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Příloha č.1 

INTERPRETACE JEDNOTLIVÝCH NARÁTORŮ 

1.  Michal PECH   

Datum a místo konání rozhovoru:  23.11. 2013, Praha. Pracoviště pana Pecha.   

Délka rozhovoru:  00:58:45   

Stručná biografie:   

 Pan Michal Pech se narodil v roce 1966 v Praze. Po ukončení základní školy, 

zejména pro svůj zájem o sport, plavání a atletika, začal studovat na vojenském gymnáziu 

v Praze. Po jeho ukončení šel studovat motostřelecký směr na vysoké vojenské škole ve 

Vyškově, který po prvním ročníku změnil na studium průzkumného směru. V průběhu 

studia absolvoval stáž u průzkumného útvaru v Kašperských horách a po ukončení školy se 

dostal ke zpravodajské brigádě do Prostějova, kam nastoupil nejdříve na post velitele elitní 

průzkumné skupiny a později se stal velitelem roty vojenské kontrarozvědky. Z tohoto 

postu se přihlásil do mise, která zprvu nebyla jasně vymezena a určena do akce v Zálivu.  

 Mise se účastnil na postu velitele průzkumné čety, která měla za úkol provádění 

průzkumných úkolů a ochranu příslušníků kontingentu jako součást strážní roty.  

 Po návratu zjistil, že jeho místo bylo zrušeno a dostal nabídku vele odřadu 

speciálních zbraní, kterou využil. Následně pracoval jako šéf skupiny speciální přípravy a 

taktiky ve Vojenské akademii ve Vyškově, podílel se na výstavbě 6.polní nemocnice, se 

kterou vycestoval na misi do Afghánistánu. Z funkce velitele polní nemocnice odešel v 

roce 2003 do zálohy.  

 Současný stav armády a společnosti hodnotí kriticky   

Klíčová slova:   

 Průzkumačina, Prostějov, hrdost.   
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Témata pro analýzu a interpretaci:   

Vstup do armády a práce – důvodem jeho vstupu do armády nebyla rodinná tradice, 

zájem o vojenskou techniku, klučičí představa o vojenské romantice, nebo ideové motivy 

bránit svou vlast a její zřízení, ale sport. Pod vlivem otce, který měl známého se 

zkušeností, nebo spíše povědomím o variantě vstupu do armády, se dozvěděl o možnosti 

studia na vojenské střední škole a protože vojenské školy sport podporovaly a jemu bylo 

umožněno plavat závodně za Duklu Praha, šel na vojenské gymnázium. Tělesnou zdatnost 

nejvíce uplatníte u průzkumných jednotek a tak jeho dráha, z pohledu sportovního 

uplatnění, vcelku logicky vedla k průzkumnému směru a pak k těmto jednotkám. 

Samotnou střední vojenskou školu pak hodnotí jako instituci, která ho na vojenské 

povolání „víceméně nepřipravovala“, protože vojenské gymnázium bylo zaměřeno na 

všeobecné vzdělání. Teprve vysoká škola byla tou vstupní branou, zde se naučil „tu 

zelenou průzkumačinu velmi dobře,“ zejména díky vlivu třídního učitele, který měl být 

legendou mezi příslušníky průzkumných vojsk. Hlavně díky tomu, že měl k profesi vřelý 

vztah a přenesl ho i na posluchače školy. Základ získaný ve Vyškově byl pak upraven do 

potřebných dovedností při přeškolovacím kurz v Prostějově, protože podle jeho vysvětlení 

má „každý útvar svoje specifika“.  

Do Prostějova k útvaru nastoupil na post velitele skupin elitních jednotek a pak se 

stal velitelem roty vojenské kontrarozvědky. „Průzkumačinu“ dělal, protože „ty jednotky 

byly, který chtěl, tady přímo ta jediná rota v republice tý vojenský kontrarozvědky teda ta 

VKR byla a mě se podařilo k ní dostat“. Již v průběhu studia měl za cíl sloužit u této 

jednotky v Prostějově. Pro lidi jako on to byla čest. Navíc to podle jeho slov byla „docela 

zajímavá diverzní činnost, ta práce, …, že sme ty vojáky cvičili takový to hodně pohybovat 

se v terénu a dělat různý tajný skrýše a tak dále a taktiku a léčky, přepady, výpady, no byla 

to zajímavá práce.“ Na dotaz, zda ho práce bavila, odpověděl, že ano, nic mu na ní 

nevadilo, vybral si ji a bavilo ho to. Hrdost na práci zde byla jednoznačně přítomna. Sám 

to  popisuje, když dává do kontrastu, ze svého pohledu,  dnešní stav a dobu jeho aktivní 

služby „ty lidi v tom viděj jenom, že tam jdou do práce pro peníze, že ňákou práci maj 

jistou, ale už to není vo takový tý hrdosti na tu práci, na to jak sem ustrojenej a jak 

vypadám, co umím a jako jak kde reprezentuju a tak dále…myslím, že hrdost … byla 

vždycky větší a byla lepší a ty lidi byli hrdý na to, co dělaj“. Motiv hrdosti, vedle jiných, se 

projevil také při jeho zdůvodnění toho, že šel spolu s ostatními příslušníky prostějovského 

útvaru do mise. Na dotaz, zda pro něj vyjet do Kuvajtu bylo prestižní, odpověděl, že 
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hodně. Při srovnání schopností českých vojáků a jejich kolegů ze zemí NATO si pomohl 

skutečností, že se v roce 1993 zúčastnil soutěže průzkumných hlídek států NATO a zemí 

bývalé Varšavské smlouvy, kterou čeští vojáci vyhráli. Domnívá se, byl členem vítězného 

družstva, že to bylo způsobeno přípravou, která naše vojáky učila improvizaci. Podle jeho 

názoru „vůbec se od nich nemáme co učit, já si myslím, že by se v něčem měli učit oni od 

nás.“  

Součástí práce jsou také vztahy lidí na pracovišti, ať už mezi kolegy, tak mezi 

nadřízenými a podřízenými. „My jsme měli výbornou partu“ vzpomíná narátor. Hodnotí 

výše vztahy v ČSLA, než v AČR. Dříve byli lidé podle něj více spolu a to ať už hovoří o 

svém působení u útvaru v Kašperských Horách, nebo později v Prostějově. Pozitivně 

hodnotí také vztahy mezi nadřízenými a podřízenými. Své finanční ohodnocení a 

perspektivu příliš nehodnotil, bral ji jako danou, odpovídající a naplánovanou. 

 

Politika – Narátor posuzuje politiku z hlediska funkčnosti armády. Z této 

perspektivy se mu minulý režim zdá lepší. Pracovníky politického aparátu („politruky“) 

bere jako zaměstnance, kteří na útvaru veliteli pomáhali s různými úkoly, pro které zrovna 

nikoho neměl – někam zajet, něco zařídit apod., nebo zařídit manželce práci a synovi 

školku v nové posádce. PŠM (politické školení mužstva) a vše co s tím souviselo, bral jako 

samozřejmost, nad níž nepřemýšlel, prostě tu je. Stejně tak západní armády vnímal jako 

potencionálního protivníka, ale podle svých slov se prostě připravoval jako profesionál, 

neřešil, kdo by stál proti němu. O politiku se nikdy nezajímal, „…ani mě nikdy nesrala, …, 

sere mě až teď, od těch devadesátých let a to strašně…“ Změna režimu v roce 1989 mu 

nevadila, až ten směr, který to, podle něj, později nabralo. V jeho rodině rodiče 

poslouchali Svobodnou Evropu, ale jeho to nezajímalo. O vzornou četu s ostatními soutěžil 

nikoliv z ideových, ale z čistě pragmatických důvodů, „…za získanou odměnu pojedeme 

do Valtic, kde se dobře napijem.“ 

 

Mise – V misi byl na postu velitele čety strážní roty. Vzpomínal si, jak úkol 

vytvořit jednotku pro misi přišel do Prostějova rozkazem bez upřesnění toho, kam a kdy se 

půjde. Byla vytvořena jednotka, která cvičila ve výcvikovém prostoru Hamry u Prostějova. 

„Jednou za 14 dní přijeli nějací voříškové z Prahy…“ a po třech měsících na ně před 

důstojníky jednotky začal křičet náčelník štábu brigády pplk. Homolka, „…že nikdo neví, 

proč se, co se tady dělá, že se mrhají peníze útvaru na střelby…nikdo neví na co a tak dále“ 
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a do tří týdnů byl přivezen mandát jednotky, následoval odjezd do Slaného, kde se stavěl 

kontingent. 

Motivaci lidí k účasti v misi vidí v prvotním nadšení, hrdosti a otázka peněz byla až 

druhotná, objevila se až později, když si přepočítávali, kolik to dělá v korunách. Základem 

však podle něj byla prestiž, popisuje, jak byli v euforii a těšili se, co bude, aniž by o tom 

měli nějakou představu. 

Narátor zcela neguje rozpory a problémy ve vztazích nadřízený – podřízený, stejně 

jako v česko – slovenských. 

Setkávání s příslušníky jiných armád ho přesvědčilo, že naši vojáci byli svou 

výbavou a výstrojí na srovnatelné úrovni s ostatními. Jako odborník srovnává 

z praktického hlediska, co bylo lepší, stejně tak co bylo horší. V otázce odborné 

připravenosti posuzuje naše vojáky jako lepší: “…my se nemáme od těchhle armád co 

učit,…, by se v něčem měli učit oni vod nás.“ Narátor se zúčastnil v roce 1993 mistrovství 

světa výsadkových skupin, které se svým družstvem vyhrál. 

Problém podle něj spočíval ve špatné informovanosti a v komunikaci s republikou. 

Na misi se podle něj politicky „živili“ různí politici. Vyjadřuje přesvědčení, že na ně státní 

vedení nahlíželo jako na lidi, kteří si vyjeli vydělat peníze, tak ať neobtěžují, což ho, jako 

vojáka, který vyjíždí z hrdosti a profesionálního entuziasmu muselo urážet a dodnes se o 

tehdejší politické reprezentaci vyjadřuje s jasně slyšitelným opovržením a s despektem, 

neboť „…využili…akorát tu jednotku k tomu, aby se tam něco prodalo…, my jsme byli 

taková ta návnada…, jinak si myslím, že to bylo jinak úplně k hovnu.“ Zastává názor, že si 

čsl. jednotku  Arabové koupili, aby jako chemičtí specialisté zabezpečili  útok dvou 

saudských prvosledových brigád. Podle jeho slov byli vlastně žoldáky, které Saudská 

Arábie platila přes čs stát dvakrát více, než kolik oni dostávali od čs vlády. O tu druhou 

půlku peněz pak údajně velitel kontingentu bojoval a dokázal je pro ně získat. Vcelku to 

hodnotí tak, že si z nich „udělali dobrej den.“ 

Jeho rodina s misí údajně neměla problémy. Manželka prý byla rozumná a 

tolerantní a věděla, že dělá svou práci, která ho baví. 

 

Po misi – Po návratu zjistil, že jeho pracoviště bylo zrušeno a on dostal nabídku na 

jinou velitelskou funkci v rámci útvaru. To mu nevadilo tolik jako reakce okolí, které často 

závistivě shlíželo na to, že dostal dolarový příspěvek. Zkušenosti z mise nikoho nezajímali 

a nikde nebyli využity, pro něj osobně to však přínos byl. 
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Kondenzovaný rozhovor: 

Toto je první rozhovor narátora, vedený krátce po našem setkání, vysvětlení toho, 

proč s ním chci mluvit a navázání společenského kontaktu. Nejdříve jsem ho požádal o 

vylíčení jeho vojenské kariéry. V něm narátor líčí svůj vstup na vojenské gymnázium 

v Praze, krátce zmíní vstup na vojenskou vysokou školu ve Vyškově, kde si vybral 

„samozřejmě průzkumačinu“ a pak odešel sloužit k 22. výsadkové brigádě do Prostějova, 

odkud se přihlásil do mise v Zálivu. Původně se nevědělo, kam jednotka vyraz, to se 

dozvěděli až po několika měsíční přípravě ve výcvikovém prostoru. Po misi sloužil krátce 

opět v Prostějově, byť na jiné pozici, následně pracoval ve Vyškově na vojenské akademii, 

na rok odešel do civilu, aby se pak podílel na tvorbě 6. polní nemocnice a zúčastnil se s ní 

mise v Afghánistánu. V listopadu 2003 odešel z postu velitele polní nemocnice do civilu. 

Vojenské povolání si vybral díky svému zájmu o sport a skutečnosti, že jeho otec 

měl známého, který „o tom něco věděl“, vliv matky zde vůbec není vzpomenut a protože 

on sám nebyl nijak zájmově vyhraněný směrem ke konkrétní profesi, udělal přijímací 

zkoušky na vojenské gymnázium, kde pak při studiu závodně plaval za oddíl Dukla Praha. 

Už na studiu se chtěl dostat k rotě vojenské kontrarozvědky (VKR), která byla jediná 

svého druhu v Prostějově a on ji už během studia měl jako svůj cíl. 

Rota VKR se zabývala diverzní činností hluboko v týlu protivníka a podle jeho 

hodnocení ho na tuto činnost střední škola v podstatě vůbec nepřipravovala, umožnění 

sportovních aktivit jako přípravu nebere, vysoká škola ho naučila „průzkumačinu“ velmi 

dobře díky osobě profesora, který byl „legenda mezi průzkumáky“ a navíc mu dala k této 

profesi vztah a jeho přípravu završila činnost u útvaru, který si nové důstojníky připravil 

v přeškolovacím kurzu tak, „…aby vyhovovaly přesně tak, jak ten útvar to dělal.“ 

Na svou práci byl hrdý a bavila ho. Hodnotí zde také dnešek, kdy podle něj „lidi už 

v tom viděj jenom, že tam jdou do práce pro peníze,…, ale už to není vo takový tý hrdosti 

na tu práci,…“. V práci měl výbornou partu a opět se vztáhne k dnešku, kdy jsou lidé 

„poznamenaný tou nesmyslnou demokracií“, která přinesla menší soudržnost vojáků 

z povolání. Popisuje příklady vzájemného pomáhání si u vojáků z povolání na útvarech, 

které během své kariéry potkal a to ať už při stáži u roty hloubkového průzkumu 

v Kašperských Horách, nebo při službě v Prostějově. 

Rozdíl oproti dnešku je prý také ve vztazích mezi nadřízenými a podřízenými. 

Dříve byli nadřízení vnímáni jako lidé, kteří „dostali ňákou práci a že si to zasloužej, že 
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nás maj hlavně co naučit.“ Později se to „celý tady posralo“ a odešla jedna generace lidí, 

kteří měli předávat zkušenosti, vzniklo jakési vakuum a „začal bordel“. 

Své finanční a společenské ohodnocení, perspektivy vůbec neřešil. Žil v tom, že 

když bude dobrý, bude postupovat ve funkcích. Věděl, že má „fůru peněz, hadry 

v žigulíku, protože beru dva a půl tisíce, nebo kolik“ a několikrát zopakuje, že nad tím 

vůbec nepřemýšlel. Stejně tak neřešil politiku a pracovníky politického aparátu v ČSLA. 

Jeho rodiče byli bezpartijní, otec v roce 1968 z KSČ vystoupil a rodina přesto vycestovala 

na dovolenou do Jugoslávie, což je pro něj důkaz, že „to bylo vo lidech.“ Nepředstavuje to 

pro něj problém, který by se měl řešit. Protivníky z armád NATO bral jako součást práce, 

nebylo v tom nic osobního, nebo ideologického. Připravoval se jako profesionál „a mě to 

bylo asi jedno. Já jsem se připravoval jako ten voják,…, že první cíl potom by byl ten, 

nebo ten, to jsem neřešil.“ Ostatně jako dítě navštívil díky plavání Francii a Itálii, 

uvědomoval si větší barevnost a více zboží v obchodech, ale nevyvodil z toho žádné 

závěry. Politika ho nikdy nezajímala, i když rodiče poslouchali Svobodnou Evropu, on se o 

věci veřejné nestaral. I soutěž čet o vzornou četu bral jako prostředek k tomu, aby se jako 

vítězové dostali za získanou odměnu na třídenní výlet do Valtic. V podstatě byl skvělým 

produktem režimu. Profesionál nepřemýšlející pro koho to dělá a beroucí režim jako 

samozřejmost. 

Vznik kontingentu si vybavuje velice dobře. Do místa jeho útvaru přišel rozkaz 

postavit dvě čety, aniž by se řeklo, k čemu konkrétně budou sloužit. Přihlásila se celá řada 

lidí, z nichž se jednotka složila a cvičila ve výcvikovém prostoru, kde došlo k incidentu 

mezi vedením brigády a představiteli nadřízených stupňů velení, kdy na ně náčelník štábu 

brigády „začal řvát … co si to dovolujou, že sem jezděj už tři měsíce, že nikdo neví proč 

se, co se tady dělá, že se mrhaj peníze útvaru…“ a následně jim byl za dva až tři týdny 

přivezen mandát jednotky.  

Narátor vzpomíná na podpis mandátní smlouvy, která byla první svého druhu a na 

slabou informovanost o dění v prostoru nasazení. Opět zopakoval, jak prestižně k účasti 

příslušníci prostějovského útvaru přistupovali. Přiznává zároveň, že peníze si ale všichni 

přepočítávali, aby věděli, kolik budou mít. Nicméně, byla to první mise a podle jeho 

názoru euforie a nadšení pro věc jednoznačně převládaly. Jako člověk, který se podílel na 

dalších misích AČR, může porovnávat s těmi ostatními a tvrdí, že u těch dalších už šlo u 

valné části účastníků výhradně o peníze. Pamatuje si, jak dávali s kolegy dohromady 

materiál a bere to jako pozitivní zkušenost. Na přímou otázku, zdali to byla prestižní 



I. vojenská mise českých vojáků po roce 1989  92 
 

záležitost, jednoznačně odpovídá, že ano a potvrzuje to podle něj i náročnost výběru u jeho 

brigády. 

Význam mise byl podle něj hlavně pro republiku a její pozdější vstup do NATO. 

