná se o Albánii, Estonsko, Island, Litvu, Lotyšsko, 
Lucembursko a Slovinsko. Albánie se po svém nedávném vstupu do Aliance rozhodla svěřit 
ochranu svého vzdušného prostoru Alianci, Slovinsko je na základě vzájemné dohody 
chráněno italským letectvem, Lucembursko dle vzájemné dohody letectvem belgickým. 
Island byl až do roku 2006 chráněn Spojenými státy americkými, ale v současné době se na 
Islandu střídají až čtyři alianční kontingenty ročně, vždy na dobu dvou až tří týdnů, neboť 
islandská vláda si nepřála kontinuální ochranu. 

Air Policing je tedy nezbytně předmětem kolektivního úsilí Aliance a jakýkoliv jiný 
přístup je považován za narušení alianční solidarity. 

 
RÁMEČEK: PERSPEKTIVA ČESKÉ REPUBLIKY JAKO NESOBĚSTAČNÉHO STÁTU 
 
V souvislosti se stíhacím letectvem České republiky po konci pronájmu letounů  

JAS-39C Gripen je třeba konstatovat, že bude-li po roce 2015 vojenské letectvo České 
republiky existovat či nikoliv, bude muset být nějakým způsobem zajištěna ostraha 
vzdušného prostoru, neboť nezajištění ostrahy by bylo v rozporu s Washingtonskou 
smlouvou. 

V případě, že by stíhací letectvo neexistovalo v současné podobě, je několik možných 
variant: společné letectvo s jiným státem, zajištění ostrahy vzdušného prostoru na základě 
bilaterální smlouvy s jiným státem a zajištění formou alianční mise v podobném formátu 
jakým je Baltic Air Policing. Jakýkoliv způsob ostrahy vzdušného prostoru bude vyžadovat 
finance. Na příkladu Pobaltí vidíme, že ochrana vzdušného prostoru cizími státy se může 
postupem času prodražovat a vždy to bude pouze obranná kapacita, kterou si stát 
pronajímá, nikoliv sám buduje. Dalším argumentem může být omezení suverenity státu, což 
lze ilustrovat třeba právě na nutnosti mít smlouvu pro případ potřeby použití zbraní, kdy 
může vysílající stát takovou smlouvu odmítnout a tím omezit efektivitu obrany hostitelské 
země. Argumentem proti ostraze vzdušného prostoru cizími státy může být také 
diskontinuita ve výcviku vojenských pilotů v případě, že by se stát po určité době rozhodl 
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stíhací letectvo obnovit, s čímž souvisí vyšší finanční náklady nejen na výcvik, ale také na 
obnovu potřebné infrastruktury.4 

 
POBALTSKÉ REPUBLIKY A BALTIC AIR POLICING 

 
Ochrana vzdušného prostoru pobaltských republik je v současnosti zajišťována 

pomocí společného úsilí těch zemí Aliance, které dostatečnou výbavou disponují a jsou ji 
schopné vyslat mimo domovské území. Velmi důležitým aspektem pro provádění vzdušných 
operací je i radarové pokrytí vzdušného prostoru. V této oblasti spolu pobaltské státy 
spolupracují a v současné době společně provozují vzdušný přehledový radiolokační systém 
BALTNET.5 Systém byl uveden do provozu v roce 2000 a v současné době je plně integrován 
do sytému NATINADS. Systém pracuje jak s výnosy z vojenských radiolokátorů, tak  
i radiolokátorů civilních, sloužících službě řízení letového provozu. Řídící středisko systému se 
nachází v Litvě, přičemž informace budou distribuovány i do národních středisek jednotlivých 
států. 

