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Preambule 
 
 
 

Organizace s mezinárodním prvkem Česká atlantická komise 
vzniká a působí od roku 1993, tedy od zrodu České republiky. 
Zásadně se podílela na přípravách a začleňování České republiky 
do struktur Severoatlantické aliance (NATO), a to diplomaticky, 
osvětově, akademicky i ryze prakticky prací s Armádou České 
republiky a dalšími bezpečnostními sbory. Jako hlavní činitel 
stála u vzniku a formulovala českou bezpečnostní komunitu. 

 

Po vstupu České republiky do NATO v roce 1999 tuto 
komunitu dále rozvíjela a kultivovala. Vysvětlovala alianční postupy 
české veřejnosti. 

 

V současnosti pokračuje ve svém diplomatickém, informač-
ním, akademickém úsilí a věnuje velkou pozornost odkazu našich 
národních hrdinů a bojových tradic ve prospěch demokratických 
hodnot. Reflektuje nové bezpečnostní výzvy (mezinárodní tero -
rismus, hrozby kybernetických a hybridních konfliktů, důsledky 
„střetu civilizací“). Jejich kvalifikovaná analýza je klíčem pro novou, 
silnou definici kolektivního euroatlantického bezpečnostního 
systému, potažmo evropské kolektivní bezpečnosti.  

 

Česká atlantická komise, z.s. je hodnotovou kotvou české 
bezpečnosti v tekoucím čase naší demokratické společnosti               



 

 

a zároveň blikajícím  majákem České republiky v proměňujícím 
se bezpečnostním prostředí současného světa. 

 

Jejím symbolickým hymnem je vítězný Radeckého MARŠ  od 
Johanna Strausse s odkazem na společné evropské dějiny i budoucnost. 

 

SLOUŽÍME VLASTI – SLOUŽÍME EVROPĚ! 

 
Pavel Bílek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doktrinální ústava 
 

I. 

ČAKO je jedinečnou entitou, která je založena na tradičních 

euroatlantických hodnotách a stojí na exkluzivním členství 

významných osobností a právnických osob české společnosti. 
 

II. 

ČAKO hraje zásadní roli na poli bezpečnostní politiky, a to 

informačně, osvětově, expertně a akademicky. Činí tak ve spojení se 

strategickými i aktuálními potřebami české bezpečnostní komunity   

a oficiální politiky státu. 
 

III. 

ČAKO má pilíř vojenský (zřizuje a udržuje vlastní uniformovaný 

Bezpečnostní sbor) a civilní (osvětová a diplomatická činnost). Jest 

hierarchizovanou organizací s jasně stanovenou strukturou a funkčními 

interními předpisy. Vnitřní kultura klade vysoké nároky na morální 

integritu, odbornost a kultivovanost představitelů i všech členů ČAKO. 
 

IV. 

Podstata aktivit ČAKO spočívá v originálním analytickém a kritickém 

působení vnitrostátním, mezinárodním a komunitárním. Reflektuje 

podstatné akademické a praktické otázky bezpečnostní politiky 

NATO, EU a ČR. Aktivně ovlivňuje a kultivuje českou bezpečnostní 

komunitu (konference, kulaté stoly). Ctí a připomíná bojové               



 

 

a vojenské tradice a hrdiny českého národa. Zabývá se současnou     

a budoucí podobou české a evropské kolektivní bezpečnosti.  

V. 

ČAKO vydává čtvrtletník „Czech Atlantic Forum“ v tištěné a elektro-

nické podobě. Tento časopis představuje informační, osvětovou        

a expertní platformu ozřejmující činnost ČAKO a současně diskutující 

podstatné české a mezinárodní bezpečnostní otázky. 

VI. 

ČAKO partnersky spolupracuje s orgány veřejné správy, zejména        

s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (včetně ambasád cizích států), 

s Ministerstvem obrany ČR (včetně Armády ČR) a s Ministerstvem 

vnitra ČR (včetně Policie ČR). Kooperuje s vysokými školami 

(zejména s Univerzitou Karlovou v Praze) a s obdobně zaměřenými 

českými a zahraničními subjekty. ČAKO se vztahuje primárně k NATO 

a ATA, k OSN, EU a OBSE. 

VII. 

ČAKO je politicky nezávislou, hodnotově orientovanou společností 

plně respektující rámec českého konstitucionalismu a principy 

demokratického právního státu včetně internacionálního a komu-

nitárního kontextu. ČAKO plní své poslání s diplomatickým 

přesahem. 

Pavel Bílek 

 

 



 

 

Stanovy  
 

Čl. 1. 

Název a sídlo 

1)      Název spolku je: „Česká atlantická komise, z. s. “ (dále jen             

„spolek“). 

2)      Sídlo spolku je:  Zámek Měšice, Chýnovská 1, 391 56 Tábor-Měšice  

3)  Heslo spolku je: „Servimus patriae – servimus Europae“. 

Sloužíme vlasti – sloužíme Evropě.  

 

Čl. 2 

Účel 

Účelem spolku je všestranná činnost ve prospěch Severoatlantické 

aliance v oblasti informační, výchovné, vzdělávací, kulturní, edukační 

a osvětové, jakož i v oblasti vojenské, bezpečnostní a diplomatické.  

 

Čl. 3 

Členství 

Vznik a zánik členství 

 



 

 

1)  Novým řádným členem spolku mohou být všechny fyzické 

osoby starší 18 let a právnické osoby, které splňují podmínky 

členství. 

 2)      Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku, podpora 

jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas 

předsednictva spolku. 

3)       O přijetí uchazeče za člena rozhoduje předsednictvo spolku 

na základě písemné přihlášky.  

4)       Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí předsednictva 

spolku o přijetí uchazeče za člena spolku. 

5)       Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením 

oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, doručením 

písemného oznámení předsednictva spolku na adresu člena,                 

o vyloučení člena na základě rozhodnutí předsednictva spolku, 

úmrtím člena či zánikem spolku. 

6)      Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí předsednictva 

spolku, že došlo ze strany člena k závaznému porušení členské 

povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu 

se stanovami, či cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré 

jméno spolku. 

7)   Spolek vede seznam členů spolku, který obsahuje základní 

informační data o každém členu spolku (jméno, příjmení, titul, 

adresu, spojení, profesní CV, funkci zastávající ve spolku). 

8)   Seznam členů není zpřístupněn. 

