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1   Úvod

Autor této práce již dříve publikoval několik článků na téma soukromých vojenských firem (Private Military Firms, Private Military Corporations), které dnes působí v oboru vojenského letectví. Tento text se podrobněji zabývá jedním ze sektorů tohoto podnikání, a sice různými podobami vojenského leteckého výcviku provozovanými soukromými společnostmi. Kapitola 2 obsahuje teoretický rámec, tj. definici a typologii soukromých vojenských firem s důrazem na ty, které se specializují na letectví. Ve třetí kapitole jsou zmíněny některé další vlastností, jimiž se tyto subjekty vyznačují. Těžištěm práce je (autorem navržená) čtyřbodová typologie služeb patřících do sektoru privatizovaného vojenského leteckého výcviku (kapitola 4) a poté přehled významných firem, jež tyto služby nabízejí (kapitoly 5 až 8). Vzhledem k omezenému rozsahu se práce pouze okrajově zabývá přínosy a riziky privatizace leteckého výcviku, neboť firmy působící v letectví se v tomto příliš neliší od jiných soukromých vojenských společností a dle názoru autora je tato problematika v literatuře již dobře zpracována.














Děkuji Mgr. Tomáši Šmídovi, Ph.D. a Mgr. Vladimíru Vaďurovi za poskytnutí cenné knihy Corporate Warriors, která posloužila jako teoretický a definiční základ této práce.

Autorovy starší články na téma soukromých vojenských firem jsou k dispozici zde:
Obrana & strategie 1/2007: http://lvisingr.czweb/org/stazeni/atm/letecke_pmcs.rtf
Armádní technický magazín 4/2007: http://lvisingr.czweb/org/stazeni/atm/pmc_aircraft.rtf

2   Definice a typologie PMF

Základní definice říká, že soukromá vojenská firma je obchodní společnost, jež poskytuje profesionální služby vojenského charakteru, resp. nabízí provozování činností, které obvykle spadají do působnosti státních ozbrojených sil.  Singer, P. W.: Corporate Warriors. The Rise of Privatized Military Industry, p. 8. Soukromé vojenské firmy jsou do určité míry pokládány za moderní ekvivalent žoldnéřů, s nimiž je spojuje základní zaměření (tj. vojenská činnost s cílem zisku), ovšem současně se vyznačují řadou odlišností: Jedná se o zcela legální, dlouhodobě existující a otevřeně působící obchodní subjekty, jež se svou strukturou neliší od jakékoli jiné obchodní společnosti. Často mají vazby na jiné sektory ekonomiky, např. zbrojní průmysl, důlní a zpracovatelský průmysl, finančnictví atd. Žoldnéře (tj. jednotlivce) zpravidla vyplácí přímo jejich klient, kdežto zaměstnanci soukromé vojenské firmy jsou placeni „svou“ firmou, která proto může vykazovat čistý podnikatelský zisk.  Tamtéž, pp. 44-47.
Dalším významným rozdílem je podstatně širší spektrum služeb, které soukromé vojenské firmy nabízejí ve srovnání s žoldnéři, kteří se nejčastěji angažují jen v bojových akcích. Právě podle nabízených služeb bylo vypracováno třístupňové dělení soukromých vojenských firem, jež se označuje jako „Tip of the Spear“ („Hrot kopí“) a vztahuje se k tomu, v jaké „blízkosti“ k vlastnímu boji se ta která firma angažuje.  Tamtéž, pp. 91-100. Tato typologie už je celkem dobře známá, stejně jako typické příklady takových firem; nejčastěji se ovšem uvádějí firmy působící v pozemních operacích, kdežto tato práce se zabývá subjekty z oboru vojenského letectví, takže dále budou jako příklady uváděny právě společnosti tohoto druhu.

