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 Abstrakt 
 

  Hlavním cílem práce je připomenout českou účast v 1. Válce v Zálivu v letech 

1990-91 a  přispět tak k rozšíření poznatků a informací, které máme o této významné 

události světových dějin. Stěžejními zdroji poznání byly rozhovory vedené metodou Orální 

historie s příslušníky Československého protichemického praporu, kteří se pod velením 

plukovníka Vala války za osvobození Kuvajtu zúčastnily. Předkládaný text čerpá dále ze 

sbírek Vojenského ústředního archivu a relevantních  literárních pramenů a prací.  

            S ohledem na specifičnost tématu, kdy byla poprvé po roce 1989 nasazena do 

zahraniční vojenské mise větší jednotka československé armády, jejíž příslušníci strávili do 

té doby drtivou většinu svého  života a služby v režimu, který se stavěl nepřátelsky 

k armádám států NATO, s nimiž členové kontingentu na území Saúdské Arábie a Kuvajtu 

spolupracovali, jsem se snažil postihnout nejen samotný válečný střet a naší účast v něm, 

ale také předchozí profesní život československých vojáků, jejich vztah k práci, kterou 

vykonávali, k režimu v němž žili a motivaci k účasti v misi, neboť mě zajímalo, jak se 

s veškerou touto svou výbavou z minulosti dokázali srovnat při kooperaci s nedávnými 

protivníky.  

            Vedle toho se práce hlavně věnuje otázkám jejich pohledu na každodennost života 

v jednotce, vnímání ostatních členů, možné vnitřní konflikty, zázemí doma, spolupráce 

s cizími armádami, hodnocení vybavenosti a připravenosti československých vojáků, 

přínos jejich účasti a zhodnocení života po misi.  

             Klíčová slova  

            Armáda, mise, kontingent, protichemická jednotka, Kuvajt, Saúdská Arábie, První 

válka v Zálivu.  
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            Abstract  

             The main objective of the thesis is to remind the Czech presence at the First Gulf 

War in 1990-91 and to contribute to extend the knowledge and available details related to 

this important event of the world history. The main sources of collecting information are 

interviews held by the method of Oral history with the members of Czechoslovak chemical 

defense battalion that was present during the Kuwait War. The contingent was headed by 

colonel Valo at that time. The additional source used in this assay are the archive files 

collected at the Central Military  Archive facility as well as published articles/books 

dedicated to this topic.        

        It was a first time that the contingent of the Czechoslovak Army- battalion was sent to 

serve abroad after 1989. Majority of the battalion members spent their live, service and 

duty in the political regime that had a negative attitude to the armies of the NATO 

members. The Czech battalion closely cooperated with the NATO armies in Saudi Arabia 

and Kuwait.  With respect to the specificity of the selected theme I tried to cover not only 

the war conflict itself and participation of the Czech battalion there but also the previous 

professional life of the Czechoslovak soldiers, their relationship to the service in the 

Czechoslovak Army, their attitude to the political regime where they spent their life and 

their motivation to participate and serve abroad in the Czech battalion. I was highly 

interested how it worked for them looking on their background from a past and obtained 

experience during cooperation with “former enemies – NATO armies“ during war 

conflict.        

          The assay also covers the solders view on daily routine of the contingent, perception 

of the other members of the unit and possible conflicts within the unit. Integral part of the 

theme has been family background, cooperation with other armies, evaluation of standards, 

equipment and readiness of the Czechoslovak soldiers, contribution and benefit of their 

participation and assessment of their life after the service abroad.  

 

   Key words  

           Army, Service abroad, Contingent, Czechoslovak chemical defense battalion, 

Kuwait, Saudi Arabia, The First Gulf War. 
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Úvod 

České dějiny jsou v uplynulých sto letech docela bohaté na zvraty a změny pohledu 

na to, co ještě včera bylo tak „jasné a neměnné.“ Vojenské dějiny obyvatel zemí koruny 

české nejsou výjimkou.  

V minulosti se tak mohlo stát, že jeden den jste hrdinným vojákem jeho c.k. Milosti 

a druhý den zjistíte, že jedinou vojenskou tradicí, na níž lze navázat, je ta legionářská1  a 

pak ještě docela vzdálená tradice husitská. Výkony vojáků rakouské armády a to zejména 

těch, kteří pocházeli z českých zemí, jsou v první republice odsunuty na vedlejší kolej, 

neboť se nehodí, aby příslušníci národa, který „tři sta let trpěl pod Habsburky“, za ně 

statečně bojovali a umírali. Legionáři byli hrdinové, ale nebyli to jediní stateční vojáci 

s českou krví. 

Do absurdních výšin zahnali překrucování vlastních dějin komunisté. Lhaní, 

zamlčování, překrucování a falšování2. Z Otakara Jaroše uděláme komunistu, ze západních 

letců marginální skupinku ztroskotanců, o obrněné brigádě nebudeme mluvit, legionáři na 

Rusy, nebo vojáci prvorepublikové armády bojující na Podkarpatské Rusy snad ani 

neexistovali a z husitů uděláme jakési protobolševiky. Budeme se tvářit, že opravdu 

bojovali pouze komunisté. Tradice založená na lži však nemá dost pevný základ a takto 

vedená propaganda byla v podstatě kontraproduktivní. Část lidí díky tomu v té době přijala 

za svou myšlenku, že jsme snad nikdy nebojovali, jako vojáci za moc nestojíme a v tomto 

směru nemáme být na co hrdí. 

                                                 
1 „Přestože československá armáda vznikla z legionářského vojska a z bývalé rakousko-uherské armády, 
hlásila se pouze k legionářům. Ti se v armádě stali významnou silou a jejich pozice postupně rostla s tím, jak 
obsazovali nejvyšší vojenské funkce. Privilegovanost legionářů dokazuje mimo jiné fakt, že si mohli mezi 
sebou bez ohledu na hodnost tykat. Jejich odkaz se stal základem tradice systematicky pěstované a udržované 
po celou dobu existence československé armády. Projevila se například při pojmenovávání jednotlivých 
pluků, kdy se přebíraly původní názvy z legií, či nové se udělovaly názvy s legiemi úzce související, nebo při 
zřizování hrobu Neznámého vojína u Staroměstské radnice, do něhož byly umístěny ostatky legionáře 
padlého v bitvě u Zborova. Právě zborovská bitva se připomínala při každoročních vzpomínkových akcích, 
které se po 28.říjnu staly nejvíce slaveným výročím. … Legionářská tradice dala československé armádě 
příklad hrdinství a obětování, z něhož se mohlo intenzivně čerpat. Současně však nelze přehlédnout, že vedla 
až k nekritickému obdivování legií, že ignorovala roli československých občanů bojujících za 1. světové 
války v řadách rakousko-uherské armády a že nemohla oslovit nejen vojáky z řad národnostních menšin, ale 
ani většinu Slováků. Zůstala tak do značné míry českou záležitostí.“ Pavel Šrámek, Ve stínu Mnichova, str. 
14, Mladá fronta a.s., Praha, 2008 
2 „Kromě justičních vražd … existenčních i trestních postihů tisíců dalších bojovníků za svobodu, se 
dopouštěl i neodpustitelných křivd vůči odbojářům tím, že přinutil vojenskou historiografii k zkreslování 
obrazu odboje jeho násilným včleňováním do tehdejšího světonázorového schématu tak zvaného reálného 
socialismu. Co se vymykalo linii lokajské podrobenosti Sovětskému svazu a rozhodujících zásluh a vedoucí 
role komunistické strany bylo ideologickými verdikty očerňováno anebo z dějin odboje i odbojových tradic 
naší armády a lidu  vyřazováno. Falšováním dějin byl postižen především západní odboj, ale i odboj 
východní.“ Karel Richter, Kapitán Jaroš, str. 330, Naše vojsko, Praha, 2013 
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Dnes se snažíme vrátit do naší historie osoby a děje (snad) bez zkreslení a 

objektivně. Otázkou je, nakolik je to po padesáti letech možné. Vedle řady komerčně 

orientovaných knih vychází i řada odborně fundovaných prací, zejména je třeba poukázat 

na činnost Vojenského historického ústavu a na jeho půdě vycházejícího odborného 

časopisu Historie a vojenství3.   

Na skutečnost, že české dějepisectví není příliš bohaté na pojednání  věnovaná 

vojenskohistorickým otázkám, které mají jiné, než úzce specializované zaměření, snaží se 

o rozvolňování hranic mezi tradičními striktně  vymezenými disciplínami a programově 

směřují k naplnění pojmu „nových vojenských dějin“, upozorňují v předmluvě své práce 

Válka a armáda v českých dějinách autoři Marie Koldinská a Ivan Šedivý4. 

 Svým způsobem stále pomíjíme tradici lidí, kteří pod minulým režimem sloužili 

v armádě. Narážíme na otázku, nakolik lze oddělit ideologii, které sloužili, od jejich 

profesních dovedností, schopností a statečnosti. Pokud to však děláme u jednotek 

nacistického Německa, tak proč ne u jednotek komunistického Československa? Můžete si 

koupit knihy oceňující odvahu a bojové umění jednotek SS. Kdysi Churchil ocenil 

v britském parlamentu um maršála Rommela, a bylo mu to vyčítáno5, Zdeněk Stav, 

účastník bojů proti wehrmachtu, v knize Povinnost nade vše popisuje boje na Dukle a 

zmiňuje se o tom, jak Němci bojovali jako podle příručky a vojáci československého sboru 

ukázkově špatně6. Lidé, kteří bojovali s těmi na druhé straně na život a na smrt, dokázali 

jejich profesní kvalitu ocenit. Konec konců uznáním kvalit protivníka vynikne naše 

vítězství. 

                                                 
3 http://www.vhu.cz/wp-content/uploads/2012/03/Historie-a-vojenstvi-1990-2010.pdf  
Dějiny vojenství jsou na stranách 99 – 160, z toho období let 1945 – 1989 je na straně 136 a 137, kde jsou 
Studie, materiály, dokumenty, biografie a vzpomínky, včetně recenzí, informací, nekrologů, zpráv, anotací a 
bibliografií je zde dohromady 26 titulů, z nichž 21 je věnováno zahraničním tématům a jen 5 domácím – tedy 
necelých 20%  
4 Marie Koldinská, Ivan Šedivý, Válka a armáda v českých dějinách, str. 5, Nakladatelství Lidové noviny, 
Praha, 2008 
5 „Proti nám stojí velmi odvážný a obratný protivník a snad navzdory válečným hrůzám smím říci i skvělý 
vojevůdce.“ V té chvíli má zmínka o Rommelovi prošla docela dobře. Později jsem se dozvěděl, že se 
některých lidí dotkla. Nemohli prostě uznat, že by významný nepřátelský představitel mohl  vůbec mít 
nějakou přednost. Tato malost je poznávacím rysem lidské povahy, ale odporuje duchu, v němž se vyhrává 
válka a zajišťuje trvalý mír. W.Churchil, Druhá světová válka IV. Díl, str. 78 – 79, nakladatelství Lidových 
novin, 1994. 
6 „Zatímco vedení obrany i protiútoků nepřítelem by mohlo sloužit jako vzorové ukázky pro taktické školení, 
naše akce byly až doposud spíše snůškou pravého opaku. … Snad vše, co nepřítel až doposud učinil, a vše, 
co jsme provedli my, by mohlo, při mírovém výcviku sloužit jako vzorové ukázky „tak ano“ a „tak ne.“ 
Z.Stav, Povinnost nade vše, str. 252, b4u publishing, Brno, 2009 
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Podle encyklopedie je armáda souhrn vojenských sil daného státu, určených  

k vedení přímé bojové činnosti za války7. Obvykle se forma státu a charakter společnosti 

vtiskne i do podoby jeho armády8. Upřímně se mi zdá, že je dost obtížné, stejně jako u 

člověka je těžko oddělitelné jeho dílo od jeho osobnosti, tak i u vojáků oddělit jejich 

profesní kvality od ideologie, které slouží a kterou chrání. V rámci Varšavské smlouvy se 

jednalo po sovětské a polské armádě o třetí nejpočetnější armádu. Mírové počty osob 

v ozbrojených silách činily na konci roku 1989 celkem 199 700 osob.9 Díky množství času, 

které strávili příslušníci jednotek ve výcvikových prostorech, nácviku dosažení bojové 

pohotovosti a dalším aktivitám spojených s výcvikem vojska se jednalo o odborně dobře 

připravenou armádu, což v rozhovorech potvrdili všichni narátoři, kteří měli v misi 

možnost srovnání kvalit jednotky s ostatními vojsky v Zálivu. Všichni zde zúčastnění čs. 

vojenští profesionálové – důstojníci a praporčíci, přitom vstoupili do armády před rokem 

1989 a většina jejich profesního života se odehrála v té době. 

Armáda se v posledních letech české společnosti vzdaluje, neboť se zmenšily její 

počty a s koncem povinné základní služby ubývá obyvatel, kteří by s ní měli vlastní, 

živoucí zkušenost. Základní vojenská služba byla na základě branné povinnosti pro 

naprostou většinu mužské populace nevyhnutelnou životní etapou. Vojna byla tématem 

mnoha společenských debat.10 

Pokud nebydlíte poblíž Vítězného náměstí v Praze, nebo v těch několika 

posádkových městech, které v České republice ještě zůstaly, tak vojáka v uniformě uvidíte 

pouze ve zprávách v televizi, pokud se hovoří o zahraničních misích, pomoci při 

povodních, nebo skandálech spojených s nákupem materiálu v resortu obrany.  Jak 

můžeme být svědky, debata o vojně se tak zužuje na „vzpomínky starých zbrojnošů“, 

případně na nárazové, nesystematické a bez hlubších znalostí vedené diskuze o 

(ne)potřebnosti armády.  

Československá armáda a s ní spojená ochota obyvatel bránit svou zem měla svou 

hvězdnou hodinu v době vrcholící mnichovské krize11, po jejím odeznění prochází 

                                                 
7 Armáda a) souhrn voj. sil daného státu, určených k vedení přímé bojové činnosti za války; b) operační svaz, 
skládající se z několika svazků, jednoho, nebo několika druhů vojsk (vševojsková a., tanková a., letecká a.) 
určených k vedení operací. Encyklopedický slovník, str. 65, Odeon, Praha, 1993 
8 „v rozhodném okamžiku bude armáda takovou, jakým je celý národ se svými vadami a přednostmi.“ Milan 
Macák, Tváří v tvář okupaci. Příběh čs. vojenské rozvědky v srpnu 1968, str. 57, Praha, MO ČR – AVIS, 
2008  
9 http://www.csla.cz/armada/vs/varsavskasmlouva.htm, SSSR - 2 458 000 osob, PLR – 347 000, ČSSR – 
199 700 mírové počty osob v ozbrojených silách  
10 Zde bych odkázal k bac. práci E.Veselovské – viz http://is.muni.cz/th/179910/ff_m/ 
11 „Následovala blesková mobilizace československé armády – už v noci, kterou básník Halas nazve 
„klenotem erbovním“ a jejíž vojenské aspekty zde již byly rozebrány. Za obranu ČSR, i za cenu obranné 
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společnost morální kocovinou „druhé republiky“12, následných šest let okupace a posléze 

další události našich dějin vnesly do společnosti postoj k vlastní armádě s nímž jsem se 

v žádné další společnosti při svých rozhovorech např. s polskými či americkými kolegy 

nesetkal a který se odráží třeba v tom, že povolání vojáka z povolání bylo v roce 1990 

v šetření CVVM hodnoceno v žebříčku popularity povolání jako šestatřicáté13. Dlužno 

dodat, že od té doby v žebříčku stoupá vzhůru. 

Na „popularitě“ vojáků z povolání má svůj vliv také obecně sdílený názor, že ČSLA 

byla pouhým nástrojem moci KSČ. Sami představitelé socialistického Československa o 

tom byli pevně přesvědčeni a přijali řadu opatření, aby tomu tak skutečně bylo.14 V rámci 

tehdejší armády byl vystavěn politický aparát tvořený politickými pracovníky „zetvépáky“ 

– zástupce velitele pro věci politické, činností KSČ a SSM na útvarech  a zařízeních 

armády, politickým školením mužstva, „erpéveeskami“ (RPVS – rada politicko výchovné 

světnice) a dalšími nástroji, v neposlední řadě každý voják ČSLA přísahal „věrnost 

pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa … bránit svoji rodnou 

vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli. Pro obranu socialismu … po boku 

Sovětské armády…“ po srpnu 1968 muselo armádu opustit v rámci čistek, zejména 

v elitním, západním vojenském okruhu, tedy v tom, který byl bojově hodnotnější, neboť se 

jednalo o vojska tzv. prvého sledu, mnoho vojáků z povolání, kteří nepochopili okupaci 

své vlasti jako „internacionální pomoc bratrských armád.“15 Jednotlivé útvary ČSLA 

udržovaly družební styky s útvary Sovětské armády dislokovanými na území ČSSR. 