9)   Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na 

jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje  

 



 

 

o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 

10)  Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, 

kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí 

být z něho patrné, že je neúplný. 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti členů  

1)      Právem člena je: 

a)      podílet se aktivně na činnosti spolku, 

b)      obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy,  

připomínkami a stížnostmi k činnosti spolku, 

c)      volit a být volen do orgánů spolku,  

d)     kdykoli ze spolku vystoupit. 

2)      Povinností člena je: 

a)      dodržovat stanovy spolku, 

b)      svědomitě vykonávat povinnosti v souladu s cíli spolku, 

c)      respektovat rozhodnutí orgánů spolku, 

d) dodržovat pravidla daná Organizačním řádem spolku a dalšími 

vnitřními směrnicemi spolku. 

Čl. 5 

Čestné členství 

1) O udělení čestného členství rozhoduje Členská schůze na  



 

 

návrh některého člena spolku nebo Předsednictva spolku. Čestné 

členství může být uděleno členům spolku, kteří se významnou 

měrou zasloužili o naplňování účelu a poslání spolku. 

2) Čestné členství může Členská schůze spolku udělit na návrh 

Předsednictva také občanům České republiky nebo občanům jiných 

států Aliance, kteří se významnou měrou zasloužili o spolupráci a 

rozvoj vztahů se spolkem a aktivně podporovali jeho činnost. 

3) Členská schůze spolku může na návrh Předsednictva nebo 

členů spolku rozhodnout o tom, že se odstupujícímu Předsedovi 

uděluje titul Čestný předseda spolku. 

4) Osoby, kterým bylo uděleno čestné členství nebo čestný titul, 

mají právo účastnit se v příslušných orgánech spolku jednání spolku 

s hlasem poradním. 

Čl. 6 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou Členská schůze jako nejvyšší orgán spolku, 

Předseda spolku jako statutární orgán, První místopředseda spolku 

s právem zastupovat Předsedu, Místopředseda, Předsednictvo.  

 

 



 

 

1)      Členská schůze 

a)     je svolávána Předsedou nejméně jedenkrát za dvanáct 

měsíců, a to doručením pozvánky na elektronickou adresu 

každého člena spolku nebo může být svolána, požádá-li o to 

nadpoloviční většina řádných členů spolku, a to ve lhůtě do 

jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější, 

c)     vydává a schvaluje organizační předpisy a směrnice spolku     

a pravidla spolku včleněná do Organizačního řádu spolku, 

d)      projednává návrhy na změnu stanov, schvaluje změnu 

stanov, rozhoduje o zániku spolku, 

e)      projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,  

f)       schvaluje rozpočet (roční plán výdajů, příjmů), 

g)      schvaluje zprávu o hospodaření spolku za uplynulý kalen-

dářní rok, 

h)      v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem 

spolku, 

ch)    rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí 

požádá Předseda, 

i)     je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina 

všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů (každý člen má 

jeden hlas) přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

Předsedy,  

 



 

 

j)      volí Předsedu spolku a čtyři Místopředsedy spolku, tj. 

Předsednictvo spolku, 

k) není-li Členská schůze schopná usnášení, svolá ji Předseda do 

7 dnů od takového zasedání znovu. Termín náhradního zasedání 

členské schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 

týdnů po termínu řádného zasedání. Toto náhradní zasedání 

Členské schůze je vždy usnášeníschopné. 

l) ustanovuje v souladu s Organizačním řádem spolku Kontrolní 

komisi spolku a Rozhodčí komisi a volí předsedy a členy těchto 

komisí. 

m)  jednání Členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání 

vyhotoví předsedající zápis, který všichni členové obdrží 

elektronicky do 14 dnů po ukončení schůze. Pokud některý ze 

zúčastněných členů nesouhlasí se zněním zápisu, podá svoji 

námitku písemně do pěti dnů po obdržení zápisu, elektronicky 

na adresu Předsedy. 
 

2)     Předseda 

a)     je statutárním orgánem spolku,  

b)     jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje 

v záležitosti fungování spolku, 

c) schvaluje a svým podpisem stvrzuje /signuje/ veškerá 

rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších 

než 10 tisíc Kč z účtu či pokladny spolku. Převod či výběr 

finančních prostředků vyšších jak 30 tisíc Kč z účtu či pokladny 



 

 

spolku musí být písemně doloženo schválením a podepsáním 

Prvního místopředsedy spolku, 

d)     je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a 

do 7 dnů po zániku funkce Předsedy je předat Prvnímu 

místopředsedovi, a pokud to není možné, tak jinému 

Místopředsedovi či členu Předsednictva spolku, o čemž se musí 

vyhotovit písemný zápis.  

e)     předsednictví začíná dnem zvolením členskou schůzí do 

funkce,  

f)      funkční období je 5 let,  

g)      činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za 

spolek pokud Organizační řád nestanoví jinak, 

h) zřizuje a personálně obsazuje výkonné funkce, ustanovuje a 

pověřuje je plnou mocí k jednání jménem spolku v oblastech 

vymezených Organizačním řádem. 

ch)   Předsedovi přísluší: 

1.      navrhovat vnitřní předpisy spolku včetně Organizačního 

řádu, 

2.      vést seznam členů spolku, 

3.      spravovat majetek spolku pokud není Organizačním 

řádem stanoveno jinak. 

4.     svolávat a vést členskou schůzi nejméně jedenkrát za 

dvanáct měsíců, svolávat a vést předsednictvo, 

5.      podávat členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření.  



 

 

i)       Předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou 

schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením 

funkčního období. 

j) Předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů 

z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů 

souvisejících s činností spolku. 

 

3)   První místopředseda 

a)     zastupuje předsedu spolku v době jeho neschopnosti či 

nemožnosti vykonávat funkci. Po odstoupení, odvolání nebo 

úmrtí, či zániku mandátu Předsedy je statutárním orgánem 

spolku. 

b)      koordinuje činnost spolku a konkretizuje dílčí akce a 

činnosti na základě usnesení členské schůze. 
 

4)  Místopředseda  

a) koordinuje činnost spolku a konkretizuje dílčí akce a činnosti 

na základě usnesení členské schůze. 

b) dohlíží na činnost odborných sekcí. 
 