1. Military Provider Firms působí přímo na bojišti a zapojují se do bojových operací. Např. úspěšné, avšak již nefungující „pozemní“ firmy Executive Outcomes a Sandline International během svého angažmá v Africe nasazovaly i bojové vrtulníky Mi-17 a Mi-24. Lze sem zařadit též firmy nabízející letecký průzkum přímo nad bojištěm, zejména značku AirScan. Do pozice přímého poskytovatele se v letech 1998-2000 prakticky dostal také ruský výrobce vojenských letounů Suchoj, když Etiopii dodal pro válku s Eritreou nejen stíhačky Su-27, ale i letce, kteří je pilotovali během bojových operací.  Smith, C.: Russian Mercenaries Flying for Ethiopia, on-line text.

2. Military Consulting Firms poskytují především výcvik a poradenství. Právě firmy, jež se zabývají leteckým výcvikem, jsou předmětem této práce. Kromě běžného pilotního tréninku nabízejí i nácvik vzdušných soubojů, vlekání cvičných terčů a další rozmanité služby, jejichž podrobná typologie je představena v následující kapitole.

3. Military Support Firms představují privatizaci logistiky či technické podpory. Mezi těmi „leteckými“ lze rozlišit v podstatě dvě skupiny: Ta první zahrnuje subjekty, jež nasazují svoje vlastní letadla např. pro účely dopravy (ICI Oregon či Volga-Dněpr) nebo tankování paliva za letu (Omega Air Refueling), kdežto do druhé skupiny náleží společnosti, jež provádějí údržbu a opravy letecké techniky klienta (Aero Development).

Mnoho soukromých vojenských firem samozřejmě působí na dvou či všech třech úrovních. Patrně vůbec největší firma v oboru Blackwater  Firma Blackwater Worldwide (dříve Blackwater USA) se v únoru 2009 přejmenovala na Xe, ale z praktických důvodů bude v této práci dále označována svým dobře známým původním názvem. je sice známá zejména kvůli svému zapojení do pozemních operací, ale prostřednictvím svých dceřinných společností provozuje též flotilu několika desítek letadel, která slouží pro účast v bojových akcích, letecký výcvik i logistiku.  Weinberger, S.: Blackwater Bulks Up Air Power Using Little-Known Company¸ on-line text. Ještě sofistikovanější služby ze všech tří úrovní dodává jedna z největších firem zaměřených na vzdušné operace, americká Phoenix Air, jejíž nabídka zahrnuje např. elektronický boj, vlek cvičných terčů nebo transport nebezpečných materiálů.  Phoenix Air, WWW stránky.

3   Další charakteristiky

Kromě svých základních definičních charakteristik uvedených výše se soukromé vojenské společnosti mohou vyznačovat i dalšími rysy, z nichž některé jsou u firem působících v oboru letectví zvláště výrazné. Na prvním místě je nutno zmínit „faktor ex“, tj. skutečnost, že mezi zaměstnanci takovýchto firem převládají bývalí příslušníci ozbrojených sil.  Singer, P. W.: Corporate Warriors. The Rise of Privatized Military Industry, pp. 76-77. A právě u firem poskytujících letecké služby je dominance bývalých vojenských pilotů téměř absolutní, což je samozřejmě logické, protože ovládání moderních vojenských letadel představuje mimořádně náročnou dovednost, jež se mimo „elitu“ profesionálních pilotů prakticky nevyskytuje. Co se týče spojení s jinými oblastmi ekonomiky, mezi „leteckými“ firmami v USA převládají spíše menší nezávislé subjekty, v Evropě však existuje zřejmý trend zapojení velkých nadnárodních korporací, jako je zbrojní a letecká firma EADS,  EADS Services bets on test equipment and outsourcing of services for defence¸ on-line text. která dnes vlastní podíly v minimálně dvou subjektech zabývajících se leteckým výcvikem.  European Aeronautic Defence and Space Company, WWW stránky.
Na druhou stranu lze zmínit nejméně jednu významnou vlastnost, kterou se firmy působící v oboru vojenského letectví liší od většiny svých „pozemních“ protějšků. Ty nezřídka fungují jako „virtuální společnosti“, jejichž movitý i nemovitý majetek je relativně omezený a jejichž hlavní devizou jsou „lidské zdroje“, resp. databáze osob schopných a ochotných dodat služby, jež klient požaduje.  Singer, P. W.: Corporate Warriors. The Rise of Privatized Military Industry, p. 75. U subjektů působících v letectví je tomu ale zpravidla jinak; v naprosté většině provozují vlastní letadla, často mají rozsáhlou podpůrnou infrastrukturu a v některých případech disponují dokonce i svými soukromými letišti.
Závěrem této kapitoly je vhodné zmínit ještě jeden faktor. Často se hovoří o tom, že určité soukromé vojenské společnosti jsou ve skutečnosti „krycími firmami“, které slouží pro různé „černé“ operace ozbrojených sil nebo zpravodajských služeb. O této možnosti se dlouhodobě spekuluje v případě společnosti Blackwater. U firem působících v oboru vzdušných sil už zde dokonce existují známé precedenty v podobě společností jako Air America nebo Southern Air Transport, které za studené války provozovala CIA.  Tamtéž, p. 48. V poslední době se spekuluje o tom, že by takovou krycí společností mohla být i texaská Tactical Air Defense Services, která se sice oficiálně deklaruje jako výcviková,  Tactical Air Defense Services, WWW stránky. ale fakt, že vlastní asi čtyřicet bojových letadel (včetně F-16) přinejmenším vzbuzuje jakési podezření.