On sám byl v misi na pozici velitele čety strážní roty, jejímž úkolem bylo ochraňovat 

chemické jednotky. Často se pak muselo improvizovat, jak rozdělit lidi, aby mohli plnit 

své úkoly na různých místech, neboť i kontingent byl, oproti původnímu záměru, rozdělen 

na několik odřadů. Na to nebyli původně ani chemici připraveni. 

V jednotce nebyli problémy v česko – slovenských vztazích, nezaznamenal 

problémy ve vztazích nadřízený – podřízený, kde měla prostějovská jednotka výhodu 

v tom, že vyjela jako organický celek z republiky, zatímco ostatní části kontingentu byly 

poskládány z příslušníků různých útvarů, což někdy mohlo přinést problém, zejména po 

delším soužití, kdy se dostavila ponorková nemoc. 

Při setkávání s vojáky ostatních armád se ukázala slabá jazyková vybavenost 

příslušníků kontingentu, ale na to, aby si ukázali své zbraně, výstroj, řekli si pár základních 

údajů „…co máte za hlavní město a co se u vás pije za pivo a jak si nadáváte sprostě…“ to 

stačilo. Při porovnání vycvičenosti a vybavenosti zastává názor, že příslušníci čsl. armády 

byli lépe připraveni, zejména díky tomu, že byli zvyklí improvizovat. Vybavenost byla u 

naší jednotky do první linie lepší, v celku však, díky finančním možnostem zahraničních 

armád, měli lepší týlové zabezpečení Američani, s nimiž se srovnává, neboť je tam nejvíce 

potkával. Připomíná však svou účast v soutěži průzkumných hlídek v roce 1993, které jeho 

hlídka vyhrála a následně byli zváni do Fort Breggu a Quantica, stejně jako vystavení 6. 

polní nemocnice, jejíž vybavení chodili v Afghánistánu ostatní obdivovat. Na druhou 

stranu přiznává, že Američané měli propracovanější systém nošení materiálu a vybavení 

podle druhu úkolu, na který byli vysláni. 

S příslušníky cizích armád, ať už ze států NATO, nebo arabských zemí nebyl 

problém. Pro kontingent byly největšími problémy neinformovanost a komunikace 

s republikou. Posuzuje tehdejší politickou garnituru jako lidi, kteří se na vojácích v misi 

„živili“ a odsuzuje aktivity typu - dodání rychlovarných konvic a mikrovlných trub do 

místa, kde nejsou zásuvky, nebo přivezení jednoho čísla časopisu Nei report v nákladu 

několika tisíc kusů. Negativně na něj také působí práce lidí, kteří dodávali materiál 

Saudské Arábii a dodali např. plesnivé filtry do plynových masek. Skutečností, která mu na 

tom vadí je to, že oni jako vojáci byli návnadou, kterou tam hodili. 

Podle něj odjeli, aniž by přesně věděli, co se bude dít a co budou dělat, zatímco 

Arabové už to věděli a čsl. vojáci se od nich dozvěděli, že mají zabezpečit útok dvou 
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brigád armády Saudské Arábie a jsou zaplaceni jako žoldnéři, což ve světle toho, jak 

prestižně bral možnost vyjet a prezentovat své dovednosti a reprezentovat republiku, ho 

muselo urazit. 

Jeho manželka, která do té doby nebyla zmíněna, „asi nadšená nebyla, …ale byla 

velmi, velmi tolerantní… věděla, že je to moje práce, kterou jsem žral…a vůbec jsem 

nezaslech, ani neuvažuj o tom, že by si nejel.“ 

Po návratu se ukázalo, že mise mu nebyla z hlediska kariéry k ničemu, neboť jeho 

místo bylo zrušeno, což dodnes, podle volených slov, nese těžko a dostal v rámci své 

brigády jinou pozici. Ostatně nikdo z těch, kdo se vrátil, se díky účasti v misi nikam 

neposunul. Popisuje i reakce okolí, kdy dobří kamarádi „si sedli u piva a povídali jsme si 

takhle o tom, jak si teď povídáme my“ a jiní o tom vůbec nemluvili, nebo dali najevo 

závist nad výdělkem. Nikoho údajně nezajímali ani odborné zkušenosti z nasazení ve 

válečném konfliktu. Nicméně na otázku, zda by šel opět do takové mise, bez zaváhání 

odpovídá, že ano. Pro něj osobně byla mise přínosem, ověřil si své schopnosti a pak se 

snažil zavádět nové prvky do výcviku svých vojáků, takže  přínos pro stát  nehodnotí, ale 

pro lidi, kteří tam byli, to mělo velký přínos. 

 

2. Tomáš HALAMA  

Datum a místo konání rozhovoru: 19.5. 2014, Pardubice, pracoviště narátora  

Délka rozhovoru: 00:29:58 

Stručná biografie: 

 

Pan Tomáš HALAMA se narodil v roce 1971. Po ukončení střední školy nastoupil 

základní vojenskou službu. Mimo jiné díky tomu, že ještě v civilu absolvoval vojenský 

řidičský kurz a získal oprávnění pro skupinu C, nastoupil na poddůstojnickou školu 

v Hlohovci. Po jejím ukončení odešel sloužit do Přeštic u Plzně, kde se dozvěděl o 

možnosti zúčastnit se mise v oblasti Perského zálivu. 

Mise se zúčastnil na postu pomocníka – řidiče v družstvu úpravy vody roty 

týlového a technického zabezpečení. 

Po návratu se léčil z blíže nespecifikovaného onemocnění a následně odešel do 

civilu, kde začal pracovat u Policie ČR, kde je zaměstnán dodnes. 
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Klíčová slova: 

 

Vojna, řidič. 

 

Témata pro analýzu a interpretaci: 

 

Vstup do armády a práce – narátor nebyl vojákem z povolání. Sám si nedovede 

vybavit, jaký status obdržel pro misi. (Jako voják základní služby se podle zákona 

zúčastnit nemohl, proto musel, jako ostatní VZS, podepsat vstup do služebního poměru 

vojáka v další činné službě.) Do armády tedy přišel jako většina mladých mužů 

v Československu, kteří se nedostali k modré knížce, na povolávací rozkaz k výkonu 

branné povinnosti občana ČSSR na dvouroční službu. Na příchod do armády se 

připravoval, absolvoval řidičský kurz pro řízení motorových vozidel skupiny C, sám říká, 

že „měl možnost si udělat vojenský céčko.“ Díky tomu se stal řidičem nákladních vozidel a 

nastoupil v září 1989 na dobu jednoho půlroku na poddůstojnickou školu v Hlohovci. Po 

jejím absolvování nastoupil na funkci velitele družstva ve vojenském útvaru v Přešticích u 

Plzně. Svou přípravu z hlediska odborného, jako řidiče T – 815 hodnotí pozitivně, vyjádřil 

se, že ovládal „nějakým způsobem“ přidělenou cisternu. Poddůstojnická škola byla pro 

nově odvedeného brance náročným zařízením, neboť ani „rozhodně neměl čas přemýšlet 

nad tím, jestli mě něco baví, nebo nebaví.“ U útvaru už byla činnost volnější a vojenská 

práce ho bavila. Při hodnocení mezilidských vztahů se vyjádřil, že „parta byla dobrá“. 

Rozdílně hodnotí chování vojáků z povolání ke svým podřízeným v republice a na misi. 

Rozkazy se v misi musely plnit, ale vojáci z povolání byli venku „komunikativnější a 

přístupnější, celkově.“ Důvodem bylo to, co sám řekl, byli ve válce, zatímco v republice 

voják základní služby „neměl takřka žádné slovo.“ Pokud vzpomíná na česko - slovenské 

vztahy, pak nevidí žádný problém. Jen zmíní, že vojáci z východu Slovenska, 

„vychodňaři“, byli jednou z motivací pro jeho kolegy z Příchovic, aby se přihlásili do 

kontingentu, neboť jim v přijímači právě zmínění vojáci slovenské národnosti z východu 

„dávali docela kapky“. 

 

Politika – Vyrůstal na konci vlády komunistické strany, což v té době, ale asi 

nevěděl nikdo, bral ji tedy jako samozřejmost, o které se nepřemýšlí, kterou si člověk ani 

neuvědomuje a tak ani nebyl vůči režimu jakkoliv vyhraněný, o disidentu neměl žádné 
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informace a o podmínkách, v nichž občané ČSSR žili, začal přemýšlet až zpětně po 17. 

listopadu a režim z pozice dneška hodnotí jako „šaškárnu“. 

 

Mise – do mise se přihlásil ve chvíli, kdy na útvar přišlo dálnopisem oznámení o 

vytváření kontingentu, které bylo podáváno jako pomoc civilnímu obyvatelstvu. Byla 

potřeba řidičů cisteren a to narátor byl. O skutečné roli jednotky v konfliktu se dozvěděl až 

ve Slaném, možná v Horních Počáplech při formování a secvičení jednotky. Jeho motivací 

byla touha po dobrodružství, někteří další vojáci základní služby, kteří se přihlásili 

z posádky v Příchovicích, se chtěli vyhnout přijímači u útvaru, kde „…co si pamatuju, ti 

východňaři, co tam byli, tak jim dávali docela kapky…“ V neposlední řadě hrála roli i 

finanční stránka věci, ale o ní narátor příliš nemluví.  

On sám během svého působení v misi jezdil s cisternou pro pitnou vodu a 

zabezpečoval zásobování čsl. jednotky. Z toho důvodu věděl sice o tom, že se chemikům 

„…prostě se jim tam povedlo nějaký to měření…“ a že díky tomu byl náhled na „tu 

armádu tam byl takovej nějakej kladnej.“ Bližší detaily a podrobnosti k činnosti 

kontingentu mu možná jsou známé, ale nehovoří o nich. Z jeho pozice byla mise strávena 

za volantem jeho vozu. Tomuto rozhledu odpovídá i jeho hodnocení. 

Potkal zde Američany a další národy, které se války zúčastnily. Američtí vojáci na 

něj působili normálně, potkal několik Čechoameričanů a tak odpadl jazykový problém. 

S vojáky US Army si naši vojáci měnili výstrojní součástky. Kritizoval v tomto kontextu 

naše vybavení, zejména boty a některé oděvní součástky. Naopak chválil americká 

bavlněná trička a boty. Přesto, že již skoro dvacet let není v armádě a nemá tedy přehled o 

výstroji AČR, je přesvědčen, že „u nás se to teďka zlepšilo o milion procent, že jo.“ Buď je 

to víra v pokrok, nebo vlastenectví, věřící, že jdeme dál a zlepšujeme se. 

Pokud měl říci, jaký byl největší problém pro kontingent, nedokázal žádný 

pojmenovat a to přesto, že se vyjádřil kriticky k vybavenosti jednotky. Na druhou stranu 

techniku, tedy tu, kterou používal, nákladní vozidlo Tatra 815 chválí, popisuje jen běžnou 

údržbu, která se na vozidla musela provádět, ale vůz nekritizuje. 

Na své kolegy z mise konkrétně nevzpomínal, na přímý dotaz ohledně osoby svého 

nadřízeného bez zaváhání odpověděl „To je super chlap.“ V době mise ještě nebyl ženatý, 

takže reakce rodiny znamená konkrétně postoj rodičů a zde jej otec podpořil, matka se o 

něj  obávala. 
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Po misi – po ukončení mise byl na neschopence a následně odešel do civilu a začal 

pracovat u Policie ČR. Pobyt v Zálivu bere jako lidskou zkušenost, která však na jeho 

odborný, profesní růst vliv neměla. 

 

Kondenzovaný rozhovor: 

 

 Toto je první rozhovor narátora, vedený krátce po našem setkání, vysvětlení toho, 

proč s ním chci mluvit a navázání společenského kontaktu. Nejdříve jsem ho požádal o 

vylíčení jeho vojenské kariéry. V něm narátor na úvod vzpomenul, jak před nástupem na 

základní vojenskou službu absolvoval kurz pro řidiče nákladních vozidel a udělal si 

„vojenské céčko“, v září 89 nastoupil na poddůstojnickou školu do Hlohovce, z níž byl pak 

převelen do Příchovic. Před koncem roku 1990 sem dorazila nabídka na účast v misi, která 

byla původně pojímána jako „humanitární pomoc“ a po stmelení v Horních Počáplech a 

přesun do Slaného pak odletěl do Saudské Arábie. 

Svou přípravu na funkci řidiče Tatry 815 a obsluhu cisterny hodnotí jako dobrou. 

První půlrok na „péešce“ byl  „šmelc“ a „záhul“, ale  později u útvaru už to bylo volnější a 

práce ho i bavila, stejně jako později mise, kde vozil pitnou vodu. 

Při hodnocení mezilidských vztahů v misi sdělil, že „určitě parta byla dobrá“, 

poněkud více rozebral vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, kdy z jeho pohledu voják 

základní služby neměl v republice žádný slovo, ale v misi byli vojáci z povolání 

komunikativnější a přístupnější, podle něj to bylo tím, že „to bylo ve válce“. Každý se tam 

projevil, jaký je a čeho je schopen. 

V misi určitě nebyli problémy mezi Čechy a Slováky, byť bývalé spoluobčany 

z východní části státu bere jako „ostřejší, třeba z toho východu“, což může být také 

vzpomínka na chování vojáků slovenské národnosti z oblasti východního Slovenska u 

útvaru. 

Při vstupu do armády si vliv komunistické ideologie na armádu neuvědomoval, bral 

to jako samozřejmost, o disidentu neměl žádné zprávy, život na Západě neznal a podstatu 

režimu si neuvědomoval. „Prostě jsem v tý době vyrůstal, tak jako asi každej.“ 

Vzpomínal dále na začátek mise, pro něj byla motivací touha po dobrodružství, pro 

některé vojáky z Příchovic šikana v přijímači a určitě také finanční stránka věci. Z počátku 

jim byla mise podávána jako pomoc civilnímu obyvatelstvu, teprve později v Počáplech a 

ve Slaném jim plukovník Valo vysvětlil, jaký konflikt jim v Zálivu hrozí. 
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V misi pracoval jako řidič a potkával se s vojáky jiných armád. Mezi Američany 

příslušníky jejich armády českého původu, kteří mu potvrdili, že náhled na chemickou 

jednotku je velice dobrý, mimo jiné díky tomu, že „prostě se jim tam povedlo nějaký to 

měření“. Američani mu připadali normální, trochu jiní se mu jevili vojáci arabských států. 

Nehodnotí pozitivně materiální vybavenost, konkrétně oblast vystrojenosti 

československé jednotky, proto si u Američanů pořídil jejich boty do pouště a bavlněná 

trička, „ale tak u nás se to teďka zlepšilo o milion procent, že jo“ dodává snad 

z patriotismu, nebo z ironie. 

Přeprava do Zálivu proběhla bez zádrhelů, kromě návštěvy dámských sprch při 

mezipřistání v Madridu, jinak žádný problém nenastal. V samotné misi pak měl trochu 

obtíž najít konkrétní problematickou oblast, po nápovědě otázkou připustil, že problémem 

mohla být komunikace s domovem, které mnoho nebylo. Jídlo mu vyhovovalo, dostávali 

francouzskou kuchyni a jeho přímý velitel v Zálivu byl „super chlap“. 

Jeho rodina se na účast potomka ve válce dívala rozdílně. Otec měl prohlásit, že 

kdyby byl tak starý, jel by také a matce se, obecně asi jako každé matce, nelíbilo, „když jí 

dítě volaj do války.“ 

Po návratu se léčil s blíže nespecifikovanými zdravotními problémy a pak z armády 

odešel a začal pracovat u Policie ČR.  Mise mu dala osobní zkušenost, ale jinak ji bral jako 

„další přijímač“, ostatně „ze Slovenska jsem taky nebyl 4 měsíce doma.“ 

Dále svou účast hodnotí tak, že dělal práci, která byla potřeba. S vozidlem nebyly 

problémy. Byl mu přidělen vlastně nový vůz, který dostal denním fungováním pořádně 

zabrat a i když se prováděla běžná údržba vozu, předával pak Saúdům „absolutní vrak.“ 

Dodnes se účastní srazů účastníků mise. 

 

3. Petr LUKEŠ  

Datum a místo konání rozhovoru: 29.5.2014, Praha, pracoviště narátora  

 

Délka rozhovoru: 00:36:12 
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Stručná biografie: 

 

Pan Petr LUKEŠ se narodil v roce 1972. Po ukončení střední školy nastoupil 

základní vojenskou službu k útvaru do Žatce. Zde se dozvěděl o možnosti vyjet do mise 

v Zálivu a přihlásil se na ni. 

Mise se zúčastnil na postu pomocníka – řidiče ve výdejně PHM roty týlového a 

technického zabezpečení. 

Po návratu z armády odešel a později se do ní opět vrátil v liberecké posádce s níž 

se účastnil několika misí na Balkáně. Po odchodu z armády se stal majitelem restaurace 

v místě bydliště.  

 

Klíčová slova: 

 

Vojna, T-815, mise, velitel. 

 

Témata pro analýzu a interpretaci: 

 

Vstup do armády a práce – narátor nebyl vojákem z povolání, tím se stal až 

později. Do armády nastoupil v dubnu 1990.  Absolvoval u útvaru kurz na T-815 a 

cisternovou nástavbu jehož součástí byly i psychologické testy. Svou připravenost a 

vycvičenost hodnotí vcelku pozitivně, byť hovoří také o tom, že byli „hrozný dobrodruzi“, 

neboť po půlročním pobytu na vojně nemůžete asi zvládat všechny vojenské dovednosti. 