5)  Předsednictvo je pětičlenné: 

a) je tvořeno Předsedou, Prvním místopředsedou a třemi 

Místopředsedy pověřenými dohledem nad činnostmi 

odborných sekcí. 

b) řídí a koordinuje činnost spolku, volí předsedy odborných 

sekcí, stanovuje a schvaluje prioritní činnosti a akce v daném 

kalendářním roce. 



 

 

c) projednává a schvaluje vnitřní předpisy spolku včetně 

Organizačního řádu.  

 

Čl. 7 

Odborné sekce 

 

Předsednictvo vytváří odborné sekce zaměřené k předmětu činnosti a 

cílům spolku v souladu s účelem spolku dle Čl. 2 těchto Stanov spolku: 

1. Sekce osvěty a zpravodajství, 

2. Bezpečnostní a vojenská sekce, 

3. Sekce pro diplomatickou spolupráci, 

4. Organizační sekce. 

 

V čele sekcí stojí Místopředsedové spolku volení Předsednictvem.  

Podle aktuální potřeby mohou být dle Organizačního řádu spolku 

vytvořeny další pracovní sekce nebo skupiny pro dotyčnou 

problematiku. 

Česká atlantická komise má své stejnokroje a vojenské hodnosti. 
 

Čl. 8 

Úřad spolku 

 

Úřad spolku zajišťuje a administruje organizační a ekonomickou 

činnost spolku. V úřadu působí výkonný manažer, organizační 

tajemník a ekonom spolku, které jmenuje a řídí Předseda spolku. 



 

 

Čl. 9 

Hospodaření spolku 

Spolek je neziskovou organizací, jeho příjmy, které jsou tvořeny dary, 

granty, dotacemi spolu s výdaji, jsou plně zaměřeny na uskutečněná 

plnění cílů spolku v souladu s jeho hlavní činnosti podle těchto stanov. 

Spolek nerealizuje žádné formy zadlužení (např. úvěr, půjčka, či 

jakékoli jiné finanční závazky) 

 

1) Příjmy spolku 

Příjmy spolku tvoří: 

a) členský příspěvek členů spolku: 

- je stanoven ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze. Výše 

členského příspěvku se stanoví pevnou částkou na každý 

kalendářní rok.  

- členský příspěvek je hrazen v hotovosti do pokladny spolku, pokud 

není Organizačním řádem stanoveno jinak, nebo poukázán na účet 

spolku. 

- členský příspěvek je splatný k prvnímu dnu měsíce po jeho 

odsouhlasení členskou schůzí v příslušném kalendářním roce. 

- za evidenci a správu členských příspěvků dohlíží a odpovídá 

pověřený Místopředseda, pokud není Organizačním řádem 

stanoveno jinak. 



 

 

b) dary od fyzických či právnických osob 

- přijatým darem se rozumějí jakákoliv bezúplatně přijatá plnění 

ve prospěch spolku, a to jak finanční, tak věcná. 

- s dárcem bude vždy uzavřena darovací smlouva, popřípadě mu 

bude vydáno potvrzení o přijatém daru. 

 

c)  příjmy z dotací a grantů 

- za dohled nad dodržením grantových či dotačních podmínek, 

jakož provedení náležitého vyúčtování dotačního titulu, odpovídá 

vůči poskytovateli grantu či dotace Předseda spolku spolu 

s Místopředsedou spolku pověřeným dohledem nad příjmy spolku, 

pokud není Organizačním řádem stanoveno jinak. Obecné právní 

účinky a dopady způsobu nakládání s grantovými či dotačními 

prostředky vůči spolku jakožto právnické osobě tím nejsou dotčeny. 

 

2) Výdaje spolku  

Prostředky spolku budou vynakládány na účelové činnosti určené 

v čl. 2 Stanov spolku. 

 

3) Operativní zásady správy finančních prostředků 

a) Prostředky spolku budou vynakládány tak, aby nedocházelo 

k bezdůvodnému obohacení jednotlivých členů spolku. 



 

 

b) Odměna na základě příslušné smlouvy náleží osobám uvedeným 

v Organizačním řádu spolku ve výši, která bude odsouhlasena 

Předsednictvem spolku. Tím není dotčen nárok na úhradu 

odůvodněných a řádně prokázaných výdajů, pokud takové byly při 

výkonu funkce anebo v přímé souvislosti s aktivitami spolku 

vynaloženy (např. úhrada kancelářských potřeb, jízdné apod.). 

Posouzení a odsouhlasení tohoto případného nároku na úhradu 

vynaložených výdajů je v kompetenci Předsednictva. 

c) Orgány spolku jsou povinny při hospodaření s prostředky 

spolku dbát řádné péče, prostředky spravovat způsobem 

minimalizujícím náklady, resp. náklady vynakládat v míře 

nezbytně nutné k dosažení příslušného účelu. 

 

4) Informace o hospodaření 

a) Orgány spolku jsou povinny hospodařit transparentním          

a průkazným způsobem.  

b) Veškeré informace ohledně hospodaření spolku jsou průběžně 

předkládány na členské schůzi. 

c) Za organizační vedení spolku, vedení účetnictví spolku či 

vedení dalších činností stanovených a vymezených v Organizač-

ním řádu odpovídá Předseda spolku. 



 

 

d) Účetní závěrka a Zpráva o hospodaření se schvaluje na 

členské schůzi. 

 

5) Obsluha účtu, podpisová práva k účtu 

a) Finanční prostředky spolku jsou shromažďovány na běžném 

účtu, znějícím na jméno spolku. 

b) Za správu a náležitou evidenci peněz na účtu či v hotovosti 

dohlíží a odpovídá Předseda spolku spolu s pověřeným 

Místopředsedou spolku a pověřená osoba na základě plné moci.    

c) Nositeli podpisových práv k bankovnímu účtu je výhradně: 

    předseda spolku, 

    pověřený Místopředseda spolku a/nebo  

    na základě plné moci Předsedy spolku jím pověřená osoba. 

d) Nositel podpisového práva k bankovním účtům je oprávněn 

nakládat s prostředky tak, jak bylo schváleno Předsednictvem 

spolku a podle pravidel vymezených v Organizačním řádu.  

e) Zásady o hospodaření vymezené v Organizačním řádu, který 

je schválen Předsednictvem jsou závazným dokumentem pro 

všechny členy a orgány spolku 

   

Čl. 10 

Kontrolní a revizní komise 

 



 

 

1) Kontrolní a revizní komise má tři členy 

2) Členství v Kontrolní a revizní komisi není slučitelné 

s členstvím ve statutárním orgánu a v Předsednictvu spolku. 

