Vyhodnocení činnosti Sdružení v roce 2020
a záměry pro rok 2021 a další léta.
Základním dokumentem činnosti Sdružení je Plán činnosti na daný rok.
Na základě jeho vyhodnocení lze posoudit, jak byla činnost úspěšná. Ze
striktního uvedení neuskutečněných akcí roku 2020 by se dalo usuzovat, že rok
příliš úspěšný nebyl.
Jsou to: Seminář „Perspektiva rozvoje zeměměřictví v ČR po roce 2020“,
seminář„ Současné a perspektivní využití bezpilotních prostředků v tvorbě a
údržbě státního mapového díla.“, „Mapy okresů na území ČR 1850 -2000“,
Přednáška „Počátky automatizované tvorby vojenských map“, „Účast na
setkání příslušníků, důchodců a přátel Vojenské hydrometeorologické služby“,
„Tenisový turnaj o pohár náčelníka Geografické služby AČR „Senior GEO CUP
2020“, Seminář „Prezentace VARS Brno a Gefosu Praha“.
Celkově se jedná o 19 s celkového počtu 30. Skutečností je, že většinou jde na
vrub vládních opatření spojených s pandemií Coronaviru. Přesto si připusťme,
že jsme důsledně nehledaly možnosti změn termínu, jiné formy a postupy v
provedení akce.
Přesto činnost Sdružení v roce minulém hodnotím jako úspěšnou.
Opírám se přitom o hodnocení základních smyslů činnosti, které jsou
formulovány ve stanovách.
Jde především o:
•
provozování samostatného internetového portálu určeného k
informování členů, příznivců i veřejnosti o činnosti Sdružení, jeho akcích a
aktivitách
•
rozvíjení společenského života současných i bývalých pracovníků služeb;
•
vedení přehledu o žijících příslušnících služeb, sledování jejich životních
jubileí, včetně blahopřání;
•
podíl a pomoc při organizování společenských akcí k významným výročím
Vojenské zeměpisné služby a Vojenské povětrnostní služby;
Přitom nejvýznamnější a důležitou roli v této činnosti Sdružení sehrál
webový portál www. vojzesl v kdy během roku došlo k zvýšení počtu rubrik
s tématy, které jak dokazuje jejich stoupající návštěvnost, zaujaly. Nejde přitom
jen o vhodné volby témat ale především jejich obsah a kvalitu. Zásluhu na tom
mají všichni, kteří aktivně přispívají i ti, kteří se podílí na jejich provozu. K nim
patří zejména webmajstr, kolega Jirka Kotršál. Konec konců se role webových
stránek promítá i do života, což se potvrdilo zejména na největších a zdařilých

akcích Sdružení v předloňském roce, které byly spojeny se 100. výročím vzniku
Vojenského zeměpisného ústavu. Byl to seminář uskutečněný ve spolupráci
s Národním technickém museem a Společenské setkání v Domě armády Praha,
podpořené Odborem válečných veteránů Ministerstva obrany.(Pozn.: Za podporu
obou akcí patří poděkování i tehdejšímu řediteli VGHMÚř plk. gšt. Ing. Janu Maršovi a
náčelníkovi Geografické služby AČR plk. gšt. Ing. Markovi Vaňkovi. )

K rozvíjení společenského prostředí současných i bývalých pracovníků
služby a udržování vzájemnosti v Dobrušce přispěly již tradiční návštěvy
jubilantů ředitelem Úřadu plk. Maršou s místopředsedou Sdružení Ing. Karlem
Vítkem při příležitosti jejich narozenin. I když ne zcela zjevným momentálním
přínosem byla a je i nadále záslužná činnost členů Sdružení spočívající ve
skenování historických fotografií. Vybudovaná databáze fotografií je a bude
využívána pro různé účely.
Úkol plníme v pracovní skupině již osmý rok ve složení Ing. Dimitrij Pago,
Antonín Dobrovolný a příležitostně i Ing. Karel Vítek. V tomto roce se navýšil
počet naskenovaných fotografií a dokumentů o 250 kusů, na celkový počet
8060, a na skenování a třídění materiálů věnovali členové skupiny 25 hodin,
celkově pak již více jak 3783 hodin. Plnění úkolu bylo přerušeno v březnu 2020 z
důvodu koronavirové pandemie. Předpoklad pokračovat od září však nebylo
vzhledem k situaci možné. V plnění úkolu se bude pokračovat, pokud to
situace dovolí i v roce 2021. Další aktivity Sdružení v Dobrušce byly spojené
s přípravou aktivit k 70. výročí působení vojenské geografie v Dobrušce. Do
přípravy vydání Almanachu k tomuto výročí se zapojil zejména Karel Vítek.
Sdružení v Dobrušce k tomu připravilo s využitím příspěvků od bývalých
příslušníků VTOPÚ a VGHMÚř – pamětníků, textovou číst a fotografický
materiál týkající se zapojení vojáků z povolání, občanských pracovníků a jejich
rodinných příslušníků do společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě.
(Informace o tom je publikována na webu sdružení, v rubrice Příspěvky).
Sdružení zajistilo i v roce 2020 v období od 1. 5. do 30. 9. 2020
průvodcovskou službu v expozici muzea Vojenská geografie. I v plánu Sdružení
pobočky v Dobrušce na rok 2021 je zajištění průvodcovské služby v expozici
Vojenské geografie.
V souvislosti s opatřeními se bohužel neuskutečnil 10. ročník otevřeného
tenisového turnaje o putovní pohár náčelníka Geografické služby AČR, „SENIOR
GEO CUP 2020“ .
Zkvalitnilo a rozšířilo se vedení přehledu o žijících příslušnících obou služeb,
publikované v rubrice Galerie osob a sledování jejich životních jubileí, včetně
blahopřání. Nově se zahájilo i připomenutí osob již nežijících.

Hlavními aktivitami činnosti pobočky v Dobrušce pro rok 2021 jsou
- pokračování v digitalizaci historických dokumentů uložených ve VGHMÚř. Ve
spolupráci VGHMÚř vytvořit zásady umožňující přístup do databáze zájemcům
současným a bývalým příslušníkům služby i odborné veřejnosti.
Ve ssoučinnosti s náčelníkem Vojenské geografické služby AČR a velením
VGHMÚř připravit a uskutečnit další ročník tenisového turnaje „Senior
GeoCup 2021“. Najít formy i v případě pokračování opatření souvisejících
s epidemií Koronavirusu.
Podílet se na přípravě a instalaci Výstav „Historie vojenského mapování a
leteckého měřického snímkování na území českých zemí“ a „100. výročí vzniku
geografické služby AČR“.
Všechny uvedené aktivity budou obsažené v Dohodě o spolupráci mezi
ředitelem VGHMÚř a předsedou Sdružení na rok 2021 a dopracované do Plánu
činnosti Sdružení na rok 2021. Dokumenty budou uveřejněny na webových
stránkách Sdružení (www.vojzesl.cz)
Perspektivně v roce 2021 a i v dalších letech chceme na webu rozšířit prostor
věnovaný odborné problematice vojenské geografie i meteorologie a přitom
uplatnit i nové přístupy spočívající ve vzájemné komunikaci. Slibujeme si od
toho zvýšení zájmu mladší generace o Sdružení a aktivního zapojení do jeho
činnosti.
Proces „omlazování“ je jedním ze základních požadavků, které musí probíhat v
každém organizmu a platí to i pro naše Sdružení. Přitom je nutno respektovat a
zohledňovat existující podmínky jak celospolečenské, tak i v armádě a vojenské
geografické i meteorologické službě.
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