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Cíl Organizace spojených národů: 
udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná kolektivní opatření, 
aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru a byly potlačeny útočné činy nebo jiná porušení 
míru a aby pokojnými prostředky a ve shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního 
práva bylo dosaženo úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů nebo situací, které by 
mohly vést k porušení míru. 

 

 

 

  

V Českém Krumlově 
vznikla roku 1992 

Výcviková základna 
mírových sil OSN. Na 
založení základny a jejím 
vybudování se 
podstatnou měrou 
podílela Sekce 
zahraničních vztahů MO, 
kterou řídil gen. Jindra.  

Na jaře roku 1992 byl prapor 
mírových sil vyslán do bývalé 
Jugoslávie, kde probíhala 
občanská válka. 

 Prapor byl zařazen do 
uskupení Sektor jih 
s velitelstvím v Knínu, tehdejší 
Republika Srbská. 

Velení Československého 
praporu mírových sil OSN 
bylo dislokováno v Kempu 

Borje 3 km severně od 
městečka Korenica. 

1.rota byla dislokována v 
oblasti osady Jezerce, 

2.rota spolu s velením 
praporu v kempu Borje, 

3.rota ve městě Udbina, 35 
km jižně od Borje. 

Prapor byl vyzbrojen 

ručními zbraněmi a 

transportéry OT 64. 

Cílem činnosti praporu 
bylo stabilizovat situaci po 

vzniku zón separace mezi 
srbskými a chorvatskými 
vojsky. 

Byla vytvořena kontrolní 
stanoviště, prováděly se 
jízdní patroly. 



 

 

SETKÁNÍ MODRÝCH 
BARETŮ 
Už po sedmnácté se v Českém 
Krumlově sešly modré barety  

Hlavním organizátorem této tradiční akce 
byla jihočeská organizace Sdružení 
válečných veteránů a za její přípravu a 
průběh patří poděkování především jejímu 
předsedovi pplk. Ing Vojtěchu Plesníkovi. Byl 
to právě on, který společně s prvním 
místopředsedou Sdružení válečných 
veteránů ČR pplk. Ing. Ladislavem Sornasem 

předali v závěru slavnostního setkání více 
než sedmdesát Pamětních medailí nositelům 
světle modrých baretů.  

 

 
  

 

 

 

 

  

V Českém Krumlově, kde 
byla v minulosti 

dislokována jediná 
základna Mírových sil OSN, 
která připravovala vojáky 
na jejich působení 
v zahraničních misích, se 
v sobotu 19. září konal 
každoroční slavnostní 
nástup téměř dvou stovek 
mužů a žen.  

Ti působili jako první 
v novodobé historii české 
armády pod mandátem 
Organizace spojených 
národů v zemích bývalé 
Jugoslávie. Nástup se 
uskutečnil vinou 
epidemiologických 
opatření v souvislosti 

s šířením pandemie 
coronaviru Covid 19 

v náhradním termínu. 
Pravidelná setkání, na která 
se do perly jižních Čech 
sjíždějí bývalí i současní 
vojáci z celé vlasti se konají 
vždy v dubnu jako 

připomínka na ty, kteří první 
vyjížděli do riskantních a 
nebezpečných operací, aby 
zajistili klid zbraní v zemích, 
ve kterých došlo 
k válečnému konfliktu. 

Letos se bohužel nemohli 
slavnostního nástupu 
zúčastnit příslušníci modrých 
baretů ze Slovenska a ani 
vojáci, kteří dosud aktivně 
slouží v řadách Armády 
České republiky. I přes přísná 
opatření v souvislosti 

s Covidem 19 se v pořadí už 
sedmnáctého nástupu na II. 

nádvoří státního hradu a 
zámku v Českém Krumlově 
zúčastnili všichni ti, kteří se 
mnohdy po dlouhé době 
opět sešli s kamarády, se 
kterými působili v misích 
v zahraničí. Připomněli si 
nejen 25. výročí ukončení 
mise UNPROFOR na území 
bývalé Jugoslávie, ale 
také fakt, že byli první, kteří 
reprezentovali svou vlast 

před ostatními vojáky 
spojeneckých zemí ze 
Severoatlantické aliance. 
Svou poctivou každodenní 
prací mírotvůrců 
prošlapávali cestu svým 
novodobým 
následovníkům, kteří dnes 
mají mezi spojenci 

vynikající renomé 



 

 

V sobotu 19. září mezi sebou váleční veteráni 
se světle modrým baretem sil OSN přivítali 
nejen prvního velitele československého 
praporu brigádního generála Karla Blahnu, 
ale také generály Rostislava Kotila a 
Vladimíra Trněného. Přítomen byl také 
plukovník Vojtěch Seidl, který velel jednomu 
z praporů v misi UNPROFOR a další hosté, 
k nimž patřili starosta města Český Krumlov 
Dalibor Carda či první místopředseda 
Sdružení válečných veteránů podplukovník 
v záloze Ladislav Sornas. 

 

 

 

 

 

 

 

„V době, kdy jsem velel 
Mírovým silám OSN 
v sektoru Jih, jsem byl 

právem hrdý na 
skutečnost, že zpočátku 
českoslovenští a později 
čeští vojáci si v sestavě 
mezinárodních jednotek 
vedli tak skvěle a velmi mě 

těšila právě slova chvály 
od spojenců. Byli to právě 
oni, kteří nás hodnotili 
přísně a potvrzovali, že do 
NATO patřím., Děkuji vám 
za tak vynikající 
reprezentaci,“ uvedl ve 
svém projevu generál 
Rostislav Kotil.  

Generál Blahna připomněl, 
že misi UNPROFOR nejen 
začínal, ale také ji končil. 

 

Generál Vladimír Trněný 
v projevu vzpomínal na 
těžkosti, s nimiž se potýkal 
v začátcích prvních 
zahraničních misí jako velitel 
českokrumlovské základny 
Mírových sil OSN. 

šindlik® 