4   Typologie leteckého výcviku

Soukromé vojenské firmy poskytující letecký výcvik lze rozdělit různým způsobem. Např. to může být členění podle toho, jestli působí i mimo vojenství. Jeden pól tvoří subjekty, které dodávají výhradně vojenské služby pro ozbrojené síly. Na druhém konci se nalézají firmy, jež mají v agendě také výcvik civilních letců; to se týká řady firem, které zakoupily česká cvičná letadla L-39 Albatros. Mezi oběma póly leží společnosti podnikající i v oboru „měkké“, resp. vnitřní bezpečnosti; např. FB Heliservices školí piloty policejních vrtulníků.  Phoenix Air, WWW stránky.
Další typologie může být založena na charakteru provozovaných letadel. Tady existují dvě základní kategorie: První tvoří letouny vyřazené z výzbroje regulérních ozbrojených sil a poté upravené tak, aby splňovaly požadavky na provoz v soukromých rukách; v USA se pro takové stroje užívá slangové pojmenování „Warbirds“. Je ovšem nutno poznamenat, že jejich většina je v provozu coby majetek nadšenců, sběratelů či leteckých závodníků a jen malá menšina je ve službách soukromých vojenských firem. A patrně není bez zajímavosti, že bezkonkurenčně nejrozšířenějším ex-vojenským proudovým letadlem světa je již uvedený L-39 Albatros;  Výcvik pilotů pro Armádu České republiky zajišťuje pardubická společnost Centrum leteckého výcviku, která používá mj. osm letounů L-39C. Firma CLV je ovšem součást státního podniku LOM Praha, takže nejde o PMF, nýbrž jen o formu organizace výcviku. Viz: Letecké opravny Malešice Praha, WWW stránky. jen v USA získalo civilní registraci přes 260 exemplářů!  Federal Aviation Administration, WWW stránky. Druhou kategorii tvoří civilní letouny, jež jsou upraveny pro vojenské účely; obvykle jde o proudová obchodní letadla (tzv. biz-jety) nesoucí příslušné vojenské vybavení. Nejvíce se uplatňují typy Learjet nebo Dassault Falcon. V menším měřítku se objevují i turbovrtulová letadla; stojí za zmínku, že největším světovým uživatelem turbovrtulových letounů Grumman Gulfstream G-I je zmíněná firma Phoenix Air, jež vlastní čtvrtinu (!) všech vyrobených kusů.  FB Heliservices, WWW stránky.

