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Praha - Prezident Miloš Zeman dnes jmenoval na Hradě u příležitosti výročí konce druhé světové
války nové generály. Brigádním generálem se stal syn Heliodora Píky Milan. Náčelníka generálního
štábu, generálporučíka Petra Pavla povýšil do nejvyšší hodnosti armádního generála. Hlava státu
jmenuje nové generály v Den vítězství tradičně.
"
Pavel vede generální štáb od roku 2012, ve stejném roce ho tehdejší prezident Václav Klaus
jmenoval do hodnosti generálporučíka. Pavel studoval v Británii a má za sebou práci v
mezinárodních štábech. V roce 2003 například zastupoval českou armádu na velitelství operace
Trvalá svoboda v Tampě na Floridě a působil jako styčný důstojník na americkém velitelství
protiiráckého tažení.
Armáda má ode dneška taky dva nové generály. Stali se jimi zástupce ředitele společného
operačního centra ministerstva obrany Petr Mikulenka a zástupce velitele vzdušných sil Jaromír
Šebesta. Zeman povýšil oba z plukovnických hodností na brigádní generály.
Do generálských hodností prezident jmenoval tři vojenské veterány, kteří se účastnili bojů druhé
světové války. Syn slavného generála Heliodora Píky, který byl komunistickým režimem v roce
1949 popraven, se stal brigádním generálem. Milan Píka byl do generálské hodnosti jmenován i na
Slovensku. Brigádními generály jsou nově taky Emil Boček a Mikuláš Končický.
Dosavadní plukovník ve výslužbě Milan Píka odjel v roce 1939 do Rumunska, kde vstoupil do
československé zahraniční armády. Po porážce Francie odjel do Anglie. V Británii byl zařazen k
310. stíhací peruti RAF. Pro oční vadu byl však z leteckého výcviku vyřazen a vykonával
administrativní službu. Válku ukončil jako velitel zásobovacího střediska RAF v hodnosti
podporučíka. Jeho další osud byl ovlivněn politickým procesem a popravou jeho otce. Píka nemohl
dokončit studium na vysoké škole. Bylo s ním také vedeno kázeňské řízení kvůli tomu, že roku 1948
vyjednával s několika lidmi o tom, jak pomoci svému otci uniknout z vyšetřovací vazby a utéct přes
hranice.
Boček bojoval proti nacistům jako příslušník 312. perutě RAF v Anglii, později jako pilot 310. stíhací
perutě RAF. V roce 2010 mu Klaus propůjčil Řád Bílého lva. Končický bojoval ve druhé světové válce
jako příslušník prvního tankového praporu první československé samostatné tankové brigády. S
jednotkou se zúčastnil všech bojových nasazení v někdejším Sovětském svazu a Československu.
Po válce zůstal v armádě a působil ve vojenském školství. Za politické postoje v roce 1968 byl
perzekvován a následně propuštěn ze služebního poměru.
Vizitky dnes jmenovaných aktivních generálů armády
Vizitky aktivních vojáků, které dnes do generálské funkce jmenoval prezident Miloš Zeman (řazeno
abecedně):
Petr Mikulenka
Datum narození: 12. března 1965
Hodnost: brigádní generál (od 8. května 2014)
Současná pozice: zástupce ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany
Vzdělání: vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu v Košicích (1987) a absolvoval kurz
generálního štábu Vysoké velitelské a štábní školy kanadských ozbrojených sil v Torontu (2000–
2001)

Kariéra: začínal jako vojenský pilot (1987–1991), posléze byl inspektorem vzdušné střelby,
zástupcem velitele samostatné letky a inspektorem na letištích v Plzni, v Přerově a na velitelství ve
Staré Boleslavi; od roku 1994 působil jako inspektor vzdušné střelby 21. základny taktického
letectva v Čáslavi (1994–2000); v letech 2001 až 2003 velel letecké skupině; v roce 2003 povýšil
na zástupce velitele čáslavské základny-velitele křídla, jímž byl s krátkou přestávkou kvůli studiu ve
Švédsku do roku 2007; v následujících třech letech velel letecké základně v Čáslavi; od roku 2010
do roku 2013 zastupoval ředitele operační sekce Centra kombinovaných vzdušných operací (CAOC) v
německém Uedemu; od roku 2013 zastává současnou funkci
Rodina: ženatý, pět dětí
Ostatní: Významně se podílel na výcviku českých pilotů pro nadzvukové stíhačky Jas-39 Gripen.