3) Kontrolní a revizní komise dohlíží, jsou-lim záležitosti spolku 

řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se 

stanovami a právními předpisy. Zjistí-li Kontrolní a revizní 

komise nedostatky, upozorní na ně Předsedu spolku jako 

statutární orgán, jakož i Předsednictvo spolku. 

4) V rozsahu působnosti Kontrolní a revizní komise může její 

pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od 

členů dalších orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým 

záležitostem. 

5) Kontrolní a revizní komise je volena členskou schůzí na 

období 5 let. 

 

Čl. 11 

Zánik spolku 

1)      Spolek zaniká: 

a)      rozhodnutím členské schůze, 

b)     dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na 

základě rozhodnutí členské schůze, 

c)      pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů. 



 

 

2)      Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku 

spolku členská schůze. 

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

1)      Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

2)      Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být 

schváleny členskou schůzí. 

3)     Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní 

orgány s peticemi a žádostmi. 

4)      Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné 

právní předpisy. 

 

V Praze, dne 18. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Členství 
 

 

   Česká atlantická komise (dále jen ČAKO) není masovým spolkem, 

závislým na široké základně členů, nýbrž elitní výběrovou organizací 

plnící náročné úkoly, které jsou zakotveny ve stanovách ČAKO. 

   Z tohoto důvodu je nutný přísný výběr kandidátů na členství 

v ČAKO – jejich morální bezúhonnost, etická vyspělost (Gentlemen’s 

Agreement), mimořádná schopnost aktivity, pozitivní přístup 

k NATO, EU, AČR a ústavnímu řádu České republiky. 

 
§ 1. 

 Členství je možné pouze na doporučení člena ČAKO, který 

v minulosti prokázal výše uvedené kvality a tím také přebírá za 

kandidáta morální zodpovědnost. 

 

§ 2. 

   Kandidát musí předložit vlastní životopis, ze kterého jsou patrny 

jeho dosavadní zásluhy vůči našemu ústavnímu řádu, tak jako vůči 

NATO a EU. Dále se musí vyjádřit, proč se hlásí do ČAKO jako člen       

a jak hodlá být ČAKO v rámci stanov prospěšný. 

 



 

 

§ 3. 

   O členství ve spolku rozhoduje předsednictvo ČAKO většinovým 

hlasováním. Pakliže dojde k rovnosti hlasů, je rozhodující hlas            

a stanovisko předsedy ČAKO. 

 

§ 4. 

   Pakliže kandidát byl přijat, rozhoduje předseda ČAKO, do které 

sekce bude zařazen, a to podle jeho dosavadní činnosti, nadání         

a okruhu zájmů, které hodlá v ČAKO uskutečňovat.  

 

§ 5. 

   Aktivní členové AČR, záložníci a veteráni AČR, tak jako NATO, jsou 

po přijetí automaticky zařazováni do Sekce bezpečnostní a vojenské, 

pakliže předseda ČAKO neurčí jinak.  

 

§ 6. 

  O vyloučení člena z ČAKO rozhoduje předsednictvo ČAKO 

většinovým hlasováním. V případě jednoty hlasů rozhoduje hlas        

a stanovisko předsedy. 

 

§ 7. 

   Sekce ČAKO jsou vedeny jednotlivými místopředsedy ČAKO. Ve 

svém konání jsou podřízeny předsedovi ČAKO. 



 

 

Jednotlivé sekce předkládají předsedovi ČAKO výsledky své činnosti, 

a to prostřednictvím předsedů sekcí. 

  

§ 8. 

   Předseda ČAKO může jednotlivé sekce (dle potřeby) kdykoliv 

zaúkolovat, a to buď přímo či prostřednictvím tajemníka ČAKO. Má 

právo vyzvat příslušnou sekci k prezentaci vykonané, resp. 

nevykonané, činnosti. 

 

§ 9. 

   Neplacení členských příspěvků je považováno za porušení 

základních povinností člena a opakované neplacení vede k vojenské 

degradaci a ke ztrátě členství v ČAKO, a to i bez hlasování 

předsednictva. Vyloučení a degradace jsou oznamovány písemně 

předsedou ČAKO. 

 

Jan Berwid-Buquoy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vojenský řád  

 

   Česká atlantická komise (ČAKO) tímto stanovuje podmínky k nošení 

vlastních stejnokrojů a k tomu příslušných vojenských hodností, 

které nejsou totožné s oficiálními stejnokroji Armády České 

republiky, ani s jinými stejnokroji spojeneckých armád NATO, tak jako 

rovněž s armádami neutrálních států evropského kontinentu.  

    Nošení stejnokrojů ČAKO je povoleno pouze při mimořádných 

společenských událostech, reprezentaci ČAKO v zahraničí nebo při 

udělování vyznamenání, resp. čestných uznání. Povolení k prezentaci 

stejnokroje na veřejnosti vydává předseda ČAKO, případně předseda 

Sekce bezpečnostní a vojenské za souhlasu předsedy ČAKO. 

 

§ 1.  

Vzhled stejnokroje 

 

   Stejnokroj je barvy tmavě modré a skládá se ze saka, kalhot (v případě 

důstojnických hodností od poručíka – lampasy), bílé košile a čepice 

(důstojníci) nebo lodičky (poddůstojníci a mužstvo). Vycházkové boty 

jsou jednotné jak pro důstojníky, tak pro poddůstojníky, resp. mužstvo – 

černé vojenské polobotky. V létě jsou přípustné černé vojenské sandály. 

 



 

 

§ 2. 

Značení stejnokroje 

 

a) Horní, levá část rukávu saka je opatřena tmavě modrou 

podkovitou nášivkou (domovenka) s nápisem „Czech Atlantic 

Commission“ barvy stříbrné se stříbrným okrajem. Pod 

domovenkou je umístěn znak organizace. Okraje a nápis 

„NATO“ jsou umístěny v barvě stříbrné. 

b) Horní, pravá část rukávu saka je opatřena tmavě modrou 

podkovitou nášivkou (státní příslušnost) s nápisem „Czech 

Republic“ barvy stříbrné se stříbrným okrajem. Pod státní 

příslušností je umístěna nášivka české vlajky v oficiálních 

barvách trikolóry. 

c) Knoflíky jsou zlaté, opatřené zkratkou CAC.  

d) Levá klopa saka je značena klopovým odznakem „Czech 

Atlantic Commission“ (barva nápisu – zlatá, pozadí – modré). 

e) Kravata je modrá – opatřena klopovým odznakem, viz § 2d.    

f) Čepice je modrá opatřena zlatým lemováním a v horním štítu 

je umístěn zlatý reliéfní odznak s atlantickou růžicí ČAKO. 

g) Lodička je opatřena na levé špičce zlatým reliéfní odznakem s 

atlantickou růžicí ČAKO. 