Pro účely této práce se autor rozhodl vytvořit typologii privatizovaného leteckého výcviku, která je založena na druhu poskytovaných služeb a kryje se s následujícími čtyřmi kapitolami práce. Jedná se o tyto čtyři hlavní sektory:
1. Vlastní letový výcvik (tj. provoz cvičných letadel).
2. Napodobování techniky protivníka při cvičeních.
3. Vlekání či vypouštění cvičných terčů pro ostré střelby.
4. Výcvik speciálních činností, např. elektronického boje.

5   Vlastní letový výcvik

Jako letecký výcvik v užším smyslu lze chápat provoz cvičných (tj. vícemístných) letadel a výuku žáků ze strany leteckých instruktorů. Ze čtyř zmíněných druhů služeb je tento v dnešní době privatizován rozhodně nejméně a situace se mění jen velmi pomalu. Řada firem sice tyto služby ozbrojeným silám nabízí, ale vojenská letectva jsou zřejmě poněkud konzervativnější než pozemní armády a nehodlají se výcviku pilotů „ve vlastní režii“ vzdát. Občas se uplatňuje „kombinovaný“ model, kdy privátní subjekt dodává jen část techniky a personálu; tak funguje např. výcvik pilotů vrtulníků britských, brazilských, indonéských či jordánských ozbrojených sil, na němž se podílejí podniky FB Heliservices  FB Heliservices, WWW stránky. a Bristow Group.  Bristow Group, WWW stránky.
Příkladem úspěšné firmy je rovněž ATSI (Advanced Training Systems International), která zahájila působení v roce 2000. Od americké vlády získala kontrakt na tzv. přechodový výcvik (transition training), tj. školení pilotů ze zemí, které se nově staly spojenci USA a potřebují se přeškolit z techniky „východního“ původu na americké typy. ATSI je údajně jedinou firmou na světě, která se takovou činností zabývá. Provozuje lehké útočné bombardéry A-4 Skyhawk a klientům může zajistit i běžný trénink vojenských pilotů.  Advanced Training Systems International, WWW stránky. ATSI je ukázkovým příkladem využití soukromé vojenské firmy k podpoře spojenců.  Srovnej: Singer, P. W.: Corporate Warriors. The Rise of Privatized Military Industry, p. 176-179.
Kanadská společnost Top Aces (založená rovněž v roce 2000) získala v roce 2005 kontrakt od kanadské vlády, který pokrývá část výcviku vojenských pilotů. Kanada totiž vyřadila svoje jednoznačně zastaralé cvičně-bojové letouny CT-133 Silver Star a v rámci programu CATS (Contracted Airborne Training Services) se rozhodla část školení svěřit soukromému sektoru. Společnost Top Aces používá k tomu účelu lehké francouzsko-německé cvičně-bojové stroje Alpha Jet, jejichž výkony a parametry jsou vhodné zejména pro nácvik útoků na pozemní cíle, pro školení předsunutých leteckých návodčích apod.  Top Aces, WWW stránky.
Do struktury kontroverzní soukromé vojenské společnosti Blackwater Worldwide patří též několik obskurních leteckých firem, jež prakticky tvoří „vzdušnou divizi“ společnosti. Jsou to např. značky Aviation Worldwide Services, Presidential Airways a EP Aviation.  Federal Aviation Administration, WWW stránky. Provozují různé typy letadel a zabývají se i tréninkem. Pokud je známo, jde především o školení pilotů menších transportních letounů (jako CASA C.212) a víceúčelových vrtulníků, ale od loňského roku zjevně přibyl také výcvik pilotů bojových letounů.