Při dotazu, jak hodnotí svůj pobyt na vojně, odpověděl, že to byly krásné časy, teprve po 

další otázce se rozpomínal, že mu vadila neefektivnost při řízení lidí a zbytečná 

„buzerace“.  Podle jeho názoru někteří z vojáků z povolání zpočátku předváděli chování 

důstojníků z dob komunistické armády a změnu jejich chování („už to není o těch 

hodnostech, už je to o jménech“) dává do souvislosti s působením velitele kontingentu, 

plukovníka Vala, který „jako velitel, byl asi velitel snů“. Se Slováky ani na území 

republiky, ani později v misi, nebo po ní neviděl žádné problémy. Své působení u útvaru 

v republice hodnotí jako bezproblémové, mezilidské vztahy, vzhledem k tomu, že byl u své 

jednotky relativně krátce a odešel pak do mise, nijak zvlášť nehodnotí, nepřisuzuje jim ani 

zápornou, ani kladnou hodnotu. Zastává názor, že by i dnes měli mladí lidé sloužit 

prezenční službu.    
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Politika – Do armády vstoupil v roce 1990, tedy po revoluci, ale celý dosavadní 

život musel strávit v minulém režimu. Nicméně o politice se v celém rozhovoru ani jednou 

nezmínil, kromě hodnocení důstojníků, kteří se v počátcích, ještě před výjezdem do 

prostoru určení, kde je pak změnilo prostředí a osobnost velitele chovali jako „ty typický… 

ta komunistická éra“, a rozhodně to z jeho podání a dalších slov neznamená pozitivní 

hodnocení. 

 

Mise – do mise se přihlásil ve chvíli, kdy na útvar dorazil požadavek na „dva 

cisterňáky“. První dvojice nebyla vybrána, on pak se svým kolegou ano, „tak jsme jeli“. 

Motivem byla touha po dobrodružství a poznání daleké země. „Byli jsme mladý, blbí, že 

jo“ o riziku nepřemýšleli, podle jeho názoru tam 80% lidí šlo kvůli dobrodružství, zatímco 

u pozdějších misí šlo 80% kvůli penězům. Úvodem jim bylo řečeno, že nepůjdou do 

válečného stavu, ale měli by se nacházet v hlubokém týlu. Reálně se pak jednotka objevila 

v první linii. Po stmelení v Horních Počáplech, kde se připravovala hlavně technika, 

proběhlo ještě komplexní stmelení ve Slaném.  

Přepravu absolvoval se svým velitelem v prvním letadle s mezipřistáním 

v Madridu, kde se setkal s příslušníky a režimem fungování armád NATO. Jako příklad 

uvádí zacházení se zbraní. Naši vojáci si museli svou zbraň hlídat a mít ji neustále při sobě, 

zatímco ostatní si je v klidu odložili na lehátka a nechali je tam. V Zálivu týl působil na 

základně v Hafru a postupně se posouval za linií fronty. Později jeden z „péhamáků“ 

působil v Hafru, druhý pak v Kuvajtu. Jezdil 400 – 600 kilometrů při doplňování 

pohonných hmot pro předsunuté jednotky. Dodnes se diví, jak mohli bez map, GPS a 

vysílačky nezabloudit a vždy dojet tam, kam měli. 

V misi měl vůz Tatra 815 a podle jeho slov „Američani, ty z toho byli vůbec 

unešení. Francouzi, ty když to viděli, vlastně tu komplexnost té cisterny, tak ty tomu 

nerozuměli, protože … jezdili vždycky tři auta.“ S technikou obecně nebyl problém, 

dokonce nám ostatní záviděli „jak nám funguje technika“. Vysoce hodnotí odbornou 

připravenost chemických specialistů, svou vlastní už tak dobře neoceňuje, podle jeho 

názoru „byli hrozný dobrodruzi“, když po ani ne půl ročním výcviku vyrazili do války, 

zároveň však nekonkretizuje, v čem konkrétně byla jejich vycvičenost nedostatečná, 

naopak podotkne, že „jako jasný, měli jsme, jak se chovat při různejch, těchhletěch, jako je 

yperit. Jak se chová, nebo takhle.“ 

Ve svém hodnocení ostatních armád a jejich příslušníků, které v misi potkal, tak 

Američany hodnotí jako přátelské, Angličany jako pohodáře a Francouze jako národ, který 
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neumí pít, což dokládá historkou o tom, jak pod vlivem alkoholu na Vánoce rozmlátili 

jídelnu. Jejich vybavenost hodnotí spíše nepřímo tím, že popisuje jejich obdiv naší 

technice. 

Vztahy v jednotce hodnotí velmi vysoko. Zpočátku sice  možná byly nějaké 

problémy „byli lidi, který v tom prvopočátku, byli takoví ty typický … ta komunistická 

éra“, dává však zásluhu veliteli kontingentu, že dokázal jednotku spojit a „jednání těch lidí 

pak tam se hrozně rychle změnilo“, dokonce ho hodnotí jako „velitel byl asi velitel snů, …, 

myslím, že on dokázal ty lidi hodně posouvat dál…“ směrem k lepšímu. Mezi podřízenými 

a nadřízenými možná zpočátku ne vše bylo úplně bezproblémové, ale výrazně se to 

zlepšovalo a on si žádných problémů není vědom, stejně jako popírá jakékoliv vady na 

kráse v česko slovenských vztazích. Dokládá to ostatně i skutečnost, že jeho kolega byl 

slovenské národnosti a kromě „štengrování“ nedošlo ani k náznaku konfliktu. 

Při otázce na problém si nejdříve žádný problém spojený s misí nedokáže vybavit. 

Po dopřesňujících dotazech na možné problémy třeba v oblasti spojení s domovem, nebo 

s technikou „tvrdohlavě“ problémy odmítá. Komunikovat se mohlo přes dálkové spojení a 

technika fungovala, stačila běžná údržba. 

V jeho rodině, byl tenkrát svobodný, takže se jednalo jen o jeho rodiče, se jeho 

odjezd setkal s pochopením u otce a odmítáním ze strany matky, která navíc byla v práci 

na noční směně, kde mohla sledovat televizi a tak se o vypuknutí války dozvěděla dříve 

než on sám. Naproti tomu žila, stejně jako většina veřejnosti, v přesvědčení, že naši vojáci 

působí v týlu a nic se jim nemůže stát.     

 

 Po misi – po ukončení mise odešel do civilu, ale pak se do armády vrátil a účastnil 

se dalších misí na Balkáně (UNPROFOR, IFOR, SFOR). Mise mu přinesla větší schopnost 

starat se o sebe a spoléhat se v první řadě sám na sebe. O jeho zkušenosti z mise v Zálivu 

se nikdo nestaral a nezajímal.  Byla to tedy v první řadě věc obohacující jeho osobnost.  

 

Kondenzovaný rozhovor: 

Toto je první rozhovor narátora, vedený krátce po našem setkání, vysvětlení toho, 

proč s ním chci mluvit a navázání společenského kontaktu. V úvodu jsem nepovažoval za 

nutné chtít po něm životopis, neboť do armády narukoval v dubnu 1990 na základní 

vojenskou službu k motorizovanému pluku v Lounech. 
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Zmínil, že nastoupil jako řidič – skladník ke službě PHM a následně absolvoval 

kurz na vozidla Tatra – 815 a cisternovou nástavbu, s čímž byly spojené psychotesty. 

K útvaru přišel požadavek na řidiče cisteren, a jelikož první dva zájemci nebyli přijati, 

narátor se svým kolegou mohli vyjet do „hlubokého týlu“. Na vojnu vzpomíná jako na 

krásné časy, kde jediná věc, která mu vadila, byla někdy zbytečná práce pro práci. 

Na domovském útvaru prožil relativně krátkou dobu několika měsíců, tím pádem si 

nestihl vytvořit pevnější vztahy s lidmi na své rotě. Absolvoval stmelení v Horních 

Počáplech a Slaném, kam si přivezli vlastní techniku z útvaru a připravovali ji a sebe na 

misi. Zde se ještě projevovaly pracovní návyky lidí, které popsal jako „ty typický…ta 

komunistická éra“, které však změnilo k lepšímu vedení velitele kontingentu a vztah lidí 

v jednotce se měnil k lepšímu „už to není o těch hodnostech, už je to o jménech“ a 

způsobil to právě „velitel snů“, který posouval lidi dál, k lepšímu. Pan Lukeš nemá rád 

arogantní osoby, ale s nikým neměl vyloženě špatný vztah. 

Válka ho změnila v tom, že jinak vnímal život po té, co viděl v Kuvajtu mrtvé lidi. 

Iráčanů mu bylo líto, neboť „jsou otrokama Saddáma,… nedostávali jídlo, nedostávali 

pití…“. 

Vzhledem k tomu, že jeho nejbližší kolega, s kterým šel už z útvaru, byl slovenské 

národnosti, mohl posoudit česko-slovenské vztahy poměrně kvalifikovaně. Podle jeho 

vzpomínek docházelo nejvýše ke „štengrování“, ale nic víc. 

Motivace k účasti v první zahraniční misi pro něj byla v touze po dobrodružství, 

byli „idioti, který jsme nevěděli do čeho jdem.“ 

Narátor opakovaně potvrzuje, že zpočátku se nechystali oficiálně do války, ale na 

službu obyvatelstvu v týlu. Ve skutečnosti pak v misi byla jednotka v první linii připravena 

poskytnout chemickou ochranu prvosledovým jednotkám. On sám vozil PHM z KKMC 

jednotkám nasazeným vpředu. Ani jednou se nestalo, že by zabloudili, navzdory 

neexistenci GPS, vysílačky, nebo aspoň detailních map. 

Týl byl umístěn na základně v Hafru. On pak později působil také v Kuvajtu, kde se 

střídal s kolegou. 

Na svou techniku nedá dopustit. Vypráví o nadšení a obdivu, který vzbuzovala u 

spojeneckých vojáků z řad Američanů a Francouzů a popisuje, jak později při přechodu na 

systém aliančních armád řekl generálu Šímovi, že „prostě je to banda blbců, protože 

přistupujou na něco, co nám celej svět záviděl.“ 

Po odborné stránce byla jednotka, zejména její odborná, chemická část velmi dobře 

připravena, ostatní vojáci z řad vojáků základní služby byli prý „hrozný dobrodruzi“. „Co 
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záklaďák po čtyřech měsících, nebo půlroce na vojně může umět?“ Zároveň však dodá, že 

věděli, jak se chovat v různých situacích, včetně chemického útoku. 

Samotná přeprava do místa určení byla „hezká“, letěl s velitelem v prvním letadle. 

Mezipřistání v Madridu přineslo první setkání s vojáky NATO. Zaujalo ho, jak rozdílně 

přistupovali ke zbraním, které nechali volně ležet na polních lehátcích, zatímco čsl. vojáci 

je museli mít neustále při sobě. Vzpomíná, jak dostávali hygienické balíčky a všichni si 

brali ty větší, které však byli určeny ženám, což u vydávajících vojáků vyvolalo údiv. 

Problém si nejdříve žádný nepamatoval. Spojení s domovem se dalo realizovat přes 

dálkové spojaře, ale vzhledem k tomu, že ještě neměl rodinu, tak ho to netrápilo, náhradní 

díly a vybavení bylo na slušné úrovni, vozidlům stačila pravidelná údržba k tomu, aby 

fungovaly. 

Rodiče nesli jeho pobyt v misi rozdílně. Otec byl v pohodě, matka ho nejdříve 

„seřvala“, později se o něj obávala tišeji, ale jak dodal, u dalších jeho misí už si zvykla. 

Hodnotí osobu velitele kontingentu a jeho vliv na jednotku. Měli takové informace, 

jaké jim dával, zároveň se v otázkách, které to umožňovali, snažil dosáhnout konsenzu 

všech a vybudovat tak stmelený kolektiv. 

Po návratu domů odešel do civilu a vrátil se pak na post „péhamáka“ do armády, 

aby mohl vyrazit na další mise na Balkáně a v Kuvajtu. V jedné z misí zažil i dělení se 

Slováky, které pro něj bylo smutné, neboť byli dobrá parta. Díky své účasti v dalších 

misích mohl srovnat Záliv a následující mise. První byla podle něj “poznávací mise“, 

v dalších už se „začalo vymýšlet blbosti“. Přiznává význam osobnosti velitele na 

fungování jednotlivých kontingentů. 

Osobní zkušenost z prvního kontingentu byla taková, že se naučil více spoléhat sám 

na sebe. Podle jeho názoru by dnešním dětem základní vojenská služba, byť v kratší době, 

měla zůstat zachována, aby se naučili být více samostatní a zlepšili si svou fyzickou 

připravenost, což je samozřejmě také téma pro školy a rodiče, ale pokud se ve školách 

v hodinách tělocviku třetina žáků věnuje „přiblblé americké hře“ baseballu a dvě třetiny 

necvičí vůbec, tak se situace nebude zlepšovat. Připouští, že mohou být jedinci, které 

baseball baví. 

Jeho zkušenosti z mise nebyly využity, opět potvrzuje, že zkušenost z mise uplatnil 

individuálně ve svém soukromém životě, snaží se k lidem chovat slušně a bez agresivity, 

možná, kdyby lidé viděli, jak se někde válejí na ulicích mrtvoly lidí, více by si vážili 

života, on sám říká, že ho tento moment změnil. 
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Vrátíme se ještě jednou k motivaci mise, kde podle jeho názoru u čsl. vojáků hrála 

hlavní roli (80%) motivace touha po dobrodružství, byli „dobrodruzi…idioti, který jsme 

nevěděli, do čeho jdem“ Další mise už byly z 80% o finančním faktoru. 

Popisuje svůj názor na americké vojáky, kteří jsou přátelští ale „mě hrozně vadí to 

jejich, všemu se divěj, všemu tleskají…takový jako rozcapování a jsou hrdější než my.“ 

Francouzi „s těma se špatně pije“, jak v misích na Balkáně, tak i v Zálivu, kde příslušníci 

cizinecké legie na Vánoce rozbourali jídelnu, když se spolu porvali. Naproti nim Angličani 

jsou pohodáři a Arabové „tak to je kapitola sama pro sebe“. 

 

4. Lubomír ŠMEHLÍK  

 

Datum a místo konání rozhovoru: 24.3.2014, Slaný, pracoviště narátora  

 

Délka rozhovoru: 00:43:46 

 

Stručná biografie: 

 

Pan Lubomír ŠMEHLÍK se narodil v roce 1951. V patnácti letech nastoupil na 

vojenské gymnázium v Moravské Třebové a po jeho absolvování ukončil studium na 

vojenské akademii v Brně. Nastoupil k útvaru a po dvou letech služby se na vysokou školu 

vrátil k postgraduálnímu studiu. Po jeho ukončení šel sloužit do Slaného, kde se stal 

později náčelníkem chemické služby divize. V roce 1984 přešel na ministerstvo obrany, 

kde se podílel na formování kontingentu do Zálivu. 

Mise se zúčastnil na postu zástupce velitele – náčelníka chemické služby.   

Po návratu se vrátil na ministerstvo obrany, ale vzhledem ke snižování počtu 

armády a vzhledem k tomu, že lidé z úspěšné mise nebyli svými kolegy příliš vítáni, odešel 

odtuď a dva roky pracoval na ministerstvu obrany jako ekolog, pak ještě u útvaru 

v podřízenosti všeobecné správy a v roce 1995 odešel do civilu, kde se živí jako 

restauratér. 

 

 

Klíčová slova: 

 

Chemické vojsko, mise. 
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Témata pro analýzu a interpretaci: 

 

Vstup do armády a práce – narátor vstoupil do řad armády už v roce 1966 ve 

svých patnácti letech, kdy se stal žákem vojenského gymnázia Jana Žižky v Moravské 

Třebové. Byl čtvrtým dítětem a rodiče již neměli prostředky k jeho studiu na civilní škole a 

tak ho dali na vojenskou. Škola byla v té době tříletá a dodnes jí nehodnotí příliš příznivě, 

měla podle něj za úkol přitáhnout do armády lidi, kteří z ní nemohou odejít, když pak 

v osmnácti letech dostanou rozum. O negativech školy příliš hovořit nechtěl, přesto později 

zmínil vojenský dril v malém, provinčním městečku, kde bylo jedno kino. Pozitivum podle 

něj bylo, že se naučil sebekázni, starat se sám o sebe a více se „otloukl v životě“. Největší 

výhodu spatřoval v tělesném rozvoji, kde tato instituce vytvářela výborné podmínky pro 

sportovní vyžití. Většina posluchačů jeho střední školy byla určena ke studiu na 

motostřeleckém a tankistickém směru, on se vydal na vojenskou akademii studovat 

vojenskou chemii.  

V době studia, o prázdninách mezi druhým a třetím ročníkem, zažil okupaci států 

Varšavské smlouvy, díky které byl nástup na školu až 10., nebo 15. září, takže si prodloužil 

prázdniny, což byl jeden z mála pozitivních aspektů okupace. V lednu 1969 byl v delegaci 

gymnázia na Palachově pohřbu, kde však stejně pro velké množství lidí nic neviděl. 

Vybavuje si typickou atmosféru hokejových zápasů se Sovětským svazem, kdy plná 

klubovna fandila československým hokejistům. 

Než vysokou školu v roce 1974 ukončil, potkal zde jiné prostředí, neboť akademie 

již nebyla tak uzavřená, jako gymnázium. Vzpomíná na vědeckou knihovnu, kde si mohl 

číst například dílo Feuerbacha, ve vysokoškolských klubech se setkával se studenty 

ostatních škol a užíval si vysokoškolského života.  

Po skončení vysoké školy se oženil, dostal zařazení do Slaného a byt, takže mohl 

žít rodinný život. Rodině se dále ve vyprávění nevěnoval. Naproti tomu popisuje, že práce 

ho bavila, neboť nadřízené měl vzdálené a mohl funkci vykonávat podle svých představ. 

Snažil se, aby jeho vojáci uměli nejen obsluhovat přístroje, ale aby také pochopili chemii a 

rozuměli tomu, co dělají. Svazovala ho povinnost držet tzv. pohotovosti, což znamenalo, 

že člověk musel být doma, nebo na telefonu a dostavite se do dvaceti minut na pracoviště, 

podle jeho slov to samozřejmě služba nesla, dnes si však uvědomuje, že to bylo zbytečně 

přiškrcené. 

Kolektiv v práci dlouze nehodnotí, prostě „vždycky byla parta“. Se svými 

nadřízenými vycházel dobře, jeho velitelé měli zájem hlavně o své bojové jednotky a 
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chemici byli trochu bokem. Se svými kolegy si navíc vycházeli vstříc při určování služeb, 

obecně tedy problém neměli, byť si vzpomíná, že byli také lidé, kterým se nechtělo 

pracovat, a pak byl problém. To však nehovoří konkrétně, pouze obecně.  