 



 

 

§ 3.  

Dámská uniforma 

 

         Dámské příslušnice „Uniformovaného sboru ČAKO“ mohou 

nosit i pánské uniformy, ale pokrývka hlavy je dámská lodička. Jinak 

součástí dámské uniformy je sukně klasického střihu (nikoli „mini“)    

v tmavěmodré barvě. Boty musí být černé, vycházkové s nízkými 

podpatky. Uniformy nesmí být opatřeny žádným civilním zdobením, 

včetně náušnic.   

§ 4.  

Vojenská košile ČAKO 

 

   Je možno ji, např. v letní sezóně, nosit bez saka, musí však mít 

stejné organizační uspořádání jako vojenské sako ČAKO. Je tedy 

nutné, aby byla košile (ať s dlouhým, či krátkým rukávem), opatřena 

výložkami. Košile, která je nošena bez saka, může být buď bílá 

s tmavodrou kravatou opatřenou klopovým odznakem ČAKO nebo     

v tmavomodré barvě bez kravaty. 

 

§ 5. 

Vojenské hodnosti Uniformovaného sboru ČAKO 

 

a) Nižší poddůstojníci: svobodník (jeden stříbrný knoflíček), 



 

 

desátník (dva stříbrné knoflíčky), seržant (tři stříbrné knoflíčky). 

b) Vyšší poddůstojníci: rotný (jedna stříbrná, pěticípá hvězda), 

rotmistr (dvě stříbrné, pěticípé hvězdy) nadrotmistr (tři 

pěticípé hvězdy). 

c) Nižší důstojníci: podporučík (jedna zlatá, pěticípá hvězda) 

poručík (dvě zlaté, pěticípé hvězdy) nadporučík (tři zlaté, 

pěticípé hvězdy), kapitán (čtyři zlaté, pěticípé hvězdy). 

d) Vyšší důstojníci: major (zlatá kolejnička + jedna zlatá, pěticípá 

hvězda), podplukovník (zlatá kolejnička + dvě zlaté, pěticípé 

hvězdy), plukovník (zlatá kolejnička + tři zlaté, pěticípé 

hvězdy). 

e) Vrchní velitel: generál a předseda ČAKO (jedna velká zlatá 

pěticípá hvězda + zlatem orámovaná, lipové ratolesti na 

klopách, zlatý pás na rukávech). 

 

§ 6. 

 Hodnostní zařazení v Uniformovaném sboru ČAKO 

 

    Každý nový člen ČAKO začíná zásadně jako „vojín“. Pakliže se stane 

právoplatným členem ČAKO, určuje se jeho hodnost, jako jeho 

konečná hodnost v době služby v československé nebo české 

armádě (popř. armádě členských zemí NATO). Rovněž policejní 



 

 

hodnosti se započítávají jako hodnosti vojenské. Je možno rovněž 

uznat hodnosti armád (policejních sborů) neutrálních států 

evropského kontinentu. K tomu je možné připočítat dobu členství     

v ČAKO (žádost o povýšení je možné si podat vždy po jednom roku 

členství za mimořádné zásluhy) a rovněž dosažené vzdělání:  

Člen ČAKO, který doloží základní školní vzdělání, se stává automaticky 

svobodníkem, pakliže předseda ČAKO nerozhodne jinak. 

a) Člen ČAKO, který doloží výuční list se stává automaticky 

desátníkem, pakliže předseda ČAKO nerozhodne jinak.  

b) Člen ČAKO, který s úspěchem vykonává své povolání v době 

trvání minimálně pěti let, se stává automaticky seržantem, 

pakliže předseda ČAKO nerozhodne jinak. 

c) Člen ČAKO, který doloží maturitní vzdělání, se stává automaticky 

rotným, pakliže předseda ČAKO nerozhodne jinak. 

d) Člen ČAKO, který doloží výuční list + maturitní vzdělání, se 

stává automaticky rotmistrem, pakliže předseda ČAKO 

nerozhodne jinak. 

e) Člen ČAKO, vlastnící středoškolské vzdělání, úspěšně pracující ve 

veřejných službách nebo je prokazatelně úspěšným podnika-

telem po dobu minimálně pěti let, získává automaticky hodnost 

nadrotmistra, pakliže předseda ČAKO nerozhodne jinak. 

f) Člen ČAKO, který doloží vysokoškolské nebo universitní 



 

 

vzdělání na území České republiky stává se automaticky 

podporučíkem, pakliže předseda ČAKO nerozhodne jinak. 

g) Člen ČAKO, který doloží vysokoškolské nebo universitní 

vzdělání, získané na některé ze špičkových universit, resp. 

vysokých škol, získává automaticky hodnost poručíka, pakliže 

předseda ČAKO nerozhodne jinak.  

h) Členovi ČAKO, který získal doktorský akademický titul Dr. 

(tzn. JUDr., MUDr., PhDr. etc.) v tuzemsku nebo v zahraničí, je 

automaticky udělena hodnost nadporučíka, pakliže předseda 

ČAKO nerozhodne jinak.  

i) Člen ČAKO, který je nositelem vyšších akademických titulů (Ph.D., 

doc., prof.) a podobných akademických hodnost a prokazatelně 

pracoval ve vědeckých, resp. veřejných institucích, v tuzemsku 

nebo v zahraničí, minimálně po dobu pěti let, se uděluje hodnost 

kapitán, pakliže předseda ČAKO nerozhodne jinak. 

j) Člen ČAKO, který splňuje podmínky § 6 odst. „i“ a navíc může 

ještě svojí činnost doložit vědeckými publikacemi v tuzemsku 

i v zahraničí, získává hodnost major, pakliže předseda ČAKO 

nerozhodne jinak. 

k) Hodnosti podplukovník a plukovník jsou vysokými důstojnickými 

hodnostmi, které může člen ČAKO získat pouze oficiálním služeb-

ním povýšením a za mimořádné zásluhy a na základě jmenování 



 

 

předsedy ČAKO, zpravidla až po získání hodnosti „major“. 

l) Předseda Sekce vojenské a bezpečnostní v hodnosti 

plukovníka ČAKO je velitelem Uniformovaného sboru ČAKO 

přímo podřízeným vrchnímu veliteli Uniformovaného sboru 

ČAKO, kterým je předseda a generál ČAKO. 

