
 

 

Síň tradic spolku veteránů Policie České republiky otevřena 

 
Dne 4. listopadu 2022 byla spolkem VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z. s. (VP ČR), za 

účasti vedení PČR, v areálu územního celku Příbram, pod patronací a ve spolupráci s Muzeem Policie 

ČR a za podpory vedení územního celku Příbram, jako první v České republice, otevřena Síň tradic, 

mapující historii bezpečnostních sborů v regionu a její symboliku, s  historickými fragmenty,  

přibližujícími veřejnosti významné historické události a osoby, které se těchto událostí v regionu 

aktivně účastnili a často položili, v rámci výkonu své služby u Policie, své životy při ochraně života, 

zdraví a majetku svých spoluobčanů. 

 

Otevření Síně tradic se zúčastnil policejní prezident genmjr. Mgr. Martin Vondrášek, prezident spolku 

VP ČR brig.gen. v.v. JUDr. Jaroslav Zeman, první viceprezident spolku plk. v.v. JUDr. Michal 

Mazánek,MBA a členové prezidia VP ČR, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie 

Středočeského kraje pro vnější službu plk. Mgr. René Peták, ředitel  letecké služby PČR, plk. Ing. 

Tomáš Hytych, ředitel územního odboru Příbram plk. Mgr. Roman JAKŠ, pověřen zastupováním,  

ředitel Muzea Policie ČR plk. v.v. Mgr. Radek Galaš, , místostarosta Města Příbram, Miroslav 

Peterka, ředitel hornického Muzea Příbram a historik PaedDr. Josef Velfl, zástupci tisku a další 

významní hosté regionu z řad PČR a veřejnosti. 

 

V úvodním slově policejní prezident ocenil tuto inciativu spolku a podporu spolku vedením územního 

celku, které jako dosud jediné v rámci České republiky pochopilo význam a důležitost samostatného 

mapování historie bezpečnostních sborů ve svém konkrétním regionu a potřebu informování veřejnosti 

o významných událostech a osobách v regionu z řad Policie, kteří při výkonu své služby padli, na 

které by se nemělo zapomínat a stali se nedílnou součástí jeho historie. 

 

Poděkoval iniciátorům a realizátorům Síně tradic, členům spolku VP ČR, plk. v.v. JUDr. Karlovi 

Holému, kpt.v.v. Jiřímu Podlahovi a Miloši Ličkovi za jejich úsilí při vytváření podoby Síně tradic, 

které našlo podporu u Muzea Policie ČR, které se stalo jakýmsi odborným garantem podoby Síně 

tradic a  jeho rozvoje a tím i významným a specifickým  místem poznávání historie regionu. 

Poděkoval vedení spolku  a upozornil, že spolek dlouhodobě, od roku 2008, kdy vznikl, udržuje a 

mapuje demokratické tradice bezpečnostních sborů,  zejména PČR, má podporu vedení PČR a má své 

nezastupitelné místo i v tom, že příslušníci PČR ve službě dnes ví o existenci spolku a že i po skončení 

svého služebního poměrů u PČR,  se mohou spolkově, u profesního spolku, organizovat, angažovat se 

v něm v rámci konkrétně dané spolkové činnosti a pokračovat v propagaci činnosti polici u veřejnosti, 

která je pro PČR významná.  Důležité je to i pro ty, kteří chtějí k policii nastoupit, že v případě, že 

splňují podmínky členství ve spolku, mohou se do činnosti spolku po skončení své profesní kariéry 

zapojit. Tuto iniciativu bude vedení PČR v rámci své struktury i nadále podporovat a propagovat.  To, 

že bývalí příslušníci PČR  mají v rámci bezpečnostních sborů a zejména PČR významné postavení a to 

i ve společnosti svědčí, že jejich práva a povinnosti, postavení a vztah na bezpečností sbory bylo 

dokonce zakotveno i do legislativního vymezení a to rámci novelizace zákona č. 361/2003 Sb., o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

 



 

1. viceprezident spolku plk. v.v. JUDr. Michal Mazánek poděkoval vedení PČR za významnou 

podporu spolku a vedení územního celku za projevenou důvěru, které si spolek a jeho vedení velmi 

váží a doufá, že spolupráce s PČR bude pokračovat i v jiných formách, neboť spolek má ve svých 

řadách, v rámci  regionů, mnoho odborníků a tento potencionál je možné, zejména v dnešní době, 

využít. Vyslovil rovněž přání, že tato Síň tradic a iniciativa spolku nezůstane v rámci ČR  osamocena 

a PČR využije i tuto formu propagace činnosti PČR u veřejnosti. 

 

Zástupce města Příbram Miroslav Peterka v rámci následné diskuse ocenil tuto iniciativu a doufá, že 

Síň tradic najde své nezastupitelné místo i v rámci školní výchovy a výuky v regionu s tím, že město 

má zájem o podporu těchto regionálních aktivit občanských spolků se specifickým  profesním 

zaměřením a při mapování bezpečnostní historie v regionu je tato iniciativa velmi významná.  

Na závěr byli plk. v.v. JUDr. Karel Holý, kpt. v.v. Jiří Podlaha a Miloš Ličko policejním prezidentem 

a prezidentem spolku oceněni za své úsilí při vytváření podoby  Síně tradic vyznamenáním spolku 

Zlatý lev.  Ředitelem Muzea PČR plk.v.v. Mgr. Radkem Galašem byli dekorování Čestným odznakem 

Muzea Policie České republiky Historia Magistra Vitae. Do vyššího hodnostního označení nadporučík 

jmenoval policejní prezident člena spolku por. v.v. Jana Holuba za jeho příkladnou prezentaci policie 

u veřejnosti a za dlouholetou práci s mládeží. Po prohlídce Síně tradic se policejní prezident a přítomní 

hosté podepsali do knihy hostů a prezentovali se v ní  se svými zdravicemi.     

 

                                                                  za VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z .s. 

                                                                                                   JUDr. Miloslav Oliva                                                                                                                

                                                                                                    viceprezident spolku 
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