
HISTORICKÝ NÁZEV

Velitelství výcviku – Vojenská akademie nese historický název „Hranických akademiků“.
Historický název udělil Velitelství výcviku – Vojenské akademii prezident republiky dne
28. října 1999 svým rozkazem č. 6 ze dne 5. října 1999. Tímto se Velitelství výcviku –
Vojenská akademie přihlásila k tradici vojenského školství v novodobé historii
samostatného Československa.

ZNAK VELITELSTVÍ VÝCVIKU – VOJENSKÉ AKADEMIE

Vychází z původního odznaku jmenování prvních poručíků ve Vojenské akademii
v Hranicích a na absolventské odznaky.

Symbolika
Přilba vz. 32 odkazuje na tradici branné moci ČSR z let 1918-1939.
Gotický štít a lipové listy odkazují k nejvyšším metám, ke kterým absolventi akademie
směřují své úsilí.

Rukávový znak Rukávový znak
(polní varianta)

BOJOVÝ PRAPOR

Vychází z tradic Vojenské akademie v Hranicích, které se odráží v symbolice praporu,
kde na rubové straně je vyobrazen původní znak Vojenské akademie společně s erby
měst Hranice a Vyškova.
Vojenský prapor udělil Velitelství výcviku – Vojenské akademii prezident republiky dne
28. října 1999 svým rozkazem č. 7 ze dne 5. října 1999.

Stuhy Bojového praporu:
• Záplavy 1997 (Přerov) • Svaz PTP ČR
• Záplavy 1997 (Bochoř) • Asociace Vojáci společně
• Záplavy 1997 (Troubky) • Hejtnama Jihomor. kraje
• Záplavy 1997 (Přerov) • Hejtmana Jihomor. kraje
• Hranických akademiků
• Konfederace politických vězňů • Město Vyškov
• Povodeň 2002 • Hranických akademiků
• Zásluhy o rozvoj města Vyškova

k 65. výročí ukončení 2. sv. války

ODZNAK ABSOLVENTA KURZU

bronzový stříbřitý zlatový
(poddůstojnický) (praporčický) (důstojnický)

V roce 1952 byl umístěn tank T-34/85
v areálu kasáren jak symbol tradice
tankových vojsk a vojsk útočné vozby. Původní
tank, umístěný na podstavec, se v bojích
2. světové války účastnil tankové bitvy
u Ořechova, byl následně zrekonstruován
a posléze vystaven. Na čelní straně podstavce
byla umístěna tabule cti, kde byli zazna-
menáni nejlepší absolventi učiliště.
Původní tank koncem roku 1973 musel
ustoupit první etapě výstavby nového areálu
Vysoké vojenské školy a jeho znovuodhalení
se podařilo uskutečnit až v roce 2013.

TANK T-34/85