Na jaře roku 2008 bylo oznámeno, že Blackwater zakoupil od brazilské firmy EMBRAER turbovrtulový cvičně-bojový letoun EMB-314 Super Tucano. Byl to zřejmě první případ, kdy soukromá vojenská firma získala přímo od výrobce úplně nový a bojového nasazení schopný letoun, ačkoliv oficiálně je samozřejmě prohlašován za čistě cvičný; Blackwater navíc uvedl, že jej nehodlá provozovat mimo USA. EMB-314 je vysoce efektivní stroj, jehož nákup dnes zvažují i ozbrojené síly USA. Hodí se zvláště pro operace proti povstalcům a předpokládá se, že Blackwater jej hodlá používat právě k výcviku této činnosti; existují však spekulace, že by mohl být (popř. i další kusy téhož typu) nasazen také bojově, což patrně souvisí s podezřením, že Blackwater může být částečně „krycí firma“ pro ilegální operace.  Weinberger, S.: Blackwater Bulks Up Air Power Using Little-Known Company¸ on-line text.
Jak bylo uvedeno výše, podobné spekulace se objevují i v souvislosti se společností TADS (Tactical Air Defence Services), která nabízí silám USA a jejich spojenců (mimo jiné) pilotní výcvik. Ovšem na rozdíl od jiných firem, které k tomu zpravidla používají lehké podzvukové stroje, TADS disponuje minimálně devatenácti stíhači F-16 (jednomístnými i dvoumístnými), které koupila od nizozemského letectva. Firma údajně plánuje nejen zakoupení dalších strojů typu F-16, ale chce si pořídit i těžší F-15. Kromě základního výcviku pilotů nabízí TADS také výuku vzdušných soubojů, útoků na pozemní cíle nebo přímé letecké podpory. Pro posledně zmíněnou činnost se používá i několik českých letounů L-39.  Tactical Air Defence Services, WWW stránky.
V souvislosti s typem L-39 je vhodné dodat, že v USA působí řada firem, které stojí někde na hranici kategorie soukromých vojenských společností. Provozují vyřazená vojenská letadla („Warbirds“), avšak používají je převážně pro vystoupení na leteckých dnech nebo k výcviku civilních pilotů. Nejčastějším typem je právě L-39 Albatros, mezi jehož hlavní provozovatele patří firma Pride Aircraft.  Pride Aircraft, WWW stránky. Některé společnosti ovšem provozují i výkonnější stroje a mohly by pravděpodobně zajistit i vojenský výcvik. Např. firma Alpha Jets USA používá typy L-29 Delfín, L-39 Albatros a Alpha Jet  Alpha Jets USA, WWW stránky. a podnik Thornton Aircraft provozuje vedle lehkých SIAI S.211 i nadzvukové T-38A Talon.  Thornton Aircraft; WWW stránky. Vůbec nejvyšší třídu tvoří Aero Enterprises a Warbirds of Delaware, které vlastní nejen L-29 a L-39, ale také ruské stíhače MiG-21 a MiG-23; prvně zmíněná nedávno zakoupila také bitevníky Su-25.  Aero Enterprises, WWW stránky; Warbirds of Delaware, WWW stránky. A dne 5. května 2009 dorazily z Ukrajiny do USA dva stíhače Su-27 pořízené firmou Pride Aircraft.  Pride Aircraft, WWW stránky.

