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Vojenská historie - sdělení

VaŠe Žádost adresovaná ministru obrany CR nám by|a Kancelďí minisrra obran; ČR
postoupena k přímému vyŤizen| Ve Vaší Žádosti se odkazujete na zákon č' 106/1999 sb., o
svobodném přístupu k informacím, na který nemůŽeme reflektovat v plném rozsahu, neboť se
na Vaši Žádost vztahují ustanovení zákona č' 49912004 Sb., o archivnictví a spisové sluŽbě a o
změně některých zákonů, ve znění zékona č.25012014 Sb., jež obsahují komplexní úpravu
nahlíŽení do archiválií. Vzhledem k soukromé povaze Vaší žádosti je navíc vyhledávání
informací pracovníky VÚA-VHA Praha zpoplatněno (viz www.vu up,uhu.".' badatelský řád,
ceník sluŽeb), a proto doporučujeme případné vlastní studium. Dostupné inventaře isou
vystaveny na výše uvedených webových stránkách.

K Vašim dotazům Vám sdělujeme následující: První otázku,"V čem spočívalo větší kdinství
velitele Antonína Stachovského., (velitele 1 . ýsadkové průzkumné roty Luštěnice)
nedokáŽeme vůbec zodpovědět. Navíc tento dotaz ani nespadá do kompetence Vojenského
ústředního archivu, ale Vojenského historického ústavu Praha (U Památníku 2. 130 05 Praha
3). Vzhledem k faktu' Že A. Stachovského oceňovalo město Havlíčkův Brod. obrat'te se se
svým dotazem na tamní Zastupitelstvo.

I kdyŽ v rámci fondů a sbíIek VÚA-VHA Praha nemáme k dispozici fond 33. tankového
p|uku dislokoraného v Přás|avicích l|ond je uloŽen ve Vt A-Správním archiru AČR
v olomouci, náměstí Republiky 4'77| 01 olomouc), v rámci naší badatelské činnosti se nám
podďilo zjistit, že velitelem pluku v slpnu 1968 byl mjr. Ing. Josef Lízal, absolvent
Tankovóho učiliště Klementa Gottwalda ve Vyškově z roku 1953 a Vojenské akademie
Antonína Zápotockého v Bmě z roku 1966. Velení přáslavického pluku se ujal v lednu 1968 a
v květnu následujícího roku dosáhl hodnosti podplukovníka. Z ve|eni pluku byl odvolán v
únoru 1970 a následně slouŽil v řadové funkci na velitelství 4. armády v Písku. Za postoje
projevené v souvislosti s 21. srpnem 1968 byl jako nevyhovující v březnu 1972 propuštěn z
armády. Následně pracoval coby technik a vedoucí dopravního střediska v JZD Slušovice. Do
sluŽebního poměru byl v rámcí rehabilitací opětně přijat v dubnu 1990, kdy se současně stal
plukovníkem. Nejprve zastával funkci náčelníka okesní vojenské správy ve Z\íně a od dubna
1991 působil jako zástupce rektora pro vojenskou činnost na Vojenské akademii v Bmě. Do
starobního důchodu odešel po dovršení věku 60 let na sklonku listopadu 1993. Bližší



inÍbrmace by se mohly nacházet vjeho osobním spisu, uloženém ve VUA-Správním archivu
AČR v olomouci. Avšak studium ve správních archivech je omezeno zákonem. Podte $ ó8
odstavec 2 zákota č. 49912004 Sb.' o archivnictví a spisové službě platí pro nahlížení správní
řád, podle kterého bychom Vám zpřístupnili poŽadované písemnosti pouze tehdy' pokud by
obsahovaly informace o Vaší osobě. ProtoŽe tomu tak není, nevzniká Vám právní narok na
studium těchto písemností. .ohledně údajného incidentu vroce 1968 v Přáslavicích se
případně můžete obrátit na Uřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nebo na
Ustav pro studium totalitních režimů.

Vašemu třetímu dotazu zda učil Vemer na Vojenské akademii nelze vyhovět, neboť jste
neuvedl jméno, popřípadě datum narození, aby se vůbec daly verifikovat údaje' Přislušný
|ond bjrale vojenské akademie je navíc rovněŽ uloŽen \ rámci VUA-Sprárniho archiw AČR
v Olomouci.

Na poslední otázku, ,,zda byl v Kolodějích internační tábor vyšetřovaných manŽelek
komunistů po okupaci 1968.., sdělujeme, že zárnek byl od roku 1955 v držení úřadu vlády a i
předchozím období 1947-1955 patřil tehdejšímu Ministerstvu 'vnitra. Proto náš archiv nemá
žádné písemnosti, které by Vaši domněnku potvrzovaly.

Pro úplnost dodáváme, Že například v rejstřících archivního fondu Vojenská kancelrář
prezidenta republiky z let 1945-19]1 nebyly vyhledány žádné odkazy na výše uvedené jméno
Vemer, popřípadě na další Vámi uváděnájména nap. Antonín Stachovský.
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