 

§ 7.  

Udělování a zbavení hodností 

 

a) Všechny druhy hodností uděluje předseda ČAKO (generál 

Uniformovaného sboru ČAKO) po konzultaci s předsedou 

Sekce bezpečnostní a vojenské. 

b) Hodnosti jsou zpravidla propůjčovány.  

c) O degradaci rozhoduje předseda ČAKO.  

d) Předseda ČAKO se po zvolení předsedou automaticky stává 

generálem Uniformovaného sboru ČAKO. 

 

§ 8.  

Prezentace hodností na stejnokroji 

 

a) Vojenská hodnost člena ČAKO musí být viditelná na pravé 

straně saka kompetentní nášivkou. Na levé straně saka se musí 



 

 

nacházet jméno nositele stejnokroje. Prezentace hodnosti je 

rovněž nutné umístit na čepici, resp. lodičku. 

b) V případě bojového dresu (tzv. „maskáče“) je rovněž umístěna 

hodnost nositele na pravé straně a jméno nositele na levé straně. 

c)  Při použití „maskáčů“ jsou čepice a lodičky nahrazeny 

tmavomodrým baretem s odznakem růžice ČAKO. 

d) Nošení helmy a její úprava v případě doplňku k „maskáčům“ je 

povolena pouze v případě vojenských cvičení a řídí se předpisy 

Armády nebo Policie České republiky. 

e) Při slavnostních a pietních akcích je oblékání „maskáčů“ zásadně 

výjimečné a je povoleno pouze tehdy, když k tomu dá 

předseda Sekce Bezpečnostní a vojenské svolení.  

 

§ 9. 

Nošení zbraní 

 

Uniformovaný sbor České atlantické komise (AČAK) není ozbrojenou 

složkou na území České republiky a její členové bez platného 

zbrojního průkazu nesmí nosit a vlastnit zbraně, ke kterým je takové 

povolení podmínkou. 

 

 



 

 

§ 10. 

Ustanovení závěrečná 

 

Uniformovaný sbor České atlantické komise není uzavřenou entitou 

a je otevřen k jakékoliv konstruktivní spolupráci s orgány Armády 

České republiky, tak jako orgány Policie České republiky. Totéž platí i 

pro členské státy NATO a Evropské unie. Slogan ČAKO, tak jako AČAK 

je:  Sloužíme vlasti – sloužíme Evropě (Nos patriae servamus – 

Europae servamus). 

 

Jan Berwid-Buquoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Organizační struktura 

 

Předsednictvo České atlantické komise: 

Předseda a generál ČAKO: Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., 

O.C.M., Dr. h. c. 

místopředseda a plukovník ČAKO: Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy 

místopředseda a plukovník ČAKO: Mgr. Svatopluk Haugwitz 

místopředseda a plukovník ČAKO: pplk. v. v. Ing. Miroslav Tlamicha 

místopředseda ČAKO: pplk. v. v. Dr. Miroslav Fehér 

 

Výkonný tajemník a major ČAKO: Jaroslav Prošek, BBA, MBA 

Šéfredaktor Czech Atlantic Forum: Dr. Miroslav Fehér 

 

Česká atlantická komise pracuje ve 4 sekcích: 

Sekce diplomatické spolupráce – předseda sekce Mgr. Svatopluk 
Haugwitz, 

Sekce bezpečnostní a vojenská – předseda sekce pplk. v z. Ing. 
Miroslav Tlamicha, 

Sekce osvěty a zpravodajství – předseda sekce Dr. et Dr. Jan 
Berwid-Buquoy. 

Sekce organizační – předseda sekce pplk. v. v. Dr. Miroslav Fehér. 

 



 

 

Poradní sbor předsedy ČAKO: 
pplk. PhDr. et Mgr. Pavel Hájek pro oblast bezpečnostní (Policie       
a bezpečnostní služby) 
JUDr. Jitka Lenková pro oblast juristickou a organizační 
pplk. Petr Mrázek pro oblast vojenství 
plk. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. pro oblast akademickou 
Hans Weber, MSc, MBA pro oblast diplomacie 
Jaroslav Prošek, BBA, MBA, koordinátor Poradního sboru předsedy 
ČAKO 

 

Čestní členové České atlantické komise 

Zbyněk ČEŘOVSKÝ 

Jiří HÝBNER in memoriam 

Eduard MAREK 

Karel PEZL 

Karel SCHWARZENBERG 

Jiří ŠTĚPANOVSKÝ in memoriam 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Publikační a vydavatelská činnost 
 

 

 
 

ISBN 80-85864-36-3 
Vydala Česká atlantická, komise 
v edičním oddělení Ústavu 
mezinárodních vztahů, Praha 
1997 
Sborník dokumentů sestavil 
Dobroslav Matějka 

 
 
 

ISBN 80-85864-47-9 
Vydala Česká atlantická, komise 
v edičním oddělení Ústavu meziná-
rodních vztahů, Praha 1998 
Autoři příspěvků: 
Madeleine K. Albrightová, 
Jaroslav Šedivý, Jaromír Novotný, 
Karel Pezl, Antonín Svěrák, Libor 
Lukášek a Jan Eichler. Sborník 
sestavil Dobroslav Matějka 



 

 

 

 

 

ISBN 80-85864-82-7 
Vydala Česká atlantická, 
komise v edičním oddělení 
Ústavu mezinárodních vztahů, 
Praha 2000 
Autoři příspěvků: 
Otto Pick, Karel Pezl, Jaromír 
Novotný, Jiří Pisklák, Miloš 
Balabán, Pavel Bílek a Jan 
Vondrouš 
Sborník sestavil Dobroslav 
Matějka 
 