Zhodnotíme-li soudobé vybavení vzdušných sil pobaltských států, musíme 
konstatovat, že tyto země nejsou svou leteckou technikou schopny zabezpečit potřebnou 
úroveň zabezpečení svého vzdušného prostoru. Nabízí se možnost vzít v úvahu i pozemní 
protivzdušnou obranu, nicméně tuto lze využít pouze omezeně, neboť není schopná suplovat 
roli stíhacího letectva například ve vizuální identifikaci letounu, případně při navazování 
vizuálního kontaktu s uneseným civilním letounem, případně letounem v nesnázích (ztráta 
rádiového spojení apod.), což je důležitý zásah, který je v období míru daleko častější, než 
zásah proti vojenskému letounu, narušujícímu vzdušný prostor. 
 Reakcí na tuto situaci bylo ze strany Aliance zahájení mise „Baltic Air Policing“, která 
má pomocí schopností spojenců kompenzovat nedostatky pobaltských zemí s ohledem na 
Air Policing. Tato mise byla zahájena ihned po přistoupení pobaltských států na jaře 2004, 
kdy první kontingent tvořily vzdušné síly Belgie a Dánska za podpory dalších spojeneckých 
zemí, které pomáhaly s dodávkou infrastruktury.6 

Baltic Air Policing je misí kontinuální, to znamená, že prostředky jsou v neustálé 
pohotovosti. Jednotlivé participující státy se střídají ve zhruba tříměsíčních turnusech 
a prozatím se s misí počítá do roku 2014, nicméně je možné, že bude prodloužena až do 
roku 2018. Vybrané aspekty mise Baltic Air Policing jsou následující: 

 

• pro zajištění integrity vzdušného prostoru členských států Severoatlantické aliance:  
Lotyšska, Litvy a Estonska a vzhledem k jejich nedostatečným kapacitám 

                                                 
4
 Poznámka: Zejména z řad laické veřejnosti často zaznívá názor, že nadzvukové letectvo je pro Českou 

republiku zbytečný luxus, neboť máme stoje L-159. Ty však nejsou koncipovány jako stíhací stroje, jsou 
podzvukové, a tudíž by pravděpodobně měly vážné problémy i se zásahy proti civilním letounům letícím 
v letových trasách ve výškách kolem 10 km nad zemí vysokou podzvukovou rychlostí. 
5
 BALTNET (Joint Baltic Air-space Surveillance System); in: Ministry of Defence Republic of Latvia 

http://www.mod.gov.lv/en/Par_aizsardzibas_nozari/Politikas_istenosana/Baltijas_valstu_milit_sadarbiba/Baltn
et.aspx 
6
 NATO Air – Policing Milion; in: Lithuanian Armed Forces  

http://kariuomene.kam.lt/en/structure_1469/air_force/nato_air_-_policing_mission.html 
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Severoatlantické aliance zakládá na základně Šiauliai letku Quick Reaction Alert 
(QRA)7, na principu rotace mezi členskými státy, 

• jedná se o čistě defenzivní misi, 

• nejedná se o odpověď na určitou konkrétní hrozbu, ale o způsob, jak Aliance zajišťuje 
bezpečnost svých členů, 

 
Náklady jednotlivých zemí musí být v rámci vojenských rozpočtů zúčastněných armád 

vynaloženy navíc k normálním nákladům stíhacího letectva. 
Bez ohledu na to, jaká členská země momentálně plní úlohu QRA pro Pobaltí, je celá 

operace vždy pod velením Aliance, z čehož plyne i struktura velení, které jednotky podléhají. 
Pobaltí je zařazeno do severní větve velení vzdušných sil Aliance. Podléhá tedy Operačnímu 
velitelství spojeneckých sil v severní Evropě a v oblasti vzdušných sil se jedná o Velitelství 
vzdušných sil v severní se sídlem v Ramstein v Německu.8 Pobaltské země provozují od roku 
2007 společné středisko Baltic Combined Control and Reporting Centre se sídlem v litevském 
městě Karmelava. Toto středisko se přímo účastní řízení letounů v rámci QRA. 

Jedním ze států, které se tohoto úkolu k zabezpečení území zhostily, je právě Česká 
republika. Konkrétně se tak stalo poprvé od 1. května 2009 do 1. září 2009, kdy byl vzdušný 
prostor nad územím i teritoriálními vodami Estonska, Lotyšska a Litvy pod dohledem čtyř 
letounů JAS-39C Gripen. Jednalo se o první zahraniční misi tuzemského stíhacího letectva od 
konce druhé světové války.  