Se svou životní úrovní byl spokojený. Dostal byt, měl nadprůměrný příjem, takže 

bez problémů uživil rodinu, byl tedy spokojený. Podle jeho slov mu nevadilo, že se 

vojákům z povolání říkalo „lampasáci“, mnohem více mu vadilo, jak se armáda chovala 

sama k sobě. Konkrétně hovoří o veliteli západního vojenského okruhu, gen. Veselém, 

který svou činností a chováním negativně ovlivnil celou armádu a pozitivně hodnotí 

naopak vliv gen. Vacka, který ji opět postavil na nohy. 

 

Politika – Jako posluchač vojenského gymnázia zažil okupaci vojsk varšavské 

smlouvy, což mu prodloužilo prázdniny, jak si pamatuje a pak odjel v lednu na Palachův 

pohřeb, což byla akce organizovaná přímo školou, takže úplně mimo realitu těch dnů nežil, 

nicméně závěry z těchto událostí si zřejmě neudělal, protože on se sice „pro stranu nějak 

nestavěl“, ale členem KSČ byl, chodil a školil na „péešem“ (politické školení mužstva), na 

schůzích KSČ zažíval kontroly z politického oddělení. Ovšem vypráví historku z dob 

normalizace, kdy měli schválit na schůzi základní organizace text odsuzující Chartu 77, 

jejíž text jim nikdo nedal přečíst, oni na schůzi sdělili, že to nečetli, „no a proč by jsme si ji 

nemohli přečíst, tak to vyšumělo a…“. Zas tolik podobných příběhů se v základních 

organizacích KSČ po celé republice, natož pak v silových resortech, tedy pilířích moci 

strany, v roce 1977 neudálo. O opozici až do té doby žádné informace neměl a v podstatě 

ani potom se to nijak nezměnilo. V tomto směru byl jeden z typických obyvatel tehdejšího 

státu, který chodil do práce a plnil to, co se po něm chtělo. Respektoval realitu ani ne jako 

nutné zlo, spíše jako samozřejmost. Sledoval hromadné sdělovací prostředky a důvěřoval 

jejich zprávám. 

Armády států NATO respektoval, ovšem nebral je jako protivníky, ale přímo jako 

nepřátele a uvažoval o nich jako o vojscích, která chtějí pokořit „celé naše území, aby na 

nás zaútočili a zničili nás“. 

Neměl rád generála Veselého, velitele Západního vojenského okruhu, kterému 

vyčítá zavedení neúcty k práci ostatních, deprimující atmosféru a svazující rozkazy. 

Důvodem pro toto jeho počínání snad bylo, podle pana Šmehlíka, aby měl co nejméně 

problémů u vládnoucí elity. 
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Mise – v roce 1990 se začalo v Československu debatovat o vyslání jednotky do 

oblasti Zálivu. Hovořilo se o vyslání vrtulníkové jednotky, případně ženistů a nakonec 

přišla žádost vlády Saudské Arábie o vyslání protichemické jednotky, které se vláda 

rozhodla vyhovět. Od srpna až září do prosince probíhala příprava jednotky, která pak 

v prosinci 1990 odcestovala do oblasti Perského zálivu.  

Za panem Šmehlíkem přišel do jeho kanceláře na ministerstvu obrany tehdejší 

velitel chemického vojska, generál Černý a sdělil mu, že se kontingent organizuje, že 

v něm bude náčelníkem chemické služby a dal mu spojení na Vala, Brauna a Spálenku, což 

jsou důstojníci, kteří měli za úkol postavit kontingent. Generál Černý ho zbavil všech 

úkolů, které doposud měl a nařídil mu, ať se s uvedenými důstojníky spojí a společně 

vytvoří tabulky počtů a postaví prapor. V srpnu 1990 se tak pustil do práce na jednotce. 

Bylo to rozhodnutí narátora, aby se kontingent postavil tak, že bude mít tři chemické 

odřady, jejichž skladbu, materiální vybavení a osazení osobami měl na starosti. Po poradě 

s generálem Černým bylo rozhodnuto, že do chemických odřadů půjdou pouze vojáci 

z povolání. Jednalo se o šedesát, nebo šedesátpět lidí, které se podařilo dát dohromady. 

Mnoho lidí se odmítlo zúčastnit mise po té, co se dozvěděli, za kolik by měli sloužit. Od 

září probíhalo ve Slaném soustředění praporu. 

Dvanáct letadel C-5 Galaxy v šesti dnech jednotku přepravilo i s vybavením do 

Zálivu. Vzpomíná si, jak impozantně na něj zapůsobila velikost základny King Khalid 

Military City a jak výborně byla organizačně zvládnuta. Množství práce, do kterého se 

hned po příjezdu museli pustit, jim neumožnilo věnovat se nějakému obdivování. 

Narátor byl v kontingentu na pozici zástupce velitele. Z tohoto postu měl na starosti 

bojovou činnost. Po té co byly začleněni do dvou saudskoarabských brigád, organizoval 

jejich chemické zabezpečení. To obnášelo provádění radiačního a chemického průzkumu, 

odběry vzorků a jejich prověření a další činnosti. Dále bylo zapotřebí vycvičit v provádění 

opatření na obranu proti chemickým zbraním obě arabské brigády do stupně velitelů čet. 

To samé se provedlo s velením KKMC. Uvedená činnost byla krajně namáhavá, pan 

Šmehlík vzpomíná, že spal tři až čtyři hodiny a arabští vojáci se „ptali na každou 

ptákovinu“. 

Když se válka dostala do dynamické fáze, stálo velení kontingentu před 

rozhodnutím, zda postupovat se spojenci a překročit kuvajtské hranice, nebo zůstat na 

území Saudské Arábie. Velení z Prahy říkalo, aby zůstali na místě což hodnotí poměrně 

ostře „prostě nesmysly úplný, neznalost tady těch našich generálů…taková stupidita a 
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strnulost, zkostnatělost jejich myšlení“. Velitelé jednotky se po poradě rozhodli jít 

s ostatními spojenci dál. Zodpovědnost na sebe v tu chvíli vzal plukovník Valo. 

Po skončení bojových operací čsl. vojáci prověřovali prostory, v nichž byli iráčtí 

vojáci, zda zde nejsou chemické zbraně. V květnu pak odletěla první část jednotky do 

vlasti, zbytek zůstal, předával techniku armádě Saudské Arábie a cvičil její vojáky, aby s ní 

uměli zacházet. 

 Většina příslušníků kontingentu, včetně narátora, neovládala angličtinu, takže 

domlouvání probíhalo „rukama nohama“, ale nebyl to podle něj problém, neboť obě strany 

se chtěly domluvit. 

Vybavení jednotky hodnotí jako jednoduché, jak logistiky, tak i protichemické 

obrany. Ostatní měli vše na „digitálech“ a „my jsme měli ty klasický chemický reakce … 

průkazníkový trubičky a indikační náplně a ARSy plný odmořovadel“. Což vedlo k tomu, 

že na naši jednotku bylo zpočátku nahlíženo jako na „exoty“, ale pak se, podle jeho názoru, 

projevil lidský faktor, „protože přiložit jenom digitálně nějakej měřák k něčemu asi není 

úplně to pravé ořechové … tam musel přijít ten člověk zase s těma zkumavkama a 

trubičkama a udělat lepší práci“ vztahy se postupně zlepšovaly až na přátelskou úroveň. 

Vybavení hodnotí jako to nejlepší, co mohla armáda v okamžiku odjezdu 

nabídnout, ale vzpomíná, že když už docházely přivezené průkazníkové trubičky, přivezli 

jim prošlé kusy, „takže ano, tam jsme byli s tím nejlepším, co jsme v armádě měli, 

v tehdejší výbavě, ale ten způsob zásobování a doplňování, ten byl na téměř nevyhovující 

úrovni. Činnost zodpovědných pracovníků v republice hodnotí stejně, jako rozhodnutí o 

tom, že jednotka by neměla překročit hranice Kuvajtu. 

Za největší problém kontingentu označil komunikaci s velením v Praze. 

Komunikace a způsob zásobování, způsob vydávání úkolů a potvrzování si úkolů. Jiné 

problémy nevnímal. Ani ve vztazích Čechů a Slováků, nebo v rovině nadřízení – podřízení. 

Jeho rodina jeho rozhodnutí respektovala. Připoměl malou možnost komunikace 

s domovem, kde měl s manželkou dvě dcery. Jediné spojení představovaly dopisy, které se 

posílaly se zásobovacím letadlem. „Jinak kontakt nebyl … ustáli jsme to, nerozvedli jsme 

se, žijeme dál. Tak je to dobrý.“ 

Jako vojáci splnili to, na co byli léta cvičeni. Tak celkově ohodnotil čsl. účast 

v misi. 

 

Po misi – po ukončení mise strávil 14 dnů v karanténě a koncem září se vrátil do 

práce. Vrátil se ale již do jiného prostředí. Mezi lidi, které opouštěl před misí, ale na jejichž 
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„výkon“ v zásobování a zabezpečení členů kontingentu nahlížel kriticky, nebo mezi lidi, 

kteří se obávali, že by je mohl díky účasti v zahraniční operaci kariérně přeskočit. To byl 

podle něj důvod, proč byl při prověrkách vojáků z povolání zaměřených na jejich 

schopnost další služby jako jediný ze správy chemického vojska uznán neschopným a 

musel odejít. Z jeho pohledu „byl odejit“. Tento přístup je v jeho očích evidentně 

nespravedlivý a dodnes ho tak vnímá, o čemž svědčí už jen rozsah vzpomínání, který této 

otázce věnuje. Na jeho praktické zkušenosti z účasti čsl. jednotky ve válečném konfliktu 

nebyl nikdo zvědavý a nebyli nijak využity. Po odchodu od chemiků dostal nabídku od 

generála Loučky a šel sloužit na post ekologa, odkud se ještě jednou vydal do mise v Iráku, 

po jejímž ukončení odešel do civilu. 

 

Kondenzovaný rozhovor: 

  

Toto je první rozhovor narátora, vedený krátce po našem setkání, vysvětlení toho, 

proč s ním chci mluvit a navázání společenského kontaktu. Nejdříve jsem ho požádal o 

vylíčení jeho vojenské kariér, která započala již v jeho patnácti letech, kdy se dostal na 

vojenské gymnázium v Moravské Třebové. Uznává sice výhody školy, které spočívaly 

v tom, že se „votloukl“ v životě a naučil se starat sám o sebe, ale dodnes se na školu nedívá 

příliš pozitivně, byla to instituce, která „byla zaměřená na to, aby natáhla mladý lidi do 

armády“, aby později „kdy už maj rozum, tak už je z tý ruky nepustit“.  

Většina posluchačů jeho střední školy byla určena ke studiu tankistického, nebo 

motostřeleckého směru, on si však prosadil chemii a odešel studovat na vojenskou 

akademii v Brně. 

Po jejím ukončení velel dva roky rotě chemické ochrany, vrátil se zpátky na 

dvouleté postgraduální studium na vojenské akademii v Brně a v roce 1979 nastoupil k 1. 

tankové divizi do Slaného, kde se po reorganizaci stal velitelem praporu chemické 

ochrany, pak se stal náčelníkem chemické služby a v roce 1984 „byl vytažen“ na 

ministerstvo obrany.  

V roce 1990 se začalo diskutovat o vyslání jednotky do Perského zálivu, a když 

Saudská Arábie požádala o chemickou jednotku, prezident souhlasil a začala probíhat 

příprava. Od srpna do odjezdu v prosinci probíhala příprava jednotky. PO skončení mise se 

v roce 1991 vrátil na správu chemického vojska, kde podle něj „nebyla moc radost z toho, 

že se uspělo tak dobře, tak jak se uspělo v té misi“ a on byl „odejit“. Přešel ke generálu 
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Loučkovi u něhož asi dva roky dělal ekologa, pak odešel ještě na jeden útvar a v roce 1995 

svlékl uniformu. 

V další části rozhovoru jsem se vracel k jednotlivým pasážím vojenského života 

pana Šmehlíka. Na vojenskou školu šel proto, že byl ze čtyř dětí a jelikož jeho starší 

sourozenci již studovali a rodiče neměli na to, aby na škole udrželi i čtvrté dítě, musel na 

vojenské gymnázium, na které nemá dobré vzpomínky. Dril od patnácti let, vycházka 

jednou za 14 dnů do malého, provinčního městečka, kde je jedno kino. Svázanost režimu, 

který ho však naučil sebekázni a vysoce hodnotil možnost sportovního vyžití. Nicméně „k 

tomu všeobecnému rozhledu, rozletu člověka to moc nepřispělo“. Mnohem lepší byla 

z tohoto pohledu vojenská akademie, kde mohl navštěvovat vědecké knihovny, kde bylo 

možné najít si jakoukoliv literaturu, poznal prostředí vysokoškolských klubů a užíval si 

vysokoškolský život. 

Mezi druhým a třetím ročníkem zažil okupaci. Tragická událost našich soudobých 

dějin měla pro něj pozitivní důsledek v tom, že se mu protáhly prázdniny asi do půlky září. 

Pak byli ve škole vlastně zavření, nicméně gymnázium organizovalo účast na pohřbu Jana 

Palacha, kterého se zúčastnil, ale pro davy lidí nic neviděl. Vzpomíná na hokejové zápasy 

s Rusy a divoké fandění u televizní obrazovky. 

Na práci ho bavilo to, že dostal hned byt a mohl si užívat rodinného života a pak 

skutečnost, že měl ve své funkci výraznou samostatnost a mohl svou funkci dělat podle 

svých představ. Snažil se své podřízené naučit nejen obsluhovat přístroje, ale také to, aby 

věděli, proč se to tak dělá, aby rozuměli chemii. Naopak mu vadila pohotovost, která se 

držela, kdy člověk musel být do dvaceti minut v kasárnách a plnit úkoly. 

V práci měl vždy dobrou partu. S nadřízenými vycházel dobře, možná také proto, 

že velitelé divize považovali za nejdůležitější motostřelecké a tankové jednotky a 

chemikům se tolik nevěnovali. S podřízenými si vytvářeli pracovní prostředí, vycházeli si 

vstříc s držením hotovosti, takže zde neměl problém, i když připouští, že se vyskytli i 

jednotlivci, kterým se nechtělo pracovat, „tak máte problém, že jo“. 

Vnímal skutečnost, že armáda se netěší u obyvatelstva příliš velké popularitě, což 

se projevovalo oslovováním „lampasáci“, ale to mu nevadilo tolik, jako skutečnost, jak 

armádu poznamenal velitel Západního vojenského okruhu, generál Veselý, který svěřenou 

část vojska „zdegradoval a zdeptal“ jen proto, „aby měl co nejmíň problémů u naší 

vládnoucí elity“. Pozitivně pak hodnotí generála Vacka, který armádu postavil zpět na 

nohy. Nicméně ve Slaném, kde pan Šmehlík sloužil, mělo prý vojsko dobré společenské 

postavení. 
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On sám byl se svým finančním ohodnocením a perspektivami spokojen. Pro stranu 

se „nějak nestavěl“. Byl však jejím členem, chodil školit marx – leninskou přípravu, 

kontrolovat PŠM (politické školení mužstva), je chodili na schůze kontrolovat 

z politického oddělení, ale to vše bral jako samozřejmost. Stejně samozřejmě bral armády 

států NATO jako nepřítele. Je až divné, že navzdory všem těm hodinám „péešem“, schůzí 

a kontrol říká, že se o politiku nezajímal. Zajímavě se pak jejich stranická organizace 

zachovala, když měla odsoudit Chartu 77 „a vůbec nám ji nikdo nedal přečíst … jsme to na 

tý stranický schůzi jako sdělili, proč bysme si ji nemohli přečíst, tak to vyšumělo“. Jinak 

neměl o opozici žádné zprávy a sdělovacím prostředkům důvěřoval. 

O kontingentu se dozvěděl tak, že za ním přišel generál Černý, velitel chemického 

vojska a oznámil mu, že se organizuje kontingent do Saudské Arábie a že z něj bude člen a 

bude tam náčelníkem chemické služby, zástupcem velitele. Předal mu kontakty na Brauna, 

Vala a Spálenku, zbavil ho všech stávajících úkolů a tak se narátor dal v srpnu do práce. 

Připravoval s ostatními důstojníky tabulky praporu, rozhodoval, kdo pojede a jaké 

vybavení si povezou. Rozhodli, že odborná část jednotky bude mít šedesát, až pětašedesát 

osob a že to budou vojáci z povolání. Do výběru osob zasáhly lékařské prohlídky a 

informace o tom, kolik budou členové kontingentu dostávat peněz, neboť po té mnoho lidí 

svou účast odřeklo. Od září probíhalo ve Slaném konečné dolaďování a v prosinci se 

vyrazilo. 

O situaci v místě nasazení věděli ze sdělovacích prostředků, bylo jasné, kdo je 

„uhranitel“, neměli ale zatím informace o přesném nasazení jednotky. Proto se  chemické 

zabezpečení postavilo tak, že bude nasazován vždy prapor dohromady, ovšem na místě se 

museli rozdělit na čtyři odřady a z toho plynula řada organizačních problémů s nimiž se 

museli vypořádat. 

Jeho motivace byla vcelku jednoduchá, prostě „nemůžete říct, že ne, že nepůjdete. 

To nejde.“ Nemůžete to říct proto, že dvakrát do roka jezdíte na chemické cvičiště cvičit se 

skutečnými otravnými látkami, učit vojáky detekovat a když vám někdo řekne, že budeš 

velet jednotce a půjdeš do války, kde budou s největší pravděpodobností nasazeny 

chemické zbraně, tak prostě jdete. 

Narátor měl vlastně první možnost setkat se s příslušníky armád NATO (a oni 

s vojáky Varšavské smlouvy). Zapůsobil na něj jak let stroji C5 Galaxy, kterých letělo asi 

dvanáct, tak pořádek a organizace v King Khalid Military City. Jelikož obě strany měly 

společný zájem, nevadilo ani, že neměly společnou řeč, vždy se nějak domluvily. Za dva 
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až tři týdny v oblasti Zálivu byli aklimatizováni, zejména díky tomu, že se hned začalo 

pracovat. 