Od roku 2019 vydává Česká 
atlantická komise pravidelný 
čtvrtletník CZECH ATLANTIC 
FORUM  registrovaný 
Ministerstvem kultury pod 
číslem E 23470, ISSN 2571-
3779 v nákladu 1.000 kusů 
výtisků, distribuovaný do 
všech krajských knihoven        
a na ministerstva České 
republiky 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Čtvrtletník vydávaný v tištěné 
a elektronické podobě 

představuje informační, 
osvětovou a expertní 

platformu ozřejmující činnost 
ČAKO a současně diskutující 
zásadní bezpečnostní otázky 

České republiky.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Činnost v obrazech 
 

 

 

 

ANZAC DAY, Berlín 2018 

 

REMEMBRANCE DAY, Berlín 2018 
(zcela vpravo britský velvyslanec v SRN, Sir Sebastian Wood) 



 

 

 

Delegace ČAKO ve světoznámé “FLORIDA EISCAFÉ“  
(Zmrzlinová kavárna Florida) při místní specialitě  
„Spaghetti Eis“ (špagetová zmrzlina), Berlín 2018 

 

 

Delegace ČAKO, spolu s veterány Britské královské vojenské policie 
(GSU), položila věnce k památníku popravených československých 

důstojníků v letech 1938 - 1945, Berlín-Plötzensee 2018 
 



 

 

 

Bývalá Československá vojenská mise v Západním Berlíně (1946 – 
1990). Pietní akt na památku obětí komunistické perzekuce 

generálů Františka Hrabčíka (1894 – 1967) a Václava Palečka (1901 
– 1970) za účasti amerických a britských vojenských veteránů, 

Berlín 2018 
 

 

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy se svým bývalým šéfem, velitelem 
GSU (British Royal Military Police), Heinzem Radtke, Chief Super-
intendant, ve „Smuts Barracks“ (Smutsovy kasárna), Berlin 2018 



 

 

 
 

Ulice generálmajora Aloise Lišky, osvoboditele francouzského 
přístavu Dunkerque (Commandant la Brigade Blindée 

Tcheécoslovaque Libération de Dunkerque – 9 Mai 1945) 
 
 

 
 

Vrchní velitel Československé obrněné brigády, generál Alois Liška 
(vpravo) s britským generálem Sirem Bernardem Montgomerym 

(Normandie 1944) 



 

 

 
 

Jednotky Československé obrněné brigády, osvobozují důležitý 
francouzský přístav Dunkerque (9. 5. 1945), severní Francie 1945 

 

 
 

Předseda GSU (British Royal Military Police), Gerhard Zellmer, 
předává předsedovi Sekce Bezpečnosti a vojenství ČAKO, pplk. v. v. 
Ing. Miroslavu Tlamichovi, pamětní emblém GSU-Kameradschaft, 

Praha 2018 



 

 

 
 

ČAKO, půlnoční vánoční mše v zámeckém kostele barokního zámku 
Měšice sloužená k poctě „Příslušníků československých 

ozbrojených sil západní fronty, kteří se po roce 1948 stali obětmi 
komunistické justice“. 

Zleva doprava: 
„Duchovní otec ČAKO“ českobratrský farář Ondřej Soběslavský, 
britský farář Anglikánské církve, reverend Nathanial a Dr. et Dr. 

Jan Berwid-Buquoy, barokní zámek Tábor-Měšice, 2018 
 



 

 

 
 

Anzac Day, British War Cemetery, 25. duben, Berlín 2019 

 

 

„Měšické fórum, ČAKO 2019“ za účasti britské GSU-Berlín, 
německého Bundeswehru a US-Army, barokní zámek Tábor-

Měšice 2019. Druhý zprava doc. Pavel Bílek, předseda a generál 
ČAKO. 



 

 

 

Položení kytic k hrobům padlých československých letců britské 
RAF (1940 – 1945) na největším britském hřbitově v SRN 

v Reichswaldu. 
Delegace ČAKO zleva doprava: Miloš Tureček, Evžen Berwid,     

pplk. v. v. Ing. Miroslav Tlamicha, Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy               
a „duchovní otec“ ČAKO, polní kurát Ondřej Soběslavský,  

Spolková republika Německo 2019 
 

 

 
 

„Mezinárodní střelecký trénink vojenských veteránů“, střelnice 
Borek u Českých Budějovic 2019 



 

 

  
 

Předseda a generál ČAKO, Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., 
O.C.M., Dr.h.c., přednesl v „Rytířském sále“ barokního zámku 

v Měšicích přednášku na téma „Euroatlantická civilizace 
v proměnách času (evropská bezpečnost“, Tábor-Měšice 2019 

 
 

 
 

V „Rytířském sálu“ na barokním zámku v Měšicích také přednášel 
bývalý poslanec Evropského parlamentu a předseda Právního 

výboru EP, Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. (vpravo v civilu) 
na téma „Posílení kybernetické bezpečnosti a užší spolupráce 

s NATO“. Barokní zámek Tábor-Měšice 2019 



 

 

 
 

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy, při pietním projevu na počest 
padlých příslušníků Československé obrněné brigády (1944 – 1945) 

na britském vojenském hřbitově v Adinkerke, Belgie 2019 
 
 

 
 

Hlavní katafalk Britského válečného hřbitova v Bayeux (Francie). 
Předseda Spolku přátel Izraele, Zbyněk Passer, při projevu o účasti 

československých vojáků (Československá obrněná brigáda) 
židovského původu při osvobozování severní Francie a jižní Belgie, 
tak jako osvobození důležitého francouzského přístavu Dunkerque 

od německých okupačních jednotek v květnu 1945.  
Čest jejich památce! 



 

 

 
 

Britský válečný hřbitov v Bayeux (Francie). Delegace ČAKO položila 
květiny k hrobům padlých vojáků Československé obrněné brigády, 
která 1944 – 1945, pod vedením generála Aloise Lišky, osvobozovala 

severní Francii a jižní Belgii. Zleva: Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy, 
předseda Spolku přátel Izraele – Zbyněk Passer, vedoucí vojenské 

delegace ČAKO, Ing. Miroslav Tlamicha a fotoredaktorka 
čtvrtletníku ČAKO Zdenka Pustayová, Normandie 2019 

 

 
 

Náš diplomatický zástupce, Carsten Schanz, na British War Cemetry 
v bývalém Západním Berlíně s americkým seržantem US-Army, 

Lotharem Kurziusem, Remembrance Day, Berlín 2019 



 

 

 
 

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy, při setkání s kandidátem na úřad 
prezidenta České republiky (2018) a senátorem, Prof. Ing. Jiřím 

Drahošem, DrSc., dr.h.c. mult., České Budějovice 2019 
 

 
 

Pamětní deska přesného místa vylodění Československé obrněné 
brigády (ČSOB) v Arromanches-les-Bains ve dnech 31. 8. – 8. 9. 