Mnoho důstojníků absolvovalo vojenské školy na území Sovětského svazu (např. ve 

                                                                                                                                                    
války, se rázně postavily i její struktury občanské společnosti – jak to dokazují jejich petice, demonstrace a 
zejména právě vzpomenutá, s neslýchaný nadšením a odhodláním provedená všeobecná mobilizace“ Václav 
Kural, František Vašek, Hitlerova odložená válka za zničení ČSR, str. 190, Academia, Praha, 2008 
12 Tigrid při popisu tohoto období cituje Černého:“… vždy bude v Čechách  znovu libovolné množství hřbetů 
nahrbených k přijetí jha, a hnijících hub, dušujících se láskou k vlasti a plivajících po všem, co měla a má 
nejlepšího“ a Rašína:“Netušil jsem však, že i v době tak tragické pro náš národ a stát jest v našem politickém 
životě tak málo rytířskosti, odpovědnosti a odvahy, ale zato tak mnoho podlosti, zbabělosti a 
bezcharakternosti a tolik touhy na národní katastrofě vydělat.“Pavel Tigrid, Kapesní průvodce inteligentní 
ženy po vlastním osudu, str 97 – 98, Odeon, Praha, 1992 
13 http://www.penizenavic.cz/clanky/nejprestiznejsim-povolanim-je-podle-cechu-lekar-na-konci-zebricku-je-
poslanec  Když stejná instituce provedla takový výzkum v roce 2011, ocitla se profese vojáka z povolání na 
sedmnáctém místě. 
14 „Vysokou míru politizace armády v době tzv. normalizace lze tedy v zásadě považovat pouze za odraz 
celospolečenského vývoje, k němuž v Československu došlo po únoru 1948. „Očištěná“ lidová armáda se 
měla stát jedním z garantů nových společenskýc pořádků i školou „socialistického občanství“ (v dobrém i  
zlém) pro valnou část mužské populace.“Jiří Hlaváček Příběhy (ne)obyčejných profesí, str. 98, Karolinum, 
Praha, 2014 
15 Během normalizačních čistek v letech 1968 – 1974 bylo z armády propuštěno více než 10 000 vojáků 
z povolání. V drtivé většině případů se jednalo o členy komunistické strany. Při prověrkách ztratilo členství 
v KSČ v rámci armády 10 465 členů, což při celkovém počtu 54 704 (k 1.1. 1970) činilo téměř 20%. Z toho 
bylo 72,5% vojáků z povolání, 21% občanských zaměstnanců a 6,4% vojáků základní služby. Sylvestr 
Chrastil, Normalizace Československé armády na počátku 70.let, str. 125, Vojenská akademie, Brno, 2002 
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Frunzeho akademii), stejně tak vojáci sloužící u raketových vojsk jezdili provádět  ostré 

střelby na polygony na území SSSR16. 

Ostatně již při výběru  na vojenské školy byly uchazeči a jejich rodiny prověřeni ze 

strany orgánů Vojenské kontrarozvědky (VKR) a v osobních spisech vojáků z povolání, 

kteří sloužili před rokem 1989 je uložena zpráva o jejich rodině a původu, o jejich vztahu 

k socialistickému zřízení, kterou vypracovalo příslušné  pracoviště VKR. To předtím 

oslovilo zaměstnavatele rodičů a místní orgány v místě bydliště a školu uchazeče. Dodnes 

stačí nahlédnout do spisu vojáka z povolání, který nastoupil službu před rokem 1989 a 

příslušnou zprávu je tam možné najít. 

V každém hodnocení vojáka z té doby je věnováno několik řádků jeho vztahu 

k socialistickému zřízení a politice KSČ. Jednalo se často o čistě formální administrativu, 

kdy nadřízený příslušné věty jen opisoval z jednoho spisu do druhého, ale provádělo se to a 

bylo to i sledováno a v případě potřeby vyhledáváno. 

Všichni věděli, že bez příslušné stranické příslušnosti nelze dělat kariéru a není 

možné pomýšlet na vyšší velitelské a štábní posty a s nimi spojené výhody. V tomto směru 

byla situace stejná jako ve zbytku společnosti. 

V tento moment, po (velice) stručném nastínění vývoje pohledu na tradici a pohledu 

na místo vojáka z povolání ve společnosti, tak jak bylo postupně vnímáno a utvářeno, bych 

rád řekl, proč jsem tuto práci psal. Za prvé – bavilo mě to. Je zajímavé mluvit s lidmi, kteří 

se aktivně podíleli na něčem, co je dnes již součástí poutavé historie a mohli přinést pohled 

zúčastněných. Vnímání vykonavatelů rozkazů, postřehy těch, kteří prováděli  přímo na 

místě rozhodnutí politiků a generálů a byl to jejich prožitek, který mě zaujal. Jak nahlíželi 

na své kolegy, nadřízené, rodiny doma, co si o tom mysleli a myslí, jaké byly jejich 

pohnutky a cíle. 

Za druhé – v kontextu toho v čem jako vojáci a občané určitého státu vyrůstali a 

k jakému politickému přesvědčení byli vedeni, zdálo se mi fascinující, jak se „přeladili“ na 

spolupráci s těmi, kteří jim byli, po valnou část jejich života, předkládáni jako nepřátelé a 

které tak skutečně, část z nich, také vnímala. 

V souvislosti s důvody, které mě vedly k napsání této práce, bych si rád na úvod dal 

jednu hypotézu, kterou bych touto prací rád potvrdil, spočívající v tvrzení, že příslušníci 

armády, přes veškerý jen hrubě popsaný vliv stranického působení na armádu, byli stále 

začleněni natolik do československé společnosti v českém prostředí, že i přes jistou 

                                                 
16 Pro doplnění viz. Bc práce E. Veselovské na:  http://is.muni.cz/th/179910/ff_m/ str. 29 
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odtrženost vojenského a civilního prostředí, lze v jejich řadách najít postoje, názory, 

vzorce chování a jednání, typické pro společnost té doby. I zde se nacházely skupiny osob, 

které věřily režimní propagandě a možná byly i ochotni „přísahat na Poučení z krizového 

vývoje“ a vyznávaly víru v lepší zítřky. Dále zde byla ona „mlčící většina“ uznávající 

realitu jako neměnnou proměnou a v podstatě ani nevnímali, co jim bylo z vrchu 

předkládáno a vykládáno, neboť je to nezajímalo, změnit to nemohli a chtěli tedy jen žít 

své životy, brali si ze stávajícího zřízení to, co považovali za výhodné. Třetí skupina byli 

lidé, kteří s režimem nesouhlasili a uvědomovali si jeho chybné základy, konstrukci a 

pokřivenost celé té stavby, ale veřejně proti němu nevystupovali. Skupina jedinců, která 

v civilním životě aktivně vystupovala proti režimu byla nevelká a v armádě se v podstatě 

nenacházela, i když i v ČSLA se nalézali vojáci, kteří s nimi sympatizovali.  

Vojáci, kteří ze služeb jedné straně přešli plynule a ve valné většině bez váhání do 

služeb demokratického režimu tím potvrzují to, co zbytek české společnosti. Možná je to 

tím, že lidé chtějí jen žít a ideologie jde stranou, pokud mám svůj chléb vezdejší, nebo se 

myšlenka socialismu za čtyřicet let vlády jedné strany natolik zdiskreditovala, že už jí 

skoro nikdo nechtěl sloužit a podporovat ji. 

Na úvod navazuje kapitola, která je z pohledu těžiště mé práce vlastně součástí 

úvodu. Jedná se o stručné nastínění historického rámce nasazení čs. vojáků v 1.zahraniční 

misi po pádu komunistického režimu. 
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1. HISTORICKÝ RÁMEC 

1.1. Mezinárodní situace a operace „Pouštní štít“ 

Většina autorů se shoduje, že hlavním důvodem pro válku v Zálivu byly 

(překvapivě) peníze. Saddám Husajn se zadlužil, neboť konflikt s Iránem ho finančně 

vyčerpal. Na druhou stranu mu získal podporu Spojených států a Západu obecně, neboť 

v něm spatřovali protiváhu režimu ajatolláhů, který byl schopen pošlapat mezinárodní 

právo a obsadit amabasádu cizího státu. Irák po letech konfliktu se šíitským sousedem 

dlužil po 15 miliardách dolarů sunitskému Kuvajtu a Saudské Arábii, dalších deset miliard 

ostatním věřitelům. Další půjčky mu byly zamítnuty.  Jako nejlehčí cesta z krize se mu 

zdálo obsadit Kuvajt, jenž prohlásil za svou devatenáctou provincii, kterou jako 

samostatný stát ustanovili pouze Britové, dále ho, spolu se Spojenými arabskými emiráty, 

obvinil z překračování limitů těžby ropy a tím snižování její ceny. Zpočátku mu nahrálo 

také to, že Spojené státy vnímali jako největší problém v regionu Irán17 a dále zde hrála 

roli skutečnost, že Západ byl zaměřen na problémy spojené s pádem komunismu ve 

východní Evropě a v Rusku. Západní diplomaté se vyjádřili nejasně a Saddám si to vyložil 

tak, jak chtěl. 

V ranních hodinách 2. srpna 1990 vtrhla jeho armáda v počtu asi stotisíců mužů do 

Kuvajtu a do večera ho obsadila. Malé ozbrojené síly Kuvajtu jim nemohli vzdorovat. Irák 

se oháněl jakousi výzvou mladých revolucionářů, ale bylo jasné, že je to jen zástěrka. 

Bezpečnostní rada OSN zareagovala okamžitě a svou rezolucí č. 660 odsoudila irácký 

vpád a vyzvala jeho armádu, aby se okamžitě a bezpodmínečně ze země stáhnula, zároveň 

vyhlásila sankce proti bagdádskému režimu.  Podle názoru Saddáma Husajna však tyto 

sankce nebyly na překážku jeho cílů a považoval je pouze za dočasné. Podle analýzy 

československých vojenských zpravodajců chtěl postupně zesílit nátlak na ostatní země 

v oblasti, ovlivňovat nejen mezinárodní ceny a těžební kvóty v rámci OPEC, ale získat také 

stálou finanční podporu od zemí perského zálivu. Očekával, že se i nadále prohloubí 

                                                 
17 „…zahraničná politika (USA) se už několik let zabývala islámskou revolucí v Iránu. Irák se tehdy jevil 
jako vhodná protiváha fundamentalistů. Když začala irácko – iránská válka, USA (ale i řada dalších států 
včetně Francie a SSSR) Saddáma Husajna fakticky podporovali dodávkami zbraní, včetně informací CIA o 
pohybech iránské armády.“ Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom zálive, str. 15, MO SR, VHÚ, 
Bratislava, 2014 
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nejednotnost arabských zemí a postupně budou některé z nich styky s Irákem 

normalizovat18. 

Jordánský král Husajn navrhoval 3. srpna konferenci čtyř arabských států za účasti 

egyptského prezidenta Mubaraka, jeho osoby, Saddáma Husajna a za předsednictví krále 

Fahda ze Saúdské Arábie. Věřil, že takováto konference by mohla přesvědčit iráckého 

diktátora, aby se bez boje stáhl z Kuvajtu. Rychlé Saddámovo odmítnutí jeho arabské 

přátele urazilo. Dále pak 10. srpna proběhla schůze Arabské ligy v Káhiře, kde v průběhu 

vzrušených jednání převážil Mubarakův hlas, díky němuž arabské země okupaci odsoudily 

a vyslovily se tak proti Saddámovi. Egypt vyslal svůj kontingent do Saudské Arábie.  

Americká vláda si uvědomovala, že její jednotky jsou vzdáleny 10 000 kilometrů 

od oblasti a jediná blízká základna je v Bahrajnu. Irácká armáda byla přeceňována, neboť 

byla považována za dost velkou a zkušenou z války v Iránu na to, aby ji bylo možné 

snadno porazit. V republikánské straně panovaly obavy ze síly demokratů v Kongresu a 

vlivu levice na média, která by mohla přivodit nový Vietnam. Teprve návštěva Margaret 

Thatcherové v Aspenu 2. září zřejmě přesvědčila prezidenta, že je nutné dělat více, než jen 

odsuzovat a sankcionovat. Baronka argumentovala: “Zaprvé, agresoři nesmějí být nikdy 

usmiřováni, my jsme se to naučili ve třicátých letech. Za druhé, jestliže Saddám překročí 

saúdskou hranici, během několika dnů může být podél celého Perského zálivu a pak bude 

kontrolovat 65% světových ropných zdrojů a všechny nás bude vydírat.“19 

Saúdové měli jako strážci Mekky problém s vpuštěním nevěřících na svatou půdu, 

ale král se rozhodl, zejména po předložení leteckých snímků 800 iráckých tanků T-72 a 

raket Scud namířených na saúdské území, požádat Západ o pomoc. 

 Bagdád se dostával do stále větší izolace a nepomohlo mu ani Rusko, neboť 

Gorbačov se s Bushem shodoval a vzájemně se podpořili na jednání v Helsinkách  ve 

dnech 8. – 9. září.  Jedinými spojenci, které Bagdád měl, byli Palestinci, Jordánsko a 

Jemen. Saddám Husajn přednesl 21. října prohlášení Revoluční velitelské rady. V něm 

tvrdil, že není ani nejmenší možnost iráckého odsunu z Kuvajtu a všechny pokusy vyhnat 

Irák by vedly k „matce bitev“. 

 Saddámovi radili Kubánci i Rusové, aby se stáhl a vyčkal, ten však zřejmě uvěřil 

fikci, že je druhým Saladinem. Elitní divize Republikánské gardy soustředil v jižním Iráku 

a v Kuvajtu rozmístil na 430.000 mužů. Rezoluce Rady bezpečnosti  č. 678 z 29. listopadu 

                                                 
18 Vojenský ústřední archív, f. FMO-GŠ ČSA. Současný stav a perspektivy vývoje v Perském zálivu, Příloha 
6, s.1 
19 K.Durman, Popely ještě žhavé II, str. 433, Karolinum, Praha 2009 



I. vojenská mise českých vojáků po roce 1989  16 
 

stanovila lhůtu k odchodu na 15. leden 1991 a následně zmocnila koalici, aby užila „všech 

nezbytných prostředků.“20 Celkem přijala Rada bezpečnosti dvanáct rezolucí  s cílem 

zajistit  obnovu nezávislého Kuvajtu. 

Saudská Arábie požádala během 6. srpna Spojené státy, aby jejich síly vstoupily na 

území království a již den po té přistály první americké letouny na půdě monarchie. Tím 

začala operace „Pouštní štít“. Na jejím počátku hodnotila operační správa GŠ ČSA situaci 

v Perském zálivu následovně: nebyla vedena žádná bojová činnost a irácké jednotky byly 

rozmístěny podél hranice se Saudskou Arábií a postupně posilovaly své pozice v Kuvajtu. 

Předpokládalo se, že tam přesune dalších 300 tanků. Irácká letadla se na letištích 

připravovala k bojovému použití a operačně taktické rakety byly umísťovány do palebných 

postavení. Z činnosti jednotek bylo zřejmé, že slova Saddáma Husajna o použití 

chemických látek v případě útoku, budou naplněna. 

Síly Saudské Arábie byly uvedené do plné bojové pohotovosti a postupně 

zaujímaly pozice poblíž hranice s Irákem. Průzkum zabezpečovalo 5 letadel E-3A systému 

AWACS. Spojené státy měly v oblasti zatím vedle leteckých sil pouze námořnictvo. 

V Perském a Ománském zálivu a v Arabském moři se celkem nacházely 2 letadlové lodě 

se 160 – 180 letadly na palubě a dalších 19 válečných plavidel. Do Saudské Arábie se 

přesouvala letadla F-15 patřící k 1. takticko stíhacímu leteckému křídlu (tslk), celkem 72 

strojů a postupně byli na místo dopravovány jednotky 18. vzdušného výsadkového sboru a 

82. vzdušné výsadkové divize v síle asi 4.000 osob. Předpokládalo se, že v oblasti mohou 

působit letadla F-111 z Turecka v počtu 26 strojů a do Středozemního moře vplouvala 

letadlová loď Saratoga a výsadkové plavidlo Inchon. 

