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KARLA ŠLECHTOVÁ
MINISTRYNĚ OBRANY ČR
MiF: Paní ministryně, jste 17. ministr/ministryně v pořadí od
vzniku České republiky. Jaké je Vaše vize z hlediska posunu
ministerstva a Armády ČR v rámci našeho působení ve strukturách NATO a posílení vlastní identity v ČR?
KŠ: Jeden zkušený voják mi řekl, že nejvyšším vyznamenáním pro
něj stejně jako pro celé brigády je, když o nich někdo řekne, že je
rád, že je má po svém boku nebo že mu právě oni kryjí záda. Přála
bych si, aby nás právě takhle naši partneři vnímali. Aby si české
jednotky vybírali jako jedny z nejspolehlivějších a nejlépe vycvičených. Když máte vedle sebe někoho takového, netrápí vás už tolik
ani, jak moc moderní výzbroj dotyčný má. To samozřejmě nijak
nezmenšuje náš zájem být stále na evropské špičce v určitých
speciálních technologických oblastech, jako je protichemická
ochrana, vojenské zdravotnictví nebo kosmický průzkum. Máme
malou armádu, musíme se proto specializovat.
MiF: Jaký je Váš názor na početní stavy našich vojáků a jejich
finanční ohodnocení? Budete v této oblasti provádět v blízké
budoucnosti změny?
KŠ: Záleží samozřejmě, k čemu plánujete armádu využít. Jinou
strukturu a počty potřebujete pro lehce pohyblivé jednotky prvního úderu, pro zajišťování průzkumných a logistických úkolů v misích, a jiné pro statickou válku a obranu území státu. Naštěstí se
nezdá pravděpodobné, že bychom měli v blízké době v Evropě
pozemní válku. Kvůli velitelské obměně a zajišťování základních
potřeb armády však potřebujete určitý minimální počet vojáků,
a v tomto ohledu bych ráda dosáhla do roku 2025 alespoň 30 tisíc
vojáků.
Plánuji proto pro příští roky zvýšit důraz na náborový marketing
a ještě více se zaměřit na osvětové programy na školách. Velké
rezervy máme i ve spolupráci se zájmovými organizacemi jako
jsou potápěči, kynologové, modeláři, střelci a další. Tuto oblast by
měl vyřešit připravovaný zákon o připravenosti obyvatel k obraně
státu, jehož cílem bude branné spolky více vtáhnout a využít
v systému obrany naší země. Inspirujeme se první republikou, kdy
podobná spolupráce efektivně fungovala.
MiF: Ministerstvo obrany mělo v minulosti velké problémy v zadávání veřejných zakázek. Jak chcete využít své zkušenosti
z MMR v uvedené oblasti v rezortu obrany a docílit transparentnost v uvedené problematice?
KŠ: Už je využívám, a to od samého počátku, kdy jsem překročila
práh své nové kanceláře v Praze Na Valech. Řízení zakázek není
jednoduchá záležitost a je třeba to nějakou dobu dělat, abyste se
to naučili. V tomto ohledu mám výhodu, že jsem se na to zaměřovala mnoho let před tím. Existují nějaká pravidla, která je třeba
nekompromisně dodržovat. Vedle nich má ale obrana a řada jejích
zakázek zvláštní postavení. Strategický vojenský materiál není
možné vždy pořizovat v otevřených soutěžích, protože v armádních
specifikacích je často velké množství citlivých dat. Proto je řada
zakázek tak obtížně zpracovatelná. Zvenčí, z pohledu novinářů, se
to zdá jako jednoduchá věc, protože vidí jen finanční objemy, jak
dlouho to trvá a kdo nakonec bude zakázku plnit. My ale musíme
poměřovat i míru transparentnosti vůči riziku vyzrazení důležitých
informací.
Přesto myslím, že za těch mých 100 dní ve funkci, které se už blíží,
se tady udělalo dost práce. A nešlo to rychleji. Nikdo nepodepíše
miliardové zakázky jen tak. Nechala jsem je znovu prověřit, řeším
s generálním štábem jejich upřesnění. Radary MADR jsou před
podpisem, čekáme už pouze na garanci, že jsou kompatibilní se
systémy NATO. Skoro dvouletý průzkum trhu na dodavatele

Karla Šlechtová, ministryně obrany ČR
vrtulníků jsem konečně uzavřela a nyní míříme k výběrovému řízení. Drobnější tendry, jako jsou například přílby nebo noktovizory,
už jsou v procesu akvizice.
MiF: Čemu chcete věnovat největší pozornost z hlediska
přezbrojování a modernizace naší armády?
KŠ: Největším úkolem je určitě výměna zastaralých systémů, ať už
se jedná o náhradu ruských vrtulníků, bojových vozidel pěchoty
nebo třeba dělostřelectva. Tady jsou i dvacetileté resty, které si
dlouhá řada mých předchůdců jen alibisticky předávala, aniž s tím
kdokoli cokoli udělal.
Tyto obří zakázky za miliardy korun jsou hodně viditelné a propírané v médiích. Pro mě osobně jsou ale stejně důležité ty "malé"
zakázky na výstroj a výzbroj jednotlivých vojáků. Není pro mě
absolutně přípustné, aby si vojáci dokupovali lepší výstroj za své
peníze. Na místě pak je samozřejmě uvažovat i o tom, jak bude
vypadat válka v polovině 21. století. S největší pravděpodobností
bude vedena sofistikovanými systémy, částečně řízenými umělou
inteligencí, chytrými střelami, za pomoci průzkumných a útočných
dronů. Je třeba investovat i sem, abychom nakonec neměli
perfektní vybavení - pro minulou válku.
MiF: Připravujete v rámci resortu personální změny?
KŠ: Pokud se ptáte, zda zakonzervuji personální stav dvaceti čtyř
tisíc vojáků a sedmi a půl tisíc státních a občanských zaměstnanců
na čtyři roky a nedovolím žádnou výměnu, tak jistěže ne. Chci
samozřejmě mít v rezortu ty nejlepší lidi. Někteří odcházejí z důvodů ukončení pracovního úvazku, jiní z důvodů dosažení důchodového věku. Rezort trvale hledá vzdělané, mladé, špičkové odborníky
v celé řadě profesí. Personální výměna je přirozenou součástí
každé instituce.
MF: Mátě velice odpovědnou funkci a velice široký rozsah
působnosti, jaké máte koníčky a jak relaxujete?
KŠ: Popravdě – teď mám pocit, že žádné. Můj pracovní den začíná
nezřídka o páté ráno a končí k půlnoci. Odpovědnost jde ruku
v ruce s rezignací na osobní záliby. Tak to má i většina mých kolegů
a kolegyň. Jediné, co si stále ještě držím, je rocková hudba, kterou
si pouštím v autě a samozřejmě můj pes. I když na něj už zdaleka
nemám tolik času, kolik bych si přála.
Děkuji za rozhovor…
S ministryní obrany ČR vedl rozhovor
pro Military Forum JUDr. Svetozár Plesník
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KARLA ŠLECHTOVÁ
MINISTER OF DEFENCE
OF THE CZECH REPUBLIC
MiF: Minister, you have been the 17th Minister since the
establishment of the Czech Republic. What is your vision in terms
of progress the Ministry and the Czech Armed Forces have
achieved as part of our engagement in NATO structures and in
terms of strengthening own identity in the Czech Republic?
KŠ: One experienced soldier once told me the greatest accolade
for him as well as for whole brigades was if someone
appreciated having them shoulder-to-shoulder or covering their
back. I wish our partners viewed us that way. That they would
select Czech forces as one of the most reliable and best trained.
When you have someone like that beside you, you are not
concerned that much with how advanced equipment they have.
That however does not diminish our interest to keep abreast
with leading European industries in certain special technology
domains, such as CBRN defence, military medicine or space
surveillance. We have a small military and so we have to seek
specialisation.
MiF: What is your opinion on personnel strength of our military
and their remuneration scheme? Do you intend to realise any
changes in this domain in foreseeable future?
KŠ: That depends on what you plan to use the military for. You need
a different structure and personnel strength for highly mobile
manoeuvre forces, for reconnaissance and logistic missions on
deployed operations and yet different for static warfare in defence
of national territory.
Thankfully it does not seem likely that we would have a land war on
the ground in Europe. However, thanks to replacement of senior
military leaders and catering for the basic needs of the Armed
Forces, certain minimum quantity of military professionals is
needed and I would like to attain the personal strength of at least
thirty thousand military professionals by 2025. To that effect, I plan
to accentuate recruitment marketing and focus even more on
outreach and awareness programs at schools in the years ahead.
We also have much room to improve in cooperation with interest
organisations such as divers, canine clubs, plane modellers,
shooters and others. That domain should be covered by the
prepared bill on citizens’ readiness for national defence, which is
designed to embrace the defence interest associations and clubs,
and employ them in the country’s national defence system. We take
inspiration in the First Czechoslovak Republic before World War II,
when similar cooperation worked effectively.
MiF: The Defence Ministry had quite serious problems in the
domain of public contract placement in the past. How do you
want to make use of your subject-matter experience from the
Regional Development Ministry in the defence sector and achieve
transparency here?
KŠ: I have already been using it from the very beginning, as
I stepped over the threshold of my new office in the MoD compound
in Prague. Tender management is not simple and essentially must
be done for some time in order to learn it. I have an advantage in
this respect as I have focused on it for many years already.
There are some rules that need to be observed without
compromise. Besides those principles, the defence sector and
variety of defence acquisition contracts have a special position.
Strategic military materiel may not be always acquired in
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competitive bidding procedures, because there is a plethora of
sensitive data in military specifications. That is why many public
contracts are so hard to process. From the outside, from media
perspective, they may seem simple, because the media just see the
financial volumes, its lengthiness and the potential suppliers to
execute the contract. But we also need to balance the scope of
transparency against the risk of divulging sensitive information.
I nevertheless think that during those 100 days in post that are
drawing nearer, quite a tremendous job has been done here. And it
could not be faster. No one will sign billion-dollar contracts just by
the way. I have them rechecked, and I am processing their
respecification with the General Staff. The MADR radar contract is
just about to be signed, and we wait only for
guarantees that the radars will be compatible with
NATO systems. I have finally concluded almost
a two-year market sounding to identify the potential
suppliers of helicopters and now we are heading for
a tender. Minor tenders such as those for helmets or
night vision goggles are already in the process of
acquisition.
MiF: What will be your highest priority in terms of
equipment replacement and modernisation of our
armed forces?
KŠ: Our greatest task is definitely to replace obsolete systems,
including the Russian helicopters, BMP infantry fighting vehicles
and artillery guns. There are even twenty-year carryovers that many
of my predecessors just buck passed without doing anything about
that. Those huge tenders valued at million US dollars are highly
visible and frequented on the media. For me personally, they are as
important as those ”minor" contracts for weapons and equipment
for individual servicemembers. It is completely unacceptable for me
that military professionals would buy better equipment for their
money. It is naturally appropriate to contemplate how the midtwenty-first-century warfare would look like. Most likely, it will be
led with sophisticated systems, partially controlled by artificial
intelligence, smart missiles, with the use of surveillance and attack
drones. It is necessary to invest there too, in order for us not to end
up with the perfect equipment – for the past war.
MiF: Do you prepare any personnel replacements in the MoD?
KŠ: If you are asking, whether I would conserve personnel strength
of twenty-four thousand military professionals and seven and a half
thousand government and civic employees for four years and would
not allow any replacement, then absolutely not. Naturally, I want to
have the best people in the defence sector. Some leave because
their work contract terminates, others because of reaching the
retirement age. The MoD continuously seeks highly educated,
young, leading experts in a variety of professions. Personnel
replacement is a natural part of every institution.
MF: You have a very responsible position and quite a broad scope
of responsibility; what hobbies do you have and how do you
relax?
KŠ: Honestly – what I feel now is that there are none. My working
day often begins at five in the morning and ends at midnight.
Responsibility goes hand in hand with resignation on hobbies. That
is the way majority of my colleague ministers have it. The only thing
I am still able to keep is the rock music I play in car and naturally
my pet dog. Although I do not have that much time for it as I would
wish anymore.
Thank you for the interview…
Col. (Ret.) JUDr. Svetozár Plesník
President of the Central Council
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HRADNÍ STRÁŽ
Hradní stráž je samostatnou složkou ozbrojených sil České
republiky společně s Vojenskou kanceláří prezidenta republiky
a Armádou ČR. Vznikla 7. prosince 1918 nařízením Velitelství
branné moci Republiky československé. Prvními vojáky Hradní
stráže byli příslušníci 28. pěšího pluku a legionáři navrátivší se ze
zahraničí. Hradní stráž si prošla historickými etapami se všemi
jejich pozitivními i negativními rysy. Nejpodstatnější organizační
změnou po roce 1990 bylo převedení Hradní stráže z resortu
Ministerstva vnitra do resortu Ministerstva obrany. Další velmi
viditelnou proměnou bylo zavedení nových uniforem, které byly
poprvé představeny 15. března 1990. Jejich autorem je známý
filmový výtvarník Theodor Pištěk, tyto stejnokroje se používají
dodnes. Od roku 2005 se Hradní stráž stala opět plně
profesionální jednotkou a navázala tak na prvorepublikovou
tradici.
Úkolem Hradní stráže je vnější ostraha Pražského hradu, Zámku
Lány a dočasných sídel prezidenta republiky a jeho hostů, stejně
tak jako zabezpečení vojenských poct při oficiálních návštěvách
představitelů jiných států.
Současným velitelem je plukovník Ing. Jiří Kývala. Hradní stráž je
útvarem brigádního typu se 715 příslušníky a její naplněnost je