Petr Pavel
Datum narození: 1. listopadu 1961
Hodnost: armádní generál (od 8. května 2014)
Současná pozice: náčelník Generálního štábu Armády ČR
Vzdělání: vystudoval Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova v Opavě (1979) a Vysokou
vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově (1983); absolvoval postgraduální studium na
brněnské vojenské akademii, ve Velké Británii absolvoval kurz pro vyšší důstojníky na štábní škole v
Camberley, kurz generálního štábu na Královské akademii obranných studií a kurz mezinárodních
vztahů na prestižní londýnské King's College
Kariéra: začínal na nižších velitelských pozicích u výsadkářů, v letech 1991 až 1999 působil u
vojenského zpravodajství, v roce 2002 byl krátce zástupcem velitele mechanizované divize, od roku
2002 do 2007 působil v nejvyšším velení armády jako velitel specializovaných sil, zástupce velitele
společných sil nebo zástupce ředitele sekce ministerstva obrany; má za sebou řadu zahraničních
pobytů, byl zástupcem vojenského přidělence ČR v Belgii (1993–1994), působil na velitelství
NATO v nizozemském Brunssumu (1999–2002), zastupoval českou armádu ve velitelství operace
Trvalá svoboda v Tampě na Floridě (2003), byl zástupcem vojenského představitele ČR při EU v
Bruselu (2007–2009) nebo českým zástupcem na Vrchním velitelství spojeneckých vojsk v Evropě
v Belgii (2010–2011); v červenci 2011 se stal zástupcem náčelníka Generálního štábu a od
července 2012 stojí v jeho čele
Rodina: ženatý, dvě děti
Ostatní: Upozornil na sebe začátkem 90. let v misi UNPROFOR v Chorvatsku, když osvobodil
skupinu francouzských vojáků uvězněných mezi bojujícími stranami. Za svůj čin tehdy dostal vysoká
francouzská i česká vyznamenání – Řád čestné legie a medaili Za hrdinství.
Jaromír Šebesta
Datum narození: 25. listopadu 1962
Hodnost: brigádní generál (od 8. května 2014)
Současná pozice: zástupce velitele Vzdušných sil AČR
Vzdělání: maturoval na hutnickém učilišti ve Frýdku-Místku (1982), poté vystudoval Vysokou
vojenskou leteckou školu v Košicích (1986); později absolvoval kurz pro vyšší důstojníky na Vyšší
velitelské a štábní škole v Brecknellu ve Velké Británii (2000) a kurz generálního štábu na
Univerzitě obrany Brno (2008)
Kariéra: kariéru aktivního pilota strávil ve vrtulnících v Prostějově a Přerově, byl mimo jiné velitelem
roje, velitelem letky nebo zástupcem velitele vrtulníkové základny; sloužil také jako inspektor

velitelství vzdušných sil (2000–2002), působil i na spojeneckém velitelství v Neapoli (2002–2005);
v letech 2008 až 2013 vedl základnu vrtulníkového letectva v Přerově a od června 2013 je
zástupcem velitele Vzdušných sil AČR
Rodina: ženatý, má syna
Ostatní: Má za sebou několik nasazení v zahraničí. Působil v misi KFOR v Kosovu (2001–2002). V
letech 2010–2011 velel české vrtulníkové jednotce, která působila v rámci ISAF v afghánské
provincii Paktika na základně Šarana.
Jako pilot má zkušenosti prakticky ze všech typů vrtulníků, které od 80. let používalo
československé a české vojenské letectvo. Nalétal přes 3000 hodin, v roce 1997 zasahoval během
ničivých povodní na Moravě."
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