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Rozmístění důležitých pracovišť 11.slp

Štáb pluku z roku 1969

Kaţdý vojenský útvar, bez ohledu na druh zbraně,
obsahuje v prvé řadě bojové jednotky (u letectva to
jsou letky s letouny a piloty), technické a logistické
zázemí (technické oddělení) a pak také systém
velení a jeho podporu /štáb/. Jedno bez druhého by
ani den nefungovalo.
Proto je významné
povšimnout si u leteckého pluku z doby existence
letiště Ţatec této třetí sloţky.
Štáb leteckého pluku se skládal z několika tzv.
štábních skupin, které tvořily ucelený organismus
s cílem zabezpečit:
- poţadovanou kvalitu a kvantitu informací,
potřebných k mírové i bojové činnosti pluku
- veškerou vojenskou, právní a součinnostní
legislativu včetně její archivace
- přípravu veškerých dokumentů potřebných
k mírovému i bojovému výcviku všeho druhu
- organizaci nácviků bojové pohotovosti
(poplachů) s různou tématikou
- neustálou aktualizaci mobilizačních plánů,
vybavení stmelovacích stanovišť a průběţný
výcvik osob, vyčleněných k řízení mobilizace
- vedení bojové činnosti v případě války

to hezčí osazenstvo štábu
Příprava na seskoky padákem

Celému útvaru velel velitel pluku, jeho prvním podřízeným byl zpravidla náčelník štábu.
Štáb tvořily tyto skupiny:
o
LETOVÁ – podřízena zástupci velitele pro letecký výcvik
o
TECHNICKÁ – podřízena hlavnímu inţenýrovi pluku
o
ŠTÁBNÍ SKUPINY- podřízené přímo náčelníkovi štábu.








tajná spisovna – veškerá dokumentace pluku
personální a kádrová práce - evidence celého průběhu sluţby všech osob
meteorologická sluţba - zabezpečení činnosti pluku po stránce povětrnostní
skupina letových dispečerů – řízení letové činnosti mimo letové dny pluku a průletů
civilních letadel
skupina padákové a záchranné sluţby - výcvik pilotů v seskocích padákem, a v přeţití,
nácviky katapultáţe, pátrací a záchranné práce při leteckých nehodách
velitelské stanoviště – je podrobně pojednáno na následujícím panelu
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Štáb pluku organizoval a řídil
i brigády na pomoc národnímu
hospodářství, výpomoc
v patronátním pivovaru v Lounech
nebo mikulášskou nadílku pro
děti příslušníků útvaru

Část letové skupiny
porada před letovou akcí

Milan Iška kontroluje
Milanovi Berkovi padák

Kontrolní věž
pracoviště řídícího létání

Toto jsou jen malé skupinky příslušníků inženýrské služby,
bez nich by piloti nevzlétli, spolehliví dříči, odborníci na
slovo vzatí a dobří kamarádi
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