téměř stoprocentní. Má dva strážní prapory, jejichž příslušníci
zabezpečují zejména strážní a dozorčí službu, ale také
reprezentační akty. Nedílnou součástí struktury útvaru jsou
příslušníci štábu, logistickou činnost pak zabezpečují příslušníci
odboru podpory. Na svoji činnost velmi rozmanitou jednotkou je
rota zabezpečení, jejímiž příslušníky jsou, mimo jiné profese,
i psovodi a motorkáři. Motocyklová jednotka má k dispozici
výkonné motocykly BMW 1200 RT-P a je využívána k oficiálním
doprovodům. Psovodů má Hradní stráž třicet. Většina jejich psů
je vycvičena na kategorii HO (pes hlídkový obranný), zbylá část
psů má kategorii SPV (speciální práce - výbušniny). Psi kategorie
HO jsou používáni ke střežení na strážních stanovištích
a k zadržení případného narušitele střeženého prostoru. Psi
kategorie SPV se používají k preventivním prohlídkám zájmových
prostor nebo k ohledání podezřelých či odložených předmětů.
Výkon služby strážných je organizován tak, že voják odslouží 28
hodinovou službu a poté má zpravidla 4 dny volna. Tyto dny volna
můžou být přerušeny zabezpečením případné reprezentační akce
nebo výcvikem jednotky. Do služeb vojáci nastupují v půl desáté
ráno, následuje teoretická a praktická příprava do strážní služby.
Ve dvanáct hodin nastupují vojáci do výkonu strážní služby na
strážnicích. To, kdy voják jde na strážní stanoviště, určuje
harmonogram. Ten mu také stanovuje, kdy má tzv. hotovost
a kdy odpočinek. V součtu se dá obecně říci, že za svoji službu
stráví voják 8 hod. na strážním stanovišti, 8 hod. na hotovosti
připraven plnit nenadálé úkoly nebo provádí hlídkovou činnost
a v součtu 8 hod. má vyhrazeno na odpočinek. Jednotlivá směna
na čestném pevném stanovišti v tzv. „strážních budkách“ trvá
jednu hodinu. Směna na pohyblivých stanovištích, kde se slouží
zpravidla v polním oděvu, trvá dvě hodiny. Služba končí druhý
den ve dvanáct hodin a následuje ošetření a uložení materiálu.
www.hrad.army.cz
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CASTLE GUARD
The Castle Guard is a separate component of the armed forces of
the Czech Republic together with the Military Office of the
President of the Republic and the Czech Army. It was founded on
7th December 1918 by the Ordinance of the Armed Forces
Headquarters of the Czechoslovak Republic. The first soldiers of
the Castle Guard were members of the 28th Infantry Regiment
and the Legionaries who returned from abroad. The Castle Guard
has gone through historical stages with all their positive and
negative features. The most important organizational change
after 1990 was the transfer of the Castle Guard from the Ministry
of Interior to the Ministry of Defense. Another very visible
change was the introduction of new uniforms, which were
introduced for the first time on March 15, 1990. Their author is
the famous film designer Theodor Pištěk, these uniforms are still
used today. Since 2005, the Castle Guard has once again
become a fully professional unit and has followed the tradition of
the First Republic
The Castle Guard is responsible for the external security of the
Prague Castle, the Castle of Lány and the temporary seats of the
President and its guests, as well as for securing military honors

