Plukovnik Ing. Kamil Klečka
Nekrolog
Dne 28. prosince 2021 zemřel ve věku 94 roků dlouholetý
příslušník Topografické služby naší armády plukovník v. v. Ing.
Kamil Klečka.
Narodil se 14. července 1927 v Hranicích na Moravě. Otec
byl důstojníkem Československé armády a v té době učil na
Vojenské akademii (VA) v Hranicích. Otec jako voják z povolání
měnil často svoje působiště, a proto Kamil navštěvoval obecnou
školu v Brně, Ružomberoku a Trenčíně, gymnázium pak v
Trenčíně, Hranicích a v Praze.
V období leden – květen 1945 byl totálně nasazen u Technische Nothilfe v
Humpolci a Havlíčkově Brodě. Maturoval v roce 1946 v Praze.
Po maturitě byl přijat na VA v Hranicích, kterou ukončil v roce 1948 a sloužil
až do roku 1952 jako velitel roty u různých útvarů ČSLA.
V roce 1952, po zamítnutí přihlášky na Vojenskou inženýrskou akademii se
přihlásil na roční studium do vojenské Topografické školy v Dobrušce. Ukončil ji s
výtečným prospěchem a byl zařazen jako topograf 3. třídy do 4. topografického
oddělení, topografického odboru Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v
Dobrušce. V roce 1954 zahájil studium na Vojenské technické akademii v Brně,
katedře geodézie a kartografie, kterou absolvoval s vyznamenáním a vrátil se do
VTOPÚ na fotogrammetrický odbor.
V roce 1962 byl převelen k nově utvořenému 5. geodetickému odřadu, jako
náčelník prvního geodetického oddělení. V roce 1966 úspěšně absolvoval konkurz
a byl přijat na katedru geodézie a kartografie VA AZ v Brně kde byl ustanoven
učitelem.
V roce 1974 na základě opatření v rámci konsolidace nemohl jako nestraník na
VA AZ přednášet a byl z armády propuštěn. Po propuštění nastoupil jako geodet v
podniku Geofyzika Brno, kde pracoval až do odchodu do starobního důchodu v
roce 1989. Zde byl vysoce ceněn pro své odborné i lidské kvality a za svoji
odpovědnou práci byl oceněn titulem Vzorný pracovník a Zasloužilý pracovník
podniku.
Kamil i po svém odchodu nikdy nezanevřel na Topografickou službu, se svými
spolupracovníky byl nadále v kontaktu. Zúčastňoval se, pokud mu to zdravotní
stav umožňoval, společných setkání při různých výročích služby a odborných
seminářů.
Kamil Klečka byl od svého mládí až do pozdního věku aktivním sportovcem a
sportovním funkcionářem. Aktivně věnoval nejdříve lehké atletice a později

košíkové. V roce 1947, jako člen družstva košíkové, získal titul armádního mistra
republiky. Od roku 1966 pracoval v dobrovolných funkcích Českého
volejbalového svazu jako člen Sportovně technické komise a Komise rozhodčích
krajského volejbalového svazu i jako aktivní rozhodčí volejbalu.
Kamil Klečka byl v roce 1990 rehabilitován, povýšen do hodnosti
plukovníka a povoleno nošení vojenského stejnokroje s hodností.
S Kamilem Klečkou jsme se naposledy rozloučili dne 5. ledna 2022.
Čest jeho památce.

Plk. Ing. Karel Vítek