6   Napodobování protivníka

V řadě vzdušných sil se již dlouho provozuje specifická forma nácviku vzdušných soubojů, jež se označuje zkratkou DACT (Dissimilar Air Combat Training). Podstatou je fakt, že stroje vystupující v roli „nepřítele“ svými parametry a vzhledem aspoň přibližně odpovídají strojům pravděpodobného skutečného nepřítele. Americké letectvo a námořnictvo založily za studené války speciální eskadry „nepřátelských letadel“ pojmenované „Aggressors“ či „Adversaries“, jež používají americká letadla s kamuflážemi dle vzoru států někdejšího „východního bloku“, popř. ukořistěná nebo zakoupená originální letadla „východního“ původu. Podobné útvary má i několik dalších vyspělých zemí, mj. Velká Británie a Japonsko. Je totiž zřejmé, že se jedná o vysoce specializované jednotky s omezeným použitím, takže náklady na jejich provoz nejsou pro většinu zemí únosné. A i státy, které své útvary pro DACT provozují, postupně stále více předávají tyto úkoly soukromým vojenským společnostem.
Pro napodobování nepřátelských letounů se dnes nejvíce používá lehký útočný bombardér A-4 Skyhawk, jehož parametry celkem dobře postačují pro simulaci starších ruských stíhacích letounů MiG. Flotilu letounů Skyhawk má již zmíněná značka ATSI a dále společnost ATAC USA (Airborne Tactical Advantage Company) založená v roce 1994. „Arzenál“ firmy je však širší; dříve provozovala také švédské stíhače Saab 35 Draken, dosud vlastní letouny F-21 Lion (americký název izraelského Kfir-C1) a nově britské Hawker Hunter Mk 58. ATAC poskytuje školení typu DACT americkému letectvu, námořnictvu a pobřežní stráži a nezřídka se podílí na pořádání vojenských cvičení Red Flag.  Airborne Tactical Advantage Company, WWW stránky.
Stíhač Hunter je i hlavním typem jiné podobné firmy HHA (Hawker Hunter Aviation), jež sídlí ve Velké Británii. Její letouny vystupují jako „Agresoři“ nejen pro britské, ale rovněž pro francouzské, německé, norské, belgické a nizozemské síly. Kromě stíhaček Hunter Mk 58 má HHA dva dvoumístné cvičné stroje Hunter T7/8 a dva výkonné stíhací bombardéry. Prvním je britský Buccaneer S2B a druhým ruský Su-22M-4, pravděpodobně jediný letoun tohoto typu provozovaný soukromou společností.  Hawker Hunter Aviation, WWW stránky. Kanadská společnost Top Aces používá pro simulaci „nepřátelských“ stíhacích letounů pro kanadské letectvo své letouny Alpha Jet a chce dodávat podobné služby také vzdušným silám USA a Velké Británie.  Top Aces, WWW stránky.

Do pozice špičky v sektoru DACT se však nejspíše vypracuje již několikrát zmíněná firma TADS. Ta kromě obligátních letounů A-4 Skyhawk (zakoupených od společnosti AeroGroup, která nyní tvoří součást TADS)  AeroGroup, WWW stránky. používá pro účely DACT také stíhače F-16 a lehké letouny L-39 Albatros. Největší devizou této společnosti je ovšem skutečnost, že vlastní i určitý počet špičkových ruských stíhacích strojů MiG-29 a Su-27, což jsou nejpravděpodobnější protivníci dnešních západních bojových pilotů. TADS tak dokáže nabízet mnohem realističtější trénink, než jakého lze dosáhnout při nasazení upravených západních typů. TADS má navíc dle svého prohlášení v úmyslu zakoupit i těžké přepadové stíhače MiG-31.  Tactical Air Defence Services, WWW stránky.
Kromě výcviku vzdušných soubojů existuje ještě jedna příležitost pro letadla napodobující nepřítele. Jde o výcvik operátorů protivzdušné obrany na zemi i na moři, k čemuž je třeba tzv. simulace hrozeb (threat simulation), konkrétně přítomnost objektů, jejichž letové vlastnosti se podobají nízko a rychle letícím útočným zbraním, což jsou především střely s plochou dráhou letu a protilodní střely. V této funkci lze spatřit jak stroje z kategorie „Agresorů“ (což nabízejí např. firmy ATAC a HHA), tak upravené civilní stroje, tj. obchodní proudové letouny. Takto postupuje mj. americká firma Phoenix Air využívající letadla Learjet 35/36  Phoenix Air, WWW stránky. nebo britská FR Aviation s letouny Dassault Falcon.  FR Aviation, WWW stránky.