during official visits by representatives of other states.
The current commander is Colonel Eng. Jiří Kývala. The Castle
Guard is a brigade-type structure with 715 members and its
repletion is almost 100%. It has two guard battalions, whose
members secure mainly the guard and surveillance services, as
well as representative acts. The members of the staff are an
integral part of the structure of the unit, logistic activities are
provided by the members of the support department. A very
diverse unit in respect of its activity is a security platoon whose
members include, among other professions also handlers and
motobikers. The motorcycle unit has powerful BMW 1200 RT-P
motorcycles and is used for official escorts. The Castle Guard has
thirty handlers. Most of their dogs are trained in the HO category
(patrol and defensive dog), the rest of the dogs are in the SPV
category (special work - explosives). Dogs of HO category are
used to guard at guard posts and to detain any potential intruder
of the guarded area. Dogs of the SPV category are used for
preventive field inspections or for examination of suspect or
abandoned objects.
The performance of the guard service is organized in such a way
that the soldier serves 28 hours of service and then he usually
has 4 days off. These days off may be interrupted by the need of
securing any representative event or by unit training. The soldiers
are coming into service at 9:30 a.m. when theoretical and
practical preparation for the guard service starts. At twelve hours,
the soldiers are starting to perform the exercise the guard service
at their respective guard posts. It is the schedule that determines
when a soldier goes to the guard post. The schedule also
determines when the soldier keeps a readiness regime and when
he is resting.
In total, it is generally possible to say that the soldier spends
8 hours at the guard post, 8 hours in the readiness regime
prepared to perform unexpected tasks or he performs patrolling
activities and in the sum he has 8 hours reserved for rest.
Individual shifts on an honorable fixed post in "sentry box" take
one hour. The shift on movable posts where the service is usually
exercised in field clothing, takes two hours. The service ends the
next day at twelve oęclock and is followed by the treatment and
storage of the material.
www.hrad.army.cz
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LOM PRAHA TRADE
Společnost LOM PRAHA TRADE se sídlem
v Praze v Malešicích patří mezi
nejvýznamnější obchodní podniky
v leteckém průmyslu. Je nejmladší 100 %
vlastněnou dceřinou společností státního
podniku LOM PRAHA.
Společnost se zabývá obchodem v oblasti
údržby vrtulníků řady Mi (draků), údržby
motorů, reduktorů a jiných agregátů,
výcviku leteckého i pozemního personálu
a zajišťování náhradních dílů pro údržbu
vrtulníků řady Mi a jejich agregátů. Další
podstatnou část nabízených aktivit tvoří
specializovaný výcvik pilotů pro
zahraniční partnery a organizace NATO.
Řeší postupné navýšení počtu
vycvičených pilotů či členů palubního
a pozemního personálu v souladu
s požadavky zákazníků, a to ve spolupráci
se sesterskou společností VR Group,
která představuje špičku ve všech
oblastech simulace. LOM PRAHA TRADE
rozvíjí své obchodní aktivity především
v zemích bývalého Sovětského svazu, na
Blízkém východě a v Africe. Rovněž se
orientuje na perspektivní oblasti ve
Střední a Jižní Americe.
Strategie společnosti je založena na
několika klíčových aktivitách, které
umožnují naplňovat její účel založení,
udržet její leteckou schopnost
a kvalifikaci a rovněž generovat
dostatečné prostředky pro obnovu
majetku společnosti a pro zajištění jejího
dalšího rozvoje. Společnost vykonává
v prvé řadě samostatnou průmyslovou
a obchodní činnost na zahraničních trzích.
V druhé řadě se snaží maximálně
naplňovat výrobní kapacity svého

mateřského podniku
LOM PRAHA s.p. Při
naplňování vlastních
výrobních kapacit využívá
společnost svou jedinečnou
pozici na trhu a schopnosti
opravovat jak drakovou, tak
agregátovou část vrtulníků
řady Mi. Stejně důležitý
inovativní vývoj specializovaných zařízení pro zástavbu do
vrtulníků řady Mi, a to jak
drakových či avionických, tak
speciálních zástaveb. Základem
pro výrobu a vývoj jsou zejména
hluboké odborné znalosti zaměstnanců mateřského státního podniku LOM PRAHA a také jejich rozsáhlé zkušenosti s pracemi a modernizacemi pro významné zákazníky.
Mateřský podnik rovněž disponuje všemi
nutnými dokumenty, které mu umožňují
tuto činnost provádět, jak dle Úřadu pro
civilní letectví (ÚCL), tak dle Odboru
vojenského letectví Ministerstva obrany
České republiky. Státní podnik LOM
PRAHA disponuje certifikací konstrukční
kanceláře MVZ Mila.
Druhý pilíř tvoří specializovaný výcvik
vojenských pilotů pro zahraniční partnery
a organizace NATO. Společnost usiluje
o postupné navýšení počtu vycvičených
pilotů či členů palubního a pozemního
personálu v souladu s požadavky, a to ve
spolupráci se sesterskou společností VR
Group.
V oblasti výcviku pilotů je pro společnost
důležitá stabilizace projektů pro vojenské
piloty partnerů organizace NATO

a současně
zvýšení průchodnosti
výcvikových programů, aby byla
schopna postupně navyšovat počty
vycvičených pilotů nebo členů palubního
a pozemního personálu dle požadavků
obchodních partnerů.

Kontakty
LOM PRAHA TRADE a.s.
Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10, Česká
republika
Tel.: +420 296 505 445
Fax: +420 296 505 610
E-mail: info@lomtrade.cz
www.lomtrade.cz
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LOM PRAHA TRADE
LOM PRAHA TRADE, seated in Prague’s
Malešice, ranks among the leading
companies in the aviation industry. The
Company is the youngest wholly owned
subsidiary of state enterprise LOM
PRAHA.
The Company is engaged in trade in the
field of helicopter (airframe) maintenance
of the Mi Series helicopters, maintenance
of engines, gearboxes and other
aggregates, training of flight and ground
staff providing spare parts for
maintenance of helicopters and their
aggregates.
Of equal importance is specialised
training of pilots for foreign partners and
NATO. We focus on training new pilots,
improving the skills of trained, cabin and
ground crew members in accordance
with the requirements of our customers,
in co-operation with our affiliated
company VR Group, which represents the
pinnacle in all areas of simulation. LOM
PRAHA TRADE is expanding its trading
activities in the territory of the former
Soviet Union, in the Middle East and in
Africa. We also focus on the promising
markets of Central and South America.
The Company’s strategy is based on
several key activities to fulfil the purpose
of its establishment, maintain its aviation

8

technology capabilities and qualifications
and generate sufficient resources to
renew corporate assets and ensure
further growth. The Company primarily
carries out independent industrial and
business activities on foreign markets. In
addition, it endeavours to fully utilize the
production capacity of its parent
company LOM PRAHA s.p.

The second pillar of the Company’s
operations is specialized training of
military pilots for foreign partners and
NATO organizations. The Company strives
to gradually increase the number of
trained pilots and cabin and ground crew
members in accordance with the set
requirements, in cooperation with the
sister company VR Group.

In utilizing its own production capacities,
the Company takes advantage of its
unique market position and its ability to
repair both airframe and aggregate parts
of the Mi Series helicopters. Of equal
importance is the innovative development
of specialized equipment for different
modifications of the Mi Series
helicopters, i.e. airframe and avionics
modifications and special fit-outs. The
production and development are based
mainly on profound expertise of the
employees of parent state enterprise
LOM PRAHA, as well as their extensive
experience in performing maintenance
and upgrades for major customers. The
parent company also possesses all
necessary certification to facilitate its
activities in compliance with the Civil
Aviation Authority (CAA) and the
Department of Military Aviation of the
Czech Ministry of Defence. In addition,
LOM PRAHA is certified by Mil Moscow
Helicopter Plant.

In the segment of pilots’ training, it is
important for the Company to continue
projects for military pilots of the NATO
partners and to improve the standard of
our training programs so that the
Company can gradually increase the
number of trained pilots or cabin and
ground staff in accordance with the
requirements of its business partners.

Contact
LOM PRAHA TRADE a.s.
Tiskarska 270/8, 108 00 Prague 10,
Czech Republic
Phone: +420 296 505 445
Fax: +420 296 505 610
E-mail: info@lomtrade.cz
www.lomtrade.cz
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HISTORIE ČESKÉHO LETECTVA
Historie našeho letectva je dlouhá a po všech stránkách pozoruhodná. Nezačala se však psát až vyhlášením nezávislosti
Československé republiky 28. října 1918. Předcházely jí boje několika desítek letců čs. legií ve Francii a Rusku.
Po vzniku Československé republiky začínalo čs. letectvo velice skromně, a to i přesto, že bylo okamžitě k dispozici
několik stovek vycvičených a zkušených letců z bývalého rakousko-uherského letectva. Postupně vzniklo šest leteckých
pluků a vojenské letecké učiliště.
Krátce po rozbití státu v březnu 1939 začalo vznikat domácí
i zahraniční vojenské odbojové hnutí. Mezi těmi, kteří ilegálně
opouštěli svou vlast, vytvořili letci jednu z nejvýznamnějších
složek čs. zahraniční vojenské akce. Byli i prvními, kteří dostali
příležitost utkat se s protivníkem přímo na frontách, v Polsku
a především ve Francii.
Po francouzské kapitulaci se Velká Británie stala poslední
nepokořenou zemí, která pokračovala ve válce s nacistickým
Německem. Čs. letcům připravila dobré podmínky k dalšímu boji
proti společnému nepříteli. Na základě mezistátní vojenské
smlouvy, podepsané 25. října 1940 se čs. letci stali z praktických
důvodů příslušníky Dobrovolnické zálohy RAF po dobu trvání
války. Bojovali ve čtyřech vlastních perutích a mnoho dalších
rovněž u desítek britských jednotek.
Základ budoucího čs. letectva na východní frontě položila
dvacetičlenná skupina čs. stíhačů, vyčleněná po dohodě mezi
československou, britskou a sovětskou vládou z britského RAF
dne 31. ledna 1944 a následně odeslaná do SSSR. Postupně z ní
vznikl 1. československý samostatný stíhací letecký pluk. Po
vypuknutí Slovenského národního povstání byl 17. září 1944
odeslán na Slovensko, kde představoval významnou posilu pro
povstalecké letectvo. Po zformování bitevního a dalšího stíhacího
pluku se stal součástí 1. československé smíšené letecké divize
v SSSR, která bojovala nad Ostravskem.
Po skončení války je letectvo na československém území znovu
obnoveno a po únoru 1948 se dostává pod plnou kontrolu
komunistické strany. V roce 1955 se stává součástí sil Varšavské
smlouvy a je dokončeno jeho přezbrojení na sovětskou leteckou
techniku. Československé letectvo zaniká s rozpadem federace
v roce 1992.