Přiznává, že zpočátku se na nás příslušníci západních armád, kteří používali 

digitální přístroje, dívali „jako na exoty“, neboť čsl. jednotka používala zkumavky a 

trubičky. Později, když příslušníci kontingentu dokázali své kvality „už si na nás nějak 

zvykli“. 

Pan Šmehlík měl v kontingentu pozici zástupce velitele praporu a měl na starosti 

bojovou činnost. Po začlenění jednotky do dvou saudskoarabských brigád musel 

zorganizovat jejich (a KKMC) chemické zabezpečení. To konkrétně obnášelo radiační a 

chemický průzkum, provádění odběrů vzorků, výcvik a přípravu pro případ napadením 

chemickými zbraněmi. 

Vylučuje jakékoliv problémy v česko – slovenských, nebo vztazích nadřízený – 

podřízený. Jednotka odjížděla vybavena tím nejlepším, čím v té době armáda disponovala, 

nicméně v době mise byly zásoby doplněny prošlými průkazníkovými trubičkami a podle 

jeho slov „způsob a systém zásobování a doplňování, ten byl na téměř nevyhovující 

úrovni“. Profesně byli čsl. vojáci zcela jistě připraveni dobře. 

Vše co měli „veškerý ten materiál i ty trenky“ patřilo Saudské Arábii a po skončení 

mise to bylo ponecháno na místě, takže s návratem domů neměl být problém. Mise měla 

několik fází. Nejdříve aklimatizace, kdy jednotka postupně docestovala a přemístila se do 

KKMC, v druhé fázi po obdržení bojového rozkazu museli zařadit své odřady do jejich 

formací a učit jejich velitele brigád, praporů, rot a čet jak se chovat při použití chemických 

zbraní. Arabští spojenci nebyli v tomto směru vůbec cvičení a neznali nejzákladnější 

zásady své osobní ochrany. Vedle výcviku se museli naučit i vzájemné komunikaci. To vše 

muselo proběhnout u obou brigád, z nichž každá měla čtyři prapory a pak ještě v KKMC. 

Vlastní bázi si ještě v této fázi vybudovali u Hafr al Batin. V této době byla operace z jeho 

pohledu nejnáročnější, spal asi čtyři hodiny denně. V další fázi začala dynamická část 

konfliktu, v níž se odehrál spor s domácím velením, které nechtělo povolit, aby jednotka 

opustila prostor Saudské Arábie a vstoupila na území Kuvajtu. Po poradě velení 

kontingentu“ to vzal Valo všechno v podstatě na sebe“ a čsl. vojáci spolu se spojenci 

postupovali vpřed. Příslušníci jednotky prověřovali průzkum prostorů po irácké armádě, 

kde byly různé náboje a prověřovat, zda se nejedná o chemickou munici. Po skončení 

války 28.února pokračoval válečný stav ještě do půlky dubna a jednotka ošetřovala 

techniku a prováděla nadále průzkum prostorů po Iráčanech. V závěrečné fázi od května se 

jednotka postupně začala stahovat a předávat techniku saudskoarabské armádě. Do konce 
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srpna probíhal i výcvik arabských vojáků a odjezd posledních příslušníků kontingentu do 

vlasti. 

Největším problémem byla pro něj komunikace s velením v Praze, způsob 

zásobování, vydávání a potvrzování si úkolů. Rodina údajně s jeho pobytem v Zálivu 

neměla problém. Věděli, „že jsem voják, takže nebyl žádnej problém.“ Manželka a dcera 

ho respektovaly. Jediná komunikace s rodinou byla poštou, kterou přepravovali zásobovací 

letadla. 

Po návratu prošel karanténou a v září se vrátil do práce. Museli si ještě vybrat 

dovolenou a pak nastoupil do své funkce, ale pociťoval enormní, negativní tlak. Potkával 

kolegy, kteří nezvládli zásobování jednotky a obávali se, že veteráni budou své kritické 

poznatky zveřejňovat, což se ale nestalo. Další se obávali, že budou veterány přeskočeni 

v kariérním růstu. Armáda snižovala stavy a „tam už se nebere ohled na nějaký ty 

kamarádčofty“. Vojáci procházeli prověrkami a pan Šmehlík, jak podotýká, jako jediný 

z chemické správy vojska, jimi neprošel. Komise ve složení plukovník Ryšavý a plukovník 

Kozák došla k závěru, že je pro další službu neschopen. Na všeobecném odboru 

generálního štábu byl generál Loučka, který ho znal a nabídl mu práci ve funkci ekologa, 

kterou narátor přijal. Absolvoval pak ještě jednu misi a opustil armádu. 

 Jeho zkušenosti z mise nebyly zohledněny a využity. Je přesvědčen, že splnili to, na 
co byli léta cvičeni. 

 

5. Jaroslav KUMBERA  

Datum a místo konání rozhovoru: 25.3.2014, Praha, bydliště narátora  

 

Délka rozhovoru: 02:04:27 

 

Stručná biografie: 

 

Pan Jaroslav KUMBERA se narodil v roce 1948. Vyučil se elektrikářem a rok 

pracoval v civilním podniku. Přihlásil se na střední vojenskou leteckou technickou školu 

v Košicích a po jejím ukončení pracoval na pardubickém letišti. Dokončil si dálkově 

střední průmyslovou školu a přihlásil se na vojenskou vysokou školu v Brně. Po jejím 

ukončení se vrátil do Pardubic, odešel do Prahy na GŠ, odkud odešel působit do Libye. Po 
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návratu pak pracoval v Omnipolu a dokončil studia na vysoké škole ekonomické. V roce 

1990 se vrátil do armády a podílel se na vzniku kontingentu pro Záliv.  

Mise se zúčastnil na postu operačního důstojníka ve štábu jednotky, kde měl na 

starosti komunikaci se spojenci.   

Po návratu pracoval na Úřadu pro kontrolu odzbrojení, pak odjel v roce 1997 do 

Vídně pracovat na dobu tří let při české delegaci v OBSE, následně ještě chvíli působil 

v resortu obrany a v roce 2001 odešel do civilu, kde spolupracuje jako konzultant 

s různými firmami. 

 

Klíčová slova: 

 

Technika, Libye, mise. 

 

Témata pro analýzu a interpretaci: 

 

Vstup do armády a práce – narátor vstoupil do armády po ukončení střední školy 

a roce práce v podniku Kovosvit. Hlavním důvodem byl atletika, kterou dělal závodně, 

běhání pro něj byla, podle jeho slov, droga a v Košicích při leteckém učilišti (VOŠ - 

vojenská odborná škola) působil trenér pan Liška, který vedl atlety Odložila a Plachého. 

Vedle toho měl zájem o elektrotechniku a létání. 

Na vojenském životě ho také bavila hlavně technika a byl spokojený s lidmi, kteří 

ho zde obklopovali. Hovoří o fantastickém kolektivu, kteří byli vstřícní, ochotní pomoci a 

zapálení pro práci. Připouští, že jeho hodnocení může být dané tím, že s odstupem času se 

na špatné zapomíná, ale stejně je přesvědčen, že tam byl dobrý kolektiv, na který rád 

vzpomíná. Jedním z důvodů toho, proč zde byla taková kvalitní parta, je, podle něj možná 

také to, že se jednalo o příslušníky letectva, kteří měli držet při sobě více než příslušníci 

pozemního vojska. Zde je nutné připomenout určitou tradiční řevnivost panující mezi 

jednotlivými druhy vojsk starou snad jako armáda sama. 

Zajímavé je, že před nástupem na Vojenskou akademii v Brně uvažoval o odchodu 

z armády. Byl pozván, spolu s dalšími dvěma, na velení desáté armády a byli přemlouváni, 

aby zůstali. Zůstal, ovšem s podmínkou, že bude moci studovat akademii. Ke studiu na této 

vysoké škole se pojí jeho první setkání s pozdějším velitelem kontingentu, plukovníkem 

Valem. 
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Ve své kariéře se pohyboval v oblasti radioelektroniky a podílel se na testování 

systému Ramona, nebo na radiotechnickém průzkumu a REB (radioelektronický boj). 

Později se dostal na SÚP (Správa ústředního plánování), kde měl na starosti nákupy 

letecké techniky po stránce elektra. 

Po rozvodu potřeboval vyřešit svou soukromou situaci a přihlásil se do Libye na 

post učitele v letecké škole. Opět se zde setkal s plukovníkem Valem a začal se věnovat 

studiu arabštiny. Na škole bylo mezinárodní složení a mohl se setkávat s příslušníky 

různých armád, např. s Francouzi. Z učitele se stal postupně členem řídící skupiny.  

Po návratu v roce 1987 využil svých znalostí arabského prostředí a přijal nabídku 

Omnipolu, kde začal pracovat a věnovat se zde problematice letecké techniky a jejího 

obchodování v arabském světě. Začal také studovat vysokou školu ekonomickou. 

Z Omnipolu odešel, neboť se mu nelíbila praxe, kdy připravoval kontrakt v republice a na 

jeho uzavření pak do zahraničí odletěl někdo jiný, komu musel dát své podklady. Na jaře 

1990 se vrátil pracovat do armády. 

Zúčastnil se večeře s generálem Emanem, plukovníkem Motykou a Valem 

v restauraci Brusel, kde se zrodil nápad na zapojení Československa ve vojenské koalici 

proti Iráku. Po jejím skončení sepsal plk. Motyka jako vojenský přidělenec USA 

v Československu do své vlasti zápis o jednání a na jeho základě americká strana zaslala 

oficiální žádost vládě v Praze. 

Po skončení mise nastoupil na Úřadu pro kontrolu odzbrojení a pak pracoval při 

misi OBSE ve Vídni. Po ukončení svého působení odešel i z armády. 

Vzhledem k tomu, že působil v zahraničí, byl při návratu v roce 1987 finančně 

zabezpečen. Díky tomu nemusel o své ekonomické situaci příliš přemýšlet. Stejně tak se 

nevyjádřil ke společenskému postavení vojáka v té době. 

 

Politika – Vzhledem k tomu, že působil v zahraničí, nebyl pod takovým vlivem 

každodenního působení propagandy a získal odstup od dění v socialistickém 

Československu.  

Možná patří k jeho postoji k politice i jeho slova pochopení pro německého velitele 

v Afghánistánu, který se musel v okamžiku rozhodnout o nasazení síly, které vedlo ke 

smrti mnoha osob a za které byl kritizován celou řadou politiků, kteří však nikdy nebyli 

v situaci, kdy se musí rozhodnout ve zlomku okamžiku a navíc ani nikdy nenesli takovou 

zodpovědnost. 



I. vojenská mise českých vojáků po roce 1989  115 
 

Líčí také, jak se bavil s Dienstbierem a připoměl mu, že vláda dluží příslušníkům 

kontingentu peníze, které zaplatila saudská vláda. Jednat se mělo o částku jednoho milionu 

dolarů, tedy asi 5.000 dolarů na osobu a pražská vláda měla tyto prostředky použít na 

Jugoslávii. Pan Kumbera se měl Dienstbiera zeptat, zda má tuto skutečnost sdělit Saúdům, 

ten se ho zeptal, kde má ty peníze vzít a narátor nad tím nakonec mávl rukou. 

Z paměti vylovil příhodu z období před pádem socialismu, kdy se pro ÚVN 

nakoupil za devizy tomograf, tehdejší ministr národní obrany generál Dzúr nejdříve 

zodpovědným funkcionářům vynadal, ale pak jim poděkoval, neboť na vyšetření se hlásila 

celá řada příslušníků nomenklatury a Dzúr měl seznam a mohl to organizovat. 

Vzpomíná na politruky v Libyi na řídící skupině, kteří „až na toho jednoho jako 

byli hrozný … a ty vedoucí, ty dva co byli, tak se jich báli“, pouze další vedoucí, Seneši, se 

jich nebál, ale ten měl mít údajně doma blíže nespecifikované velké zázemí „on byl potom 

nazývaný politrukůbijce“. 

Podle jeho zkušeností technici, kteří měli možnost porovnat kvalitu americké a 

ruské práce, tak si jednoznačně uvědomovali převahu západní produkce, uznávali ji jako 

vyspělejší a „každý si pokládal otázku proč“. 

Podotýká, že Reagan mohl Rusko uzbrojit také díky tomu, že Saudská Arábie 

dodávala v osmdesátých letech na trh velké množství nafty za nízkou cenu a tím odřízla 

SSSR od příjmů z prodeje vlastní nafty. 

O politiku se vždy zajímal, ale nijak se neangažoval. Dnes je schopný odkázat na 

vliv helsinského dokumentu, otázka však je, nakolik si to uvědomoval i v sedmdesátých 

letech. Tvrdí však, že už v minulém režimu „každej věděl“, tedy i on, že v rádiu se říkaly 

nesmysly, dnes můžete vyjádřit svůj názor, tenkrát „musel člověk držet hubu a krok“ a lidi, 

kteří si dokázali stát za svým, byli hodni obdivu, i když podle jeho slov mezi nimi byli lidé, 

kteří byli v sedmdesátém vyhozeni a pak se angažovali, ale bylo to spíše pro ztrátu pozic 

které měli, než z ideových důvodů a nevěří, že pokud někdo z ČSSR pracoval třeba jako 

novinář v USA, nebo Velké Británii, tak že tam „neměl úkoly“. Což je názor člověka, 

který část svého profesního života strávil také v zahraničí. 

 

Mise – narátor byl přítomen u zrodu myšlenky na účast čsl. jednotky na případné 

koaliční akci v Zálivu proti Iráku. Když se totiž na jaře 1990 vracel do armády, byl pozván 

egyptskými partnery na večeři do restaurace Brusel, kde se sešel spolu s Valem a VLP 

USA v Praze plk. Motykou a zde padla otázka: “Copak Češi, ty by se nemohli zúčastnit?“ 

Společně pak dohodli, že přítomní zástupci cizích států budou informovat své nadřízené 
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doma a od nich by pak přišel oficiální požadavek do Prahy. Což se také stalo.  Následovala 

diskuze o druhu jednotky, která by se měla vyslat a nakonec padlo rozhodnutí vyslat 

chemické odborníky. Jednotka se začala formovat ve Slaném. OSN schválilo rezoluci, 

která zlegalizovala vojenský zásah a účast ostatních zemí v konfliktu. Se znalostí 

arabského prostředí podotkl, že Saddám Husajn podvedl arabské státníky, konkrétně 

egyptského Mubaraka, kterému něco řekl a pak něco jiného udělal, čímž ho urazil a 

egyptská strana se pak spolu s ostatními arabskými státy zapojila do konfliktu na straně 

protiirácké koalice. 

Při dotazu na svou motivaci odpověděl, že to, co Saddám Husajn udělal, „bylo 

porušení úplně všeho“, byla přijata rezoluce OSN a z toho všeho vyplynulo jeho 

rozhodnutí účastnit se mise.  

10.12. odletěl s první částí kontingentu americkým C5 do Zálivu. Upozornil na 

skutečnost, že v knize Pouštní horečka od Kmenty je uvedeno chybné datum odletu – 

11.12.. Prý na to upozorňoval, ale údaj opraven nebyl. 

V KKMC byli ubytováni v areálu akademie a “začal kolotoč“ – stmelování, 

cvičení, jednání a příprava. Došlo k rozdělení jednotky na jednotlivé odřady, tomu se však 

nevěnuje, popisuje zejména dramatické rozhodování velitelů kontingentu, zda překročit 

hranice Saudské Arábie a následovat spojenecké jednotky i do Kuvajtu. Velení v Praze 

bylo proti, velitelé na místě však po dlouhé noční poradě rozhodli pokračovat v postupu a 

plukovník Valo tak vzal na sebe obrovskou zodpovědnost. Jejich rozhodnutí se zpětnou 

platností podpořil jak ministr obrany Dobrovský, tak i prezident Havel.  

Pan Kumbera se pak přesunul do Kuvajtu a pracoval v areálu československé 

ambasády, odkud řídil činnost skupiny a zabýval se jednáním s kuvajtskou stranou. 

Popisuje velmi dobré vztahy, které naši vojáci měli s americkými vojenskými představiteli, 

díky kterým byla čsl. ambasáda první po americké napojena na elektřinu. Narátor dostal 

protekcí americký prostředek proti nervově paralytickým látkám, který však nepoužil. 

Tvrdí, že američtí vojáci měli obavy z nasazení těchto látek a tak si někteří aplikovali 

prostředek bezdůvodně a to byla údajně jedna z příčin nemocí po návratu do vlasti. 

Díky svým zkušenostem z arabským prostředím a obchodu se zúčastnil jednání 

vedených po válce kuvajtským ministrem obrany z rodiny Sabahů a českým velvyslancem 

ve SAE panem Buzalkou, kde kuvajtská strana nabídla republice podíl na vyčistění země 

od min a munice po válce. Takových nabídek v řádu půl miliardy dolarů šlo šest, šesti 

různým zemím. Při tomto jednání předal narátor svou pistoli jako dar kuvajtskému 

ministrovi obrany. Následně přijela z Prahy velká delegace, aby dojednala podrobnosti, ale 
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podle pana Kumbery, díky liknavosti naší strany z obchodu nakonec sešlo a nabídky se 

chopili Francouzi, kteří si na samotnou práci najali Bangladéšany. V době, kdy se čekalo 

na vyjádření Prahy a bylo čím dál tím jasnější, že se zde nikdo k ničemu nemá, navrhoval 

narátor veliteli kontingentu, že pojede domů, založí zde společnost a najme bývalé vojáky 

z povolání, ženisty a zakázku převezme. Valo mu to však nepovolil a prý dodnes ví, že to 

byla chyba. 

Ve svém vyprávění potvrzuje, že kuvajtská strana zaplatila veškeré náklady 

republiky, stejně jako techniku, výzbroj a výstroj, kterou tam naše armáda zanechala. 

Zmiňuje se o milionu dolarů, který měl kontingentu zůstat a podle jeho názoru měl být 

vyplacen jeho příslušníkům. Suma však prý byla použita „na Jugoslávii“ a když se pak 

setkal s ministrem zahraničních věcí, Dienstbierem, zeptal se ho, kdy jim ty peníze dají a 

zda se na to má zeptat Saudů. Údajně se ministr ohradil slovy: „Vy jste se jako zbláznil, 

kde je vemu?“ „Tak jsem nad tím mávl rukou“, zareagoval nakonec pan Kumbera. 

