
Předání ocenění prezidentem spolku 
 VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. 

Na základě rozhodnutí prezidia spolku  VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. byly dne 23. 

11. 2022 za aktivní  sanaci požáru v Národním parku České Švýcarsko, v Komunitním centru pro 

válečné veterány při Vojenské nemocnici  v Praze, předány prezidentem spolku, brig. gen. v.v. JUDr. 

Jaroslavem Zemanem, za účasti, 1. náměstka ministra vnitra  pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a 

policejního vzdělávání, JUDr. Ing. Jiřího Nováčka,  náměstka ministra obrany Mgr. Filipa Říhy, 

ředitele letecké služby PČR, plk. Ing. Tomáše Hytycha, ředitele Vojenské nemocnice Praha brig. 

gen.v.v. prof. MUDr. Miroslava Zavorala, ředitele Muzea Policie ČR plk. v.v. Mgr. Radka Galaše a 

viceprezidentů spolku, vyznamenání VP ČR. Oceněni byli i příslušníci Letecké služby PČR, 

příslušníci 234. vrtulníkové letky základny dopravního letectva AČR a i pracovníci Vojenské 

nemocnice Praha, kteří se v rámci tzv. Modré cesty aktivně podílejí na zajišťování zdravotní péče pro 

členy spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. Vyznamenáním spolku LEV I. třídy 

byl za významnou podporu spolku v oblasti zdravotní péče oceněn  ředitel VN Praha  brig. gen. v.v. 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral. 

 

Ve svém úvodním projevu prezident spolku brig. gen. v.v. JUDr. Jaroslav Zeman poblahopřál 

oceněným za projevenou odvahu při výkonu služby při sanaci požáru v Národním parku České 

Švýcarsko, který nemá v historii České republiky obdoby  a  dlouhodobou podporu členům  spolku při 

poskytování zdravotní péče. Předaná ocení jsou výrazem poděkování spolku, přičemž účast náměstků 

MV a MNO a významných hostů svědčí i o podpoře spolku jako profesního společenstva PČR a jeho 

aktivit, být v rámci spolkové činnosti jedním z mostů rozvoje a podpory vzájemné spolupráce 

ozbrojených složek a armády.  

 

Náměstek ministra obrany Mgr. Filip Říha poděkoval za pozvání a zdůraznil, že je rád, že právě toto 

předání ocenění je uskutečněno v Komunitním centru při VN Praha. Svědčí to o tom, že  idea 

zřizování komunitních center jako kontaktního místa s veřejností je správná. Vyjádřil potřebnost 

takovýchto aktivit a spolupráce mezi armádou, bezpečnostními sbory a profesními společenstvy, 

zejména v dnešní době a ocenil činnost spolku při propagaci ozbrojených složek, zejména PČR a 

armády u veřejnosti. 

 

JUDr. Ing. Jiří Nováček poděkoval veteránům za propagaci bezpečnostních sborů u veřejnosti a jeho 

dlouhodobou činnost při dokumentování a zachovávání demokratických tradic bezpečnostních sborů 

České republiky, která vedla k zakotvení postavení bývalých příslušníků bezpečnostních sborů do 

právního rámce ČR v rámci novelizace zákona č. 361/2003 Sb., s možností zavedení vlastní 

symboliky, podání návrhu policejnímu prezidentovi na povyšování bývalých příslušníků do vyššího 

hodnostního označení a v odůvodněných případech na jejich ocenění rezortními medailemi policejního 

prezidenta. Ministerstvo tuto aktivitu podporuje a vnímá ji pro budoucnost jako potřebnou. 

 

Ředitel letecké služby PČR, plk. Ing. Tomáš Hytych poblahopřál oceněným a zdůraznil, že ocenění 

příslušníci letecké služby opět prokázali svou profesionalitu a i lidskou obětavost při ochraně života, 

zdraví a majetků spoluobčanů.  Svého úkolu se zhostili na výbornou. Spolek VP ČR dlouhodobě 

prokazuje své nezastupitelné místo při propagaci bezpečnostních sborů u veřejnosti a jeho prestiž 

zejména u PČR a v bezpečnostních sborech je velmi vysoká a stále vzrůstá. 

                       

                                                                         za VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z .s.                                                                                                    

                                                                     JUDr. Miloslav Oliva   

                                                                      viceprezident spolku 

 

 



 

 

  
 