Datem vzniku samostatných Vzdušných sil Armády ČR je potom
1. červenec 1996, kdy se slučuje 3. Sbor taktického letectva a 4.
Sbor protivzdušné obrany. Domovem tehdejších Vzdušných sil
AČR se až do 30. listopadu 2003 stává Stará Boleslav.
Zlomovým datem je 12. březen 1999, kdy se naše země připojuje
k Severoatlantické alianci a vzdušné síly se jako první vůbec
zapojují do plnění jejích úkolů spočívajících ve střežení
vzdušného prostoru v rámci hotovostního systému NATINAMDS.
Dnem 1. prosince 2003 se Vzdušné síly stávají společně
s dalšími složkami AČR součástí Společných sil Armády ČR
s velitelstvím v Olomouci, kde setrvají až do 30. června 2013. Po
tomto datu se důsledku reorganizace Armády ČR mají opět
samostatné velitelství se sídlem v Praze.
K hlavním úkolům patří i nadále nepřetržité střežení vzdušného
prostoru v rámci pohotovostního systému Severoatlantické
Aliance NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence
System). Dále zabezpečení ochrany citlivých objektů v rámci
Národního systému protivzdušné obrany ČR. Vzdušné síly
zabezpečují službu pátrání a záchrany SAR (Search and Rescue),
leteckou záchrannou službu, lety ve prospěch Institutu klinické
a experimentální medicíny IKEM, přepravu ústavních a vládních
činitelů a jsou součástí Integrovaného záchranného systému pro
pomoc při katastrofách a živelných pohromách.
Další úkoly jsou plněny v rámci zahraničních operací
v Afghánistánu, Iráku a na Sinajském poloostrově. Letouny JAS39 Gripen byly již dvakrát nasazeny v pobaltských zemích jako
součást ochrany vzdušného prostoru v rámci NATO a stejně tak
třikrát pomáhaly spojencům ve střežení vzdušného prostoru nad
Islandem.
Vzdušné síly se účastní také řady cvičení na našem území
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i v zahraničí. K nejvýznamnějším patří Lion Effort, Ample Strike,
NATO Tiger Meet, Tobruq Legacy, BALT, AGOS apod.

21. základna taktického letectva „Zvolenská“ Čáslav
Je jednou z hlavních bojových složek Vzdušných sil Armády
České republiky. Jejím stěžejním úkolem je zabezpečit obranu
a suverenitu vzdušného prostoru České republiky. K tomuto cíli
směřuje výcvik leteckého, technického a zabezpečujícího
personálu. Základna je vyzbrojena nadzvukovými letouny JAS-39
Gripen, lehkými bitevníky L-159 ALCA, a cvičnými L-39 Albatros.
Kromě pohotovostního systému základna zabezpečuje také
ochranu citlivých objektů v rámci Národního systému
protivzdušné obrany ČR, účastní se mezinárodních cvičení,
neustále pak probíhá integrace sil a prostředků základny do
struktur NATO.
V roce 2016 začal v Iráku působit český Letecký poradní tým,
jehož jádro tvoří právě příslušníci čáslavské základny. Hlavním
úkolem je poradní činnost při operačním výcviku iráckých
vzdušných sil na letounech L-159 ALCA. Plnění operačního úkolu
započalo 1. srpna 2016, mandát je schválen do konce roku 2018.
www.afbcaslav.cz
22. základna vrtulníkového letectva „Biskajská“ Sedlec, Vícenice
u Náměště nad Oslavou
Je bojovým leteckým útvarem s částečně nasaditelnými silami
a prostředky. Zajišťuje bezpečnost a integritu vzdušného
prostoru ČR. Generuje síly a prostředky ve prospěch
zahraničních operací a podílí se na jejich přípravě a výcviku. Mezi
hlavní úkoly základny patří přímá letecká podpora pozemních sil
a podpora její činnosti, provádění vzdušné přepravy,
aeromobilních operací, vizuálního průzkumu a plnění úkolů
CASEVAC. Mezi další významné úkoly patří všestranné
zabezpečení leteckého výcviku, výcvik předsunutých leteckých
návodčích (FAC) a v neposlední řadě také ochrana vzdušného
prostoru v rámci Národního posilového systému, letecká
záchranná a pátrací služba spolupracuje se složkami IZS. Rovněž
plní úlohu intervenčního letiště integrovaného systému
protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Základna je
vyzbrojena vrtulníky Mi-24/35 a Mi-171Š. www.lznamest.army.cz
24. základna dopravního letectva „T. G. Masaryka“ Praha-Kbely
Zabezpečení letecké přepravy příslušníků AČR, vojenských misí,
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zabezpečení letecké přepravy ústavních a vládních činitelů.
Zabezpečení speciálních letů - verze MEDEVAC v rámci NATO, lety
pro potřeby zdravotnické služby ČR - transplantační program,
(LZS a SAR). Speciální lety vzdušného průzkumu, fotografického
snímkování, letecké laserové skenování a obletů prostředků RTZ
letectva.
Letecká technika: Airbus A-319 CJ, Canadair Challenger CL – 601,
Casa C-295M, Jakovlev JAK–40, Let L-410, Mil Mi-17, Mil Mi-8S,
PZL W-3A Sokol. www.zdl.army.cz

25. protiletadlový raketový pluk „Tobrucký“ Strakonice
Prioritním úkolem pluku je zabezpečení protivzdušné obrany
České republiky a objektů státního významu (tj. jaderných
elektráren, leteckých základen, průmyslových aglomerací
a dopravních uzlů) před vojenským i nevojenským napadením ze
vzdušného prostoru ČR. Pluk dále zabezpečuje protivzdušnou
obranu jednotek plnících bojové úkoly. Technické vybavení: 2K12
KUB, RBS-70, S-10M2D, ReVISOR, SFDC, PUPoSy, RACCOS
www.25plrp.army.cz
26. pluk velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav
Úkoly pluku zahrnují celou škálu činností, ať se jedná o plnění
úkolů pro NATINAMDS nebo pro potřeby Národního posilového
systému. Jako součást Vzdušných sil AČR je nezbytným prvkem
velení a řízení, prvkem, který zabezpečuje aktivní působení
národních i aliančních zbraňových systémů nad územím ČR
a nepřetržitě chrání vzdušný prostor České republiky.
Radiolokační výzbroj: P-37, PRV-17, RL-4AS, ST-68U CZ, RAT-31 D.
www.pvrpz.army.cz
Správa letiště Pardubice
Vojenské mezinárodní letiště s povoleným provozem civilních
letadel. Správa letiště Pardubice zajištuje základní letecký výcvik
posluchačů Univerzity obrany Brno a mladých pilotů základen
AČR v Centru leteckého výcviku. Dále plní úkoly spojené se
zabezpečením funkce náhradního letiště pro letecké základny
AČR i leteckou techniku armád NATO a Cross-servicingu pro
vojenské letouny. Podílí se na zabezpečení pohotovostního
systému NATINAMDS. V souladu s mezinárodními
bezpečnostními smlouvami zajištuje mezinárodní pozorovací
mise smluvních stran Smlouvy o otevřeném nebi (Open Sky)
a tranzitní pozorovací lety.
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THE HISTORY OF THE
CZECH AIR FORCE
The history of the Czech Air Force is long and remarkable in all
aspects. It did not start only on the declaration of independence
of the Czechoslovak Republic on 28 October 1918; it had been
developed already in fights involving dozens of airmen of
Czechoslovak Legions in France and Russia.
Following the establishment of the Czechoslovak Republic, the
Czechoslovak air force had very humble beginnings, although
several hundred trained and experienced airmen from the former
Austro-Hungarian air force were instantly available. Six air
regiments and a military flight school progressively formed.
Shortly after the disruption of Czechoslovakia in March 1939, the
home and foreign military resistance movement began to form.
Among those who illegally left their homeland, airmen comprised
one of the most important elements of the Czechoslovak foreign
military action. They were also the first ones to be given the
opportunity to fight the opponent directly on fronts, in Poland
and particularly in France.
After the capitulation of France, the Great Britain became the
last unconquered country to have continued the war with Nazi
Germany. Britain prepared good conditions for the Czechoslovak
airmen for further fight against common enemy. Based on
international military treaty signed on 25 October 1940,
Czechoslovak airmen became the members of the RAF Volunteer
Reserve for practical reasons for the whole duration of war. They
fought in four own squadrons and many others also served in
dozens of British units.
The core of the future Czechoslovak air force in the eastern front
comprised a twenty-member group of Czechoslovak fighter pilots
assigned from the British RAF following an agreement among
Czechoslovak, British and Soviet Government on 31 January 1944
and subsequently sent to the USSR. The unit progressively
developed into the 1st Czechoslovak Independent Fighter Air
Regiment. Following the outbreak of the Slovak National
Uprising, it was ordered to Slovakia on 17 September 1944,
where it represented an important reinforcement for air
elements of the uprising forces. When the battle and additional

