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Dobrý den. 

Po předchozí návštěvě ,konzultaci a telefonické poradě s Vámi ,dovoluji si požádat Vás o 

vyjádření k nekonečně a ryze  účelově vyvolávanému " problému". 

Vrátím se k počátku, kdy spolupráce na knize "TOP SECRET" (autor : plk. Ing. Jiří Dufek),kdy 

jsme se rozhodli v rámci vydání knihy ocenit příslušníky v.ú.7374 Holešov sadou pamětních 

medailí. 

Symbolika použitá mnou  na návrh medaile ,tedy lebka v baretu a útočným nožem V0-07 v 

čelistech byla s mým souhlasem využita i na obálce výše zmíněné knihy. 

Než jsem přistoupil k tvorbě návrhu a uvažoval o použití symbolu lebky oslovil jsem postupně 

soudního znalce ,specialistu na extrémismus, který pro SKPV a soudy  vypracoval mnoho 

posudků týkajících se zakázané symboliky atp. Po té jsem oslovil Vaše kolegy ,příslušníky 

Vojenské Policie, kteří se mi vyslovili, stejně jako soudní znalec k mnou zamýšlenému návrhu a 

symbolice lebky jako takové. 

Mimo jiné jsem se dozvěděl ,že od stejné tématiky zamýšlené na nášivky uniforem před časem 

upustil Chrudimský útvar a to ne snad proto, že by byla jakýmkoli způsobem protizákonná ale z 

obav, že by se použití takového typu nášivek mohlo někomu znelíbit a mohl by dobrý úmysl 

obrátit ve zlý a proti autorům atd.  

Při vědomí toho ,že je vše v pořádku a po prostudování různých typů nášivek, znaků a odznaků 

armád NATO ,kdy jsem našel symbol lebky v různých variantách použitý mnohokrát ať už u 

speciálních jednotek, letectva nebo námořních jednotek jsem tedy návrh dokončil a následně byl 

použit na obálce knihy, bylo vyrobeno 20ks pamětních záslužných medailí a sada nášivek pro 

bývalé příslušníky v.ú.7374.(viz. fotopříloha) 

Po realizaci se ze strany jednoho konkrétního pána snesla smršť nenávistných a štvavých mailů 

především na předsednictvo Klubu Výsadkových Veteránů Holešov,který svým způsobem 

projekt zaštítil a v druhé vlně na autora knihy. 

Co se týče odezvy u bývalých  příslušníků v.ú.7374 Holešov ,byla velmi pozitivní. 

 Pan Ing. Dufek mne průběžně informoval o výhružkách tohoto kverulanta, který je dnes již 

bývalým členem Holešovského KVV a zřejmě z pocitu nějaké osobní frustrace, komplexů, 

nedocenění vlastní osoby a potřeby vyřídit si s okolím své osobní účty, začal šířit zprávy v tom 

smyslu, že pan Dufek použil na obálce fašistickou symboliku, KVV Holešov to prý podporuje a 

tím se stává spoluviníkem při propagaci nacistických symbolů, výhružky trestním oznámením 

atd. 

Tlaku tohoto člověka ,snad z obav o politickou kariéru podlehli i někteří zastupitelé ze Zlínského 

hejtmanství, kdy bylo následně doporučováno bývalým příslušníkům v.ú.7374 aby raději nášivky 

na slavnostech nenosili. 

Jelikož jsem chtěl celou situaci uklidnit, znovu jsem kontaktoval jak znalce na tuto problematiku 

tak i  vyšetřovatele VP a vyšetřovatele se zaměřením na extrémismus a jeho projevy na Krajské 

zprávě  SKPV hl. m. Prahy . Znovu jsem byl ve všech třech případech ujištěn , že v tomto případě 

nic nezákonného nepropagujeme a ničím se ani okrajově nedotýkáme nacistické symboliky. 

Vzhledem k tomu že zmíněný pán ,který neustával ve svých výpadech a výhružkách ve svých 

posledních mailech zmínil i Váš historický ústav jako další terč svých útoků vůči autorům knihy 

http://mjr.mgr.josef/
mailto:muzeum@army.cz


a KVV Holešov , chci Vás jako autoritu požádat o souhrnné vyjádření k tématu námi použité 

symboliky na obalu knihy ,medailích a nášivkách. V čem odporuje platným zákonům ČR, co 

konkrétně propaguje a zda (jak je nově nyní oním člověkem zcela scestně tvrzeno) porušujeme 

autorská práva VHÚ .....?Zda již tato symbolika byla v minulosti v ČSLA či AČR v nějaké formě 

užita atd. 

Omlouvám se ,že Vás tímto uměle tvořeným a udržovaným problémem obtěžuji a vytrhuji z jiné, 

jistě důležitější práce. 

Děkuji za vaše vyjádření 

Otakar Peschl 

 
 