Podle analýzy GŠ ČSA se na blokádě v Perském zálivu mohou podílet také Britové, 

kteří měli v oblasti 2 fregaty a další dvě bojová plavidla připlouvali. Na přesun se 

připravovala 3. brigáda námořní pěchoty v síle 3.000 osob. Francie a  SSSR měli v oblasti 

po dvou plavidlech. 

Saddám počítal s tím, že výhružky namířené proti Izraeli mu zajistí přízeň arabské 

ulice a ta vytvoří tlak na své vlády, které si nebudou moci dovolit stát proti jeho režimu. 

Šéfovi kubánské vojenské rozvědky sdělil, že vpadnou li Američané do Iráku, rozdupe je. 

Nepomohlo varování před novými americkými zbraněmi, jako byly rakety Tomahawk a 

Patriot, vrtulníky Apache a letadla F-117 Stealth.  

                                                 
20 K.Durman, Popely ještě žhavé II, str. 434, Karolinum, Praha 2009 
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Po Novém roce konal prezidentův tým poslední porady. Ještě stále bylo 

prosazováno mírové řešení s prostým odchodem Iráčanů z Kuvajtu, ale ministr zahraničí 

Tárik Azíz na jednáních v Ženevě 9. ledna neučinil nic, čím by se odvetě vyhnul a odmítl 

převzít dopis George Bushe Saddámovi. Podobně dopadla i mise Jevgenije Primakova. 

Následně přijal Kongres rezoluci, která prezidentovi umožnila použít armádu. 

Vrchní velitel koaličních sil generál Norman Schwarzkopf měl jasný plán. Prvním 

cílem musí být nepřátelské radarové a protiletecké systémy. Nepřítel nesmí „vidět“ útočící 

letadla, jinak by hrozily velké ztráty. Letecké útoky trvaly 43 dnů. Díky nim byla zničena 

většina iráckých obraných zařízení, spojení, mosty a elektrická síť. 

Podle Powellových vzpomínek si Američané představovali, že bude stačit, když se 

irácká armáda stáhne z Kuvajtu, ale Bagdád se pokusil vtáhnout do hry širší síly, zapálil 

kuvajtská ropná pole a ostřeloval raketami Scud Izrael a Džidu, čímž vyloučil možnost 

dohody. Jen díky přesvědčivosti amerického vedení, moudrosti vůdců Izraele a 

rozmístěným bateriím Patriotů se podařilo udržet Izrael, aby nezahájil vojenské operace 

proti Iráku. 

Obavy Američanů a naděje Iráčanů se ukázaly jako liché. Převaha technologie 

změnila iráckou armádu v demoralizovanou masu, kde byly zaznamenány případy 

vzdávání se bezpilotnímu průzkumnému prostředku. 80% jednotek dezertovalo a ze 42 

bojeschopných divizí zůstalo jen 2 – 6 divizí, schopných klást relevantní odpor.21 Následný 

obchvat přes saúdskou hranici završil kolaps Saddámovi operace. Na dálnici z Kuwait City 

do Basry se tísnili prchající jednotky irácké armády a Palestinci s nakradeným zbožím a 

spojenecká letadla proměnila cestu v jeden hřbitov. Ostatně sami iráčtí vojáci si klestili 

cestu výstřely z dělových hlavní svých tanků. 

Když už se zdálo, že režim Saddáma Husajna skončil, prezident Spojených států 

přikázal svým vojákům, aby se zastavili. George Bush starší tak učinil v souladu s 

mandátem OSN. Pokud se mohu dopustit zhodnocení tohoto rozhodnutí, domnívám se, že 

tím, že ho nenechal padnout, ho zachránil, ovšem sám ztratil v části světa, která uznává 

sílu, aplikuje krevní mstu a nevěří nevěřícím. 

 

 

                                                 
21 K.Durman, Popely ještě žhavé II, str. 435, Karolinum, Praha 2009 
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2. ČESKOSLOVENSKÁ PROTICHEMICKÁ JEDNOTKA 

2.1. Vznik a příprava čsl. protichemické jednotky 

Do války v Zálivu se českoslovenští vojáci – příslušníci armády členské země 

Varšavské smlouvy, žádného konfliktu aktivně neúčastnili. Byla zde pouze svého času 

plánovaná operace proti Polsku, ale žádná aktuální praktická zkušenost s nasazením větší 

jednotky v zahraničí zde nebyla.  

Je zde možné připomenout účast vojenské nemocnice v korejském konfliktu, ale ta 

zahájila své působení v dubnu 1952. To byly dva měsíce poté, co o jejím vytvoření rozhodl 

politický sekretariát ÚV KSČ. Tvořilo ji 29 lékařů, ošetřovatelek a zdravotníků. Velitelem 

byl MUDr. Josef Barták. Lůžkovou kapacitu tvořilo 2000 lůžek a byla vytvořena pro 500 

pacientů. Zprvu působila ve vesnici Sogam. V dubnu 1953 byla přemístěna do vesnice 

Ousara u Chičonu. Současně došlo k vystřídání většiny personálu a novým velitelem se stal 

MUDr. Bedřich Placák. V říjnu pak byla přesunuta do Čondzinu, kde už sloužila pouze 

civilnímu obyvatelstvu. Celkem za dobu svého působení uskutečnili českoslovenští lékaři 

více než 700 náročných operací a umožnili návrat na frontu 594 pacientům22. I laikovi je 

zřejmé, že nasazení vojenské nemocnice příliš bojových zkušeností nepřinese a navíc se 

v době konfliktu v Zálivu jednalo o více než třicet let starou událost.  

Z hlediska nasazení jednotky je zbytečné hovořit o jednotlivých příslušnících 

ČSLA, kteří působili v zahraničí, ať už na postech vojenských diplomatů, nebo na místech 

vojenských pozorovatelů v různých konfliktech tehdejšího světa (leden 1989, mise 

UNAVEM v Angole, březen 1989 UNTAG v Namibii). Nasazení pozorovatele a organické 

jednotky jsou zcela rozdílné věci. Co naopak v tomto směru, tedy práce jednotlivých 

vojáků z povolání v zahraničí, mělo vliv, bylo působení našich důstojníků v arabském 

světě, neboť velitelem kontingentu se stal plukovník  Valo, který takovou zkušenost měl a 

dokázal ji při jednání s arabskými partnery zúročit, včetně uplatnění arabského jazyka. 

Účast československých důstojníků v zahraničních misích v předlistopadové éře na své 

detailní zpracování zatím čeká a je jedním ze zajímavých témat, kterým by se bylo možné 

věnovat. 

Československo se po napadení Kuvajtu naprosto jednoznačně postavilo do řad 

protiirácké koalice. Účast v zahraničních operacích je věcí prestiže státu a byť je obvykle 

                                                 
22https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_vojensk%C3%A1_mise_v_Koreji_(1950%
E2%80%931953) Více pak: Vladimír Pilát, Českoslovenští vojenští lékaři v korejské válce, Historie a 
vojenství 1994, roč. 43, č. 2, str. 132 – 161, č.3., str. 89 - 106 
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finančně ztrátovou akcí, země se jich účastní, zřejmě také pod vlivem myšlenky, že lepší je 

řešit problémy daleko od domova, dokud to ještě jde, než aby přišly k nám, nehledě na 

zásadu vynutitelnosti dodržování mezinárodního práva. 

Je zajímavé uvědomit si, že o spolupráci s armádami NATO a dalších zemí 

uvažovali profesionálové, kteří ještě před rokem v rámci svých plánů, cvičení a příprav 

byli zaměřeni na válku právě proti těmto armádám. Jak se asi cítili? Jakým způsobem tento 

posun vnímali a přemýšleli o něm? Brali to tak, že jsou vojáky a plní rozkazy a je jim 

jedno, kdo ho vydá a ve jménu koho, s kým a proti komu půjdou? 

Údajně přišel s myšlenkou nasazení naší jednotky v misích OSN plukovník Jan 

Való, následně s ní souhlasila sekce zahraničních vztahů ministerstva obrany a idea se 

prosadila jak u náčelníka GŠ, tak u ministra obrany. Nedávno vzniklé (jaro 1990) oddělení 

mírových sil OSN vedené právě plk. Valem získalo výcvikové středisko v Českém 

Krumlově a mohlo začít budovat mírové síly OSN. Oddělení zpracovalo návrhy na 

možnou účast československých vojáků v misích a přes ministerstvo zahraničí je zaslalo 

stálé misi OSN v New Yorku. Původně se předpokládalo, že by naši vojáci mohli působit 

v Kambodži, nebo v Západní Sahaře, ovšem ještě před rozhodnutím OSN přišla invaze do 

Kuvajtu. 

 

„…oni prostě nenacházeli žádný prostor, protože já to chtěl, aby to bylo v Praze, 

v Rakousku to maj ve Vídni a hrozně se tím chlubí. Tak já jsem se snažil vysvětlit, že to 

gymnázium vojenské, které rušili, aby mi dali. Kdepak to, veřejnost by absolutně nepřijala, 

aby tady vznikali, prostě otáčeli to tak nějak proti mě. No tak pak mě manželka tehdy, 

Jana, poradila. Říká, no co se vyrovná Praze? To je Český Krumlov. Vždyť to je perla, 

opravdu perla. A tak jsem požádal, oni mi teda nabídli po sovětských posádkách, jenomže 

to bylo teda strašné, zdemolované, příšerné, ešte tam ty kryty všelijaké, no to by bylo 

nedůstojné a vůbec tam někde v lesích. Tak manželka přišla s velice dobrou myšlenkou a 

říká, Český Krumlov, to je přece perla, to je česká perla. A já jsem teda, a tam se rušil pluk 

právě. A tak říkám, tak jsem došel za náčelníkem Generálního štábu a potom i za 

ministrem a říkám, jestli by mi teda dali ten prostor toho Českého Krumlova. Říkal jo, tam 

se to uvolňuje, dobře. Tak jsem chodil do Českého Krumlova, jenomže město se postavilo 

proti mně. A že vojáky žádné nechtějí, že jsou rádi, že se jich zbaví. Já jsem říkal, ale 

mírové síly to je úplně jiná filosofie, úplně jiná politika, úplně jiná činnost. To je, to jsou 

vojáci, kteří budou riskovat ve prospěch demokracie a svobody. Říkám, to nemá nic 

společného s tou činností předcházející armády. Kdepak, to jsem je nepřesvědčil a stalo se 
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dokonce a v novinách to vyšel ten článek, v Českém Krumlově proti Valovi protestovali, 20 

občanů a jeden pes. Doslovně tak ten článek zněl, musel jsem se celkem usmát. Jenomže 

našel jsem tam, vynikající člověk, pan Vlach, tajemník byl. A ten se postavil na mojí stranu. 

A začal bojovat a prosadil a přesvědčil to vedení Českého Krumlova.“ (Jan Valo) 

 

Plukovník Valo jednal s americkým vojenským přidělencem o možnosti 

československé spoluúčasti. Po té, co informoval o těchto jednáních své nadřízené, bylo 

mu zakázáno v nich pokračovat. Pověřil tedy svého kolegu a známého z práce v zahraničí 

pplk. Kumberu, aby v rozhovorech s americkou stranou pokračoval. Do jednání vstoupil 

též egyptský vojenský přidělenec. Díky zprávám, které diplomaté posílali do svých zemí, 

začali do republiky přicházet dotazy na možnost zapojení Československa.  

Ačkoliv Irák používal chemické zbraně nejen ve válce proti Iránu, ale také na 

potlačení vlastních obyvatel, zejména Kurdů, což bylo možné shlédnout na videokazetě, 

která byla v ČSFR k dispozici, státy v jeho okolí se na chemickou válku nepřipravovaly, 

své jednotky v tomto směru necvičily a neměly k dispozici žádné speciální protichemické 

útvary. Proto se vedení armády rozhodlo nabídnout právě jednotku tohoto typu. 

O tom, co čsl. strana nabídne, jednalo šestnáct generálů a padaly návrhy na vyslání 

vrtulníků, nemocnice a nakonec se objevil návrh plk. Vala na vyslání chemické jednotky. 

V roce 1990 se tak o pomoci alianci vedené armádou Spojených států bavili lidé, pro které 

ještě před rokem měli být Američané těmi největšími protivníky a na boj s nimi a jejich 

spojenci se po celý svůj profesní život připravovali. Vedle vojenského výcviku procházeli 

tito důstojníci nespočtem politických školení. Jak se na svůj nynější úkol dívali? Pocítili 

údiv, zarazilo je to, nebo se prostě k celé věci stavěli věrni české novodobé vojenské 

tradici, kdy důstojníci poslouchají politiky, ať už si o tom myslí, co chtějí? Tedy „jen“ byli 

profesionály a dělali svou práci? Osobně se domnívám, na základě rozhovorů s vojáky, 

kteří sloužili před rokem 1989, že odpověď je v posledních dvou otázkách. Byli 

profesionály a dělali svou práci a jako takoví poslouchali politiky a jejich rozhodnutí. 

 

 „Ale v té době, v srpnu, v průběhu toho roku 90 teda, došlo k okupaci Kuvajtu 

iráckou armádou. To byl agresivní vpád a tehdy já jsem začal jednat s americkým 

vojenským atašé Motykou a našel jsem u něho ohromnou odezvu. A řekl jsem, že 

kdybychom mohli se toho zůčastnit a prostě, že na to máme a že bychom se chtěli zapojit. 

No, a když jsem to řekl našemu vedení, tak mi zakázali kontakt s Motykou. To byl jediný 

výsledek. Tak jsem požádal svého přítele Kumberu, s kterým jsem to hodně dělal, aby s tím 
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atašé americkým on sám diskutoval tyto problémy.  A tento atašé a egyptský atašé také, 

taky jsme si dobře rozuměli, pomohli tomu, že ze zahraničí přicházeli dotazy, že jestli se 

Československo zapojí. Oni nevěděli, že jako my takhle popichujeme a tak no… A to je 

donutilo samozřejmě, už tehdy byla politická situace taková, že to ani nešlo odmítnout, 

obzvláště když tady byl z naší strany zájem. Oni věděli jo, já už jsem několikrát z vnitřní 

strany několikrát popichoval. A výsledek byl ten, že ministr rozhodl, že moje oddělení je 

pověřeno přípravou jednotky do Perského zálivu.“ (Jan Valo) 

 

Saúdskoarabská armáda nedisponovala chemickým vojskem, a proto využila 

nabídku československé strany na vyslání speciální protichemické jednotky v rámci 

humanitární pomoci a její nasazení v mnohonárodních silách pod vedením Spojených 

států. Návrh na vyslání jednotky byl předložen federálnímu shromáždění a to ho 23. září 

1990 schválilo. 

Československo se zavázalo poskytnout relativně malou, ale dobře připravenou 

jednotku v síle praporu, která by zabezpečovala chemický a radiační průzkum, zjišťování 

přítomnosti chemických otravných látek, kontrolu radioaktivního zamoření, likvidací 

následků chemického útoku, případně první pomoc zasaženým. Vzhledem k tomu, že 

Saudská Arábie požádala o výuku protichemické přípravy8, byla do stavu jednotky 

zařazena také skupina učitelů protichemického zabezpečení a chemického materiálně-

technického zabezpečení.  

 

 

Organizační struktura praporu byla následující23: 

 

Velitelství a štáb 

 

Jednotky: tři chemické odřady a jeden zdravotní odřad 

 

Zabezpečovací jednotky: - rota týlového a technického zabezpečení, strážní rota, spojovací 

četa 

 

Skupina učitelů 

                                                 
23 Vojenský ústřední archív, f. FMO-GŠ ČSA, tabulka č. 94540 
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Původní název zněl: Jednotka ochrany proti zbraním hromadného ničení pro pomoc 

silám OSN na Středním východě a pod tímto názvem se zahájilo získávání příslušníků 

praporu na dobrovolnickém základě a jejich příprava, stejně jako techniky a materiálu. Ve 

Vojenském ústředním archívu je dokument nazvaný Plán přípravy jednotky OPZHN 

(pomoc OSN)24, kde se lze dočíst, že příprava měla mít dvě fáze: 1) do obdržení 

požadavku Ministerstva zahraničních věcí ČSFR byla příprava zaměřená na výběr a 

přípravu osob, techniky a materiálu.  2) do doby obdržení úkolu vykonat soustředění 

jednotky a její organizační a bojové stmelení. 