Česká republika je v rámci systému NATINADS zařazena do severní větve velení  
a v oblasti vzdušných sil pod velitelství sever. Střediskem Combined Air Operation Centre 
(CAOC), zodpovědným za řízení českých vzdušných sil je CAOC-1 v německém Uedem.9 
 

PRVNÍ KONTINGENT ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY – AIR POLICING 2009 
 

Návrh na působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích 
v roce 2009 (včetně působení Armády České republiky v Pobaltí) byl schválen na základě 
usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 985 ze dne 4. února 2009  
a usnesení Senátu Parlamentu České republiky č. 35 ze dne 28. ledna 2009. Na základě 
tohoto mandátu vyslala Česká republika do Litvy 75 vojáků.10 

Operační prostor kontingentu stanovil velitel ACO (Allied Command Operations – 
Spojenecké velitelství pro operace11 [SACEUR – Supreme Allied Commander Europe – Vrchní 
velitel spojeneckých ozbrojených sil v Evropě])12 a byl tvořen vzdušným prostorem nad 

                                                 
7
 Fighter Jets Secure Airspace of the Baltic Countries; in: NATO, 28. III. 2012 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_85569.htm?selectedLocale=en 
8
 NATO. Headquarters, Ramstein. History – Baltic Air Policing; in: NATO 

http://www.airn.nato.int/focus_areas/ap/history_Baltic_Air_Policing.htm 
9
 GUILLERM, Domonique, NATO Air Command and Control System (ACCS); Level of Operational Capability 1 

(LOC1); in: NATO, 17. X. 2012 http://www.eurocontrol.int/sites/default/ 
files/content/documents/events/Presentations/121017-pens-symposium-acss-nato.pdf 
10

 Kontingent AČR - Air Policing 2009, Litva; in: Ministerstvo obrany 
http://www.mise.army.cz/historie-misi/kontingent-acr---air-policing-2009--litva-13790/ 
11

 Allied Command Operations; in: NATO 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52091.htm 
12

 SACEUR – Supreme Allied Commander Europe; in: NATO 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50110.htm?selectedLocale=en 
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územím a teritoriálními vodami Estonska, Litvy a Lotyšska. Příslušníci kontingentu Air Policing 
2009 působili z letecké základny Šiauliai v Litvě. Tato letecká základna je hlavním operačním 
letištěm litevských vzdušných sil. Dalším místem, kde byl kontingent rozmístěn je Středisko 
řízení a uvědomování (Controlling and Reporting Centre, CRC) Karmelava (Litva). Tento prvek 
velení a řízení byl také posílen radarovými řídícími bojového navedení z 26. brigády velení, 
řízení a průzkumu ve Staré Boleslavi.13 

Převzetí operačního úkolu od dánského kontingentu (Royal Danish Air Force) se 
uskutečnilo dne 1. května 2009. Operační úkol od kontingentu Armády České republiky 
převzali dne 1. září 2009 příslušníci kontingentu německých vzdušných sil (Luftwaffe).  

Velitelem kontingentu Air Policing pobaltských států byl velitel 211. taktické letky 
major Jaroslav Míka. Kontingent tvořili příslušníci z pěti vojenských útvarů – 21. základny 
taktického letectva Čáslav, 26. brigády velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav, velitelství 
společných sil Olomouc, velitelství Vojenské policie Stará Boleslav a sekce rozvoje druhů sil  
– operační sekce Ministerstva obrany Praha. Jádro kontingentu bylo složeno z příslušníků 
létajícího a pozemního personálu 211. taktické letky. Rotace většiny příslušníků kontingentu 
se uskutečnila mezi 28. červnem a 1. červencem 2009. Zatímco v první rotaci byly 
zařazeny čtyři ženy, ve druhé rotaci pracovalo osm žen.14 

V konečném účtování Česká republika počtem osmi ostrých startů vyrovnali statistiku 
všech ostrých startů, takzvaných A-scramble, za celé období od dubna roku 2004, kdy Aliance 
s leteckou ochranou Litvy, Lotyšska a Estonska začala. Přitom předchozí jednotky běžně 
absolvovaly třeba jen dva takovéto vzlety a některé nemají na svém kontě ani jeden ostrý 
start. První ostrý vzlet absolvovala dvojice Gripenů už 21. května 2009, kdy do litevského 
vzdušného prostoru vstoupil neznámý nízko letící pomalý cíl (ultralehký letoun Zenair CH-602 
XL Zodiac s německou imatrikulací), který směřoval z Polska na sever podél hranice s ruskou 
Kaliningradskou oblastí. Pilot si nesprávně podal letový plán, který následně nebyl 
akceptován. 

