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Sdružení válečných veteránů České republiky 

 
Anotace 
 
Sdružování veteránů zahraničních vojenských misí v rámci České republiky není tématem 
příliš známým. Příspěvek si klade za cíl tento deficit alespoň základním způsobem 
překlenout. 
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Summary 
 
Association(s) related to the Czech Republic‘s veterans of foreign military missions is not  
a very publicly known topic. The aim of this study is to bridge this deficit at least in a basic 
way. 
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Úvod 
 
 Tématem této seminární práce je Sdružení válečných veteránů České republiky. Cílem 
práce je popsat historii a důvody vzniku Sdružení válečných veteránů České republiky. Tento 
spolek v povědomí veřejnosti není úplně známý, přestože o něm mnozí lidé ví. Alespoň  
o jeho existenci, jelikož tyto spolky bývalých, či současných vojáků fungují po celém světě. 
Členy tohoto klubu nemusí zákonitě být pouze válečný veterán, či  voják, který již není  
v aktivní službě, ale i vojáci ve službě. Veškeré aktivity tohoto sdružení podléhá zákonu  
č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.  
 

Co je Sdružení válečných veteránů České republiky? 
 
 Spolek Sdružení válečných veteránů České republiky byl založen v roce 1993 
příslušníky Československé samostatné protichemické jednotky, účastníky osvobozovací 
operace Pouštní štít a Pouštní bouře v Perském zálivu 1990-1991.  
 Členy tohoto spolku jsou váleční veteráni, vojáci v aktivní i mimo aktivní službu. Patři 
sem muži i ženy, kteří byli příslušníky československých jednotek (od roku 1993 však českých 
a slovenských). Členové a účastníci zahraničních misí, které byly pod velením Organizace 
spojených národů, Severoatlantické aliance či Organizace pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě. Od roku 1991, tedy od osvobozovacích misí Pouští štít a Pouštní bouře, se 
zahraničních misí zúčastnilo přibližně okolo 15 000 vojáků. Z tohoto celkového počtu se asi 
1400 členy Sdružení válečných veteránů České republiky, dnes již převážně vojáků v záloze. 
 

Hlavní cíle organizace 
 
 Základním cílem této organizace je především sociální zajištění a podpora válečných 
veteránů. Další činností tohoto spolku je začlenění válečných veteránů na trhu práce po 
odchodu z aktivní vojenské činnosti do zálohy a snaha vytváření pracovních příležitostí. Další 
velkou skupinou cílů této organizace je zlepšování povědomí obyvatelstva o důležitosti  
a významu účasti v mezinárodní spolupráci a účasti České republiky na operacích Organizace 
spojených národů, Severoatlantické aliance či Organizace pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě.  
 

Aktivity pro dosažení cílů 
 
 Pro zlepšení zájmu a péče o válečné veterány napomáhá účast na setkáních  
a besedách. Ty spolek organizuje na všech úrovních, jak krajské, tak obecní, ale probíhají 
setkání i s představiteli veřejné správy a samosprávy, s pracovníky ministerstva obrany, 
ministerstva práce a sociálních věcí.  
 Další činností je medializace problematiky válečných veteránů, a to především v tisku 
a dalších veřejných sdělovacích prostředcích. Jako příklad můžeme uvést celou řadu 
dokumentárních filmů, ve kterých vystupují váleční veteráni a popisují, co při mírových 
misích zažili. Pochopitelně i po ukončení aktivní služby jsou vázáni mlčenlivostí, ale přesto je 
jejich povídání poutavé a zajímavé.  
 V neposlední řadě spolek veteránů organizuje celou řadu pietních akcí, které 
organizuje pro důstojné připomenutí památky vojákům padlým při zahraničních misích, kteří 
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byli pro mnohé veterány zároveň kamarády. Na druhé straně mimo pietní akce spolek 
pořádá i různé sportovní a společenské akce - plesy, besedy, Den veteránů, aj.  
 
 

Orgány organizace 
 
 Celá organizace Sdružení válečných veteránů České republiky má svou organizační 
strukturu. Základními orgány jsou představenstvo a republikový výbor. V čele představenstva 
stojí předseda. Nynějším předsedou je Mudr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA. Dále pak dva 
místopředsedové, tři členové představenstva a ekonom.  
 Druhým institutem je republikový výbor, jehož součástí je i představenstvo a dalších 
14 členů, a to předsedové z každého krajského spolku.  
 

Program Vojenské zdravotní pojišťovny pro válečné veterány 
 
 Již třetím rokem probíhá pro válečné veterány program Vojenské zdravotní 
pojišťovny, který je hrazený z fondu prevence. Jedná se především o komplexní zdravotní 
péči, kdy se válečný veterán může nechat bezplatně vyšetřit ve dvoudenní hospitalizaci ve 
Fakultní nemocnici Motol. Toto vyšetření probíhá zpravidla ze čtvrtka na pátek a obsahuje 
kompletní prohlídku interním lékařem, dále pak kompletní laboratorní vyšetření, EKG, 
echokardiografii, sono břicha, jater, sleziny, ledvin a slinivky břišní a nakonec rentgen plic  
a srdce.  
 Dalším benefitem pro válečné veterány je lázeňská péče. Konkrétně se jedná  
o specializovanou lázeňskou péči pro novodobé válečné veterány vracející se  
z mezinárodních misí,  rodinné příslušníky (musí však býti pojištěnci Vojenské zdravotní 
pojišťovny) válečných veteránů zemřelých při výkonu služby.  
 

Logo, medaile, militarie, odznaky: Medaile účastníka mise Pouštní štít a pouštní 
bouře (vlevo) a medaile člena Sdružení válečných veteránů České republiky (vpravo). 
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Oficiální logo Sdružení Válečných veteránů České republiky. 
 

 
 

Použité zdroje 
 

 Sdružení válečných veteránů České republiky. http://www.svvcr.cz 

 Informace o zdravotním vyšetření. Sdružení válečných veteránů České republiky. 
http://www.svvcr.cz/clanky/informace-o-zdravotnim-vysetreni.html 

 Legionář. Sdružení válečných veteránů České republiky. http://www.legionar.org 

 Váleční veteráni. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky. 
https://www.vozp.cz/cs/o-pojistovne/valecni_veterani/ 