fighter regiment were formed, it became a part of the 1st
Czechoslovak Composite Air Division that fought in air over the
Ostrava region.
After the end of the war the air force was restored in the
Czechoslovak territory and got under full control of the
communist party following February 1948. In 1955, it became
a part of the Warsaw Pact treaty forces and its rearmament was
completed with Soviet aircraft. Czechoslovak air force was
cancelled with the break-up of the Czechoslovak Federation in
1992.
The independent Air Force of the Czech Armed Forces was
established on 1 July 1996, when the 3rd Tactical Air Corps and
the 4th Air Defence Corps merged. The town of Stará Boleslav
then became the home of the Air Force of the Czech Armed
Forces until 30 November 2003.
A major milestone come up on 12 March 1999, when our country
joined the North Atlantic Treaty Organisation and the Air Force
was the first service to start performing NATO missions,
specifically air policing as part of the NATO Integrated Air and
Missile Defence System (NATINAMDS).
On 1 December 2003, the Czech Air Force and other components
of the Czech Armed Forces became a part of the Joint Force
Command of the Czech Armed Forces headquartered in
Olomouc, where they remained until 30 June 2013. After that
date, it again became an independent component command
based in Prague following the armed forces reorganisation.
Its key missions include a continuous airspace defence in the
frame of NATINAMDS. Furthermore, the Czech Air Force ensures
protection to sensitive facilities in the frame of the National Air
Defence System of the Czech Republic. Additional missions of
the Czech Air Force include Search and Rescue (SAR) service,
helicopter emergency medical service, flights in support of the
Institute of Clinical and Experimental Medicine, transportation of
top governmental officials plus it is a part of the Integrated
Emergency System for assistance in emergencies and natural
disasters.
Additional missions are performed as part of foreign operations
in Afghanistan, Iraq and in the Sinai. The JAS-39 Gripen aircraft
were deployed twice in the Baltic States to provide air policing in
the frame of NATO and helped Allies three times as part of air
policing over Iceland.
The Czech Air Force also takes part in a wide range of exercises
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in our territory and abroad. The most important ones include
Lion Effort, Ample Strike, NATO Tiger Meet, Tobruq Legacy, BALT,
AGOS and the like.
Since 28 July 2016, the Commander of the Czech Air Force has
been Major General Jaromír Šebesta.
21st Tactical Air Force Base ”Zvolenská“ Čáslav
It is one of the main combat components of the Czech Air Force.
Its primary mission is to ensure defence and sovereignty of the
Czech Republic’s airspace, which is the overall goal for training
of air, technical specialist and support personnel. The airbase is
equipped with JAS-39 Gripen supersonic aircraft, L-159 ALCA
light combat aircraft, and L-39 Albatros trainers.
In addition to the readiness system, the airbase also provides
protection to critical infrastructure in the frame of the National
Air Defence System of the Czech Republic, it participates in
multinational exercises, and its forces and assets are
progressively integrated into the NATO structures.
In 2016, the Czech Air Advisory Team with its core comprising
members of the Čáslav airbase started to operate in Iraq. The
primary mission is to provide advisory activities in operational
training of Iraqi Air Force on the L-159 ALCA aircraft. The
performance of operational assignment started on 1 August
2016, and the endorsed mandate is until 2018. www.afbcaslav.cz
22nd Helicopter Airbase ”Biskajská“ Náměšť
The 22nd Helicopter Airbase is a combat air unit with partially
deployable forces and assets. It provides security and integrity of
the Czech Republic’s airspace, generates forces and assets in
support of foreign operations and participates in their
preparation and training. The key missions of the airbase include
close air support to land forces and the support of its activities,
performance of air transport, aeromobile operations, visual
surveillance and CASEVAC missions. Other important activities
include universal support to flight training, training of Forward
Air Controllers (FAC) and last but not least also the protection of
airspace in the framework of the National Reinforcement
System, air search and rescue service and cooperation with the
components of the Integrated Emergency System. The Čáslav
airbase also performs the role of intervention airfield of the
NATINAMDS. It is equipped with Mi-24/35 and Mi-171Sh
helicopters. www.lznamest.army.cz
24th Transport Air Base ”T.G. Masaryk“ Prague-Kbely
The mission includes air transport of the Czech Armed Forces
service personnel, foreign deployments and air transport of top
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governmental officials. Support of special flights: MEDEVAC
version in the frame of NATO, flights for the needs of the Czech
medical service – transplantation program, HEMS and SAR.
Special air surveillance flights, aerial photography, aerial laser
scanning and inspection flights over radar and communication
systems.
Air assets: Airbus A-319 CJ, Canadair Challenger CL – 601, Casa
C-295M, Jakovlev JAK – 40, Let L-410, Mil Mi-17, Mil Mi -8S, PZL
W-3A Sokol. www.zdl.army.cz
25th Air Defence Missile Regiment ”Tobruq“ Strakonice
The regiment’s primary mission is to provide air defence of the
Czech Republic and its critical infrastructure (nuclear power
plants, airbases, industrial agglomerations and traffic junctions)
against military and non-military attacks from the Czech
airspace. The regiment also provides air defence coverage for
forces performing combat missions. Equipment: SA-6 Gainful,
RBS-70, S-10M2D, ReVISOR, SFDC, PUPoSy, RACCOS.
www.25plrp.army.cz.
26th Command, Control and Surveillance Regiment Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav
The regiment’s primary mission involves a whole range of
activities, including tasks for NATINAMDS and those for the
needs of the National Air Defence System. As a component of
the Czech Air Force, it is a critical command and control element,
which supports active an engagement by national and NATO
weapon systems over the territory of the Czech Republic and
continuously protects the Czech Republic’s airspace. Radar
equipment: P-37, PRV-17, RL-4AS, ST-68U CZ, RAT-31 DL.
www.pvrpz.army.cz
Pardubice Airfield Administration
It is an international military airport with commercial traffic. The
Pardubice airfield administration provides basic flight training for
Defence University students and junior pilots from the Czech
Armed Forces airbases in the local Flight Training Centre.
Furthermore, it performs the missions associated with
supporting the function of alternate airfield for airbases of the
Czech Armed Forces as well as aircraft of NATO nations’ armed
forces and cross-servicing for military aircraft. It is involved in
supporting the NATINAMDS readiness system. In accordance
with international security treaties, it provides international
observer missions by the state parties of the Open Skies Treaty
and transit observation flights.
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ORORM (MAKEDONIE) SE STALA
11. ČLENEM GAMINGSKÉ INICIATIVY
V září 2017 byla za 11. řádného člena Gamingské iniciativy
v Praze přijata Organizace záložních důstojníků Republiky
Makedonie (ORORM) s účinností od 24. září 2017.
Při této příležitosti vyslala Gamingská iniciativa ve dnech 15.-17.
února 2017 do Makedonie svou delegaci vedenou gen.
A. Steinerem (Slovinsko), dalšími členy delegace byli Maj. Radim
J. Marušák (Česká republika), prezident Gamingské iniciativy, plk.
Zygfryd Naczk (Polsko), viceprezident Gamingské iniciativy a plk.
Giuseppe Imbalzano (Itálie), odstupující viceprezident Gamingské
iniciativy. Delegace GI diskutovala s vedením ORORM a byla
přijata vedením Generálního štábu
Republiky Makedone, aby specifikovala
fungování Gamingské iniciativy a ověřila
připravenost ORORM pro její aktivní
členství.
15. února 2018 se delegace GI setkala
s vedením ORORM a jejím Prezidentem,
prof. Glorgji Malkovskim za přítomnosti
gen. Goranco Koteski, poradcem
Prezidenta Republiky Makedonie pro
vojenské otázky. Delegace GI byla
informována o historii ORORM a jejích
současných aktivitách.
Následující den delegaci přijal náčelník
Generálního štábu Armády Republiky
Makedonie Gen.plk. Metodija Velickovski
a jeho zástupce, Gen.Maj. Dimce Petreski,
ředitel Generálního štábu, které delegace GI
podrobně informovala o cílech, členství
a perspektivách Gamingské iniciativy. Téhož dne
se delegace GI zúčastnila odborné diskuze
o různých přístupech k užívání vojáků v záloze s plk.
Kire Andovem, ředitelem Operačního centra Generálního
štábu a plk. Kiro Gunevem, náčelníkem sekce 3 Generálního
štábu.
Odpoledne byla delegace GI
pozvána k návštěvě 1. pěchotní
brigády, kde byla přijata jejím
náčelníkem Brig.Gen. Mircem
Gjorgovskim a plk. Draganem
Kovackim, náčelníkem
operativní sekce S3.
Kontaktní osobou v ORORM je
Vlatko Koteski,
vlatko976@yahoo.com
ORORM potvrdil svůj zájem na
pravidelné účasti na zasedáních
Gamingské iniciativy a přispívat
tak k úspěchu jejích akcí.
ORORM dále slíbil, že uskuteční
jedno zasedání Gamingské
iniciativy v příštích letech
v Makedonii.
Vítáme Organizaci záložních
důstojníků Republiky Makedonie
do řad Gamingské iniciativy
a přejeme jí hodně úspěchů ve
všech jejích činnostech.

