
Vážený pane Peschle, 
k Vašemu dotazu Vám mohu sdělit následující: 
 
ad 1. 
z pohledu vojenských tradic a symboliky znak, který jste užil na knize, nášivce a pamětním odznaku 
(medaili) je znakem umělým, který nemá žádné spojení se symbolikou 7. výsadkového pluku 
 
ad. 2 
jediným symbolem, který po celou dobu 7. výsadkový pluk užíval byla bojová zástava vz. 52, z tohoto 
symbolu se na dotčeném znaku nevyskytuje žádný prvek z tohoto standardního symbolu útvarů bývalé 
ČSLA, který by požíval ochrany zvlášními právními předpisy (autorský zákom a pod.). Z tohoto důvodu 
nejsou práva Vojenského historického ústavu a potažmo MO ČR nijak dotčena 
 
ad 3. 
tvar lebky, která je užita na knize, nášivce a pamětním odznaku (medaili), je naprosto odlišný od symbolu 
umrlčí lebky, užívaného nacistickými SS (tzv. Totenkopf, Totenschaedel), jedná se o čistě generické 
zobrazení. Nicméně Komise vojenských tradic a symboliky není v postavení, kdy by mohla hodnotit 
případné porušení zákonů České republiky 
 
ad. 4 
symbolika lebky je užita i v československé vojenské symbolice, ve znaku, na pamětním odznaku a na 
bojovém praporu Úderného praporu čs. legií na Rusi. Úderníci bojovali pod tímto symbolem za svobodné 
Československo. Tento motiv vycházel ze symbolů pro úderné jednotky ruské armády, kde znamenal 
opovržení smrtí a schopnost obětovat i vlastní život při splnění úkolu. Dále byl a nadále je tento symbol 

hojně využíván ve vojenské symbolice po celém světě. Například ve francouzské - letec Charles Eugene 

Jules Marie Nungesser, britské - Queen Royal Lancers (využíván dodnes), rakousko-uherské - úderné 

prapory a německé - 17. braunschweigský pluk husarů, letec Georg von Hantelmann, polský Divizion 

husarow smierti a pod. Je užíván jako oficiální a neoficiální symbol pro elitní jednotky (Rangers, Special 

Forces, SEAL atp.) 

 

 

Na podobný dotaz a ve stejném duchu, jsem odpovídal JUDr. Chmelíkovi již 30. září 2014.  

 

Přeji Vám hezký den a doufám, že Vám tato odpověď pomůže. 
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