1944. Proč byla pamětní deska instalována až v roce 2019, zůstává 
záhadou. Na místo vylodění ČSOB položila delegace ČAKO květiny. 
Zleva: Evžen Berwid, Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy, Ing. Miroslav 

Tlamicha a vedoucí vojenské delegace ČAKO, Zbyněk Passer 
(Předseda Spolku přátel Izraele), Normandie 2019. 

 



 

 

 
 

70. výročí NATO. Pomník (NATO Memorial Federation), 

Fréthun, severní Francie 2019 
 

 
 

70. výročí NATO.  

Češi vzdávají hold památníku NATO Memorial, který byl 
vybudován na počest padlým vojákům v zahraničních misích 

NATO. 
Zleva: pplk. v. v. a vedoucí vojenské delegace ČAKO, Ing. Miroslav 

Tlamicha, plukovník Jaroslav Sejpka, vojenský atašé při 
Velvyslanectví České republiky v Paříži a Dr. et Dr. Jan Berwid-

Buquoy, vedoucí delegace ČAKO při operaci „Pochody k náhrobním 
štítům - Normandie 2019“, Fréthun, severní Francie 2019 



 

 

 
 

Delegace ČAKO s prezidentem Pamětní federace NATO, Willi 
Bretonem (uprostřed v civilu), Fréthun, severní Francie 2019 

 

 
 

Vojenský atašé Velvyslanectví České republiky v Paříži, plukovník 
Jaroslav Sejpka se svou chotí a členové delegace ČAKO, Dr. et Dr. 

Jan Berwid-Buquoy a Ing. Miroslav Tlamicha, jsou připraveni 
položit květiny k památníku NATO Memorial. 

 Severní Francie, Fréthun 2019. 



 

 

 
 

Delegace ČAKO ve francouzském přístavu Dunkerque, v ulici 
generála Aloise Lišky. Zleva: Evžen Berwid, Ing. Miroslav Tlamicha, 
Zbyněk Passer, Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy a Ondřej Soběslavský  

Dunkerque, severní Francie 2019 
 

 

Delegace ČAKO s australskou velvyslankyní v SRN Lady Lynette 
Woodovou, British War Cemetery, „Anzac Day“, Berlín 2018 



 

 

 

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy (uprostřed) si podává ruku s britským 
velvyslancem v SRN, Sirem Sebastianem Woodem. Vpravo od nich 

stojí britský vojenský atašé, generál Rob Ryder, Ing. Miroslav 
Tlamicha a doc. Pavel Bílek, předseda ČAKO. 

Shromáždění se skládá z delegace ČAKO a veteránů vojenské 
britské královské policie GSU 

„Remembrance Day“, British War Cemetery, Berlín 2018 
 
 

Delegace ČAKO s australským vojenským atašé v SRN, kapitánem 
námořnictva, Brettem Chandlerem British War Cemetery, „Anzac 

Day“, Berlín 2018 



 

 

 

Delegace ČAKO položila věnec k pomníku obětem Berlínské zdi. 
Nápis: „Obětem Berlínské zdi, 13. srpen 1961“, bývalý Západní 

Berlín 2019 
 

 
 

Hlavní katafalk britského válečného hřbitova v Bayeux a nápisem 
„Jejich jména budou žít věčně“. 

Delegace ČAKO zleva: Předseda Spolku přátel Izraele, Zbyněk 
Passer, evangelický farář Ondřej Soběslavský, Dr. et Dr. Jan 

Berwid-Buquoy, vedoucí vojenské delegace pplk. v. v. Ing. Miroslav 
Tlamicha a Evžen Berwid.   
Francie, Normandie 2019 



 

 

 

 

Před hlavním vchodem barokního zámku Chateau de Vaulavile v 
Tour-en-Bassin v Normandii (Calvados). Členové delegace ČAKO 

zleva: evangelický kněz Ondřej Soběslavský, Evžen Berwid, 
majitelka zámku Chateau de Vaulavile, markýza Madame M. H. 
Corblet-Milan, Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy a vedoucí vojenské 

delegace ČAKO, pplk. v. v. Ing. Miroslav Tlamicha. 
Po 31. 8. 1944 byly dvě československé jednotky přechodně 

ubytovány v okolí Tour-en-Bassin (stanový tábor) a poté přesunuty 
do Falaise (Transit Camp 60), obce Epaney, Fontaine a Le Breuill. 

Dá se prokazatelně říci, že tyto prostory, včetně barokního zámku 
Chateau Vaulavile, ve dnech 31. 8. - 11. 9 1944, obsadily 

československé branné síly. 
 

Barokní zámek Chateau de Vaulavile v Tour-en-Bessin v Normandii 
(Calvados). 

Zámek byl postaven v 18. století rodem hrabat Corbletů. Po 
obsazení Francie německými nacistickými jednotkami v roce 1940 
museli Corbletové vydat objekt německé vojenské správě a bylo 
zde instalováno německé vojenské velitelství pro oblast Bayeux. 

 



 

 

 

Odhalení Památníku ANZAC DAY Českou atlantickou komisí dne 

23. 11. 2019 v zámeckém parku Tábor-Měšice. Jde o spojeneckou 

upomínku obětem válečných konfliktů státního násilí a totalitních 

režimů. Představitelé ČAKO doc. Pavel Bílek (předseda) a Ing. 

Miroslav Tlamicha (místopředseda). 
 

 

Hosté shromáždění při odhalení Památníku ANZAC DAY 

    



 

 

Autoři publikace: 
 

 

 
 

Předseda a generál ČAKO,  
Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., Dr.h.c. 

 

 

 1. místopředseda a plukovník ČAKO,  

Dr. et Dr. Jan BERWID-BUQUOY 



 

 

 
Barokní zámek Tábor-Měšice 

Hlavní sídlo České atlantické komise,  
Chýnovská 1/67, 391 56 Tábor, Česká republika  

HQ of the Czech Atlantic Commission,  
Chýnovská 1/67, 391 56 Tábor, South Bohemia, Czech Republic 

Siège de la Commission atlantique tchèque,  
Chýnovská 1/67, 391 56 Tábor, Bohême du Sud, République tchèque 

 

 

 

 

    