Na splnění první fáze bylo počátkem září vydáno Nařízení k přípravě jednotky 

veliteli Západního vojenského okruhu (ZVO) a správám Federálního ministerstva obrany 

(FMO) ČSFR. Zároveň probíhal výběr osob z řad dobrovolníků a to jak mezi vojáky 

z povolání, tak i vojáky základní služby. Velitelství ZVO v součinnosti s Tankovou a 

automobilní správou FMO vypracovalo organizační zabezpečení přípravy řidičů techniky. 

V době od 4. do 12. září probíhal výběr a předběžná příprava techniky a materiálu a 

následně od 11. do 20. září vybraní jedinci absolvovali kurz obsluh laboratoří AL-1. 

Když počátkem října přešla jednotka do podřízenosti náčelníka Správy 

zahraničních vztahů GŠ, začal současně také stmelovací výcvik, soustřeďování vybrané 

techniky a materiálu. Skupiny odborníků byly podle svých odborností soustředěny 

v posádkách Liberec, Hostivice, Horní Počáply, Slaný a Prostějov, kde probíhala 

závěrečná stmelovací příprava. Jejím cílem bylo připravit osoby, materiál a techniku na 

plnění úkolů podle jejich určení v náročných pouštních podmínkách v místě nasazení. 

Stmelovací výcvik a soustředění již probíhalo pod velením plk. Jana Valo.25 

 

2. 2. Vybavení jednotky 

Většina vybavení, které jednotka měla k dispozici, pocházela z domácí produkce a 

armáda ho měla vyzkoušené, bylo spolehlivé a vojáci na něj byli zvyklí. Pro ochranu 

jednotlivce byly určeny ochranné masky OM-10M, které umožňovaly příjem tekutin, 

protichemické pláštěnky JP-75 a nový filtrační ochranný převlek FOP-85. Nevýhodou 

izolujících obleků z gumy je, že v horku je v nich člověk brzy „uvařený“. Pro ochlazení se 

proto používali látkové pláště, které se polily vodou, a ta pak oblek ochlazovala. Jednotka 

                                                 
24 Vojenský ústřední archív, f. FMO-GŠ ČSA, Plán přípravy jednotky OPZHN (pomoc OSN) 
25 Imrich Purdek, Československý protichemický prápor vo vojne v Perzskom zálive 1990 – 1991, Vojenská 
historia, str. 144 
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dostala také nový oblek OPCH-90, který se dal nosit i celý den. Byl chlazený filtrační 

jednotkou, nesenou na zádech. 

Pro potřeby chemického a radiačního průzkumu měla jednotka vozy UAZ 

vybavené chemickou laboratoří k detekování otravných látek, která se skládala 

z automatického signalizátoru otravných látek GSP-71, radiometrického přístroje na 

měření úrovně radiace AS-57 a chemického průkazníku CHP-71 na určování druhů 

otravných látek.  

Dále byly k dispozici dozimetry DP-86 a pro potřeby provedení analýzy měla 

jednotka pojízdné laboratoře AL-1, nebo přenosné PCHL-90. K jednoduché a rychlé, ale 

efektivní detekci byl k dispozici prostředek DETEHIT. 

Ve výbavě byly osvědčené soupravy ARS-12 na podvozku P V3S a na přepravu 

materiálu sloužily vozy Tatra T-815. Zatímco Tatry byly vozidly, které snesly pro srovnání 

přísnější kritéria, P V3S, „vejtřasky“, už měli své odslouženo a tak někteří příslušníci 

kontingentu přiznávají, že úkol mohly splnit pouze díky práci řidičů a mechaniků, kteří jen 

s pár klíči a jednoduchým nářadím dokázali udržet vozidla v chodu.26 
 

„A Američani, ti z toho byli vůbec unešení. Francouzi, ty když to viděli vlastně tu 

komplexnost té cisterny, tak ty tomu nerozuměli, protože vlastně že jo jezdili vždycky tři 

auta, jo. Oni jako doopravdy. Já jsem to tenkrát dokonce řek dokonce i generálovi Šímovi, 

že prostě je to banda blbců, protože přistupujou na něco, co nám celej svět záviděl a my to 

rušíme. Jo, že vlastně my zrušíme cisternu, která může mít dvě vlastně pohoný jednotky. 

Takže jak naftu, tak benzín. Má to nádrž na olej, kterej vohřejete. Má to kanystry, které 

vlastně když potřebujete na nějaký ešte olej, nebo takovýdle. Tak prostě můžu jet sólo. Ale 

ty ostatní armády jezdili, jedno auto benzín, jedno auto nafta a jedno auto cisterna 

s olejem. Takže vlastně jako taková ta neekonomičnost, nebo teda tu ekonomičnost, kterou 

my jsme měli, tak jsme šli vlastně do tohodle standartu jako NATA, kde to bylo takový jako 

nefunkční.“ (Petr Lukeš) 
 

Vybavení jednotky bylo zcela srovnatelné a v některých ukazatelích i lepší, než 

materiál ostatních armád. Ostatně to, že se našim vojákům podařilo naměřit hodnoty 

otravných látek (konkrétně sarin a yperit), které spojenci svými přístroji nedokázali 

zaznamenat je známým příběhem. Americké velení zprávy československých odborníků 

nebralo na vědomí a tam, kde se naši vojáci pohybovali v maskách a ochranných oděvech, 

                                                 
26 Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom zálive, str. 67, MO SR, VHÚ, Bratislava, 2014 



I. vojenská mise českých vojáků po roce 1989  24 
 

nechali důstojníci  US Army chodit své vojáky bez těchto prostředků, jak ostatně potvrdil 

pro deník New York Times (19.10.1996) nadpraporčík Václav Hlaváč. 

Jednotka byla z 56% tvořena z vojáků z povolání a zbytek tvořili vojáci základní 

služby, kteří byli v souladu s nařízením vlády převedeni do branného poměru vojáka 

v další službě. Počátkem října 1990 měla jednotka 179 osob (141 Č, 38 Sl). Ministr obrany 

předložil prezidentovi republiky návrh na vyslání speciální protichemické jednotky pro 

akci Perský záliv a sdělil, že jednotka je připravena.27 

Výběr dobrovolníků, techniky a materiálu, příprava a sladění trvalo dva měsíce. 

Koncem listopadu tak mohl plk. Valo hlásit připravenost jednotky k vyslání do oblasti. 

Podmínky pobytu čs. vojáků na území Království Saúdské Arábie (KSA) byly 

upraveny smlouvou, kterou zde počátkem listopadu uzavřel ministr obrany ČSFR a princ 

Chálid. Po podepsání Dohody mezi vládou ČSFR a vládou Království Saúdské Arábie o 

činnosti a podmínkách pobytu československých vojenských specialistů na území KSA se 

ještě 22.11. 1990 podepsal Souhlas o podmínkách pobytu, který podepsal generálmajor 

J.Jindra, náčelník správy zahraničních vztahů GŠ ČSA a za MO KSA princ Chálid. 

Československá strana se v dohodě také zavázala  dodržovat a respektovat tradice a 

zvyky saúdskoarabského království. V době působení čs jednotky probíhal muslimský 

postní měsíc ramadán. Velitel jednotky k tomu vydal v březnu 1991 rozkaz s názvem: 

“Opatření pro činnost jednotky od 17.3. do 17.4.1991,“ který upozorňoval vojáky na 

pravidla respektování tohoto svátku.28 

Když pak v Zálivu jednotka měla opustit území KSA a působit v Kuvajtu spolu 

s jednotkami spojenců, zakázal generál Jindra opustit území KSA a odvolal se na znění 

smlouvy, podle něhož jednotka může působit mimo území KSA jen na základě 

“společného rozhodnutí“ a chtěl, aby Saúdi poslali oficiální požadavek. Přitom článek 4 

této smlouvy stanoví, že ono „společné rozhodnutí“  má udělat velitel KSA a velitel 

jednotky. Nikdo jiný nebyl v článku 4 uveden.29 Nakonec rozhodl ministr obrany 

Dobrovský a překročení hranic povolil. 

 

 

 

                                                 
27 Vojenský ústřední archív, f. FMO-GŠ ČSA, List prezidentovi republiky, návrh na vyslání speciální 
protichemické jednotky pro akci Perský záliv, str. 3 
28 Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom zálive, str. 31, MO SR, VHÚ, Bratislava, 2014 
29 Jaroslav Kmenta, Jan Valo, Peter Želinský, Pouštní horečka, str. 67, Želinský 1492, Praha 1997 
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2. 3. Přeprava jednotky a činnost do 15.1.1991 

ČSA nedisponovala dostatečnými přepravními kapacitami a tak přepravu 

zabezpečila americká armáda stroji C-5 GALAXY, které odstartovaly z Ruzyně a přes 

základnu Torrejone ve Španělsku, kde se vykonala technická kontrola a doplnění paliva, 

následně se pokračovalo na letiště u města prince Chálida na území KSA. Díky přepravě a 

kontrole ve Španělsku proběhlo první větší setkání s vojáky US Army, které bylo 

v informační zprávě pro ministra obrany definováno jako vyznačující se „úzkou 

koordinací, pracovní disciplínou a příjemnou atmosférou mezi zainteresovanými 

skupinami.“30 

Organizace přepravy byla zabezpečena pracovní skupinou Správy zahraničních 

vztahů GŠ a skupinou dvaadvaceti specialistů vojenského letectva Spojených států, kteří 

do Prahy přicestovali mezi 6. a 10. prosincem 1990. Činnost Američanů koordinoval 

přidělenec obrany – letecký přidělenec USA v Praze, plk. Edwin Motyka. 

 

 „Já jsem letěl vlastně s velitelem, prvním letadlem hnedka. Takže my jsme byli ty, 

takoví ty testovači. Ale nás letělo vlastně, když to vezmu, nějakejch šest aut. Sanita, 

velitelství, cisterna na naftu, cisterna na vodu, vejtřaska jako kuchyň polní s tím, 

s nanukem. A eště něco tam letělo s náma. A neletělo nás tolik nahoře. Mezipřistání jsme 

měli v Madridu. Tak to jsme byli asi vyjukaný všichni, protože hangár, kde bylo X tisíc 

lehátek a válela se tam kdekomu zbraň a my jsme nesměli odložit, aby takový, náhodou...A 

prostě bylo to takový, takovej ten typickej socialistickej režim jo. Ale okoukávalo se to 

hrozně rychle a byli jsme ještě takovej ten, kdy dávali ty balíčky tý hygieny že jo. A proč 

mít malej, když můžeme mít velkej. A oni se divili, že jsme chlapi a vono to bylo pro ženský 

že jo. Takže takovýdle jako spíš, takový ty historky, kdy jsme doopravdy nic neznali, tak 

jsme byli takoví vyjukaný. Ale jinak jako přeprava, přeprava si myslím, že byla v pohodě. 

Nebo naše letadlo určitě. Oproti některejm, kteří měli mezipřistání v Německu, nebo 

cestovali tejden a tak.“(Petr Lukeš) 

 

 „…já si pamatuji tenkrát jak sme letěli, tady odsaď, tak sme přijeli na Totoricho, 

tam u Madridu, jak sme přistáli, jo, jak jsme přistáli a oni na nás koukají, Američani, jo, 

jako jo, tam co sme byli jo, takže sem tam dal do něj, a ten se staral jen o tu skupinu, a sem 

                                                 
30 Vojenský ústřední archív, f. FMO-GŠ ČSA, Informační zpráva pro ministra obrany ČSFR, věc: Přeprava 
protichemické jednotky do KSA, str. 2 
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tam s nima taky dal řeč, a oni tady se našli nějaký zbraně, jo, a teď tam našli nějaký náboje 

jo jako, to, co tady, tady se to nesmí, a já říkám, takový ráže my vůbec nemáme, jo, 

udělejete si pořádek u sebe, jo, jako sem se nenechal jako nějak takhle zaduchat, ale oni 

zase jak se nedáte, tak oni nás brali, jo.“ (Jaroslav Kumbera) 

 

 „Desátýho, já vím den, je to ze jedenáctýho, desátýho prosince večer, nebo teda 

pozdě odpoledne, tak tím prvním letadlem, tím C5, tím americkým letadlem, jsme tam letěli 

jo. Jo zase já s Valem a potom ta první skupina, potom se to tam nalifrovalo všechno. No a 

tam nás přijali na tom letišti KKMC. No a ubytovali nás tam v tej akademii co byla no a 

začal ten kolotoč, jo jako toho. To stmelování, cvičení, jednání a příprava no, jak začala.“ 

(Jaroslav Kumbera) 

 

V odpoledních hodinách 15. prosince 1990 se celý protichemický prapor dostal na 

místo určení a stal se tak součástí koalice vojáků 28 armád. Původní poslání, které se 

v Čechách zdůrazňovalo, bylo, že se jedná pouze o humanitární misi a jednotka není 

bojová a jako taková bude plnit pouze úkoly spojené s ochranou Vojenského města krále 

Chálida (King Khalid Military City – KKMC) a dále vojenské nemocnice dislokované u 

Hafar al Batin. 

Po příletu se velitel jednotky odebral do hlavního stanu a byl seznámen s operační 

situací, následně mu byl vydán operační rozkaz velitele Severní oblasti ministerstva obrany 

Království Saudské Arábie (KSA) generála Al Akámiho. Zde se uvádělo, že jednotka se 

dnem 22. prosincem 1990 zařazuje v souladu s článkem 4 Dohody do sestavy jednotek 

v této oblasti. Dnem 1.1.1991 byly dva chemické  odřady   zařazeny  do  sestavy  4.  a  20. 

brigády  armády  KSA.  Měly    zaujmout postavení v jejich týlu, což bylo ve vzdálenosti 

35 až 45 km od kuvajtské a irácké hranice. Tyto jednotky během válečného konfliktu 

překročily hranice Kuvajtu s 20. tankovou brigádou. Postupovaly v jejím týlu ve směru 

Rukví, Chauní, Džahra a Kuwait City. V rámci průzkumu pátraly po přítomnosti 

chemických zbraní, zabezpečovaly protichemickou ochranu a zneškodňovaly chemickou 

munici v bývalých kasárnách kuvajtské armády. Zdravotnický odřad byl dislokován 

v základním táboře Hafar al Batin a velení, štáb a třetí chemický odřad byly u štábu 

KKMC.31 

                                                 
31 Jaroslav Kmenta, Jan Valo, Peter Želinský, Pouštní horečka, str. 26, Želinský 1492, Praha 1997 
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Zatím na Štědrý den zaujal prapor pozici v poušti vedle města Hafar al Batin, kde si 

vybudoval základní tábor, napojil se na polní nemocnici a vykonával opatření na 

všestranné strážní a ženijní zabezpečení. Vojáci si začali zvykat na zemi, v níž se první 

déšť v roce zaručeně dostane do titulních zpráv novin. 

Chemický odřad svým určením byl humanitární jednotkou, jen těžko si lze 

představit, že by se chemici vrhli v čele útoku vpřed. Velitel jednotky byl sice podřízený 

Spojeneckému velení koaličních sil, ale všechny rozkazy a nařízení byly průběžně 

konzultovány s Prahou. 

 

 „No, a jelikož jsme zabezpečovali protichemickou ochranu saudskoarabských 

vojsk, stali jsme se prvosledovou jednotkou. Ale to mělo ještě jeden háček, že 

protichemická ochrana, průzkum, je závislý i na meteorologických podmínkách, jak je 

známo.  A tak často, v závislosti na směru větru moji průzkumníci se ocitli až před 

jednotkami prvního sledu. S obrovským rizikem, protože jsem měl pouze UAZy, žádné jiné 

vozidla jsme v té době neměli. Já na to, vědom si obrovského rizika, v jakém se nacházíme, 

v jakém se nacházejí moji lidé, jsem okamžitě žádal o dodání jedenácti obrněných 

transportérů protichemických, které u nás byli ve skladě, aby mi je poslali. Zabezpečil jsem 

proplacení ze strany Saudské Arábie, to jsem projednal s velením, konkrétně s generálem 

poručíkem princem Khalidem. A zabezpečil jsem přepravu, letouny  C130 Herkules. 

