
 

Životopis generála letectva  

Patricka de Rousiers 
 

 
Generál letectva Patrick de Rousiers se narodil 11. května 

1955 v Dijonu (Côte d´Or - 21). 

 

V roce 1975 nastoupil na Vysokou školu letectva 

v Salon-de-Provence a 30. ledna 1979 obdržel v Tours 

diplom stíhacího pilota. Poté byl služebně přidělen do 

Cazaux, kde absolvoval operační přípravu na letounu 

Mystère IV A. 

 

Od června 1979 slouží u Průzkumné eskadrony 01.033 ve 

Štrasburku, kde získává odbornou kvalifikaci pro letoun 

Mirage III R, od září 1983 je pak vedoucím jedné z letek 

u Průzkumné eskadrony 02.033, kde připravuje převzetí 

strojů Mirage F1 CR a přípravu posádek. 

 

V létě 1986 velí skupině letadel Mirage F1 CR v Čadu a poté nastupuje k legendární stíhací 

eskadroně „La Fayette“ v Luxeuil, která operuje na strojích Mirage IIIE / AN52. V srpnu 

1988 se ujímá jejího velení a zabezpečuje  přeškolení posádek na Mirage 2000 N / ASMP.  

 

Od sprna 1989 do června 1990 absolvuje štábní a velitelský kurz kanadských ozbrojených sil 

v Torontu, a poté se vrací, jako operační velitel, ke 33. průzkumné eskadře ve Štrasburku. Od 

podzimu 1990 přebírá velení první letky strojů Mirage F1 CR nasazené v Saudské Arábii 

v rámci operace „Desert Shield“.  

 

V létě 1991 organizuje zařazení letecké složky do spojeneckého uskupení operace „Provide 

Comfort“ , a vede letku strojů Mirage F1 CR, která operuje nad Irákem ze základny Incirlik 

v Turecku. V roce 1992 se ujímá velení 33. průzkumné eskadry a poté nastupuje na Vysokou 

válečnou školu. 

 

V roce 1994 je přidělen do Kanceláře pro všeobecné plánování Štábu letectva a účastní se 

přípravy zákona o vojenském plánování 1997-2002 i prací na přehledu programů 

požadovaném ministrem obrany. Jako styčný důstojník pro oblast „ Ovládání  vzdušného a 

kosmického prostoru“  participuje na tvorbě „ Výhledového 30letého plánu“   generálního 

štábu ozbrojených sil a  Ředitelství pro vyzbrojování. 

 

Počátkem roku 1999 působí v centru velení a řízení leteckých operací (CAOC) ve Vicenze ve 

funkci zástupce francouzského generála v průběhu operací v Kosovu. 

 

Od 2. září 1999 se ujímá velení Letecké základny 133 v Nancy, kde jsou umístěny zejména tři 

eskadry strojů Mirage 2000 D. Během tohoto působení je koncem roku 2001, v samých 

prvopočátcích války v Afghánistánu, povolán sloužit jako „poradce pro letecké zaměřování“ u  

francouzského styčného odřadu u US Central Command v Tampě na Floridě. 

 



V září 2002 je jmenován brigádním generálem letectva, odevzdává velení a nastupuje do 

Generálního štábu (EMA) jako pobočník náčelníka štábu a vedoucí Kanceláře pro strategická 

vojenská studia. Vede pracovní skupinu pověřenou ministrem obrany oblastí vojenských 

záloh. Zároveň plní funkce člena komise pověřené revizí všeobecného statutu příslušníků 

ozbrojených sil a člena skupiny pověřené strategickým směřováním obranné vesmírné 

politiky. 

 

Na podzim roku 2004 je mu svěřena Euroatlantická divize EMA mající za úkol zabezpečení 

vztahů s EU, NATO a OSN, i bilaterálních vztahů se zeměmi severní polokoule kromě Asie. 

Dne 1. září 2005 je povýšen do hodnosti generálmajora letectva. 

 

Dne 1. srpna 2006 je jmenován do hodnosti generálporučíka vzdušných sil a přebírá velení 

vzdušné obrany a leteckých operací. 

 

V červnu 2008 je zvolen vojenským zástupcem Francie ve Vojenském výboru Evropské unie 

v Bruselu, a od roku 2009 zároveň zajišťuje, až do srpna 2010, vojenské zastoupení Francie 

při NATO. 

 

Na návrh ministra obrany a veteránů je dne 1. září 2010 jmenován generálním inspektorem 

ozbrojených sil a povýšen do hodnosti generála letectva. Z tohoto titulu je mu svěřovány 

různé úkoly a inspekce, jako je nedávné předsednictví pracovní meziministerské skupiny 

pověřené přípravou aktualizace Bílé knihy o obraně a národní bezpečnosti. 

 

Generál letectva Patrick de Rousiers má nalétáno celkem 3094 letových hodin při plnění 76 

bojových úkolů, z toho 2600 hodin na bojových proudových letounech. 

 

S manželkou Bénédicte mají pět dětí. Je komandérem Čestné legie, komandérem státního 

řádu Za zásluhy a držitelem Medaile letectva. 

 

 

 