7   Cvičné terče

Pro výcvik ostrých střeleb ve vzduchu se často využívají cvičné terče, jež bývají zpravidla taženy na laně či kabelu pomocí letadel uzpůsobených k této činnosti. Není ale příliš známým faktem, že v tomto sektoru se privatizace objevila poměrně dávno, a to už na počátku 60. let. Vzhledem k tomu, že tyto „tažné“ letouny jsou potřeba pouze při specifických příležitostech, řada vojenských letectev předala tuto úlohu soukromým značkám. Mezi významné historické subjekty tohoto typu patří např. německá Deutsche-Luftfahrt Beratungsdienst, švédská Svensk Flygtjansk nebo australská Illawarra Flying Services. Pravděpodobně nejznámější je americká Flight Systems, později Tracor Flight Systems, nyní část nadnárodní korporace BAE Systems. Zpočátku používala pro vlek terčů upravené stíhače F-86 Sabre, později se přidaly výkonnější F-100 Super Sabre a nyní jsou to letouny A-4N Skyhawk.  Tracor Flight Systems Inc., on-line text.
Společnost Flight Systems je tedy příkladem firmy, která pro vlek terčů používá vyřazené a příslušně upravené vojenské letouny; podobně postupuje např. americká firma ATAC, britská HHA či německá E.I.S. Aircraft, jež kromě letounů A-4 Skyhawk nasazuje i vrtulové letouny Pilatus PC-9.  E.I.S. Aircraft, WWW stránky. Současným trendem je ale spíše využívání civilních strojů, resp. upravených obchodních tryskových letadel. Pro ozbrojené síly USA je nejdůležitějším dodavatelem firma Phoenix Air s letouny Learjet 35/36,  Phoenix Air, WWW stránky. zatímco Kanada v rámci programu CATS spoléhá na značku Top Aces používající letouny IAI Westwind 1124.  Top Aces, WWW stránky. Mezi firmami z Evropy lze uvést britskou FR Aviation,  FR Aviation, WWW stránky. francouzskou AVdef (Aviation Defense Services)  Aviation Defense Services, WWW stránky. nebo německou GFD (Gesellschaft für Flugzieldarstellung). Mimo starý kontinent působí mj. malajská FSAS (Falcon Special Air Services) či australská Pel-Air.  Pel-Air, WWW stránky.
Jak už bylo uvedeno v kapitole 3, na tomto sektoru se výrazně podílejí i velké nadnárodní korporace. Tak např. největší evropská zbrojovka EADS plně vlastní německou GFD, kdežto AVdef a FR Aviation jsou společnými podniky EADS a britské korporace Cobham plc. Ta je údajně největším privátním dodavatelem výcvikových a podpůrných služeb pro ozbrojené síly Velké Británie (a navíc vlastní i malajskou FSAS).  Cobham plc, WWW stránky.

Vzhledem k dosti dlouhému působení privátních subjektů v tomto sektoru jsou k dispozici i relevantní údaje týkající se finanční efektivity privatizace vlekání vzdušných cvičných terčů. Kanada se rozhodla privatizovat tuto činnost a předat ji firmě Top Aces na základě zjištění, že takto lze uspořit minimálně 30 % nákladů; sama Top Aces dokonce tvrdí, že ve skutečnosti se úspora blíží 60 %. Soukromé letouny vykázaly také vyšší spolehlivost.  Pugliese, D.: Privatizing Target Practice, on-line text. Na druhou stranu je nutno dodat, že privatizovaný vlek terčů může být i rizikový; např. v roce 1995 byl při cvičení tchajwanského námořnictva nešťastně sestřelen „tažný“ stroj Learjet 35A společnosti Golden Eagle. A vzhledem k právnímu vakuu panujícímu kolem soukromých vojenských společností není jasné, kdo za tyto incidenty odpovídá a jak je řešit.
Pro úplnost lze ještě doplnit, že vedle tažených terčů existují též terče s vlastním pohonem. V zásadě se odlišují dvě jejich kategorie. První zahrnuje malé cíle, které se poněkud podobají střelám s plochou dráhou letu a bývají vypouštěny z jiných letounů. Společnost Phoenix Air je podle svého tvrzení jedinou soukromou firmou na světě, jež má takový letoun; jde o upravený Gulfstream G-I schopný odpalovat cíle BQM-74 Chukar.  Phoenix Air, WWW stránky. Druhou kategorii pak představují zastaralá a vyřazená bojová letadla opatřená dálkovým ovládáním. Společnost Flight Systems kromě tažených terčů nabízí i takovéto stroje; dříve to byly QF-86 a QF-100, zatímco dnes je hlavním prvkem nabídky terčový letoun QF-4 Phantom II.  Tracor Flight Systems Inc., on-line text.