Všechno jsem měl zajištěno. Naši, ministr Dobrovský mi napsal, že moje požadavky budou 

neprodleně splněny. Trvalo to v průběhu operace, válečné operace, kde se jednalo o 

minuty. To našim doma trvalo měsíc, než vybrali tuto techniku, jo a ještě jsem požádal o 

radiostanici a požádal jsem o doplnění jednotky několika odborníky a odborníky. Výsledek 

byl takový, že mi odborníky neposlali, poslali mi asi třicet výsadkářů, ale já nepotřeboval 

ochranu. Protože jsme mi byli speciální jednotka a ochranu nám zabezpečovaly ty jednotky 

saudskoarabské, které jsme chránili. To my jsme měli speciální činnost a ti specialisté byli 

chráněni těmi vojáky. No prostě co bylo k dispozici, mi poslali. A poslali mi jeden obrněný 

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. Takhle se to ututlalo. A radiostanici, která byla nebojeschopná. Byla to 

tragédie, no musel jsem se ale z toho dostat. A prostě musel jsem rozhodnout, že ti naši 

chemici průzkumníci budou plnit ty úkoly i v těch nechráněných uazech s tím obrovským 

rizikem. A k tomu rozhodnutí jsme došli společně se svým zástupcem, náčelníkem chemiků, 

Lubošem Šmehlíkem. On taky to velice zvažoval, ale řekl: Není jiné řešení. Chceme jít plnit 
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úkol, musíme toto riziko podstoupit. A pak jsme si svolali, chemiky, průzkumníky. Ti také 

souhlasili s tím, že opravdu v dané situaci není jiné řešení, když chceme splnit úkol. Takže 

jsme plnili úkol…“ (Jan Valo) 

 

Zatím plnila jednotka v prostoru rozmístění úkoly v souladu s ustanoveními 

Dohody. Jednalo se o: - vykonávání chemického a radiačního průzkumu pro 

saudskoarabské síly, - v případě použití chem. zbraní podporovat saudy  v likvidaci 

následků v rozsahu, který je daný kapacitou jednotky, - varovat obyvatelstvo před chem. a 

radiačním nebezpečím, - školit saudskoarabský personál v oblasti protichemické ochrany, 

včetně poskytnutí technické pomoci. 

Skutečnost, že jednotka po Novém roce začala plnit úkoly na vícero místech, 

přinesla zásadní problém. Původně se počítalo s třemi odřady, najednou bylo zapotřebí 

vytvořit ještě jeden. Plk. Valo musel na místě improvizovat a vytvářel čtvrtý odřad z toho, 

co měl. V dané chvíli na sebe vzal odpovědnost za provedení změn. Z Prahy mu byla 

vyčtena právě taková improvizace, ale  ministr  obrany  Dobrovský mu zaslal 7.1. 1991 

zprávu, že jeho rozhodnutí  

k zabezpečení činnosti saudskoarabských vojsk a přípravu jeho velitelského sboru 

schvaluje, neboť je v souladu  s posláním jednotky a zároveň také ocenil jeho rozhodnost. 

Na základě nově vzniklé situace bylo čs. vedení plk. Valem požádáno o doplnění 

kontingentu o 60 osob a o celou řadu dalších protichemických prostředků a dále o „taktéž 

asi o dvanáct obrněných transportérů BRDM (tzv. „brdy“) přizpůsobených k chemickému 

průzkumu, se kterým by vojáci mohli spolu se saudskoarabskými brigádami jít do přímého 

konfliktu s vojáky Saddama Husajna na území Kuvajtu.“32 

V okamžiku, kdy byly naše jednotky určeny k podpoře těch brigád KSA, které 

měly vstoupit na území Kuvajtu, bylo zřejmé, že vyrazit s nimi vpřed pouze s vozidly 

UAZ, které příliš velkou odolností proti palbě nejen z děl, ale ani z pěchotních zbraní, 

neoplývají, je riskantní podnik a z toho důvodu bylo žádáno o „brdy“.  

Prapor byl doplněn chemickým, zdravotním a týlovým materiálem. K blížícímu se 

datu - 15. ledna 1991, kdy mělo vypršet ultimátum, zde stál československý prapor 

připravený plnit své úkoly. 

 

 

                                                 
32 Jaroslav Kmenta, Jan Valo, Peter Želinský, Pouštní horečka, str. 60, Želinský 1492, Praha 1997 
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2. 4. Činnost čsl. jednotky v průběhu „Pouštní bouře“ 

 

I když po zahájení útoku přicházely optimistické zprávy o likvidaci komunikačních 

center, velitelských stanovišť a letectva protivníka, přehnaná radost nebyla na místě. Stále 

zůstávaly rakety Scud, potencionální nosiče chemických zbraní. Místa, kde čs. jednotka 

působila, patřily mezi strategické cíle iráckého ostřelování, ať už to bylo KKMC, nebo 

Hafer al Batin. Spojenci, zejména po raketovém napadení cílů v Izraeli a později také 

v Saúdské Arábii, začali vyhledávat a ničit odpalovací zařízení raket Scud. 

V těchto dnech vykonával čsl. prapor nepřetržitý radiační a chemický monitoring 

ve všech prostorech, v nichž se nacházel. V „deníku Generálního štábu Čs. lidové armády, 

Správy zahraničních vztahů: Zápisník zpráv, rozkazů, nařízení a hlášení“ od velitele čs. 

protichemické jednotky, pod pořadovým číslem 50, s datem 19.1, čas 12.30, hlášení od 

koho: plk. Való, komu: NSZV, je zaznamenáno: „Dva prvosledové chemické odřady jsou 

soustředěny v týlu prostoru 20. brigády ozbrojených sil KSA. Na předním okraji došlo 

o 08.00 hodině SEČ k chemickému útoku ze strany Iráku. V prostoru našich jednotek 

zamoření 0,002 gramu yperitu na metr krychlový. Jednotka je v pořádku, připravena na 

plnění úkolů. Při pohybu brigád OS KSA doprovází jednotky jen družstvo chem. 

průzkumu, bez toho aby překročilo hranice KSA.“33 

Měření probíhalo také u raket, které dopadly na území KSA, neboť se 

předpokládalo, že by mohly být zneužity k zamoření terénu, techniky, materiálu a osob 

otravnými látkami. 

18. ledna, tedy druhý den operace Pouštní bouře, došlo v jednotce k neštěstí. Četař 

Petr Šimonka si po skončení bojového poplachu odhodil samopal na postel, zbraň byla 

nabita, natažena a nebyla zajištěna. Četař si ji k sobě začal přitahovat, spoušť se na posteli 

o něco zachytila a následný výstřel Šimonka zranil tak těžce, že do dvaceti minut zemřel. 

Spojenecké velení mělo vyčleněno pro Čechoslováky hřbitov v poušti, ale veliteli jednotky 

se podařilo díky známostem v saudskoarabském vrchním velení zařídit, aby tělo padlého 

vojáka bylo převezeno do republiky. Zde byl pohřben. 

Bojový poplach byl ten večer vyhlášen kvůli hluku tankových motorů přesouvající 

se jednotky v blízkosti čsl. tábora. Jelikož naše velení nemělo hlášený žádný přesun 

spojenců, domnívalo se, že se jedná o diverzní akci irácké armády. Tábor zaujal kruhovou 

obranu a vojáci byli připraveni bránit se ručními zbraněmi a granáty. Naštěstí se ukázalo, 

                                                 
33 Vojenský ústřední archív, f. FMO-GŠ ČSA, Zápisník zpráv, rozkazů, nařízení a hlášení, str. 5 
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že se jedná o americkou jednotku, která se přesunovala na bojiště. Americké velení 

zapomnělo poslat našim vojákům upozornění, že se budou přemisťovat kolem nich. 

Následující den byl náčelník Správy zahraničních vztahů GŠ informován, že 2. 

chemický odřad zaujal nový prostor 19.1. v 16.10 hod (SEČ) u 4. brigády 50 km 

severovýchodně od původního prostoru. První chemický odřad je na přesunu, překonal 

zamořený prostor s nízkou koncentrací organofosfátů, nyní je už mimo zamoření. 

Zamoření uvedeného prostoru i KKMC bylo pravděpodobně způsobeno inverzí po 

výbuchu chemických továren a munice na iráckém území.34 

Zprávu o situaci praporu si u velitele jednotky telefonicky vyžádal NGŠ ČSA. Ten 

mu sdělil, že 1. chemický odřad se nachází 120 km severovýchodně od Hafer al Batin. 2. 

chemický odřad je 10 km západně od 1. chemického odřadu. Oba odřady se nacházejí 25 

km jižně od hranice Kuvajtu. Vzhledem k tomu se rozhodl posílit oba dva chemické 

odřady týlovým, technickým a strážním zabezpečením. Základní tábor v Hafer al Batin 

také posílil o pohyblivou skupinu, aby byla schopná uvedené odřady zásobovat podle 

situace. Dále informoval, že vzhledem k tomu, že musel zabezpečovat chemickou ochranu 

KKMC, byl nucen ponechat zde nevyhnutelný počet specialistů. Jednotka byla tedy 

rozdělena k 20.1. následovně: 

 

1. chemický odřad, velitel pplk. Polívka + 33 osob 

 

2. chemický odřad, velitel kpt. Horák + 34 osob 

 

3. odřad v KKMC, velitel mjr. Pechočiak + 22 osob 

 

Základní tábor Hafer al Batin, zdravotnický bod  - 17 osob, pohyblivá zabezpečovací 

skupina – 18 osob, základní zabezpečující skupina – 39 osob 

 

K tomu je nutné připočíst velitele jednotky a zástupce, kteří se pohybovali podle 

potřeb. 

V tomto období, kdy se očekával protiútok iráckých jednotek, chtěl velitel 

jednotky, aby bylo v co nejkratším čase zrealizované posílení praporu. Na základě zpráv 

amerického velení se v Kuvajtu, v prostoru Al Wafrah soustředilo 5 – 6 iráckých divizí 

                                                 
34 Vojenský ústřední archív, f. FMO-GŠ ČSA, Zápisník zpráv, rozkazů, nařízení a hlášení, str. 10 
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v síle 300 – 400 tanků. Útok iráckých jednotek byl zahájen v dopoledních hodinách 1. 

února 1991.35 

5. února byl prapor doplněn o dalších 37 vojáků (26 Č a 11 Sl). Jednotka měla 198 

příslušníků. Zároveň byla dodána požadovaná výstroj, výzbroj, potraviny a zdravotní 

materiál. Lidé a materiál byli rozděleni mezi jednotlivé odřady. 

Do vlasti se vrátilo sedm vojáků, což znamenalo cca 5% stavu jednotky. Pouze 

jeden z nich se vrátil z důvodu svého vlastního psychického vyčerpání, ostatních šest po té, 

co obdrželo zprávy z domova, které jim poslali jejich příbuzní, kteří špatně zvládali 

odloučení a požadovali jejich návrat, jako zcela nezbytný. 

Ultimátum, které spojenci dali Iráku na odsun jeho vojsk z Kuvajtu, vypršelo 23. 

února 1991. Irák ho neakceptoval a, naopak, oznámil své odhodlání dále bojovat. Den před 

pozemní operací měl čs. prapor následující členění protichemických odřadů:36 

 

První protichemický odřad, velitel pplk. Lubomír Polívka, rozmístěn v KKMC, kde bylo 

velitelské stanoviště velitele čs. protichemického praporu a jeho štábu. Jeho úkolem bylo 

zabezpečit radiační, chemickou a biologickou ochranu vojenské základny a vojsk, které 

jsou zde dislokované (se zaměřením na průzkum a dekontaminaci). Zároveň zabezpečovat 

rozbor pitné vody, která je na základně používána. 

 

Druhý protichemický odřad, velitel kpt. Petr Horák, byl rozmístěn blízko saudskoarabské 

polní nemocnice v severní části města Hafar al Batin. Jeho úkolem bylo zabezpečit 

radiační, chemickou a biologickou ochranu polní nemocnice, zásobování chemických 

oddílů materiálem, výzbrojí a technikou. Současně zabezpečoval chod základního tábora 

čs. protichemického praporu. 

 

Třetí protichemický odřad, velitel pplk. Ladislav Šuta, byl zařazený do druhosledové 4. 

obrněné brigády armády KSA k polnímu obvazišti. Brigáda se nacházela asi 40 km od 

kuvajtských hranic. Jeho úkol – radiační, chemická a biologická ochrana boje vojsk 4. 

obrněné brigády. 

 

                                                 
35 Ján Kurucz, Vojna v Perzskom zálive. Československý protichemický prápor, str. 15, Liptovský Mikuláš, 
Vojenská akadémia, 2000 
36 Jaroslav Kmenta, Jan Valo, Peter Želinský, Pouštní horečka, str. 81, Želinský 1492, Praha 1997 
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Čtvrtý protichemický odřad, velitel pplk. Ján Kurucz, byl vytvořen počátkem února 1991 a 

byl zařazen do sestavy prvosledové 20. mechanizované brigády Armády KSA. Jeho 

úkolem bylo zabezpečit radiační, chemickou a biologickou ochranu útoku vojsk 20. 

mechanizované brigády, se zřetelem na průzkum a dekontaminaci jejích vojsk. 

 

 Ve 2 hodiny ráno začala 24. února pozemní operace spojenců. V sestavě 20. 

mechanizované brigády postupoval vpřed také 4. protichemický odřad a jeho vojáci 

vstoupili 26. února na území Kuvajtu. Následně na území Kuvajtu vstoupil také 3. 

protichemický odřad.  

 

 „Ze začátku to bylo plno pochybností. To bylo vidět, to byl samý úsměv, jako a co 

vy tady chcete a máte vůbec nějakou techniku? A asi takové dotazy. No a v průběhu 

výcviku, když jsme slaďovali to cvičení s vojsky, které jsme chránili, tak tam byly i 

americké skupiny všude, protože to byla úzká kooperace, museli mít jednak styčné 

důstojníky, jednak celou řadu těch skupin, spojení a podobně. Tak ty se toho takhle 

zůčastnili a teď viděli tu naši profesionální činnost. Úplně během té operace Pouštní štít, 

úplně se měnil názor ze dne na den. Vzápětí mně navštívil plukovník Wellington, major 

Wellington, generál Chardin.  Jo pak on mě požádal, teda speciální jednotka měla ochranu 

NBC, jiné úkoly než protichemickou ochranu, když byl avizován ten diverzní útok Iráčanů. 

Tak mě požádal o tu spolupráci, tak nějak to zabezpečit a tak… Tak už věděl, už naprosto 

spoléhal na to, že to zvládneme. A když jsme změřili ty nízké podprahové koncentrace, 

nebo když jsme změřili tu půdu. Takhle, ty nízké podprahové koncentrace, oni viděli 

najednou, že my máme přesnější přístroje než oni. Než Američané. A to vešlo ve známost a 

Francouzi, když tam zjistili to zamoření a nevěděli si s tím rady, tak už okamžitě volali 

Čechoslováky.“ (Jan Valo) 

 

Velitel jednotky informoval velení v Praze, že čsl. kontingent postupuje ke 

kuvajstkým hranicím  a některé jeho části jsou v prvním sledu. Dostal několik „šifrovek“ 

zakazujících překročit hranice. Plk. Valo domů nahlásil splnění rozkazu, ale po poradě 

s velením své jednotky nechal vojáky postupovat dál se spojenci na území Kuvajtu. Obrátil 

se na ministra Dobrovského, který konzultoval konečné rozhodnutí s prezidentem Havlem 

a posvětil zpětně Valovi jeho post. 
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„Tragédií ovšem bylo pro mě jako velitele, když jsem informoval, že postupujeme 

jako prvosledová jednotka k hranicím Kuvajtu a dostal jsem několik šifrovek, že mi 

zakazují překročit hranice Kuvajtu, opustit území království Saudské Arábie. To jsem 

vůbec jako velitel jednotky ve válce nedokázal nejen pochopit, ale přímo jsem hrůzou díval 

se na ty šifrovky. Protože já tu poušť viděl, já jsem tam jezdil. Ta hranice byla vyznačena 

takovým symbolickým valem z písku. Ale ve válce Saddám nadělal těch valů a všelijakých 

příkopů a já nevím čeho všeho. Tak řekněme, že bych tu hranici i viděl. Ale rozkaz, aby se 

tam moje jednotka zastavila jsem jednoduše nemohl dát. Nesměl jsem ani dát, jako velitel 

už v té době bojové jednotky, která postupovala s jednotkami prvního sledu. To byli dva 

teda takové důvody. První, kdyby jednotka byla zůstala stát na té pomyslné hranici někde 

v poušti a brigády saudskoarabské prvosledové by byly postupovaly přes tuto hranici a 

Saddám by byl použil chemické zbraně. Protože bylo prokázáno, že je měl, i scudy i 

letouny.  Měli chemické scudy připravené k použití i sklady byly plné chemických zbraní. A 

teď by došlo k zasažení těch brigád saudskoarabských, které jsme my měli chránit. Ty byly 

secvičeny námi v průběhu operace Pouštní štít tak, že jsme měli domluvené signály, měli 

jsme domluvený poplach, měli jsme domluvený veškerou činnost ochrany, že dostanou včas 

varování. To včas varování se myslí třeba několik vteřin. Jenom aby si voják stihl nasadit 

protichemické ochranné prostředky. Maska, pláštěnka, a tak dál… rukavice, to všechno 

bylo nacvičeno. A následně potom by došlo, samozřejmě po ukončení poplachu, 

k dekontaminaci, to opět jsme měli přesně nacvičené. A tak dál. To všechno bylo už 

sehrané. Tomu jsme věnovali obrovské úsilí v průběhu operace Pouštní štít. A teď oni by 

čekali, že takový signál dostanou a oni by ten signál nedostali. Ty chemické zbraně by je 

zasáhli a oni by strašlivým způsobem umírali.  