Zmínil se také o jediném úmrtí v jednotce, smrti četaře Petra Šimonky. Byl 

vyhlášen poplach, neboť k jednotce se nocí blížily neohlášené tanky, nakonec se naštěstí 

ukázalo, že se jedná o Američany. Odskočí k tomu, že poblíž postavení jednotky dopadly 

rakety SCUD. Část jedné z nich si vzal jako suvenýr, který má dodnes doma.  

První část našich vojáků odjela v květnu. Lidé, kteří zůstali, se věnovali předávání 

materiálu. Údajně měla saudská strana zájem na delším setrvání příslušníků kontingentu, 

ale ti již chtěli domů, užít si peníze. 

Mimo vojáků působila na území Saudské Arábie skupina techniků z Tatry, která 

tam dodala na 500 vozidel. Příslušníci kontingentu je zásobili maskami, ale oni měli strach 

a přesto, že byli v zázemí a dostávali prý 4.500 dolarů, tak prchli přes Džidu zpět do 

Československa. Tatra tak přišla o kontrakt, který byl původně na 1500 vozidel a Saudi 

vozidla, která jim tam zůstala, předali Syřanům, kteří s nimi již měli zkušenosti. Nezapře 

v sobě obchodníka, o takto promarněných příležitostech hovoří jako o zločinu.  

Po dotazu na vztahy mezi vojáky odpovídá, že v kontingentu byli „fantastický lidi“, 

nikdy tam necítil žádný problém. Nebyli sice jazykově vybaveni, ale technice rozuměli. 

Žádné problémy nebyli ani mezi vojáky nižších a vyšších hodností, stejně jako 

nezaznamenal žádné rozpory mezi vojáky české a slovenské národnosti „to absolutně ne“. 

Zmíní případ, kdy průkazníková trubička, kterou by někdo označil za primitivní, 

zaznamenala něco, co nechytli ani Američani, zbytkové množství yperitu.  Jen v jedné 

poznámce zmíní dodání nefunkční techniky (BRDM), ale konstatuje, že pokud se objevil 

problém s technikou, vojáci kontingentu si vše dokázali opravit a zprovoznit. 
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Účast čsl. vojáků ve válce v Zálivu podle jeho hodnocení zviditelnila 

Československo na mezinárodním poli. Činnost vojáků, ještě nedávno členů Varšavské 

smlouvy, mu získala reputaci u spojenců, což dokládá rozhovorem s generálem 

Schwarzkopfem. 

Jeho tehdejší přítelkyně v jeho podání neměla s jeho nepřítomností žádný problém. 

Dotaz na rodinu v době mise odbyde jednou větou „ta to se mnou vydržela všechno, ona to 

tady obhospodařovala a sme takhle zadobře … tak jako jo, svatozář, no…“ 

 

Po misi – po návratu nastoupil do Úřadu pro kontrolu odzbrojení. V roce 1995 měl 

odejít do Vídně na OBSE, ale přišel na něj anonym, že prý nedovoleně podniká, byl 

prověřován a do Vídně odjel až v roce 1997. Po návratu, ještě rok sloužil a ve svých 53 

letech odešel do zálohy.     

O jeho zkušenosti z doby působení v misi nebyl projeven žádný zájem a jeho 

činnost podle něj nebyla oceněna, o čemž nemluví, spíše komentuje skutečnost, že oceněn 

nebyl výrazněji velitel kontingentu plukovník Valo, kterého si váží a považuje ho za 

jednoho z nejlepších vojáků a manažerů, jaké kdy potkal. 

 

Kondenzovaný rozhovor: 

  

Toto je první rozhovor narátora, vedený krátce po našem setkání, vysvětlení toho, 

proč s ním chci mluvit a navázání společenského kontaktu. Nejdříve jsem ho požádal o 

vylíčení jeho životopisu se zaměřením na vojenskou kariéru. 

Narátor se narodil v roce 1948 a po vyučení se elektrikářem v Kovosvitu 

Holoubkov v podniku rok pracoval a pak se přihlásil do vojenské letecké technické školy 

v Košicích. Tam strávil dva roky a v roce 1969 nastoupil do Pardubic k 47. průzkumnému 

leteckému pluku na post technika. Večerně si dodělal průmyslovku a přihlásil se ke studiu 

na Vojenské akademii v Brně. Pokud by se na tuto školu nedostal, byl rozhodnut z armády 

odejít, důvody blíže nespecifikuje. Na akademii studoval oblast radiotechniky a 

radiolokace a potkal se zde poprvé s panem Valem, který však brzy odešel pracovat do 

Egypta. Narátor se po vystudování vysoké školy vrátil do Pardubic na místo vedoucího 

radiotechnické skupiny, odkud přešel k radiotechnickému průzkumu a REB 

(radioelektronický boj).  Učil se jazyky, angličtinu a němčinu a počátkem osmdesátých let 

odešel na generální štáb a pak na Správu ústředního plánování, kde měl na starosti oblast 

elektra u letecké techniky. Dodnes vzpomíná na „fantastický kolektiv, kterej tam byl … 
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takoví vstřícný, tak mě tam vzali, … takže poskytli, na to nikdy nemůžu zapomenout … 

nezištná pomoc“. Zpětně byl „fantastický“ kolektiv i v Pardubicích. Projeví se zde klasický 

pocit nadřazenosti letectva nad „pozemáky“, neboť tady prý drželi technici i piloti více při 

sobě, než ti u pozemního vojska. 

V té době se rozvedl a řešil situaci co dál. Východiskem bylo přihlásit se do Libye, 

kde se opět setkal s Valem. Popisuje práci na letecké škole, která byla na místě bývalé 

americké letecké základny. Ani on, ani Valo nepotřebovali tlumočníky a cítili se 

ukřivděně, když měli dostávat stejný plat jako ti, kteří tlumočníky využívali. 

Bylo to podle něj zajímavé učení v místě, kde se potkávali zástupci východního i 

západního bloku a pan Kumbera vzpomíná na Francouze, se kterým chodil na arabštinu a 

bavili se tím, jak je „nesmí nás nikdo moc vidět“. Plukovník Valo byl v Libyi již čtyři roky 

a vrátil se domů, načež ho ve funkci na řídící skupině nahradil právě pan Kumbera. 

Paradoxně byla tato práce finančně hůř ohodnocena, ačkoliv zde bylo více práce. Rád 

navštěvoval místní představitele, aby si mohl procvičit arabštinu. V roce 1987 se rozhodl 

definitivně k návratu. Důvodem byla skutečnost, že tam neměl nikoho blízkého a také i to, 

že při každé návštěvě republiky viděl „jak to tady jde cu grunt“. Díky odstupu, který 

pobytem v zahraničí získal, nabyl přesvědčení, které sdělil i své pozdější manželce, že 

„tady to praskne už jako“.  

Po návratu pracoval na GŠ a pak v Omnipolu, kde se podílel na uzavření obchodu 

s Egyptem na dodání letecké techniky. Dodělal si také vysokou školu ekonomickou. 

Z Omnipolu odešel zpět do armády, neboť byl rozčarován skutečností, že připravoval 

jednání a podklady pro obchod s Egyptem, ale smlouvu pak jeli uzavřít jiní, kteří o tom 

zdaleka neměli tolik informací. 

V květnu 1990 se vrátil do armády. Zúčastnil se večeře v restauraci Brusel, kde za 

přítomnosti plk. Vala, amerického a egyptského přidělence obrany padla při debatě o 

Kuvajtu otázka: „Copak Češi, ty by se nemohli zúčastnit?“ Následně se dohodli, že oba 

přidělenci napíšou domů, že by Češi mohli a následně přišel z USA oficiální požadavek. 

Vedení armády pověřilo Vala a Kumberu, aby „si to vzali a dali to dohromady.“ Proběhlo 

rozhodování, koho poslat a volba padla na chemiky. Samotnou tvorbu jednotky a její 

stmelení a secvičení už pak pro něj nebylo natolik zajímavé, odbil to komentáři: „…to už 

je ta technikálie, jo. To už v tom není nic takovýho. To už se dá dělat poslepu...“. Přiblížil 

další vývoj událostí v budoucím místě nasazení, kde se zatím Kuvajt stal Saddámovým 

prohlášením provincií Iráku a následně se arabští vůdci cítili  iráckým vůdcem podvedení. 
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10.12. byl odlet prvního letadla a po příjezdu do KKMC začal „kolotoč“ 

stmelování, cvičení jednání a přípravy. Jednotka byla následně rozdělena na několik 

odřadů. Pan Kumbera se vrací k jednomu ze zásadních momentů v historii kontingentu, 

rozhodování, zda se překročí hranice Saudské Arábie. Domácí armádní velení bylo proti, 

velitel rozhodl, že se půjde a vzal tak na sebe nemalou zodpovědnost, následně jeho 

rozhodnutí posvětil jak ministr obrany, tak prezident republiky. Jednání plukovníka Vala 

ohodnotil slovy: „…to udělal grandiozně, to musím říct a že to řídil jako manažersky, jo.“ 

Vzpomenul pak osoby tlumočníků a jejich životní osudy. Sám se pak přesunul na území 

osvobozeného Kuvajtu a působil na naší ambasádě, kde měl na starosti řízení skupiny, 

která tam působila, a vedl různá jednání s místními orgány. Potvrdil, že díky kontaktům na 

americké představitele se podařilo čs. ambasádu jako druhou v Kuvajtu připojit na 

elektřinu a zprovoznit. 

Na základě osobních vazeb dostal narátor také americký prostředek proti působení 

nervově paralytických látek. Sám ho však nepoužil, domnívá se však, že „…někteří z nich 

byli podělaní ti Američani a když byli různý, tak je brali … a to přispělo k těm nemocím“. 

Sám to prý později probíral s profesorem Bajgarem z lékařské fakulty.  

Popisuje, že u Američanů jednali vojáci také o ekonomických otázkách a předesílá, 

že u naší armády si něco takového nedokáže představit. Zmiňuje se o tom, jak byl čs. 

straně nabídnut šestinový podíl na vyčištění Kuvajtu od min. Z Prahy se na tuto nabídku 

nikdo neozýval a tak se vydal sám za velitelem kontingentu, že pojede do Prahy, založí tu 

firmu a zakázku převezme. Valo mu to nedovolil, i když podle narátora dodnes ví, že to 

byla chyba. Díky nečinnosti Prahy nakonec dostala zakázku francouzská strana, která si na 

samotnou práci najala Bangladéšany. Pro něj je to důkaz „ekonomické stupidity“. Saudská 

strana vše zaplatila a údajně měl zbýt milion dolarů, který se měl rozdělit mezi jednotku, 

k tomu ale nedošlo a pan Kumbera popisuje střet s ministrem zahraničí Dienstbierem, 

kterého se ptal, kde ty peníze jsou a zdali o tom má referovat Saudům. Nakonec prý nad 

tím mávl rukou. 

První část kontingentu odjela v květnu. Saudská strana chtěla, aby tam část 

jednotky zůstala a pomohla s výcvikem, ale vojáci už chtěli domů. Vedle nerealizovaného 

čistění území popisuje další podobný případ, kdy v Saudské Arábii bylo 500 nákladních 

vozů Tatra, které předávalo šest techniků z podniku Tatra Kopřivnice. Po vypuknutí války 

se vrátili domů a z kontraktu sešlo, vozidla byla předána Syřanům. 

Následně popisuje narátor svou kariéru po návratu do republiky, kdy začal působit 

v Úřadu na kontrolu odzbrojení a pak se i přes jisté potíže dostal do Vídně k misi OBSE. 
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Vypráví o některých svých projektech, na nichž se jako poradce podílel po té, co po roce 

2001 opustil po návratu z Vídně AČR. 

Hlavním důvodem jeho vstupu do armády byla atletika a skutečnost, že v té době 

trénoval v Košicích trenér Liška, který měl na starosti také atlety Odložila a Plachého a 

také skutečnost, že ho bavilo elektro a letectví. Vzpomíná konkrétně na Josefa Odložila, 

kterého obdivuje pro jeho dispozice pro sport. Končí slovy: “jinak na armádu nedám 

dopustit.“ 

Na samotném vojenském životě ho pak nejvíce bavila technická stránka věci. 

Vzpoměl historku, jak se nakoupila drahá zdravotnická technika ze západu (tomograf) a 

generál Dzúr nejdříve zodpovědné osoby „hrozně seřval“, ale pak o vyšetření na přístroji 

začali jevit zájem státní a stranické špičky a prosili Dzúra o zprostředkování a ten si pak 

dělal seznam a ty, které nejdříve „seřval“ potom pozval na občerstvení. 

K otázce vztahů mezi lidmi se vyjádřil, že v kontingentu byli „fantastický lidi,“ 

kteří by „opravdu nasadili i život“. Nebyli sice jazykově vybaveni, ale techniku ovládali a 

připoměl moment, kdy s pomocí průkazníkové trubičky naměřili hodnoty, které Američané 

nezaznamenali. Odlišuje mezi lidmi doma a příslušníky kontingentu. Popisuje dramatické 

okamžiky kontingentu, když vypukl útok, měly dopadnout scudy, jednotku v noci míjely 

neohlášené americké tanky. Opět hodnotí Valovo řízení jako brilantní, podobně obdivně 

mluví i o panu Švehlíkovi, který měl na starosti odbornou chemickou činnost. Vzpomíná, 

jak byl velitelem vyslán, aby právě se Šmehlíkem objeli své dvě saudské brigády. Cestou 

je v poušti zastihl soumrak a za tmy dojeli ke stráži saudských jednotek. Naši vojáci 

používali stejné UAZy jako Irák a arabská hlídka po nich chtěla heslo. Luboš Šmehlík se 

proti nim vydal a nehledě na nebezpečí jim tmou šel vysvětlit, kdo jsou.  

Své perspektivy a ohodnocení finanční, nebo společenské zhodnotil z pohledu 

člověka, který strávil část svého pracovního života v zahraničí a byl tedy materiálně 

zabezpečen a společenské ocenění vůbec neřešil. 

Při otázce na vliv KSČ na armádu a to, jak on to vnímal, přejde na své působení 

v Libyi, kde také byli „politruci“ na vedoucí skupině, kteří „až na jednoho byli hrozný“ a 

vedoucí se jich báli, ale kromě zmínky o jednom vedoucím, který díky zázemí v republice 

se jich bát nemusel, je nijak nerozebírá a neřeší. 

Na státy NATO se podle svých slov nedíval jako na protivníka, ostatně díky vysoce 

odborné práci, kterou vykonával, si uvědomoval rozdíly v technice, kterou diponovaly 

východní a západní státy. Jak říká: „kdo dělal v technice, tak spíš obdivoval … a vidělo to 

zaostávání a každý si pokládal otázku, proč“. Dneska dává zaostávání a porážku Východu 
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do souvislosti s politikou prezidenta Reagana, která byla podpořena nízkými cenami ropy, 

které zajistila pomoc Saudů. Odbočil pak k dnešku a možným dodávkám břidlicového 

plynu z USA. 

Politika ho vždy zajímala a uvědomoval si, že politici lhali „nemůžete brát, že 1+1 

sou 3“. Nicméně v disidentu byli také lidé, kteří se tam dostali jen proto, že mnoho ztratili. 

Připomíná svého známého, jednoho z posledních žijících válečných českých letců 

z Anglie, podle kterého to letci ve Velké Británii měli těžší, než odboj doma, protože ten se 

nemohl nikam schovat a odpočinout si. Rozlišuje i v novodobém disidentu, zda to někdo 

„dělal třeba z kariérismu“. 

Rozhodující pro jeho účast v misi byly rozhovory s VLP USA a Egypta a jimi 

vyvolané podněty k účasti Československa ve válce. Osobní důvod smísil s velkou 

politikou, s tím, co provedl Saddám Hussain a jak se k tomu postavilo OSN, které dalo 

tažení za osvobození Kuvajtu mandát OSN. 

V misi vyzdvihuje spolupráci se spojeneckými armádami a komunikaci 

s Američany. 

V kontingentu byl na pozici operačního důstojníka a díky svým jazykovým 

schopnostem byla jeho hlavní činností komunikace s koaličními představiteli. Zpočátku na 

nás bylo nahlíženo s nedůvěrou, ale jakmile se ukázalo, že jsme odborně dobře připraveni, 

jejich chování se změnilo „…tak oni nás brali … jo, jako ty Američani, takže to s nima 

bylo dobrý“. Jmenovitě uvádí americké důstojníky, kteří měli k čsl. vojákům blízko, jeden 

z nich mimo jiné proto, že jeho manželka byla českého původu. 

Popírá jakékoliv problémy v česko slovenských vztazích, stejně jako ve vztazích 

mezi hodnostně odlišnými vojáky „to táhli za jeden provaz“. Vzpoměl si na kpt. Brezu 

z dopravního družstva, který byl mimo základnu v době, kdy byl u Francouzů vyhlášen 

cvičný poplach, což díky své jazykové nevybavenosti nezachytil, domníval se, že se jedná 

o ostrý poplach a použil na sobě antidotum, po chvíli i druhé. Na základně se mu pak 

vysmáli, nicméně shodou okolností ho přešla bolest v noze. Když za dva dny potkal 

velitele, který předtím upadl a kulhal, hnal se k němu, aby mu pomohl a vyléčil ho pomocí 

dávky antidota. 

Při hodnocení techniky se zmíní o případu prošlých detekčních trubiček a některá 

technika, která byla do mise poslána, byla druhořadá. Nicméně díky technické zdatnosti a 

univerzálnosti našich vojáků se se všemi problémy vyrovnali. Připoměl, že už v roce 1942 

u Tobruku vynikali naši vojáci tím, že si dokázali zprovoznit techniku, kterou Britové 
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nedokázali opravit. Jedním z nejšikovnějších prý byl otec bývalého ministra Grégra. Dnes, 

stejně jako tenkrát, „to, jak se říká, na koleně opravili a byli vycvičeni“ 

Rodinu okomentuje jednou větou. Přítelkyně to vydržela všechno a pak ještě dodá 

„tak jako svatozář, no…“ 

Po návratu nebyli jeho zkušenosti zohledněny. Nicméně poukáže na případ velitele, 

kterého prý i Dobrovský přemlouval, ale jinak byl odstaven lidmi, kteří měli obavy z toho, 

že zmíní jejich chyby v zabezpečování kontingentu. Lituje, že člověk s takovou znalostí 

arabského prostředí, který přinesl republice obrovské peníze, byl postaven mimo a nebyl 

oceněn. 

