
Ludvík Svoboda 

Vážené dámy, pánové, vojáci, 

dovolte mi jménem ministerstva obrany České republiky pana Martina Stropnického a 

jménem náčelníka generálního štábu Armády České republiky armádního generála Josefa 

Bečváře popřát vám krásné sobotní dopoledne. 

Generál Ludvík Svoboda – velitel, legionář, dobrý psycholog, vychovatel, prezident co více 

říci? 

Od pamětníků víme, že byl pro výchovu podřízených vojáků velmi dobře způsobilý, snadno si 

získával oddanost svých podřízených, prostě zkušený velitel. Ludvík Svoboda po celý svůj 

život dokazoval, v čem je síla živoucího příkladu pro náš národ. Každý národ potřebuje 

hrdiny, kterých si váží a kterým vzdává úctu. 

My, kteří jsme dnes v Armádě České republiky zosobněním vojenských profesionálů, máme 

ve svých předchůdcích slavné a následováníhodné vzory. Opatrovat, ctít a mít ve vážnosti je 

však třeba nejen historické tradice, ale také jejich tvůrce, ochránce a nositele. Tato péče, 

hluboký zájem a pozornost zůstávají i nadále jednou z priorit našeho rezortu. Tyto tradice 

každodenně naplňujeme při zahraničních operacích v Afganistánu, Iráku, Mali,  na Sinaji a 

jinde. Našim předchůdcům – vojákům, pro které služba vlasti vždy byla a zůstala nejvyšší 

hodnotou jsme navždy povinováni svou úctou a svým uznáním. Chovat se jinak by 

znamenalo nevážit si své vlastní země.  Armáda České republiky se hrdě hlásí k odkazu 

vojáků, kteří v nejtěžších dobách a na všech frontách boje pomohli vrátit čest a smysl vlastní 

existenci Českého národa. 

V závěru mého vystoupení mi vážení hosté dovolte odcitovat slova prezidenta Beneše ve 

vztahu k armádě: 

Armáda je silná nejen svou základní demokratickou ideou, ale i podmětností svých tradic. 

Musí si být vědoma toho, že v kritických chvílích národa je důležitým nositelem národního 

osudu a proto má každý její příslušník zodpovědnost před minulostí i budoucností.  

Člověk není jen tím, čím je jeho já,…. je i tím čím byla jeho minulost jeho národa a čím bude 

jeho budoucnost. 

Děkuji vám za pozornost, čest památce pana generála. 

Plukovník Ing. Jan Ňachaj velitel krajského vojenského velitelství Jihlava. 

 