Sedm dalších cílů představovaly vojenské letouny Ruské federace. Ty se sice 
pohybovaly v mezinárodním vzdušném prostoru, nicméně zároveň také v prostoru 
odpovědnosti QRA. Vzdušný prostor členských států Aliance však nikdy nenarušili, a tak piloti 
pouze identifikovali typ a poté monitorovali činnost ruských letounů – bez jakékoliv 
vzájemné komunikace. 
  

DRUHÝ KONTINGENT ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY – BALTIC AIR POLICING 201215 
 

Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany České republiky  
v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2012 (včetně působení 
Armády České republiky v Pobaltí) předložila Vláda České republiky svým usnesením ze dne 
6. října 2010 č. 722 oběma komorám Parlamentu České republiky. Tento vládní návrh byl 
následně schválen usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 120 ze 
dne 3. listopadu 2010 a usnesením Senátu Parlamentu České republiky č. 570 ze dne 27. října 
2010. Na základě tohoto mandátu vyslala Česká republika do Litvy 64 vojáků.  

                                                 
13

 26. Brigáda velení, řízení a průzkumu: Organizační struktura http://www.bvrpz.army.cz/ 
14

 21. Základna taktického letectva Čáslav  
http://www.afbcaslav.cz/index.php/cs/soucasnost/baltic-air-policing-2009 
15

 Zahraniční mise. Litva, Baltic Air Policing; in: Ministerstvo obrany 
http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/baltic/2--kontingent-acr-_-baltic-air-policing-2012-litva-73311/ 
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Převzetí operačního úkolu od polského kontingentu (Siły Powietrzne Rzeczypospolitej 
Polskiej) se uskutečnilo v sobotu 1. září 2012. Operační úkol od kontingentu Armády České 
republiky převezmou ke dni 4. ledna 2013 příslušníci kontingentu dánských vzdušných sil 
(Royal Danish Air Force). 

Hlavním operačním úkolem kontingentu je zabezpečení střežení vzdušného prostoru 
pobaltských států – Litvy, Lotyšska a Estonska – čtyřmi letouny JAS-39 Gripen jako součást 
systému NATINADS v období od září 2012 do začátku ledna 2013 ze základny Šiauliai 
(Litva).16 Čtveřice gripenů je kromě palubního kanónu vyzbrojena střelami Sidewinder. 

Dalšími úkoly mise je zabezpečení výcviku příslušníků Střediska řízení a uvědomování 
(Controlling and Reporting Centre, CRC) v Karmelavě (Litva) a účast na případných cvičeních 
vzdušných sil Aliance v regionu (např. BRTE XIII – Baltic Region Training Event). 

Velitelem kontingentu je velitel 21. základny taktického letectva v Čáslavi plukovník 
gšt. Ing. Petr Lanči. Kontingent je tvořen 64 příslušníky čtyř vojenských útvarů – 21. základny 
taktického letectva Čáslav, Velitelství Vojenské policie Olomouc, spádového vojenského 
zdravotnického zařízení Vyškov a sekce rozvoje druhů sil – operační sekce Ministerstva 
obrany Praha. Jádro kontingentu je složeno z příslušníků létajícího a pozemního personálu 
211. taktické letky. Rotace většiny příslušníků kontingentu (46 osob) se uskuteční na přelomu 
října a listopadu 2012. Zatímco v první rotaci je zařazeno pět žen, ve druhé rotaci jich bude 
pracovat šest.17 

Čtyřměsíční mise vyšlo asi na 70 milionů korun, které jdou z rozpočtu ministerstva 
obrany na zahraniční operace. Pobaltské země slíbily, že v budoucnu budou ochranu platit. 
Dosud hradí cizím letectvům náklady na ubytování nebo stravu. 
 