Voted in September 2017 in Prague, Organization of Reserve
Officers of Macedonia (ORORM) became 11th full member of the
Gaminger Initiative on September 24th, 2017.
On this occasion, the Gaminger Initiative delegation lead by Gen.
Alois Steiner (Slovenia) and further composed of Maj. Radim J.
Marušák (Czech Republic), Gaminger Initiative President, Zygfryd
Naczk, (Poland), Gaminger Initiative Vice President and Giuseppe
F. Imbalzano (Italy), Immediate Past Gaminger Initiative
President, visited on February 15-17, 2018 the Republic of
Macedonia to discuss with the ORORM management and met the
General Staff of the Army of the
Republic of Macedonia to specify the
Gaminger Initiative operations and
check the ORORM preparedness for its
active membership.
The GI delegation met the management
of ORORM on February 15, 2018
together with Gen. Goranco Koteski,
Adviser to President of the Republic of
Macedonia for military issues. GI
delegation learned about the history of
ORORM and its present activities.
On February 16 the GI delegation met
Gen.Col. Metoja Velickovski, Chief of
General Staff and Gen.Maj. Dimce Petreski,
Director of General Staff whom GI delegates
informed on the objectives, membership and
perspectives of the Gaminger Initiave. The
same day the GI delegation had a discussion
on various approaches to using the reserve
forces with Col. Kire Andov, Chief of Operation
Center and Col. Kiro Gunev, Deputy Chief of Section 3
of General Staff.
In the afternoon, the GI delegation was invited to visit 1st
infantry brigade and meet its Commander Brig.Geg. Mirce
Gjorgovski and Col. Dragan
Kovacki, Chief of S3 operation
section.
The contact person in ORORM is
Vlatko Koteski,
vlatko976@yahoo.com
ORORM confirmed its interest in
taking regular part in the
Gaminger Initiative meetings
and thus contribute to the
success of its activities.
Furthermore, OROROM
promised to organize one
Gaminger Initiative meeting in
the forthcoming years in
Macedonia.
We sincerely welcome the
Organization of Reserve Officers
of the Republic of Macedonia in
the ranks of Gaminger Initiative
and wish it every success in all
its activities.
Radim J. Marušák
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ŽIVOT POBOČKY TÁBOR
V PRVNÍM ČTVRTLETÍ
ROKU 2018
Činnost pobočky Tábor v letošním roce již
tradičně začala jednáním členské schůze
dne 19. ledna 2018. Důležitost jednání
podtrhla přítomnost velitele Velitelství
Vojenské policie Tábor a velitele posádky
plk. gšt. Mgr. Romana Bise a předsedy
Svazu DaP AČR plk. v.v. JUDr. Svetozára
Plesníka. Předseda pobočky Ing. Václav
Pisinger ve Zprávě o činnosti pobočky
Tábor v roce 2017 konstatoval, že rok
2017 byl pro pobočku rokem úspěšným.
Podařilo se kvalitně splnit usnesení
členské schůze i valné hromady v roce
2017, respektive v roce 2016,
a uskutečněním plánovaných akcí mohl
každý člen uspokojit své zájmy. Kvalita
a zabezpečení provedených akcí,
společně s umístěním členů pobočky
v různých mezinárodních, krajských
a regionálních soutěžích přispěly
k propagaci armády a Svazu na
veřejnosti. Tyto aspekty spolu s hledáním
stále nových metod provedení akcí za
širší účasti veřejnosti se pozitivně
odrazily v podstatném rozšíření členské
základny. V dalším rozebral hlavní akce
roku a poděkoval členům, kteří se na
jejich provedení a zabezpečení podíleli.
Poděkoval i velitelům útvarů, vedoucím
vojenských zařízení v posádce za
vytváření maximálních podmínek pro
realizaci požadavků a potřeb pobočky.
V závěru vystoupení předseda pobočky
naznačil směry úsilí v roce 2018:
pokračovat v osvědčených metodách
práce a činnostech a hledat cesty jejich
dalšího zdokonalení; udržovat úzkou
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součinnost s útvary a zařízeními posádky;
plánované akce důkladně připravovat
s předstihem a k jejich kvalitnějšímu
zabezpečení využívat dotací samosprávy
a sponzoringu; v rozšiřování členské
základny se zaměřit na mladé - především
vojáky, příslušníky PČR a HZS; hledat
nové formy akcí, které budou zajímavější
pro širší okruh veřejnosti; širší účastí na
společenských, kulturních a vojenských
akcích v posádce rozvíjet pozitivní
chápání úlohy armády veřejností
v posádce. (Foto č. 1)
V souladu se schváleným programem
byly dále projednány a schváleny Zpráva
o hospodaření pobočky v roce 2017, Plán
činnosti pobočky v roce 2018 a usnesení.
Z rukou předsedy Svazu JUDr. Svetozára
Plesníka převzali bronzovou pamětní
medaili Svazu DaP AČR za dlouhodobý
přínos k rozvoji Svazu a pobočky
pplk. v.v. Dr. Zdeněk Chuda a Mgr. Petra
Jančíková. (Foto č. 2)
Dne 20. 1. 2018 - příslušníci pobočky
využili možnosti zúčastnit se
zdokonalovacího výcviku v lyžování
v areálu Lipno.
Dne 25. 1. 2018 - zástupci pobočky
a členové KVD Tábor navštívili výcvik
příslušníků 42. mpr ve VVP Boletice, kde
se vyčlenění vojáci připravovali k plnění
úkolů v zahraniční misi v Afghánistánu.
Na základě dojednaného programu
návštěvy se přítomní nejprve seznámili
v prostoru Podvoří s obsahem plánované
zahraniční mise, systémem přípravy
k tomu vytvořené a vyvedené jednotky na

Foto číslo 1, vpravo nahoře foto číslo 2
VVP, s podmínkami života v misích,
s organizačním členěním a způsobem
činnosti řídícího centra. Erudované
vystoupení velitele jednotky kpt. Patii
a organizace zaměstnání všechny přesvědčila o jeho vysoké odborné připravenosti k plnění zahraniční mise.
(Foto č. 3)
V dalším průběhu návštěvy byl v prostoru
střelnice Třebovice ukázán výcvik čety při
napadení patroly ozbrojenou skupinou.
Zásady činnosti příslušníků jednotky
a navazující součinnost s letectvem nebo
dělostřelectvem odborně komentoval
nprap. Ježek. I on vystupováním a odpovězením dotazů prokázal svojí zkušenost
a připravenost k plnění úkolů. (Foto č. 4)
Protože řada zúčastněných v průběhu
činné služby strávila ve VVP Boletice
Dolní řada fotografií odleva: číslo 3, číslo 4,
číslo 5 a zcela vpravo číslo 6
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nespočet dnů v různých funkcích a při
plnění rozdílných úkolů, byla v programu
návštěvy zahrnuta i prohlídka výcvikových
a ubytovacích zařízení. Na součinnostní
střelnici Brzotice se účastníci seznámili
s výcvikem odstřelovačů a jejich
současnou výzbrojí a výstrojí. (Foto č. 5)
Po ukázce však v tomto prostoru
propukla spousta vzpomínek. Plk. gšt. v.v.
Thurnvald vzpomínal a přímo v terénu
ukazoval zasazení plného tankového
pluku při cvičení " Jaro 72 ". Jeho
vzpomínky doplnili plk. v.v. Musílek a plk.
v.v. Mana. (Foto č. 6)
Vzpomínalo se i na bývalé pěší střelnici
Otice a na cvičišti řízení Dolany. (Foto č. 7)
Akce se velmi povedla. Poděkování kromě
velitele pplk. Špičáka a příslušníků 42.
mpr zaslouží i velitel Vojenské policie
Tábor plk.gšt. Bis, který zapůjčil služební
autobus.
Dne 3. 2. 2018 - střelecký klub
zorganizoval pro zájemce poprvé na
střelnici Žíšov nácvik střelby ze
soukromých zbraní. Všichni přítomní byli