Co to znamená pro velitele ve válce. Zrada. Nesplnil operační rozkaz hlavního 

velení, protože podlíhá ten velitel samozřejmě operačnímu velení válčiště. A museli by nás 

postřílet jako zrádce. Prostě jinak nešlo.   

Takže já jako velitel jsem na to koukal a jednoduše jsem to nemohl pochopit a 

pochopitelně ani jsem ten svůj rozkaz nezrušil a vojska postupovali dál. Domů jsem 

nahlásil, že jsem pozastavil platnost rozkazu a informoval prince Khalida, 

generálporučíka, ale nebyla to pravda. Protože já jsem nemohl nic pozastavit při tom 

rychlém postupu v průběhu operace Pouštní bouře.   

Jako jo, přiznávám se dodatečně a ještě jsem to nikomu neřekl no. Ale já jsem 

neměl jiné řešení, prostě jako voják, jako velitel bojové jednotky, která tam v průběhu 

operace Pouštní bouře musela plnit tyto úkoly, nebo zavázala se, že bude plnit tyto úkoly, 
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tak je musela kruci plnit. No. Druhá varianta byla, že budeme postupovat, nedojde 

k použití chemických zbraní, ale klasického spadu, řekněme, nebo nějaké jiné výbušniny. A 

já tam přijdu o několik desítek svých lidí. Mé jednotky. To byla druhá varianta, takže to by 

mně nezastřelili v Saudské Arábii jako zrádce, ale kdybych se vrátil domů, tak ta 

generalita, co mě posílala ty sichrovky, jako: My jsme to říkali, že nesmějí překročit a on 

to neposlechl. Tak by mě pochopitelně poslali před soud a já bych byl do smrti tady doma 

ve vězení. Takže buď by mě zastřelili, buď by mě zavřeli.   

To je pro velitele takové jednotky něco, co se nedá ani vysvětlit někomu, kdo to 

nezažil a asi by to těžko někdo chápal. Možná by to ani nikoho nezajímalo. Ale byla to 

strašná situace. No naštěstí já jsem se v té kritické situaci obrátil na ministra 

Dobrovského, který, jak mi později řekl, konzultoval to s vrchním velitelem, prezidentem 

Havlem. A dodatečně, to bylo někdy ve čtyři ráno, nebo tak nějak, jsem dostal tu šifrovku. 

Mé rozhodnutí schválil.“ (Jan Valo) 

 

Čsl. jednotka následně plnila úkoly při vykonávání radiačního, chemického a 

biologického průzkumu, pátrala po přítomnosti chemických zbraní, zabezpečovala ochranu 

a zneškodňovala chemickou munici v bývalých kasárnách kuvajtské armády. V hlavním 

městě se vojáci také pustili do zprovoznění čs. ambasády. Vyčistili ji, obnovili energetické 

napojení, zajistili zásoby vody a zprovoznili částečně rozstřílenou budovu. Naše ambasáda 

mohla začít pracovat jako jedna z prvních v celém Kuvajtu, hned po americké.37  

 

„A v té době ještě jsem obsadil naše velvyslanectví, jsem to nechal očistit od min a 

od střeliva. A on tam potom přišel z ministerstva zahraničních věcí pan Buzalka, který ten 

si ten úřad převzal, a my jsme mu tam ještě navíc na střechu do toho rezervoáru 

napumpovali z naší cisterny vodu. Takže my jsme v podstatě zprovoznili to velvyslanectví. 

A na oplátku za to, že jsme my udělali cosi dobrého pro Američany, já to nechci rozvádět 

přesně, ale bylo to v rámci naší profese, tak generál Chardin, ten velitel amerických 

speciálních vojsk, naše velvyslanectví jako druhé napojil na elektřinu,“ (Jan Valo) 

 

28. února 1991 oficiálně skončily vojenské operace. Za ustupujícími iráckými 

vojsky zůstala doslova spálená země. V poušti nemá moc co hořet, ale v kuvajtské poušti 

                                                 
37 Imrich Purdek, Československý protichemický prápor vo vojne v Perzskom zálive 1990 – 1991, Vojenská 
historia, str. 156 
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celkem dobře hoří ropa a tu irácké jednotky při ústupu zapálily. Denně shořelo na 3 

miliony barelů suroviny.  

 

„Postoupili jsme až poblíž hlavního města Kuvajtu, Kuvajt City. Skončili jsme 

v prostoru hořících naftových polí, kde jsme teda bohužel museli setrvat, protože byla 

pohotovost pořád nejvyšší. Pohotovost pořád trvala, asi jeden měsíc. Ale bylo to strašný, 

protože slunečný Kuvajt byl ve tmě, 24 hodin denně, pořád. Sluníčko nebylo vidět. Z těch 

hořících naftových polí, ten kouř, no ty karcinogeny a to, to všechno se muselo dýchat, 

protože dýchat musíte, to nejde nedýchat.  No a tak jsme ale museli v té bojové pohotovosti 

setrvat ten měsíc.“ (Jan Valo) 

 

2. března schválila RB OSN rezoluci, která stanovila  podmínky  příměří. Irák  měl 

ukončit veškeré vojenské akce, zrušit anexi Kuvajtu, zpřístupnit všechny informace 

týkající se uskladnění biologických a chemických zbraní, propustit všechny zajaté cizince a 

převzít zodpovědnost za oběti a materiální škody způsobené během okupace Kuvajtu.38 

 

2.5. Po válce 

 

Po skončení války došlo nejdříve k přeskupení jednotek. Štáb a velení sice zůstaly 

v KKMC, ale 1. a 2. protichemický odřad se přemístily severně od Hafar al Batin směrem 

ke kuvajtským hranicím. 3. a 4. protichemický odřad byli zatím ponechány u „svých“ 

brigád saudskoarabské armády. Základní tábor praporu stál 40 km jihovýchodně od Kuwait 

City.  Velitel praporu počátkem března vyčlenil strážní oddíl pro ochranu čs. ambasády 

v Kuvajtu. Největším problémem pro jednotky na území Kuvajtu bylo vedle stále 

stoupajících teplot, také stále stoupající dým ze zapálených naftových polí.  

Na přelomu března a dubna bylo rozhodnuto vybudovat tábor uvnitř KKMC. 

Jednotka zahájila inventarizaci materiálu, který měl být předán saudské straně. 24. dubna 

došlo k rozhodnutí, že většina praporu se vrátí do ČSFR a na místě zůstane pouze skupina 

expertů, čítající asi 50 osob, která by se podílela na školení specialistů armády KSA. 

Většina příslušníků praporu se vrátila domů 6.5.1991. Vojáci, kteří předávali své 

dovednosti příslušníkům saudské armády se domů vrátili 31.8.1991. Příslušníci jednotky 

v čele se svým velitelem dokázali plnit úkoly, které se před nimi ve válce objevily a obstáli 

                                                 
38 Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom zálive, str. 46, MO SR, VHÚ, Bratislava, 2014 
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se ctí. Jak se po šesti letech vyjádřil jeden z účastníků války v Zálivu plk. Braun: “nebál 

bych se s těmito lidmi jít do akce.“39 

 

„…jedna klíčová věc, které já jsem si byl vědom jako velitel v průběhu operace 

Pouštní štít a Pouštní bouře, byla ta, že na nás se dívali a čekali, co ti komunističtí vojáci 

v té válce udělají. Jestli je to jenom plná pusa boje za svobodu a demokracii, nebo jestli 

skutečně dokáže riskovat a skutečně splnit úkoly. To bylo tak strašně jasné a dáváno na 

vědomí. Mě to řekli a já je nechci teď jmenovat, ale byli to američtí vysocí důstojníci, 

včetně toho pana generála, kteří mi to jednoznačně řekli: „Na vaší činnosti bude hodně 

záležet, jak se budou na vaši armádu koukat“. A potvrdil to dopis amerického 

velvyslanectví, který jsem dostal po návratu z války, kde mi píše,… dopis byl zveřejněn a je 

i v knize Pouštní hořečka, kopie toho dopisu, kde mi píše, že jsme před zraky celého světa 

vrátili dobré jméno armády ČSFR. To jasně potvrzovalo to, co oni mi tehdy říkali. A říkám 

vám jednu věc, že kdybychom nebyli takhle splnili ty úkoly, jak jsme je splnili, tak by 

mnoho roků, už mnoho roků po našem návratu, které kdyby skončilo fiaskem, ještě dlouho 

po naší armádě ani, s prominutím, ani pes neštěkl. Takhle zjistili, že jsme schopní plnit ty 

úkoly, že jsme rovnocenným partnerem a že to dokážeme. Vybral jsem si dobré lidi, to je 

pravda. Všichni ti kluci byli dobří.“ (Jan Valo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Jaroslav Kmenta, Jan Valo, Peter Želinský, Pouštní horečka, str. 187, Želinský 1492, Praha 1997 
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3. METODOLOGICKÁ ČÁST  

 

Cílem této práce je po stručném úvodu do historického kontextu událostí, které 

vedly k válečnému konfliktu mezi Irákem a koalicí vedenou Spojenými státy, 

s posvěcením RB OSN, a stručném popisu samotného konfliktu, také opět stručný popis 

historie vzniku kontingentu a jeho nasazení na straně spojenců, včetně popisu složení a 

vybavení jednotky. Zdůrazňuji, že je to pouze součást širšího úvodu k tomu hlavnímu a 

z mého pohledu i zajímavějšímu – totiž osobnímu popisu účastníků války a potvrzení, či 

vyvrácení mé hypotézy o vojácích, kteří nejsou až tak odtrženi od společnosti. 

Pokusil jsem se u narátorů zkoumat jejich motivaci ke vstupu do řad ozbrojených 

sil totalitního státu, vnímání vlivu KSČ na jejich profesní život a postoje, dále jaký byl 

průběh jejich služby, její výhody a nevýhody, posuzování kolektivu na pracovišti a jak 

hodnotili svou připravenost obstát a splnit úkoly, které na ně vojenská služba kladla. Další 

díl otázek směřoval k samotnému působení v Zálivu a k aspektům každodennosti – vztahy 

s nadřízenými, podřízenými a dalšími kolegy, jak se na jejich pobyt dívala rodina, postoje 

k příslušníkům ostatních armád, či zda se zde již neobjevili náznaky česko – slovenských 

rozporů a na závěr jejich hodnocení mise a jaký vliv na ně měla tato jejich životní epizoda. 

 

3.1. Prameny 

 

V první části bylo možné vycházet z klasických historických pramenů, ať už 

odborné literatury zaměřené na dané období 20. století, zejména Popely ještě žhavé od 

Karla Durmana, která obsahuje popis událostí v oblasti Perského zálivu na přelomu 

osmdesátých a devadesátých let 20. století, dále materiály Vojenského ústředního archivu 

(VÚA) a také knihy Pouštní horečka od Josefa Kmenty, kterou napsal s účastníky války v 

Zálivu Janem Valem a Peterem Želinským,  obsahující vzpomínky pamětníků. V tomto 

případě se však projevila skutečnost, že autor je novinář a nikoliv historik, neboť vedle 

zajímavých skutečností se dílo věnuje problémům spojeným často spíše s následnými jevy 

po misi, než s misí jako takovou. Často mu šlo také spíše až o skandalizující popis, než o 

hlubší historickou analýzu, což ale objektivně vzato z charakteru jeho díla ani nebylo 

možné očekávat jinak. 

Pokud se týká archivního spisu týkajícího se protichemického praporu a války 

v Zálivu. Jedná se o poměrně útlou složku obsahující vedle seznamu příslušníků 

kontingentu hlavně deník jednotky, v němž jsou zachyceny den po dni hlavní události, 
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provedená měření (včetně TOHO měření, při němž byla zaznamenána zvýšená hladina 

otravných plynů) a také komunikace s velením armády v Praze. Ve složce jsou dále 

jednotlivá hlášení a zprávy pro ministra a příslušné funkcionáře. 

Materiál VÚA zpracoval do své práce „Československý protichemický prápor vo 

vojne v Perzskom zálive 1990 – 1991,“ která vyšla ve slovenském časopisu Vojenská 

História, slovenský historik Imrich Purdek. Tato práce je pozitivistickým popisem událostí 

bez hodnotících prvků a není zde obsažen žádný rozhovor s účastníky mise. Je příznačné, 

že pouze zde, v této práci slovenského autora, se objevuje údaj o počtech Čechů a Slováků 

v kontingentu. Národnost se samozřejmě uváděla v osobních spisech vojáků a v seznamu 

příslušníků praporu je také uvedena, vedle údaje o rodinném stavu a hodnosti. Tato dělící 

kritéria však autor nekvantifikoval a nezmínil. Jedná se o čistou práci historika 

„kutajícího“ v archívu. Nicméně je třeba tuto práci vyzdvihnout už jen proto, že v českém 

prostředí taková práce nevyšla.  

Pan Prudek téma zpracoval také v publikaci Naši v Perzskom zálive, kterou vydal 

spolu PhDr. Pavlem Vitkem. V publikaci je zopakován popis historických souvislostí a 

činnost kontingentu, navíc jsou zde krátké medailonky účastníků, kde jim byl na základě 

rozhovorů s nimi dán malý prostor k vyjádření. Zejména k motivaci vstupu do jednotky, 

setkání s ostatními vojáky z cizích armád a pak  je zřejmé, že autoři požadovali spíše než 

hlubší reflexi, nebo popis každodennosti, nějakou „veselou historku z války“. Z hlediska 

určení publikace, jako připomínky skutečnosti, že vojáci slovenské národnosti se účastnili 

války na té správné straně, je to pochopitelné, z hlediska historika je mi trochu líto, že 

nebyla využita šance při oslovení tak velkého počtu osob, zpracovat  méně povrchní a 

odborněji laděnou práci. I tak ale bylo možné použít  některé části v této práci, zejména pro 

doplnění motivace pro odchod do Zálivu a dále také setkávání se s jinými armádami, 

případně o soužití mezi Čechy a Slováky v jednotce.  

Pro zpracování práce se ukázala jako velice inspirující kniha Příběhy 

(ne)obyčejných profesí obsahující studie zaměřené na jednotlivé profese v české 

společnosti a jejich proměnu v období po pádu komunistického režimu. Součástí knihy je 

také kapitola věnující se profesi vojáka z povolání „Copak je to za vojáka“ od pana Jiřího 

Hlaváčka. Tato práce byla velice inspirativní pro způsob psaní a pro hledání cesty 

k interpretaci a vysvětlení pohledů na armádu a její příslušníky.  
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3.2. Výběr a oslovení narátorů 

 

 K tomu, abych mohl začít psát  práci na téma 1. zahraniční mise českých vojáků po 

roce 1989 jsem nejdříve nějaké vojáky z této mise musel najít a oslovit. Zpočátku jsem 

počítal  s využitím personálních evidencí armády, která by mi pomohla tyto osoby objevit 

a získat jejich adresy. Mnohem rychlejší a efektivnější se však ukázala cesta k lidem, kteří 

prošli první misí v Zálivu, přes historika Vojenského historického ústavu, pana Marka, 

který mi doporučil obrátit se na Československou obec legionářskou, v níž je celá řada 

bývalých příslušníků kontingentu organizována a jsou spolu v kontaktu. V jejich pražské 

kanceláři jsem vysvětlil, jaké jsou mé záměry a co z hlediska práce potřebuji, zanechal 

jsem na sebe kontakt a po několika dnech se mi ozval pan Gábor, bývalý příslušník 

praporu a po schůzce, kde jsem podrobně vysvětlil cíle práce a mou představu toho s kým 

bych se rád sešel a na co bych se ptal, mi postupně zajistil kontakt na bývalé příslušníky 

kontingentu, které nejdříve sám oslovil a předem jim vysvětlil, o co se jedná. Díky tomuto 

postupu, kdy narátoři byli kontaktováni nejdříve člověkem, kterého znali a měli k němu 

důvěru, se podařilo oslovit potřebné množství lidí, kteří souhlasili s uskutečněním 

rozhovoru a byli ochotni se sejít.  