                                                 
16

 U Kaliningradu a běloruských hranic pro piloty platí takzvané nárazníkové pásmo. Letci musí dodržovat 
vzdálenost 15 kilometrů k hranici a to samé se očekává od ruských a běloruských letounů. Piloti smějí zasahovat 
jen proti vojenským cílům, nemají mandát k zásahu proti takzvanému "renegátovi", tedy například unesenému 
civilnímu letadlu. Kdyby se tak v Pobaltí stalo něco podobného jako 11. září 2001 ve Spojených státech 
amerických, mohou to piloti ze vzduchu pouze monitorovat. Běžná asistence civilním strojům v nouzi však 
součástí mandátu je. Týká se případů, kdy například dopravní letoun bude mít nějakou technickou závadu nebo 
ztratí spojení. 
17

 Litva, Baltic Air Policing; in: Ministerstvo obrany České republiky, 7. I.2013 
http://www.mise.army.cz/historie-misi/baltic/2--kontingent-acr-_-baltic-air-policing-2012-litva-73311/ 
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Ilustrace k tématu18 
 

 

  
 

 
 
Tabulka: Srovnání vojenského letectva pobaltských států a České republiky19 
  

 Pobaltí Česká republika 

Nadzvukové letectvo: Žádné vlastní 14x JAS-39C/D 
Podzvukové letectvo: 1x L-39ZA (Litva) 24x L-159 ALCA 

10x L-39ZA 
Ostatní druhy: Dopravní 

Vrtulníkové (transportní) 
Dopravní 
Vrtulníkové (bitevní, transportní) 

 

                                                 
18

 Litva: Baltic Air Policing; in: Armáda České republiky 
http://www.mise.army.cz/historie-misi/baltic/2--kontingent-acr-_-baltic-air-policing-2012-litva-73311/ 
Mince Baltic Air Policing 2012; in: Army-4-U 
http://www.army4u.cz/eshop/587-mince-baltic-air-policing-2012.html 
19

 LANG., Pavel, Dovětek k pobaltské misi; on: ATM+, 3/2013 
http://www.atmonline.cz/archiv/info_prilohy/2013/03.pdf 
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Tabulka: Dosavadní a připravované rotace v rámci Baltic Air Policing20
 

 

Datum začátku rotace Země Nasazené letouny 

30. 3. 2004 Belgie F-16AM Fighting Falcon 

1. 7. 2004 Dánsko F-16AM Fighting Falcon 

30. 10. 2004 Spojené království Panavia Tornado F.3 

1. 1. 2005 Norsko F-16AM Fighting Falcon 

30. 3. 2005 Nizozemsko F-16AM Fighting Falcon 

30. 6. 2005 Německo F-4F Phantom II 

12. 10. 2005 Spojené státy americké F-16CJ Fighting Falcon 

1. 1. 2006 Polsko MiG-29A 

31. 3. 2006 Turecko F-16C Fighting Falcon 

1. 8. 2006 Španělsko Mirage F1M 

1. 12. 2006 Belgie F-16AM Fighting Falcon 

1. 4. 2007 Francie Mirage 2000C 

1. 8. 2007 Rumunsko MiG-21 LanceR 'C' 

1. 11. 2007 Portugalsko F-16AM Fighting Falcon 

16. 12. 2007 Norsko F-16AM Fighting Falcon 

15. 3. 2008 Polsko MiG-29A 

30. 6. 2008 Německo F-4F Phantom II 

30. 9. 2008 Spojené státy americké F-15C Eagle 

2. 1. 2009 Dánsko F-16AM Fighting Falcon 

1. 5. 2009 Česká republika JAS-39C Gripen 

1. 9. 2009 Německo Eurofighter Typhoon 

3. 11. 2009 Německo F-4F Phantom II 

4. 1. 2010 Francie Mirage 2000C 

5. 5. 2010 Polsko MiG-29 

1. 9. 2010 Spojené státy americké F-15 Eagles 

5. 1. 2011 Německo F-4F Phantom II 

30. 4. 2011 Francie Mirage 2000C 

2. 9. 2011 Dánsko F-16AM Fighting Falcon 

2. 9. 2012 Česká republika JAS-39C Gripen 

1. 1. 2013 Dánsko F-16AM Fighting Falcon 

30. 4. 2013 Francie Mirage F1 CR 

3. 9. 2013 Belgie F-16AM Fighting Falcon 

3. 1. 2014 Spojené státy americké F-15C Eagle 
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 NATO Air – Policing Milion; in: Lithuanian Armed Forces  
http://kariuomene.kam.lt/en/structure_1469/air_force/nato_air_-_policing_mission.html 