Foto číslo 7
s podmínkami a cenami na střelnici
spokojeni a těší se na další nácvik
v měsíci dubnu.
Dne 17. 2. 2018 - příslušníci pobočky se
zúčastnili návštěvy areálu Lipno.
Dne 26.2.2018 - se zúčastnil na pozvání

slavnostního nástupu 42. mpr při
příležitosti předání funkce velitele
praporu v zastoupení předsedy pobočky
plk. v.v. Miroslav Mana. Pplk. Ing. Martin
Špičák odchází na funkci v rámci
Velitelství pozemních sil, jeho funkci
přebral pplk. Ing. Cekul. (Foto č. 7)
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PLÁN ČINNOSTI 15. POBOČKY
SVAZU DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ AČR
V ROCE 2018
Členské schůzky: únor, duben, červen, září, listopad
Přehled akcí pro účast pobočky a členů:
- březen/duben - 31.3. Jarní střílení v Poličné, přebor
pobočky ve střelbě z VPs (J.Vyhnánek)
- 10.4. Exkurse pobočky SDaP – vojenské letiště
Náměšť n/Osl. (L.Trčka)
- duben - 22.4.2018 účast na pietním aktu k 73. výročí
vypálení Ploštiny, 13:00 hod, položení věnce Svazu DaP
AČR u památníku
- květen - Májové oslavy ve Valašském Meziříčí a na
Vsetíně (8. května)
- 5.5.2018 vzpomínka u hrobu gen. Ludvíka Svobody v Kroměříži,
věnec
- 5.5.2018 - 8. roč. Voj. pochodu ČR, Lednicko-valtický areál,
(registrace!)
- Tradiční májové setkání Čechů a Slováků na hraničním
hřebenu na Ztracenci na počest přechodu 4. br. 1. čsl.
armádního sboru v květnu 1945 (termín bude upřesněn)
- Program na střelnici Střelná z voj. zbraní, upřesní Laďa Trčka
- červen - 9.6.2018 - IV. ročník IPA pochodu Hranice,
Radíkov-sport.areál
- Hranické dny, prohlídka kasáren a výstavy (zaj. Radim Cáb)
- 23.6.2018 od 9 hod. - 29. roč. Den pozem. vojska ve VVP
Bahna, Strašice
- 30.6.2018 Hamry-Pochod po stopách 22. výs. brig. PV
(účast dle úvahy)
- 30.6.2018 Den Ozbrojených sil ČR, Zlín, org. KVV Zlín

- Valmez – červen –100.výročí republiky, oslavy TGM na náměstí
(s ČSBS)
- červenec - 2.7. 2018, vzpomínka u Pomníku legionářů k výročí
bitvy u Zborova
- srpen - 26.8.2018 Partyzánský pochod ČsOL
- Vzpomínková oslava 74. výročí SNP u pomníku v Makově, spolu
s ČSBS
- září - Dny NATO na letišti Ostrava Mošnov
- 28.9.2018 Pochod české státnosti, Luleč u Vyškova,
(registrace!)
- říjen - Podzimní střílení v Zubří - Vps, malorážka (org. L. Trčka )
- 28. říjen - Stát. svátek - Oslava 100. výročí vzniku samostatné
Čs. republiky
- listopad - 11.11.2018 Pieta ke Dni válečných veteránů (Krajská
oslava s KVV Zlín)
- 29.11.2018 13:00 Slavnostní valná hromada SDaP AČR v Praze
100.výročí
V případě zájmu vhodně zařadit event. akci pro školy, branněsportovního nebo vlasteneckého charakteru, případně doplnit
další vhodné aktuální akce. Aktualizace a upřesnění plánu
průběžně dle potřeby v průběhu roku.
Za výbor pobočky:
Ivan Lamprecht
předseda 15. pobočky SDaP AČR ve Valašském Meziříčí
2/2018

Dny NATO na letišti Ostrava Mošnov v roce 2017. Vedle
strategických zbraní americké armády byli diváci svědky
přehlídky ukázek jednotek Armády České republiky

16

MiP 1-2018_Sestava 1 03.04.18 17:48 Stránka 17

1 I 2018

ARMÁDNÍ GENERÁL
TOMÁŠ SEDLÁČEK
- NIKDY SE NEVZDAT
V letošním roce si připomínáme sté
výročí narození válečného veterána
armádního generála Tomáše Sedláčka.
Za druhé světové války se zúčastnil bojů
ve Francii a Velké Británii, později i na
východní frontě. Svou jedinečnou životní
pouť popsal v knize VYDRŽET!, která se
nedávno dočkala své reedice.
Generál Sedláček se narodil 8. ledna
1918, tedy jen několik měsíců před
vznikem Československa. Do armády
nastoupil dobrovolně, Vojenskou
akademii v Hranicích těsně před válkou
vystudoval jako jeden z nejlepších.
Odešel z ní v hodnosti poručíka
dělostřelectva. Po okupaci v roce 1940
odešel - balkánskou cestou nejdříve do
Francie a po jejím pádu do Velké
Británie. V létě 1944 byl převelen do
Sovětského svazu, po té se účastnil
krutých bojů na Dukle a poslední
válečnou zimu prožil po porážce
Slovenského národního povstání
v horách. Zřejmě nejkrutějším obdobím
si prošel po komunistickém puči, kdy
výrazně doplatil na svůj nekompromisní
postoj vůči tomuto režimu. Z vězení vyšel
Tomáš Sedláček při amnestii v roce
1960, ale rehabilitace se dočkal po roce
1989. Působil jako předseda
Československé obce legionářské, za své
zásluhy dostal Řád T. G. Masaryka,
Řád M. R. Štefánika, dva válečné kříže
a medaili Za chrabrost. Zemřel
v motolské nemocnici ve věku
devadesáti čtyř let dne 27. srpna 2012.
Krátce po smrti generála Sedláčka
vznikla mezi příslušníky Posádkového
velitelství Praha myšlenka vybudovat
tomuto jedinečnému člověku pomník.
Nad projektem převzal záštitu tehdejší
náčelník Generálního štábu AČR armádní
generál Petr Pavel. Vítězný návrh bysty
studenta AVU Petra Laciny byl vybrán
i za přispění vojenských historiků a členů
rodiny generála Sedláčka. Dne 24. září
2014 byl v areálu Posádkového velitelství
Praha pomník slavnostně odhalen.
Od roku 2015 si osudy generála Sedláčka
připomínají příslušníci Posádkového
velitelství Praha spolu s bývalými
i současným náčelníkem Generálního
štábu AČR během pietního aktu
v pražských Dejvicích vždy v den
Sedláčkova narození. Armádní generál
Karel Pezl k osobnosti generála Sedláčka
během lednového pietního aktu doplnil:

„Přijímal mě jako mladého maturanta.
Generál Sedláček byl člověk
mimořádných osobních a vojenských
kvalit. Prošel obdobím tohoto státu
v různých etapách a vždy se s tím čestně
vyrovnal. Myslím si, že je vzorem nejen
pro lidi, kteří se dnes zúčastnili pietního
aktu,“ dodal armádní generál Karel Pezl
s tím, že zasluhuje úctu.
Nové reedice se dočkala Sedláčkova
autobiografie s názvem VYDRŽET! Tato
podnětná kniha nemapuje pouze
vzestupy a pády života generála

Sedláčka, též vzestupy a pády
v nedlouhé historii československého
státu. Snad nejdůležitějším poselstvím
celé knihy je myšlenka, že svoboda,
kterou v současné době bereme za
samozřejmou, nebyla zadarmo a není
neporušitelná. Nejdůležitější je
VYDRŽET A NIKDY SE NEVZDAT!

kpt. Eva Cajthamlová,
Posádkové velitelství Praha

Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek
SPOLEHLIVOST,
SPOLEHLIVOST, S
SERIÓZNOST,
ERIÓZNOST, P
PROFESIONALITA,
ROFESIONALITA,
TRADICE
TRADICE A O
OTEVŘENOST
TEVŘENOST
Profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání
pohledávek, poskytování právní pomoci
a další činnosti dle exekučního řádu
Nucený v ýkon exekučních titulů
Posk y tování právní pomoci
Přijímání peněz , listin či jiných
movit ých věcí do úschov y
Provádění dobrovolné dražby
Sepisování exekutorsk ých
zápisů
Individuálníí přístup
k pohledávkám
Efek tivita a minimalizace
nákladu věřitele

Pravidelné informování
věřitele
Zajištěníí pohledávk y věřitelů
pomocí exekutorsk ých
zástavních práv
Možnost zpracováníí exekuční
návrhů
Rychlé v yplácení v ymožených
finančních prostředků klientů
V případě potřeby neprodlené
provedeníí mobiliárníí exekuce
či ocenění nemovitosti

Mezi klient y E xekutorského úřadu Praha 9 patří největší bankovní domy a spořitelny
v ČR, v ý znamné zdravotní pojišťovny a renomované advokátní kanceláře.
V pruběhu naší činnosti jsme ukončili již více než 35 000 exekučních řízení.
Patříme mezi zakladatele exekutorského stavu. Náš pracovní t ým t voří
profesionálové s mnohalet ými zkušenostmi a úc tou k zákonům. Klientům
pravidelně předáváme informace o stavu jejich exekučních prípadů a v ymožené
nárok y v yplácíme v nejkratší možné době. Všichni naši zaměstnanci zachovávají
při kontak tu s klient y maximální diskrétnost.