Já jsem je pak kontaktoval telefonicky a domluvil si čas a místo. Aspekt 

zprostředkování přes osobu z prostředí praporu se pozitivně projevil zejména v momentě 

oslovení velitele kontingentu, který je k jakýmkoliv rozhovorům o misi dnes odmítavý, což 

vychází z jeho negativních zkušeností s žurnalisty a také s jeho osobním životem, ale 

v tomto případě byl velice vstřícný a jeden z nejzajímavějších rozhovorů se pak mohl 

odehrát v jeho bytě. Ostatní rozhovory probíhaly buď v prostředí bydliště, nebo pracoviště, 

vždy však bylo zajištěno, že povídání nebylo rušeno. Jednalo se o místa, kde se narátoři 

cítili komfortně a přirozeně. 

Uskutečnilo se deset rozhovorů, z nichž jsem vybral šest, které pokrývají celý 

průřez hierarchií jednotky od velitele, přes štáb, logistiku až po strážní jednotku. 

 

3.3. Pozice tazatele 

 

Mým výrazným kladem pro kontaktování vojáků kontingentu a jejich ochotu se 

mnou hovořit, byla také skutečnost, že jsem vojákem z povolání – tedy jeden z nich a mám 

zkušenosti s misemi AČR v zahraničí, včetně nasazení v prostoru, v němž působili oni, 

konkrétně v Kuvajtu, kde jsem však byl až při druhé válce v Zálivu. Podobné prožitky 
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sbližují a v tomto případě jsem se mohl odkázat na podobný moment své kariéry a najít tak 

společný styčný bod, na němž se dal stavět náš vztah, vhodný pro vedení rozhovoru. 

Je nutné říci, že zkušenost s misemi a prací v armádě jsou faktory, které určitě 

ovlivnily tvorbu diplomové práce. Nejen v tom, že jsem měl výhodu při kontaktování 

narátorů, ale také v tom, že jsem měl představu o jejich statusu, zkušenostech a pocitech. 

Zároveň zde bylo nebezpečí, abych se nevyhýbal okruhům, které by na působení jednotky 

a jejich příslušníků mohlo případně vrhnout negativní světlo. Nejsilněji a nejvědoměji se 

ve mně střet člověka se snahou o maximálně objektivní práci a vojáka „držícího basu“ 

s kolegy projevil ve chvíli, kdy mi hodnocení péče minulého režimu o armádu a touto 

optikou pak vnímaná vláda KSČ jako pozitivní skutečnost připomněla postoj části 

německých důstojníků k nacistickému režimu. Uvažování v duchu „režim podporuje 

armádu, takže je, i přes určité nedostatky, dobrý.“ 

I přes mou osobní zkušenost s působením v misích a prací v armádě je zde rozdíl 

v čase, vybavenosti a možnostech, které se výrazně změnili. Pro narátory nebyl problém 

v nedostatku komunikace s domovem, kdykoliv si zavolat v podstatě nešlo, což je jen tak 

pro ilustraci věc, která je pro dnešní účastníky zahraničích misí díky internetu naprosto 

běžná a obvyklá. Přes rozdílné technické vybavení, posun v místech a čase, nebo 

v mentální připravenosti na spolupráci s příslušníky jiných armád jsou zde věci, které jsou 

nadčasové a pro všechny vojáky snad všech armád byli, jsou a budou stále stejné. 

  

3.4. Popis zkoumané skupiny          

 

Klíčovou byla, tedy již z hlediska cíle práce, použitá metoda orální historie, neboť 

výzkum se zaměřil na reflexi jednotlivých témat ze strany narátorů. Vzhledem k jejich 

počtu a vlastnímu charakteru individuálně sdělovaných zkušeností, které mohou mít 

kolektivní ráz, jsem si nedělal iluze, že by bylo možné podat objektivní obraz všech 

motivů, postojů a názorů, které se mezi vojáky mohli objevit, spíše jsem si přál ukázat 

náhled do části jejich zkušeností a myšlenek. 

V rámci diplomové práce jsem provedl deset rozhovorů s deseti narátory, pro 

potřeby práce jsem pak vybral šest z nich, kteří reprezentují jednotlivé skupiny účastníků 

mise. Jediným původním kritériem pro výběr osob byla účast v kontingentu a příslušnost 

k ČSLA (po roce 1990 Československé armádě). Později jsem přidal dva narátory, kteří 

vstoupili do armády jako vojáci základní služby po listopadu 1989, neboť při psaní práce a 
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přemýšlení nad ní (i to se dělo) se mi zdálo zajímavé podívat se na rozdíl v úhlu pohledu 

vojáků z povolání a vojáků základní služby. 

Všichni narátoři jsou muži, neboť mise se žádná žena nezúčastnila. Vyplývá to 

z počtu žen v tehdejší armádě a jejich služebnímu zařazení. Dnes se již ženy běžně 

armádních misí účastní. Ženy se tak v práci objevují jako manželky a matky, o kterých 

narátoři hovoří a je pravdou, že vždy pouze krátce a okrajově. Možná by to bylo dalším 

zajímavým námětem pro historickou vědu, podívat se na jejich postoje a názory na činnost 

svých mužů, přátel a synů v uniformě. Snad je to i úkol pro orální historii, vzhledem k její 

tradici vědy, navazující často na aktivistické a feministické kořeny. 

Všichni důstojníci měli vysokoškolské vzdělání, dva z nich pak delší čas pracovali 

v zahraničí, v arabském prostředí. Všichni zastávali již vyšší funkce a měli bohaté životní 

zkušenosti. Jejich rozhled a způsob vyjadřování tomu také odpovídal. Další narátoři měli 

středoškolské vzdělání s maturitou, kterou získali na středních školách tehdejšího 

Československa. Pro náhled na společnost a službu v armádě je také důležité, v jaké době 

narátoři do armády vstoupili. Tři z nich před rokem 1968, ovšem jeden z nich zažil 

okupaci, předcházející a následné události s ní spojené, jako třeba Palachův pohřeb, v roli 

posluchače vojenského gymnázia, přičemž závazek vojáka z povolání se podepisoval až 

v prvním ročníku vysoké školy. Další narátor se stal důstojníkem v sedmdesátých letech, 

poslední z narátorů, který byl důstojníkem, přišel z VVŠ na útvar v roce 1988 a zbytek lidí, 

s nimiž jsem vedl rozhovor, nastoupil základní vojenskou službu v roce 1990. 

Pokud bychom měli narátory rozdělit podle druhu vojsk, k němuž přináleželi, 

najdeme zde specialisty pozemní služby vzdušných sil, kteří pobývali služebně v zahraničí 

na postech učitelů a mohli se bez problémů v misi dohovořit s koaličními vojáky. Další 

sloužil u průzkumných jednotek, jeden byl chemikem ve velitelské funkci a zbytek tvořili 

specialisté logistiky (týlové zabezpečení).Z hlediska jejich zařazení na pozicích 

v kontingentu se jednalo o osoby v rozpětí od velitele, přes příslušníky štábu, velení 

jednotek až po řadové bojovníky bez podřízených a byl tak obsažen celý pomyslný 

vertikální průřez jednotky. 

 

3.5. Portréty narátorů 

 

Prvním narátorem byl pan Michal PECH, který vystudoval vojenské gymnázium v 

Praze, následně odešel na vysokou vojenskou školu pozemního vojska do Vyškova – 

motostřelecký směr, který v druhém ročníku změnil na průzkum. Po ukončení vysoké 
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školy nastoupil k 22.výsadkové brigádě do Prostějova. Z funkce velitele roty vojenské 

kontrarozvědky se přihlásil se do formující se jednotky zahraniční mise a absolvoval válku 

v Zálivu. Po návratu velel odřadu speciálních zbraní, pak 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. V současné době provozuje firmu, která provádí 

školení v oblasti řešení krizových situací.  

Narátora jsem poznal prostřednictvím třetí osoby, která je jeho bývalým kolegou z 

mise v Zálivu a jenž mě doporučil. Kontaktoval jsem ho telefonicky. Byl vstřícný a 

domluvili jsme místo a čas naší schůzky, která pak proběhlo v objektu jeho pracoviště, kde 

nás nikdo nerušil. 

Vcelku bez problémů si vzpomínal na osoby, čas a jednotlivé děje. 

Ve svém vyprávění občas přeskočil v čase z minulosti do přítomnosti, nebo 

přidával některá hodnocení osob, či dějů, ale nepůsobilo to nepřirozeně a napomáhalo to 

vykreslení jednotlivých událostí a postojů, které k nim narátor zaujal. Jeho projev byl 

přímý, užíval hovorovou češtinu, pro zvýraznění emocí občas použil expresivnější výraz, 

který však nepůsobil vulgárně. Pokud bych měl jeho způsob mluvy charakterizovat, 

nenapadá mě nic příhodnějšího, než říci, že mluvil jako chlap zvyklí pracovat v mužském 

prostředí. Myslím, že pokud by se snažil hovořit spisovnou češtinou, musel bych to brát 

spíše jako známku jeho nedůvěry vůči mé osobě.  

Nepožadoval jsem po narátorovi jeho životopisné vyprávění, neboť tématem práce 

je účast československé jednotky ve válce v Zálivu. Z tohoto důvodu jsem od něj 

požadoval pouze profesní životopis. V něm vylíčil, že do armády přišel ve čtrnácti letech, 

kdy se stal posluchačem vojenského gymnázia v Praze, odkud pak odešel na Vysokou 

vojenskou školu ve Vyškově, motostřelecký směr, pak průzkumný. Ze školy odešel k 22. 

výsadkové brigádě do Prostějova, kde se později stal velitelem roty vojenské 

kontrarozvědky, což byla v rámci armády výjimečná práce a on na ní byl hrdý, stejně jako 

na celý obor průzkumu.  

V průběhu roku 1990 se začala formovat jednotka pro případné zahraniční mise, do 

níž se narátor přihlásil, aniž by zpočátku bylo jasné, kam se vydá a jaké úkoly bude plnit. 

Po několikaměsíční přípravě ve výcvikovém prostoru se jeho jednotka přesunula do 

Slaného, kde se formoval kontingent pro operaci v Zálivu. Po návratu z mise zjistil, že jeho 

místo bylo zrušeno, on odešel velet odřadu speciálních zbraní, kde byl do roku 1997. 

Následně se stal šéfem skupiny speciální přípravy a taktiky na vojenské akademii ve 
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Vyškově. Na rok odešel do civilu a pak se vrátil k 6. polní nemocnici, na jejíž výstavbě se 

podílel. V roce 2002 se s ní zúčastnil mise v Afghánistánu, do listopadu 2003 útvaru velel 

a pak odešel do civilu. 

 

Dalším je pan Tomáš HALAMA, který nastoupil základní vojenskou službu v září 

1989. Před tím vykonal zkoušky na vojenský řidičský průkaz pro skupinu C a díky tomu se 

stal řidičem nákladního vozidla. Absolvoval půlroční poddůstojnickou školu v Hlohovci 

(SR). Po jejím ukončení sloužil v Přešticích u Plzně, kde se přihlásil do kontingentu, který 

byl zpočátku prezentován jako humanitární pomoc Saudské Arábii, absolvoval stmelení 

v Horních Počáplech a ve Slaném, následně se účastnil mise v Zálivu na postu řidiče Tatry 

815. V současné době pracuje u Policie ČR v Pardubicích. 

Narátora jsem poznal prostřednictvím třetí osoby, která je jeho bývalým kolegou 

z mise v Zálivu a doporučil mě. Kontaktoval jsem ho telefonicky. Byl vstřícný, domluvili 

jsme čas a místo naší schůzky, která pak proběhla v objektu jeho pracoviště, kde nás nikdo 

nerušil. 

Vcelku bez problémů si vzpomínal na osoby, čas a jednotlivé děje. V některých 

případech však bylo možné vnímat, že si není zcela jistý, odpovědi neměl předem 

promyšlené a snad z toho důvodu odpovídal krátce. Hovořil klidně, hovorovou češtinou 

bez užívání plevelných slov. 

Narátor nebyl vojákem z povolání, v průběhu základní vojenské služby absolvoval 

poddůstojnickou školu v Hlohovci a krátce po nástupu k útvaru, kde velel družstvu, se 

přihlásil do mise. Na jeho útvar přišel dálnopis s nabídkou služby pro řidiče. Zpočátku jim 

byl kontingent předkládán jako pomoc civilnímu obyvatelstvu, teprve později, ještě stále 

na území Československa, jim bylo sděleno, že se jedná o účast ve válečném konfliktu. 

V misi jezdil s nákladním vozidlem Tatra 815 v cisternové úpravě a převážel pitnou vodu. 

Podle svých slov byl jedním ze tří lidí, kteří takto denně jezdili a najezdil každý den až 

šestset kilometrů. Jeho návrat byl ze zdravotních důvodů dřívější, své zdravotní problémy 

blíže nespecifikoval, po léčbě pak z armády odešel a stal se policistou. 

 

Třetím narátorem byl pan Petr LUKEŠ, který pochází z Vansdorfu a v dubnu 1990 

narukoval k motorizovanému pluku do Loun na post řidiče – skladníka u služby PHM 

(pohonné hmoty a maziva). Absolvoval kurz na řízení a obsluhu nákladních vozidel Tatra 

s cisternovou nástavbou. Do mise se přihlásil se svým kolegou na základě požadavku, 

který na útvar přišel. Původně bylo deklarováno, že budou působit hluboko v týlu, skončili 
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však v první linii. Motivem pro jeho účast byla touha po dobrodružství. Absolvoval 

stmelení v Horních Počáplech a ve Slaném, následně se účastnil mise v Zálivu na postu 

pomocníka - řidiče výdejny PHM. Po návratu odešel do civilu, ale vrátil se do AČR, 

sloužil v Liberci a zúčastnil se misí IFOR na Balkáně. V současné době je majitelem 

restaurace v Třebechovicích pod Orebem. 

Narátora jsem poznal prostřednictvím třetí osoby, která je jeho bývalým kolegou 

z mise v Zálivu a doporučil mě. Kontaktoval jsem ho telefonicky. Byl vstřícný, domluvili 

jsme čas a místo naší schůzky, která pak proběhla v jeho restauraci, kde nás nikdo nerušil. 

Vcelku bez problémů si vzpomínal na osoby, čas a jednotlivé děje. V některých 

případech však bylo možné vnímat, že si není zcela jistý, některé odpovědi neměl předem 

promyšlené a snad i proto odpovídal krátce. Hovořil klidně, hovorovou češtinou bez 

užívání plevelných slov. 

Narátor nebyl vojákem z povolání, v průběhu základní vojenské služby absolvoval 

pouze kurzy na obsluhu přidělené techniky, tedy cisterny na podvozku Tatra 815. Když na 

útvar přišel požadavek na dva „cisterňáky“, tak se se svým kolegou přihlásil. Jeho motivací 

byla touha po dobrodružství, podívat se někam, kam se běžně nedostane, o riziku příliš 

neuvažoval, „byli jsme mladý, blbí, že jo“, ostatně podle původních informací měla 

jednotka působit v hlubokém týlu. V misi jezdil s nákladním vozidlem Tatra 815 

v cisternové úpravě a převážel PHM. Po skončení mise odešel do civilu, později se do 

armády vrátil a absolvoval mise na území bývalé Jugoslávie. Po odchodu z resortu obrany 

se stal vlastníkem restaurace v Třebechovicích pod Orebem. 