Celkový přínos mise vnímá ve zviditelnění Československa na mezinárodním poli. 

Stát, který byl ještě nedávno členem varšavské smlouvy se zapojil a během krátké chvíle 

získal reputaci u Saudů i u Američanů. Připomíná, jak generál Schwarzkopf při setkání 

s čsl. důstojníky mluvil pomalu a srozumitelně, což evidentně vnímá jako výraz úcty z jeho 

strany.  

 

6. Jan VALO  

Datum a místo konání rozhovoru: 12.3.2014, Praha, bydliště narátora  

 

Délka rozhovoru: 01:49:55 

 

Stručná biografie: 

 

Pan Ján VALO se narodil v roce 1938. Vystudoval vojenskou technickou akademii. 

Po krátkém působení u útvaru v Horažďovicích odešel pracovat do Výzkumného ústavu 

letecké techniky v Kbelých a po dvou letech začal působit ve vojenském školství. Působil 

pedagogicky také v arabském světě, v Egyptě a v Lýbii. 

PO návratu začal tvořit v podmínkách ČSLA mírové síly. Myšlenka však našla 

uplatnění až po revoluci. Výrazně se podílel na vzniku myšlenky zapojení Československa 

do mezinárodní akce na osvobození Kuvajtu a stal se i velitelem čsl. kontingentu. 

Po návratu odešel do důchodu. Je vdovec, žije v Praze. 
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Klíčová slova: 

 

Mise, arabský svět. 

 

Témata pro analýzu a interpretaci: 

 

Vstup do armády a práce – důvodem vstupu narátora do armády byla špatná 

ekonomická situace jeho rodiny. Pocházel z pěti dětí, chtěl studovat práva, ale v rodině na 

jeho studium nebyly prostředky a tak odešel na vojenskou školu a stal se vojákem 

z povolání. 

Nastoupil na Vojenskou technickou akademii, na níž ministr Čepička „navelel“ 

odborníky z civilních vysokých škol a tím úroveň uvedené vojenské školy vysoce 

pozdvihl. Vzhledem k tomu, že jeho manželka pocházela z rodiny, která byla režimem 

výrazně postižena, jeho tchán byl odsouzen a zřejmě mu příliš nepomohlo, když u soudu 

prohlásil, že komunismus musí padnout a Horáková je hrdinka. Podle jeho slov i jeho 

vlastního otce připravili komunisté o všechno a on z nich měl obavy. Narátor pak všude 

spíše uhýbal, do čtyřiceti let byl nestraníkem, snažil se „tak nějak jsem potichu manévroval 

a spíš jsem se věnoval té svojí profesi“ a zabýval se i jazyky, což se mu pak vyplatilo, když 

bylo třeba najít odborné pracovníky pro výuku vojenských odborností v arabském světě, 

kam odešel pracovat. 

Po vojenské škole sloužil na útvaru v Horažďovicích.  Díky náklonosti místních 

vojáků z povolání k alkoholu nebyl narátor přijat do KSČ. Dvěma svým ručitelům zakoupil 

láhev a oni pak ve svém posudku napsali, že je sice odborně zdatný, ale politicky je ještě 

nevyzrálý. Z tohoto pracoviště pak odešel sloužit do výzkumného ústavu letecké techniky 

v Kbelých. Když se pak objevila možnost jít na katedru teoretické elektroniky Vojenské 

školy v Káhiře, splnil podmínky kontraktu a nastoupil tam jako pedagog. Po jedenácti 

semestrech pokračoval v pedagogické činnosti na Vojenské technické akademii, externě 

vyučoval též na Vysokém učení technickém. Když se naskytla možnost přihlásit se do 

konkurzu na místo hlavního inženýra na letecké základně poblíž Tripolisu, využil ji a na 

daný post se dostal. Opět tam učil jako vedoucí specializace radio a radar. Po  pěti letech se 

stal pracovníkem obchodního oddělení  československé ambasády, ale po půl roce z tohoto 

místa odešel a vrátil se zpět do ČSSR a začal pracovat na GŠ ČSLA jako vedoucí oddělení 

zahraničně technické pomoci a následně vedoucí oddělení zahraničně technické pomoci 

vývozu a dovozu. Postupně začal s několika kolegy prosazovat ideu mírových sil 
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v československé armádě. V průběhu roku 1989 mu byla koncepce schválena a k 1.1.1990 

vzniklo oddělení mírových sil, kde soustředil lidi podle svého výběru. Podařilo se mu 

získat vojenský objekt v Českém Krumlově a zde budovat základnu mírových sil.  

Oddělení chtěl založit, neboť věřil, že vojáci čsl. armády zvládnou plnit úkoly na 

mírových misích v zahraničí a také proto, že „štvalo mě, když plná pusa všude kolem o 

boji za mír a boji za svobodu a boji … a armáda tady hnila.“ 

Do toho přišla okupace Kuvajtu a plukovník Valo měl výrazný podíl na zapojení 

naší armády do následných spojeneckých vojenských akcí. Spolu s panem Kumberou 

jednali s egyptským a americkým vojenským přidělencem, s jejichž pomocí podsunuli 

myšlenku naší účasti jejich vládám a následně pak touto cestou došla tato idea do Prahy na 

nejvyšší vládní úroveň. Oddělení mírových sil bylo náčelníkem GŠ pověřeno postavit 

kontingent. 

Byl velitelem československého protichemického kontingentu a významnou měrou 

se podílel na jeho úspěšné činnosti.  

Po návratu byl rozčarován způsobem, jakým bylo o jednotce referováno, neboť se 

stále tvrdilo, i cestou oficiálních představitelů armády, že se jednalo o týlovou jednotku 

chránící pouze civilní obyvatelstvo, dále ze skutečnosti, že „jeho“ oddělení mírových sil 

převzal někdo jiný, že se mlžilo o měřeních, které jednotka v oblasti provedla a jimiž 

zjistila přítomnost chemických otravných látek a v neposlední řadě skutečností, že o 

chemické jednotce jezdili do zahraničí přednášet lidé, kteří v misi nebyli a navíc zřejmě ti 

samí, kteří se podíleli v Praze na úkolování jednotky, které Valo výrazně kritizoval.  

Na práci vojáka z povolání pozitivně hodnotí kolektiv lidí, s nimiž se setkával, ať 

už ve výzkumném ústavu, nebo později na oddělení mírových sil, kde si ale své 

spolupracovníky sám vybíral.   

Jeho finanční hodnocení bylo lepší vzhledem k tomu, že pracoval v zahraničí, 

nicméně zmiňuje skutečnost, že ho neplatila čsl. strana, ale zahraničí a čsl. stát mu většinu 

výplaty zabavoval. 

Po skončení mise požádal o důchod. Dostal nabídku od ministra obrany, aby 

pracoval na hlavním velitelství NATO pro Jugoslávii, ale protože se zapojením sil NATO 

do konfliktu na území bývalé Jugoslávie nesouhlasil, nabídku odmítl a odešel z armády.  

 

Politika – Stejně jako pan Kumbera, také pan Valo působil v zahraničí a domácí 

propaganda na něj tím pádem neměla vliv, ale v jeho případě mělo ještě mnohem větší 

dopad jeho rodinné zázemí. Jak jeho otec, tak rodina jeho manželky byli komunistickým 
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režimem postiženi. Otec se komunistů bál a tchán, stejně jako teta jeho manželky, strávil 

několik let v komunistické věznici. Tchán navíc před soudem prohlásil, že Milada 

Horáková je hrdinka a komunismus musí padnout. Vlastní manželka pana Vala byla díky 

svému původu z práce vyhozena. 

Narátor byl až do čtyřiceti let nestraníkem, což sám hodnotí jako „podivné, teda“. 

Svůj život v ČSLA vedl „opatrně … já jsem spíš všude uhýbal.“ Když měl udělat 

nástěnku, přitakal a v práci se vedle odbornosti věnoval hlavně jazykové přípravě. Zažíval 

to, co asi většina občanů „já se nějak nesměl projevit nahlas, víte, …, to by se zhroutilo 

úplně všechno.“ 

Na druhou stranu dnes hovoří o tom, že nemá rád, když se dnes tváříme, že do roku 

1989 se zde nic nedělalo. Podle jeho slov „vždycky obrovské množství lidí tady pořád 

něco dělalo“ K dnešku je kritický a dokonce se hořce ptá, zda je to dnes lepší. „Když vidím 

ty tuneláře, zloděje, podvodníky … v devadesátém měl být nastolen trošičku jiný právní 

systém…nakonec nomenklaturní kádry komunistické strany se dostávaly do nejvyšších 

funkcí“ a jako příklad uvádí Tošenovského, nebo Füleho. Vzhledem k minulosti své rodiny 

„nemám rád, když se z komunistů padesátých let, kteří připravili mého otce o všechno … 

se stali antikomunisté. Takhle mi to nějak kroutí žaludkem.“ Bývalým komunistům nějak 

nemůže přiřknout „třetí odboj“. 

Když on sám dostal nabídku vstupu do KSČ, podplatil alkoholem dva své kolegy, 

ručitele, aby napsali, že odborně je v pořádku, ale politicky, že je nevyzrálý. Oni to napsali 

a on nebyl přijat do strany. 

Díky rodinnému zázemí, zejména manželce, se stýkal s lidmi z disidentu, ale 

nechce o tom mluvit. Existenci dvoublokového systému bral jako něco, co zkrátka existuje 

a co on nemůže ovlivnit. 

 

Mise – narátor byl přítomen u zrodu myšlenky na účast čsl. jednotky na případné 

koaliční akci v Zálivu proti Iráku. Lze říci, že pan Valo si může spolu s Borisem 

Pasternakem říci: „Můj život spěl k Tvé podobě.“ jeho profesní život jakoby k tomu 

opravdu směřoval. Jeho přesvědčení, že čsl. vojáci mají dobrý výcvik a v zahraničí se 

mohou v misích uplatnit ho vedlo k vytvoření oddělení mírových sil, kde byl pak pověřen 

přípravou kontingentu. 

Po napadení Kuvajtu uskutečnil několik schůzek s americkým VLP, kde mu sdělil, 

že bychom se mohli zúčastnit akce proti Iráku. O svém jednání uvědomil své nadřízené, 

kteří mu vzápětí styk s plk. Motykou zakázali. Požádal tedy svého kolegu, pana Kumberu, 
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aby nadále komunikoval s americkým a také s egyptským vojenským atašé. Ti informovali 

své nadřízené a z oficiálních míst americké administrativy přišel dotaz, zda se 

Československo zapojí. Vláda se rozhodla jednotku vyslat a pan Valo byl pověřen její 

výstavbou. Vzhledem k tomu, že armáda Saudské Arábie neměla protichemické jednotky a 

Saddám Husajn disponoval chemickými zbraněmi, bylo rozhodnuto vyslat protichemickou 

jednotku.  

Z počátku byla odezva od jednotek a GŠ spíše nepříznivá. Útvary se zbavovaly 

staré techniky a hlásili se lidé, kteří počítali s prací na našich zahraničních zastoupeních a 

nikoliv s činností v bojové misi. Osobně se svými lidmi objížděl útvary a seznamoval 

případné zájemce s tím, co je opravdu může čekat. Díky tomu se hlásili už jen skuteční 

zájemci o účast v kontingentu, kteří byli ochotní postoupit riziko. Údajně se hlásili zájemci 

i z civilního sektoru, nebo ženy. Ty však nebylo možné brát. V průběhu přípravy dostal od 

prezidenta republiky z Itálie dotaz, zda je jednotka připravena. Vylepšil reálnou situaci 

oznámením, že jednotka v počtu 197 lidí je kompletně připraveno, ačkoliv si uvědomoval, 

že do požadovaného stavu zbývají necelé dva týdny. Nakonec byl prezidentem republiky 

pověřen velením jednotky.  

Před Vánocemi byli přepraveni americkými stroji C5 Galaxy do pouště v Saudské 

Arábii. Na Štědrý den dostali operační rozkaz. Jednotka byla požádána o zabezpečení 

protichemické ochrany dvou saudskoarabských brigád a KKMC. V republice se přitom 

tvrdilo, že jednotka jde do týlu chránit civilní obyvatelstvo. Když bylo rozhodnuto, že na 

území Kuvajtu vstoupí jako první arabské jednotky, stali se čsl. vojáci při zajišťování 

ochrany jejich dvou brigád prvosledovou jednotkou. V závislosti na směru větru se tak 

někdy stávalo, že naši průzkumníci nutně museli vykonávat svou činnost i před bojovými 

jednotkami prvního sledu. Na základě toho požádal plk.Valo Prahu o dodání chemických 

průzkumných obrněných vozidel BRDM 2rch i s obsluhou. Po měsíci dorazil jeden 

nepojízdný obrněný transportér, nepoužitelná radiostanice a třicet výsadkářů, kteří však 

nebyli zapotřebí.  Jen díky dobrým kontaktům narátora s arabským velením se z toho 

nestala mezinárodní ostuda. Úkol bylo třeba řešit. Poradil se se svým zástupcem, panem 

Šmehlíkem a rozhodli, že průzkumné úkoly se i nadále budou plnit s tím, co je k dispozici, 

což byla vozidla UAZ bez jakékoliv balistické ochrany. Svolal chemiky – průzkumníky, 

seznámil je se situací a oni souhlasili s tím, že budou plnit úkoly v přední linii s tou 

technikou, která je k dispozici a která je nemohla chránit proti střelbě.  

Do republiky byla poslána hlášení o prováděných činnostech včetně měření o 

zamoření zeminy v místě 1 m2 v prostoru francouzských jednotek. Hlásil také postup vpřed 
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spolu s koaličními jednotkami a dostal příkaz, že jednotka nesmí překročit hranice Saudské 

Arábie. Takový rozkaz byl pro něj naprosto nepochopitelný a navíc byl v rozporu 

s operačním rozkazem hlavního velení v místě operace. Domů sice nahlásil, že pozastavil 

platnost svého rozkazu o postupu vpřed a že stejně informoval vrchního velitele, prince 

Khalida, ale ve skutečnosti to neudělal. Narátor poznamenal, že tuto skutečnost sděluje 

někomu poprvé. 

Obrátil se na ministra Dobrovského, který situaci konzultoval s prezidentem 

Havlem. Ve čtyři ráno dostal do Zálivu šifrovou zprávu, která jeho rozhodnutí posvětila a 

tak potvrdila stav, který už několik hodin stejně panoval – naši vojáci hranice Kuvajtu 

překročili. 

Po návratu jim oběma poděkoval za jejich rozhodnutí a ocenil, že jako nevojáci 

rozhodli v souladu s vojenskými principy jednání, na rozdíl, jak podotkl, od 

„socialistických generálů“.  Jednotka postoupila až do Kuwait City, do oblasti hořících 

naftových polí, kde musela několik dní zůstat. Díky činnosti vojáků našeho kontingentu 

byla obnovena aktivita čsl. velvyslanectví v Kuvajtu. Bylo očištěno od min a střeliva, 

zabezpečeno vodou a jako druhé ve městě napojeno na elektřinu. Nevzpomíná si, že by za 

to našim vojákům někdo poděkoval, spíše to bylo vnímáno jako samozřejmost 

Po válce přišel čas na rekonstrukci a pan Valo líčí jak kuvajtská strana nabízela 

účast na odminování země, Saudi na dodávkách chemických přístrojů, ale nic z toho 

nebylo uskutečněno díky těžkopádnosti čsl. strany.   

Valo si uvědomoval, a bylo mu to také sděleno některými americkými důstojníky, 

že podle toho, jak jednotka v Zálivu obstojí, bude pohlíženo také na čsl. armádu. Nakonec 

v dopise, který po válce přišel z americké ambasády, je psáno:“(vojáci 

kontingentu)…vrátili dobré jméno armády ČSFR.“ Podle jeho názoru by po případném 

fiasku „po naší armádě ani … pes neštěkl. Takhle zjistili, že jsme schopní plnit ty úkoly, že 

jsme rovnocenným partnerem a že to dokážeme.“ Podle amerického velitele vojenské 

policie v oblasti severu Saudské Arábie byli údajně naši vojáci nejukázněnější jednotkou, 

která se tam vyskytovala. 

Sám narátor vysoce hodnotí rozhodnutí svých vojáků pokračovat v průzkumné 

činnosti v technice bez balistické ochrany,  „…to je právě na tom to fantastické, že ti kluci 

sami s mým rozhodnutím bezvýhradně souhlasili. 

Po skončení operace byla jednotka z valné části stažena do KKMC, kde se 

připravovalo předání techniky saudské straně, která vše odkoupila.  
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Jeho motivace, proč jít do Zálivu, vyplynula z jeho životní dráhy a jít tam mu přišlo 

jako logický krok na cestě. V kontingentu se neobjevily problémy v česko – slovenských 

vztazích. Vzpomíná, že ke konci mise se objevili dva slovenští příslušníci, kteří se snažili 

prosazovat nacionální notu a rozdělovat kontingent dle národnostního principu a chtěli 

vypočítat, zda nějaká část prací byla více slovenská, nebo česká, ale podle narátora to byl 

nesmysl, neboť jednotka byla národnostně promíchána a nikdo jiný to neřešil. Sám pan 

Valo má slovenské předky a hovoří o sobě jako o Čechoslovákovi, takže když se o 

uvedených snahách dozvěděl, šel je hned řešit a hodnotí to jako marginální problém, který 

nenadělal žádnou zlou krev. 

Jednotka byla podle něj materiálně a technicky vybavena dobře, i když zpočátku jí 

jednotlivé útvary předávaly materiál, kterého se chtěly zbavit a teprve po tom, co si Valovi 

lidé prováděli sami výběr techniky, se situace zlepšila.  