Kontak t:
Kontakt:
E xe k u t o r s k ý ú ř a d s e s í d l e m v P r a z e 9
Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, 190 00
tel.: 266 032 031
e-mail: suchanek@exekucepraha.c z
Adresa pro elek tronické podání:
e-podatelna@exekucepraha.c z
ID datové schránk y: q jzg82q

www.exekucepraha.cz
www.exekucepraha.cz
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GENERAL
TOMÁŠ
SEDLÁČEK
- NEVER
SURRENDER

The year 2018 is considered to be deeply
symbolic as the Czechs and Slovaks will
celebrate the Centennial of the creation
of Czechoslovakia. As well, this year we
remeber the one-hundredth anniversary
of General Tomáš Sedláčekęs birthday.
During the Second World War, he first
joined the French Army and later, the
British Army, before moving to the Soviet
Union in 1944 and helping to liberate
Czechoslovakia. He described his
extraordinary life in the book VYDRŽET!,
which has just been republished.
Tomáš Sedláček was born on January 8th
in 1918 in Vienna, just a few months
before the creation of Czechoslovakia.
He volunteered to serve his country and
studied at the Military Academy in
Hranice in Moravia. In 1938 he served as
an artillery lieutenant. In 1940 he
escaped through the so called „Balkan"
road to France and later he was
evacuated to England. In 1944, he was
transferred to the eastern front - to
Dukla and afterwards to the rear of the
enemy to assist on the side of the
Slovakian national uprising.
In 1951 the late Major Sedláček was
detained on account of an alleged
conspiracy. He was convicted to life
imprisonment. After the amnesty of
1960 he worked as a mason, later as an
assistant draftsman. He was exonerated
after the Velvet Revolution. Tomáš
Sedláček passed away on August, the
27th, 2012.
Just after his death, the soldiers and
civilian employees of the Prague
Garrison came up with the idea to build
a monument of this extraordinary
soldier. The project was under the
auspices of the former Chief of the
General Staff Petr Pavel. The winning
design was that of AVU student Petr
Lacina who was chosen by not only the
members of Sedláčekęs family, but also
by military historians working on the
project. On 24 September 2014 the
monument was solemnly unveiled.
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Náčelníci GŠ AČR armádní generálové:
Pavel Štefka, Karel Pezl, Josef Bečvář, Jiří
Nekvasil, Jiří Šedivý, Vlastimil Picek
a velitel PV Praha plk. gšt. Milan Virt
abilities. He went through the most
dramatic periods of our history, but
never surrendered. I believe he set the
example for all citizens of our country.“
His autobiograpy VYDRŽET! has just
been republished. It doesnęt only depict
his lifestory but the book also describes
the ups and downs of the history of
Czechoslovakia. Once, General Sedláček
emphasized: „People should realize that
the freedom that we enjoy so naturally
was gained at a huge sacrifice and
hardship and that we have to cultivate
our freedom and not forget. And not
surrender – that’s the important thing.”

Since 2015, the Prague Garrison soldiers
and employees together with former and
current Chiefs of the General Staff have
remembered the extraordinary life of
Gen. Sedláček during wreath-laying
ceremonies at the monument. Always
held on his one-hundredth birthday,
this yearęs ceremony has even
greater and more symbolic
meaning since we are
celebrating the Centennial of
the creation of
Czechoslovakia.
Army General Karel
Pezl says: „I first met
Gen. Sedláček as
a post-graduate
at the Military
Academy. He
was an
extraordinary person of
great character and leadership

Cpt Eva Cajthamlová,
Garrison Command
of Prague
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CHARAKTERISTIKY PLATFORMY GAMINGER
INITIATIVE A SVAZU DaP AČR
Gamingská iniciativa je mezinárodní nevládní neziskové sdružení sdružující národní svazy záložních důstojníků a vojáků
České republiky, Slovenské republiky, Polska, Maďarska, Itálie, Německa, Rakouska, Švýcarska, Chorvatska, Slovinska
a Makedonie.
Toto společenství bylo formálně založeno
28. 5. 1995, ale myšlenka jeho založení se
datuje od února 1989, kdy se v rakouském
městečku Gaming sešli zástupci generálních štábů Německa, Rakouska a Švýcarska, aby dali impuls pro vzájemné konzultace vojenských sil po zániku Varšavské
smlouvy, kdy se evropské země začaly více
zajímat o sociální, vojenské, institucionální
a mezinárodní aspekty původně nepřátelských států.
Vojenské skupiny záložních vojáků a důstojníků byly vyhodnoceny jako nejvhodnější
aktéři těchto konzultací, protože jsou integrováni do vojenského a sociálního kontextu státu, jsou otevřeni dialogu a jsou
mnohem méně vázáni politicko-vojenskými
pravidly a procedurami.
Gamingská iniciativa tak fungovala jako
hodnotný nástroj vojenské diplomacie vedle
dlouhých a komplikovaných oficiálních rozhovorů mezi oficiálními vojenskými organizacemi, jako pružný a neoficiální zdroj
informací, který je plně integrovaný do společnosti a uznávaný národními ministerstvy
obrany.
V r. 2002 Gamingská iniciativa podepsala
Memorandum o spolupráci s CIOR – Mezispojeneckou konfederací záložních důstojníků NATO. Obě organizace jsou nezávislé
a autonomní, vzájemně však spolupracují.
Od r. 2004 se Gamingská iniciativa více zaměřuje na politiku evropské bezpečnosti
a vojenské záležitosti její podpory.
V současné době zvyšování mezinárodního
napětí, růstu nacionalismu a nových mezi-

národních hrozeb, jako mezinárodní terorismus, kybernetická kriminalita a masové mezinárodní migrace, se Gamingská iniciativa
soustřeďuje na posílení schopnosti národních vojenských i civilních organizací účinně
čelit těmto hrozbám.
Předsednictví Gamingské iniciativy pořádá
k předem určené tématice pravidelně dvakrát za rok konference GAMING I. a GAMING
II., vždy pod patronací jedné z členských
zemí.
Svaz důstojníků a praporčíků Armády
České republiky byl založen dne 27. 5.

1993 jako občanské sdružení, jehož účelem bylo navázat na odkaz historických
svazů. Je pokračovatelem Svazu československého důstojnictva a Svazu československých rot- mistrů z let 1918 – 1949.
Svaz je samosprávným a dobrovolným sdružením osob s profesním vztahem k ozbrojeným silám České republiky, navazující na
prvorepublikové tradice a Masarykův odkaz,
sdružující profesionální vojáky, vojáky v záloze a ve výslužbě bez ohledu na jejich vojenskou hodnost a současné nebo bývalé
zařazení. Dále sdružuje současné nebo bývalé občanské zaměstnance resortu obrany,
členy jejich rodin, příznivce ozbrojených sil,
bezpečnostních sborů a občanské spolky,
které se ke svazu připojily a které souhlasí
s účelem, pro který byl svaz založen a s jeho
činností. K dosahování tohoto účelu využívá
spolek především sil a prostředků velení Armády České republiky a jejich útvarů a jiných ozbrojených a bezpečnostních složek,
územních a samosprávných celků.
Vytváří podmínky pro pozitivní chápání alianční obrany ČR občanskou veřejností ve
formě široké a aktivní spolupráce s podobnými organizacemi států NATO, PfP (Partnership for Peace) a EU. Svaz dbá na
zachování vojenských a historických tradic
pro mladou generaci.
Podílí se na přípravě obyvatel k obraně
vlasti, formování veřejného mínění o ozbrojených silách ČR a jejich chápání jako nezbytné součásti svrchovanosti ČR. Je
členem Gamingské iniciativy - evropské
asociace národních svazů záložních důstojníků. Členské státy: Spolková republika Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polská
republika, Slovenská republika, Maďarsko,
Slovinsko, Chorvatsko, Italská republika,
Makedonie a Česká republika.
www.svazdap.cz
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Bulletin příslušníků Československého odboje na Středním Východě a v Africe
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Originál Buletinu zapůjčil ředitel Jazzové sekce pan Karel Srp
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Inzerce nakladatele

váš průvodce na cesty

249,-

249,-

249,-

259,-

399,-

299,-

199,-

249,-

249,-

N OV I N K A !
Průvodce
po mechanických
betlémech

Knihy můžete objednávat přes internetový
obchod www.iolympia.cz
nebo na emailové adrese
olysklad@volny.cz
případně navštivte naši
prodejnu na adrese
Havlíčkovo náměstí 2,
Praha 3

249,-

AUTOŘI ČÍSLA:
plk. v. v. JUDr. Svetozár PLESNÍK
předseda ÚR SvazDaP AČR, z.s.
Prezident A.R.M.I
člen redakční rady MILITARY FORUM
mjr v. v. JUDr. Radim J. MARUŠÁK
místopředseda ÚR SvazDaP AČR, z.s.
Prezident Gamingské iniciativy
člen redakční rady MILITARY FORUM

249,-

kpt. v. v. Ing. Ivan LAMPRECHT
místopředseda ÚR SvazDaP AČR, z.s.
předseda pobočky SvazDaP AČR Valašské
Meziříčí
člen redakční rady MILITARY FORUM
plk. v.v. Ing. Václav PISINGER
předseda pobočky SvazDaP AČR Tábor
Pražský hrad – Hradní stráž
LOM PRAHA TRADE, a.s.
Generální štáb AČR

kpt. Eva Cajthamlová
Posádkové velitelství Praha
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PODPORUJEME

KONCERTY

PKO
A ČESKÉ VÁLEČNÉ

VETERÁNY
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INZERCE
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