8   Speciální činnosti

Vedle pilotního výcviku, napodobování nepřítele a vlekání nebo vypouštění terčů existují i další činnosti spadající do leteckého výcviku. V poslední době doznal mimořádného rozšíření privatizovaný výcvik elektronického boje (Electronic Warfare), tj. zejména rušení a klamání radarů a komunikačních přístrojů. Mnoho firem dnes nabízí výcvik operátorů pro elektronický boj i vytvoření podmínek elektronického boje při vojenských cvičeních. Pro tento účel se opět nejvíce využívají upravená obchodní proudová letadla, nezřídka tatáž, která v jiných situacích táhnou cvičné terče. A také výčet společností, které tyto služby nabízejí, se víceméně shoduje s těmi, které dodávají i cvičné cíle. Jsou to zejména Phoenix Air, Top Aces, FR Aviation nebo AVdef. Není ale bez zajímavosti, že některé subjekty si pro účel elektronického boje upravily i běžné bojové letouny; kanadská Top Aces používá k těmto misím letadla Alpha Jet  Top Aces, WWW stránky. a také stroje A-4 Skyhawk americké značky ATAC nebo stíhačky Hunter britské HHA mohou nést v kontejnerech elektronické bojové systémy.  Airborne Tactical Advantage Company, WWW stránky; Hawker Hunter Aviation, WWW stránky.
Dalším velmi specifickým druhem výcviku může být výcvik osádek senzorových letounů. Mezi významné dodavatele opět patří podniky jako Phoenix Air, Top Aces nebo FR Aviation, které nabízejí výcvik radarových operátorů. Francouzská společnost AVdef má v nabídce také školení obsluh přehledových radarů v námořních hlídkových letounech; k tomu účelu používá dva turbovrtulové letouny F406 Caravan II, které primárně slouží přímo pro samotné námořní hlídkování, jež AVdef rovněž provozuje, ale sekundárně fungují jako výcvikové.  Aviation Defense Services, WWW stránky. Americká TADS zase nabízí kursy doplňování paliva za letu, a to jak pro piloty bojových letounů, tak i pro operátory tankerů; využívá k tomu letouny Iljušin Il-78.  Tactical Air Defence Services, WWW stránky. Dosti nezvyklou položku má ve své agendě britská společnost HHA, která může při armádních cvičeních zajišťovat simulace útoků chemickými zbraněmi rozprašovanými z letadel.  Hawker Hunter Aviation, WWW stránky.

9   Závěr

Privatizace leteckého výcviku má delší historii, než se běžně soudí, neboť soukromé firmy zajišťovaly tahání cvičných terčů již před čtyřmi desítkami let. V současnosti je tato služba již převážně doménou soukromých subjektů. Od počátku 90. let lze pozorovat příchod privátních firem do dalších činností, jako je napodobování nepřítele v simulovaných bojích nebo výcvik elektronického boje. Je pravděpodobně, že i v těchto oborech budou brzy převládat soukromé společnosti. Odlišná je ovšem situace v oboru pilotního výcviku, kde se privátní firmy zatím prosazují pouze pomalu. Dnes zajišťují spíše některé specifické činnosti (mj. výcvik útoků na pozemní cíle a „přechodový výcvik“), popř. školení osádek vrtulníků. Jejich podíl se nejspíše bude zvětšovat; letového výcviku pilotů víceúčelových bojových letounů se však vzdušné síly zatím příliš nechtějí vzdávat. Podle názoru autora zde možná hraje roli fakt, že velení letectev velmocí zkrátka stále nevěří, že soukromý sektor skutečně může žáka vyškolit natolik dobře, aby mu pak letectvo mohlo bez obav svěřit řízení bojového letounu za desítky milionů dolarů. Úplná privatizace pilotního výcviku je lákavější spíše pro menší země (kde se uplatňují firmy jako Blackwater), a pokud nakonec opravdu převládne i ve vzdušných silách velmocí, bude to pravděpodobně trvat ještě poměrně dlouho.
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