Jednotka původně neměla být rozdělena na tři odřady. To vzniklo až s požadavkem 

zabezpečit dvě saudskoarabské brigády. Nový požadavek přinesl na jednotku požadavky, 

které zabezpečila jen s vypětím všech sil, někteří vojáci z týlových funkcí museli být 

přeškoleni např. do kontaminačních družstev. Splnit úkoly by se nepodařilo, kdyby: „oni 

byli dobří, perfektní kluci, všechno, plnili úkoly naprosto precizně, já nemohu říct ani 

jediné slovo proti.“ Přitom se vojáci bez zkušeností s pouštními podmínkami dostali ze 

střední Evropy na arabský poloostrov. 

Po návratu byl překvapen způsobem, jakým se o jednotce referovalo. Nadále se 

pokračovalo ve způsobu popisu kontingentu jako týlové jednotky působící v hlubokém 

zázemí na ochranu civilního obyvatelstva. Ministr obrany na dotaz, zda jednotka naměřila 

přítomnost chemických otravných látek, odpověděl, že ne, ačkoliv dostal zprávu 

plukovníka Vala, kde byla tato skutečnost zmíněna, stejně jako existovaly šifrové zprávy, 

které se o této skutečnosti také zmiňovaly. 

Oddělení, které zakládal, se dostalo pod vedení jiného důstojníka, na přednášky o 

jednotce do zahraničí jezdili údajně generálové, kteří v misi nebyli a kteří sebou nikoho 

z přímých účastníků nevzali.  

Pro jeho rodinný život znamenala válka těžkou krizi, neboť jeho rodina se stala 

terčem telefonických útoků, které manželka snášela vcelku bez problémů pouze do doby, 

než začalo být vyhrožováno také jejich dětem. To jeho manželka, která nakonec dostala 

jakousi ochranu od resortu obrany, vzala jako důsledek činnosti svého manžela a rozvedla 

se s ním.    
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Po misi – po návratu požádal o odchod do důchodu, neboť se domníval, že není 

vítanou osobou. Ministr mu nabídl funkci v rámci velení NATO pro operaci v Jugoslávii, 

ale to odmítl, neboť se zásahem aliance na Balkáně v tomto případě nesouhlasil. Dostal 

500,- korun odměnu a odešel do důchodu. Nemá pocit, že by se jeho zkušenosti, stejně 

jako ostatních velitelů kontingentu, jakkoliv využily. 

 

Kondenzovaný rozhovor: 

  

Toto je první rozhovor narátora, vedený krátce po našem setkání, vysvětlení toho, 

proč s ním chci mluvit a navázání společenského kontaktu. Nejdříve jsem ho požádal o 

vylíčení jeho vojenské kariér, která započala absolvováním vojenské technické akademie, 

oboru radiotechnické zabezpečení letectva. Po krátké službě v Horažďovicích odešel do 

výzkumného ústavu letecké techniky ve Kbelých a po dvou letech odešel učit na 

zahraniční fakultu vojenské technické akademie. Díky své publikační činnosti a znalosti 

angličtiny se mohl dostat jako učitel na Vojenskou školu v Káhiře. Povšiml si rozdílu 

v přístupu studentů, kde místní byli mnohem více zvyklí ptát se učitele.  Působil zde 

jedenáct semestrů, značnou část bez rodiny, která se navrátila do Československa. On sám 

po návratu opět začal působit na vojenské technické akademii. 

Když se naskytla možnost pracovat v Lybii, začal se učit arabsky a přihlásil se do 

konkurzu. Povedlo se mu odejít a stal se vedoucím učitelem, pod ním sloužilo sedm 

Lýbijců a devatenáct Pákistánců. Po přibližně pěti letech zde skončil a dostal se na 

obchodní oddělení čs. velvyslanectví, odkud po půl roce odešel na generální štáb, kde se 

stal vedoucím oddělení zahraničně technické pomoci. V té době se zajímal o mírové síly a 

jelikož byl přesvědčen, že v ČSLA jsou lidé, kteří by úkoly takovýchto sborů dokázali také 

zvládnout, začal tuto myšlenku někdy od roku 1987 také prosazovat. Zpočátku se na něj 

dívali s nedůvěrou, ale díky politickým změnám v Evropě se v průběhu roku 1989 jeho 

koncepce mírových sil prosadila a v roce 1990 vzniklo oddělení mírových sil. Chtěl 

vybudovat výcvikové středisko v Praze, ale to se nepodařilo, tak na radu své manželky 

navrhl Český Krumlov, kde po počátečních potížích vznikla výcviková základna mírových 

sil. 

V srpnu roku 1990 došlo k okupaci Kuvajtu a pan Valo jednal z vlastní iniciativy 

s vojenským přidělencem USA v Praze, panem Motykou, o zapojení naší armády do 

případné akce na osvobození země. Po té, co se o svých aktivitách zmínil nadřízeným, 

zakázali mu další schůzky. Požádal tedy svého známého, pana Kumberu, aby v nich v jeho 
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zastoupení pokračoval. Jednal s nimi také egyptský atašé. Díky jejich komunikaci začaly 

do republiky přicházet ze zahraničí dotazy, zda se Československo do případné koaliční 

akce zapojí a jak. Ministr pak pověřil Valovo oddělení postavením jednotky pro válku 

v Zálivu. Již předtím se svými lidmi řešil problém, co nabídnout a vyšlo jim, nejlepší bude 

protichemická jednotka.  

Popisuje reakce lidí z generálního štábu a velitelů jednotek, kteří své lidi a techniku 

nechtěli příliš dávat. Důsledkem bylo, že kontingent zprvu obdržel často nepojízdnou 

techniku a lidé, kteří se hlásili, při pohovorech uváděli, že počítají s místy personálu na 

ambasádách. 

Začal tedy se svými lidmi objíždět útvary a objasňovat, že se jde do mise, která se 

dostane do války. Získal tak lidi, kteří byli ochotni postoupit riziko a kvalitní techniku. 

Údajně měl nabídky také z civilu, ale musel je odmítat. Asi dva týdny před dokončením 

jednotky dostal z Itálie dotaz od prezidenta republiky, zda je jednotka připravena, řekl, že 

jednotka je kompletně připravena. Následně byl prezidentem republiky pověřen jejím 

velením. 

Před Vánocemi přistáli v poušti a na Štědrý večer dostali operační rozkaz. Byli 

požádáni o zabezpečení protichemické ochrany dvou saudských brigád a King Khalid 

Military City (KKMC). Opět připomíná, že doma se psalo, že jednotka bude v týlu chránit 

civilní obyvatelstvo, ale v mezivládní dohodě stálo: “chránit životy lidí“, bez rozlišení zda 

se jedná o civilisty, nebo vojáky.  

Za přijetí rozkazu o ochraně jednotek měl být napadán generály z republiky, že prý 

překročil mandát jednotky. Obrátil se na ministra obrany, který jeho rozhodnutí schválil. 

Následně padlo rozhodnutí, že arabská vojska vkročí do Kuvajtu jako první a čs. chemický 

kontingent, který zabezpečoval chemický průzkum šel s nimi a stal se prvosledovou 

jednotkou. V závislosti na směru větru se tak čs. průzkumníci ocitli i před prvosledovými 

bojovými jednotkami saudských brigád. Požádal o dodání obrněných protichemických 

transportérů, radiostanic a odborníků. Zhruba po měsíci došla třicítka výsadkářů a 

nepojízdný transportér, „který byl nebojeschopný a já ho musel zahrabat. Strašlivá ostuda. 

Nebýt mých velice dobrých kontaktů s velením Království Saudské Arábie, tak to byla 

ostuda, mezinárodní.“ Se svým zástupcem, panem Šmehlíkem se rozhodli, že úkoly 

průzkumu se musí plnit s tím, co je, tedy s vozidly UAZ, které neměly žádnou balistickou 

ochranu. Svolali chemiky – průzkumníky „ti také souhlasili s tím, že opravdu v dané 

situaci není jiné řešení. Jednotlivé odřady od sebe byly vzdáleny na 150 km, musel je 

objíždět, jednou po něm stříleli arabští spojenci „…ale tak celkem jsme si to vyříkali.“ 
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Zmiňuje se o výsledku měření chemických otravných látek u francouzské jednotky 

na jednom metru čtverečním a nízké koncentrace chemických otravných látek. Postupně si 

jejich činnosti spojenci více vážili a oceňovali. 

Jako tragédii popisuje reakci velení v Praze na překročení hranic Kuvajtu 

jednotkou, dostal rozkaz, že kontingent nesmí opustit území Saudské Arábie. Popisuje, co 

by se stalo, pokud by irácká armáda použila chemické zbraně a čs. protichemická jednotka 

by nebyla schopna pomoci, neboť on by poslechl velení v Praze, namísto operačního 

velitele na bojišti, „museli by nás postřílet jako zrádce.“ Svůj rozkaz nezrušil a nechal 

jednotku postupovat, domů však nahlásil, že postup zastavil a že s tím seznámil i 

spojenecké velení. Obrátil se na ministra obrany  - Dobrovského, který situaci údajně 

konzultoval s prezidentem Havlem a ve čtyři hodiny ráno dostal šifrovanou zprávu, která 

schválila jeho postup. 

Po návratu ministrovi i prezidentovi za jejich rozhodnutí poděkoval. Pozastavuje se 

nad tím, že civilní osoby pochopily vojenskou situaci „daleko lépe, než ti socialističtí 

generálové.“ 

Jednotka postoupila k hlavnímu městu Kuvajtu, kde musela několik dní zůstat 

poblíž hořících naftových polí. Díky dobrým vztahům s americkou stranou se podařilo naší 

ambasádu zprovoznit jako druhou právě po americké. Údajně za to ze strany ministerstva 

zahraničí neuslyšeli žádný výraz poděkování. Kuvajtská strana nabídla Československu 

podíl na čištění země od munice za 500 milionů dolarů, na což nebyli čs. představitelé 

schopní reagovat a republika nakonec kontrakt nezískala. Podobně dopadla nabídka 

Saudské Arábie na zakoupení vozidel Tatra a speciální techniky, ale pro nepružnost čs. 

strany, která si představovala výstavbu dílen a vlastní vojenskou ochranu, z kontraktu 

sešlo. Komentoval to slovy: „těžkopádnost, nad kterou jsem já kroutil hlavou a jiní tyto 

kontrakty chytali.“ 

Po skončení operace se jednotka navrátila do KKMC, předala techniku Saudské 

Arábii a vrátila se do republiky, kde se setkávali s lhaním o jednotce. Připomíná článek 

v Mladé Frontě, kde se psalo, že byli v hlubokém týlu, nejsou žádné zdravotní problémy a 

že jich bylo jen osmdesát. Později ministr Baudyš prohlásil, že neví o žádných naměřených 

hodnotách chemických bojových látek. Teprve po zveřejněných amerických zprávách, 

které potvrzovali čs. měření a spolehlivost přístrojů vedení resortu obrátilo a potvrdilo 

naměřené hodnoty.  
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Současně popisuje, jak jeho místo vedoucího oddělení mírových sil bylo obsazeno 

administrativním důstojníkem, nebo jak na jednání v zahraničí o zkušenostech jednotky 

jezdili generálové, kteří v misi vůbec nebyli. 

Vzpoměl, jak se na ně dívali v Zálivu spojenečtí, zejména američtí, důstojníci a jak 

podle nich hodnotili celou čs. armádu a její připravenost. Chválí vojáky, kteří tvořili 

kontingent a byli schopní plnit úkoly „všichni ti kluci byli dobří.“ Podle jeho názoru byla 

jeho jednotka jedinou jednotkou českých vojáků od roku 1945, která byla ve válce. Ostatní 

mise byli součástí riskantních operací, ale ne války.  

Připomíná, že do dvou, tří měsíců bylo 90% vojáků, kteří se ze Zálivu vrátili, 

v civilu a to i přesto, jaká on osobně dostal vyznamenání a jak pozitivní přínos pro zem 

činnost jednotky měla. 

Připomíná moment, kdy chemičtí průzkumníci prováděli v předních liniích 

průzkum s vozidly UAZ, čímž riskovali své životy, ale nikdo z nich toto rozhodnutí 

nezpochybnil a nevznesl námitku. 

Vrací se k respektu, kteří si naši vojáci svou činností u spojenců získali. Ať už 

provedenými měřeními, nebo svou kázní, vysoce hodnocenou jak americkým velitelem 

vojenské policie, tak i saudským velením. 

Narátor vstoupil do armády díky špatné ekonomické situaci rodiny. Pocházel z pěti 

sourozenců a na jeho studium již nezbyly peníze. Později se oženil a protože rodina jeho 

ženy byla protikomunisticky zaměřená, její otec byl odsouzen, stejně jako její teta, 

manželka byla vyhozena z práce, musel se, dle svých slov, držet zpátky. Svůj vojenský 

život strávil ve výzkumu a ve škole. Velitelem jednotky se stal zejména pro svou znalost 

arabštiny. 

Vojenská technická škola byla ve své době jednou z nejlepších vysokých škol 

v Československu. Bylo to způsobeno tím, že ministr obrany Čepička do ní navelel celou 

řadu odborníků z civilních vysokých škol, takže bylo možné potkat profesora Čajku, který 

se stal plukovníkem a vedoucím katedry, jak zdraví vojáky smeknutím brigadýrky. 

Dařilo se mu zůstat do čtyřiceti let nestraníkem. Snažil se „potichu manévrovat“ a 

věnovat se hlavně své profesi, rodině, odborné a jazykové přípravě. Se svým tchánem si 

rozuměl a v práci si musel dávat pozor, aby neprojevil své skutečné názory na režim. 

Přesto odsuzuje tvrzení, že zde před rokem 1989 nic nebylo „…nemám to rád, když 

slyším, jakoby tady začal náš vývoj a naše historie v roce 89 … vždycky obrovské 

množství lidí tady pořád dělalo.“ Zamýšlí se nad tím, zda je dnes situace lepší a je zklamán 

z rozkrádání státu, skutečnost, že bývalé nomenklaturní kádry jsou v nejvyšších funkcích a 
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mají ekonomickou moc. Nemá rád, když se z komunistů padesátých let dělají 

antikomunisté a stává se z nich třetí odboj. 

Díky své práci v zahraničí nemůže  posoudit kvalitu kolektivu v republice, 

připomíná, že u útvaru, kde sloužil, se pil hodně alkohol, což mu ale pomohlo, neboť dal 

dvě láhve svým kolegům a ti pak v posudku k přijetí do KSČ uvedli, že „odborně jako 

v pořádku, ale politicky nevyzrálý … a tak mě nepřijali do té strany.“ Na ostatních 

pracovištích, kde pak pracoval si nemůže na spolupracovníky stěžovat. 

Jeho platové ohodnocení díky práci v zahraničí bylo slušné, i když značnou část 

prostředků si pro sebe zabral československý stát. Po návratu z mise se na konci 

výcvikového roku dostávaly odměny, důstojníci dostali od 3 do 5 tisíc a jemu, který 

oddělení zakládal a který byl ve válce, dali 500 korun. 

Vliv KSČ na společnost a na armádu vnímal „tak jako všichni jsem to vnímal“, ale 

on sám se nikdy k ničemu nevyjadřoval, zejména vzhledem k rodinnému zázemí. 

S manželkou „chodil na místa, …, kde se mluvilo jinak.“ Blíže to však nespecifikuje, 

stejně jako nechce rozvádět jím zmíněnou skutečnost, že se stýkal s opozicí. 

   Jít do mise bral jako samozřejmost, jako logické vyústění své kariéry. 

V kontingentu neví o žádných problémech ve vztazích nadřízený – podřízený, stejně jako 

v rovině česko – slovenských vztahů. Až teprve ke konci mise se objevila iniciativa 

některých slovenských příslušníků rozlišovat, zda se jednalo o práci české, nebo slovenské 

části kontingentu, ale to bylo, podle narátora, nemožné, neboť lidé byli promícháni a určit 

co je více „slovenská“, nebo více „česká“ aktivita, nebylo možné.  

Podle jeho názoru byli vojáci na misi odborně velmi dobře připraveni. Stejně tak i 

materiálně. Vázlo doplnění materiálem a reakce na požadavky z mise. Například 

z republiky byly dodány prošlé průkazníkové trubičky a namísto chemických odborníků 

přišlo 30 výsadkářů „…perfektní kluci, všechno, plnili úkoly naprosto precizně, já nemohu 

říct ani jediné slovo proti. Jenomže já potřeboval zdravotníky, chemiky a spojaře.“ 

Největší problém pro kontingent byly přírodní a klimatické podmínky v poušti, na 

které nebyli naši vojáci zvyklí. 

Jeho rodina „odnesla“ misi do Zálivu. Považovali jeho účast za další z jeho 

„hloupých výstřelků.“ Ve sdělovacích prostředcích se o jednotce nemluvila pravda a 

zároveň ho ukazovali jako velitele. V noci pak jeho manželce neustále někdo telefonoval a 

vyhrožoval. Později dokonce snad dostala jakousi ochranu. Psychicky však nevydržela, 

když začalo být vyhrožováno jejich dětem, tím se z jejího manžela stal „nepřítel číslo jedna 
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… no a pak jsme se rozvedli teda.“ Přesto končí svůj popis slovy „no, ale splnil jsem to, 

tak bych řekl.“ 

Po návratu požádal o odchod do důchodu. Byla mu nabídnuta funkce při velení 

NATO pro  operace v bývalé Jugoslávii, což ale pro svůj nesouhlas s aktivitami NATO 

v této oblasti odmítl. Jeho zkušenosti, jako poznatky ostatních nebyly využity. 

Význam účasti naší jednotky podle jeho názoru spočívá v tom, že „začalo se mluvit 

o československé armádě … trošičku to pomohlo i tomu našemu vstupu do NATO“. Soudí, 

že „jsme působili vůči nim jako profesionální, perfektně vycvičená jednotka.“ Královské 

vyznamenání, které obdržel, je vyznamenáním celé jednotky a dodnes se prý v Kuvajtu 

hovoří o českých chemicích. 

 