 

Jako čtvrtého  narátora se mi podařilo hovořit s panem Lubomírem 

ŠMEHLÍKEM, který  nastoupil do řad armády v patnácti letech, když se roku 1966 stal 

žákem vojenského gymnázia v Moravské Třebové. Škola byla tenkrát tříletá a po jejím 

ukončení nastoupil na Vojenskou akademii, kde absolvoval vojensko-chemický směr. Dva 

roky sloužil u útvaru, absolvoval postgraduální studium a nastoupil do Slaného k první 

tankové divizi, kde se postupně stal náčelníkem chemické služby. V roce 1984 přešel na 

ministerstvo obrany na post staršího důstojníka. Účastnil se přípravy kontingentu a 

absolvoval s ním misi v Zálivu. Po návratu odešel ze správy chemického vojska, pracoval 

jako ekolog v resortu obrany, do roku 1995 ještě sloužil a pak odešel do civilu. V současné 

době provozuje restauraci ve Slaném. 

Narátora jsem poznal prostřednictvím třetí osoby, která je jeho bývalým kolegou 

z mise v Zálivu a doporučil mě. Kontaktoval jsem ho telefonicky. Byl vstřícný, domluvili  
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jsme čas a místo naší schůzky, která pak proběhla v objektu jeho pracoviště, kde nás nikdo 

nerušil. 

Bez problémů si vzpomínal na osoby, čas a jednotlivé děje. Hovořil jistě, logicky, 

snažil se postihnout hlavní myšlenku a doplnit tvrzení konkrétní vzpomínkou. Hovořil 

klidně, hovorovou češtinou bez užívání plevelných slov. 

Narátor byl vojákem z povolání, po absolvování vojenského gymnázia se stal 

posluchačem vojenské akademie a po jejím ukončení sloužil dva roky u útvaru, vrátil se 

dále studovat v tzv. postgraduálním studiu na vojenské akademii. Po jeho ukončení sloužil 

u útvaru ve Slaném, kde se stal náčelníkem chemické služby divize a z tohoto postu odešel 

na ministerstvo obrany. Zde ho zastihla žádost Saudské Arábie, po přihlášení se 

Československa k účasti na akci v Zálivu, o vyslání protichemické jednotky. Po schvalující 

odpovědi čsl. vlády se začala jednotka formovat a na konci roku 1990 odjela. Pan 

ŠMEHLÍK byl na postu zástupce velitele a ze Zálivu se vrátil v srpnu 1991. Po návratu 

působil na správě chemického vojska, pak na všeobecném odboru pod generálem Loučkou 

asi dva roky jako ekolog, sloužil v rámci vojsk do roku 1995 a pak odešel do civilu a stal 

se restauratérem. 

 

Další narátor byl pan Jaroslav KUMBERA, jenž se vyučil elektrikářem, rok 

pracoval v podniku a pak se přihlásil na vojenskou leteckou technickou školu v Košicích. 

Po dvou letech nastoupil v roce 1969 do Pardubic k 47. průzkumnému leteckému pluku. 

Při práci si dálkově dodělal střední průmyslovou školu a v roce 1972 se přihlásil na 

vojenskou akademii do Brna, kde se poprvé setkal s panem Valem, který tam v té době učil 

před svým odchodem do zahraničí. Vrátil se na vyšší pozici zpět do Pardubic, odkud 

odešel v roce 1980 do Prahy na generální štáb (GŠ). V té době se rozvedl a vzniklou situaci 

řešil také tím, že odešel pracovat do Libye na vojenskou školu, kde byl do roku 1987. Po 

návratu pracoval na GŠ a pak v Omnipolu a přitom studoval vysokou školu ekonomickou. 

Na jaře 1990 se vrátil do armády a zúčastnil se zrodu myšlenky na čsl. kontingent a jeho 

vzniku a pak s ním odjel do Zálivu. Po návratu pracoval na úřadu pro kontrolu odzbrojení a 

v roce 1997 nastoupil do Vídně na OBSE. Po třech letech se vrátil, rok zůstal v armádě a 

pak odešel do zálohy a pracuje jako konzultant. 

Narátora jsem poznal prostřednictvím třetí osoby, která je jeho bývalým kolegou 

z mise v Zálivu a doporučil mě. Kontaktoval jsem ho telefonicky. Byl vstřícný, domluvili 
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jsme čas a místo naší schůzky, která pak proběhla v místě jeho bydliště, kde nás nikdo 

nerušil. 

Bez problémů si vzpomínal na osoby, čas a jednotlivé děje. Hovořil jistě, logicky, 

snažil se postihnout hlavní myšlenku a doplnit tvrzení konkrétní vzpomínkou. Neustále 

však doplňoval vyprávění další dějovou linkou o lidech, nebo o událostech, které zmínil, 

takže někdy bylo obtížné sledovat tok jeho řeči. Nakonec se u některých dotazů též 

ukázalo, že sice mnoho namluvil, ale k samotné otázce se v podstatě nevyjádřil. Hovořil 

klidně, často s úsměvem, hovorovou češtinou, větu často zakončoval plevelnými slůvky 

„jo, jako“. 

 

Jako poslední narátor se mnou hovořil pan Jan VALO, jenž absolvoval vojenskou 

technickou akademii, obor radiotechnické zabezpečení letectva. Následně působil krátce u 

útvaru v Horažďovicích a pak odešel do Výzkumného ústavu letecké techniky ve Kbelích. 

Lákalo ho učit a tak po dvou letech přešel na zahraniční fakultu vojenské technické 

akademie, kde učil radiotechnické zabezpečení letectva. Díky své publikační činnosti a 

znalosti angličtiny získal místo vyučujícího v Egyptě na Vojenské škole v Káhiře. Oproti 

Čechám zde byli studenti zvyklí diskutovat s vyučujícím což pro něj bylo výrazně jiné, 

vydržel zde jedenáct semestrů. Jeho rodina (manželka s dětmi) se mezitím vrátila domů. Po 

ukončení působení v Egyptě opět učil na Vojenské technické akademii, katedra teoretické 

elektroniky. Externě přednášel na Vysokém učení technickém v Brně. 

Záhy se naskytla příležitost přihlásit se do konkurzu na místo v Lýbii, což využil a 

stal se hlavním inženýrem na letecké základně poblíž Tripolisu. Jako vedoucí specializace 

radio a radar tam také učil předměty palubní a pozemní navigace. Po čtyřech až pěti letech 

z funkce odešel a působil asi půl roku na obchodním oddělení čsl. ambasády. Vrátil se 

domů a dostal nabídku pracovat na GŠ jako vedoucí oddělení zahraničně technické 

pomoci.  

Zajímal se v té době o mírové síly a postupně se svými kolegy začal tuto ideu 

prosazovat také v čsl. armádě. Avšak teprve politické změny ke kterým docházelo na konci 

osmdesátých let způsobily, že se tato myšlenka prosadila i ve vedení tehdejší armády. Od 

1.1.1990 začalo pod jeho velením působit oddělení mírových sil. Po určitých problémech 

získalo oddělení také výcvikovou základnu v Českém Krumlově. 
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Po napadení Kuvajtu se stýkal s americkým vojenským přidělencem, panem 

Motykou, kterému sdělil, že bychom se chtěli zúčastnit operace proti Iráku a oznámil své 

schůzky velení armády, které mu prý přikázalo v těchto aktivitách skončit. Pokračoval 

v tom tedy přes svého kolegu, pana Kumberu a spolu s egyptským vojenským přidělencem 

„popichovali“ dotazy ze zahraničí na nejvyšší vedení státu a armády, zda se 

Československo zapojí do akce v Zálivu. Následkem bylo to, že jeho oddělení bylo 

pověřeno přípravou jednotky pro Záliv. Rozborem situace dospěl se svými lidmi k závěru, 

že optimální by bylo postavit chemický kontingent. Při prvním kole náboru si zájemci 

mysleli, že se jedná o místa na našich ambasádách v zahraničí a technika, kterou od útvaru 

velitelé posílali, byla ta nejhorší, kterou tam měli a jíž se chtěli zbavit. Myšlenkově 

podobný byl i přístup vyšších funkcionářů GŠ. Začal se svými lidmi objíždět útvary a 

zájemcům konkrétně vysvětlovat, o co se jedná a jaké riziko mohou čekat. Dal dohromady 

jednotku a byl jmenován jejím velitelem. Významně se podílel na jejím zformování a po 

ukončení přípravy s ní odletěl do Saudské Arábie, kde dostal od velení operace za úkol 

ochranu dvou saudskoarabských brigád a KKMC.  

Po návratu z mise požádal o odchod do důchodu. Jeho manželka se s ním rozešla, 

neboť jeho rodině bylo v průběhu mise vyhrožováno. Dostal ještě nabídku podílet se na 

velení NATO v Jugoslávii, ale to odmítl z důvodu nesouhlasu s operacemi aliance na 

území bývalé Jugoslávie.  Dnes je vdovcem v důchodu a žije v Praze. 

Narátora jsem poznal prostřednictvím třetí osoby, která je jeho bývalým kolegou 

z mise v Zálivu a doporučil mě. Kontaktoval jsem ho telefonicky. Byl vstřícný, domluvili 

jsme čas a místo naší schůzky, která pak proběhla v místě jeho bydliště, kde nás nikdo 

nerušil. 

Bez problémů si vzpomínal na osoby, čas a jednotlivé děje. Hovořil jistě, logicky, 

snažil se postihnout hlavní myšlenku a doplnit tvrzení konkrétní vzpomínkou. Hovořil 

klidně, i když se zaujetím, zejména když vzpomínal na věci, které bral jako ne zcela 

korektní. 
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4. INTERPRETACE TÉMAT 

 

V příloze je uložen interpretační rozbor jednotlivých narátorů, kde jsem rozhovory 

rozčlenil do jednotlivých tematických oblastí a následně tak můžu přistoupit k jejich 

syntéze a nalezení toho, co mají společného, podobného, nebo odlišného a rozdílného, či 

až protikladného, abychom mohli dojít k zevšeobecnění. Přemýšlení nad interpretacemi ať 

už vyřčeného, nebo nevyřčeného v rozhovorech s narátory mě bavilo, ale přes veškerou 

snahu o objektivnost, vždy bude interpretace odrážet subjektivitu interpretátora, neboť 

slova narátorů se destilují přes mozek s vlastními postoji, zkušenostmi a představami. 

Situace v humanitních vědách je tak pro mne mnohem, mnohem zajímavější, neboť lidé 

hovoří o lidech.40  

Práce nemá za úkol, takový cíl jsem si při vědomí svých sil ani nepostavil, aby 

posoudila z hlediska orální historie službu v armádě ČSSR, ale na druhou stranu nebylo 

možné a ani jsem to nechtěl, se tomuto tématu zcela vyhnout, protože naši vojáci v Zálivu 

část svého profesního života prožili v ČSLA. Nicméně pokud jsem si nastavil tezi tak, že 

hovoří o propojenosti příslušníky totalitní armády se společností a že příslušníci armády 

reflektovali postoje obyvatel Československa, bylo by absurdní se tomu vyhýbat a neptat 

se na službu v ČSLA. Ostatně jak jinak posoudit připravenost vojáka, nezjistíte li, jaký má 

výcvik a oni svůj výcvik (většinou) absolvovali před rokem 1989.  

Stejně tak by bylo absurdní se tomuto tématu vyhýbat, pokud jedním  z cílů práce 

je postihnout skutečnost, že vojáci vychovaní  v nepřátelství vůči NATO pak s partnery 

z aliance bez problému spolupracují. 

Narátory lze rozdělit do dvou základních skupin. Vojáky z povolání a vojáky 

základní služby, kteří pro dobu mise podepsali profesionální kontrakt. U vojáků z povolání 

je jasně patrný rozdíl v postojích a názorech mezi těmi, kteří sloužili až do mise pouze na 

území Československa a těmi, kteří část své profesní kariéry strávili v zahraničí. Všichni 

dotazovaní z řad důstojníků absolvovali vysokoškolská studia, ostatní mají středoškolské 

                                                 
40 „..či nový rozhovor s narátorem může posloužit jako odrazový můstek dalším inovativním a zcela 
odlišným  interpretačním a analytickým úvahám. Ty jsou navíc v těsné souvislosti s osobním vývojem 
dotyčné osoby (jak narátora, tak tazatele) a celé řady faktorů, které mají trvalý vliv na formování našich 
názorů, postojů a významů, jež minulým a současným událostem přidělujeme (interpretace). Dalo by se tedy 
říci, že implicitním předpokladem každé narativní studie je její neukončenost, neuzavřenost a demokratičnost 
v pravém slova smyslu -  v orálněhistorickém bádání je vítané jakékoliv nové uchopení a pojetí, které je 
zároveň otevřené diskuzi a kritice. Miroslav Vaněk, Pavel Mücke, Hana Pelikánová, Naslouchat hlasům 
paměti, str. 125, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 2007 



I. vojenská mise českých vojáků po roce 1989  49 
 

vzdělání. Z hlediska rozdílnosti druhů vojsk se jednalo o chemiky, logisty (týlové složky), 

specialisty letectva a příslušníka průzkumných jednotek. 

Pokusil jsem se nahlédnout na vojáky, kteří byli vychováni, vzděláni a vojenskému 

řemeslu naučeni v totalitním státě. To, co je formovalo, jsem se částečně pokusil zachytit, 

abych mohl popsat jejich profesionální vrchol – nasazení do první válečné operace našich 

vojáků od konce II. světové války41. 

Mezi muži, s nimiž jsem hovořil, je několik zásadních rozdílů a pak také, jak se 

ukázalo, několik rysů, které je spojuje. Je samozřejmě otázkou, nakolik zapadali do 

běžného obrazu vojáka československé armády a jaký je vlastně reálný obraz „běžného 

vojáka československé armády“. V této souvislosti bych rád připomněl a ocenil práci Jiřího 

Hlaváčka „Copak je to za vojáka“ v knize Příběhy (ne)obyčejných profesí, který se o 

charakter „občana ČSSR v uniformě“ ve svém díle pokusil42.  

Pokud někoho československá lidová armáda konce osmdesátých let zajímá, má 

možnost setkat se s názory pamětníků ve stylu „zbytečná zelená gumárna a pakárna“ a je 

faktem, že pro mnoho mladých mužů byla vytouženou knihou „modrá knížka“, která jim 

umožnila nenastoupit základní prezenční službu43. Byť bych zde nesouhlasil s popisem, 

který podal A.Drda v knize Mýty o socialistických časech, kde líčí, jak se všichni snažili  

„nejcenější titul v knihovně intelektuála“ získat. Mnohem přesnější mi přijde popis 

E.Veselovské, která ve své práci zmapovala skutečnost, že pro část odvedenců by 

neodvedení ze zdravotních důvodů znamenalo ostudu. Zejména pro ty, kteří pocházeli 

z venkovského prostředí. 

Zajímavý moment je rozdíl v náhledu na armádu v českém a slovenském prostředí, 

což by zřejmě jednou mělo být zpracováno, hovoříme-li o československé armádě. Z mé 

osobní zkušenosti mohu říci, že na Slovensku byla instituce armády více ceněna a ona 

                                                 
41 Opakuji, že nasazení polní nemocnice v korejském konfliktu a účast jednotlivých vojáků ve dvou 
pozorovatelských misích v roce 1989 nepočítám, neboť se nejednalo o bojové jednotky. 
42 „ČSLA a obecně výkon vojenského povolání v období komunistického režimu představují jedno 
z výzkumných témat soudobých dějin, které je dodnes předmětem vášnivých diskuzí mezi 
(nezainteresovanou) laickou a odbornou veřejností na straně jedné, a početnou skupinou pamětníků, 
vojenských profesionálů a příslušníků předlistopadové armády, na straně druhé. Obvyklý námět těchto debat 
představuje pestrá škála stereotypů, které se vztahují k otázkám úlohy a fungování armády za socialismu.“ 
Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, Příběhy (ne)obyčejných profesí, studie Jiřího Hlaváčka, Copak je to za 
vojáka…, str. 73, Karolinum, Praha 2014 
43 „… - pokusit se získat „modrou knížku“, doživotní papír potvrzující, že dotyčný není ze zdravotních 
důvodů schopen služby v ČSLA. Odvod proto nezřídka vypadal legračně. Mladí muži, kteří cestou na 
vojenskou zprávu vypadali celkem normálně, pokuřovali a pokukovali po dívkách, se vstupem do příslušné 
budovy změnili ve sbor přisleplých, nahluchlých, kulhavých a pokroucených duševně chorých individuí. 
Provozovaly se nejrůznější fígle (autor tohoto textu si například maltou rozleptal kůži na ruce, aby si zhoršil 
atypický ekzém), s pomocí spřátelených lékařů se vyráběly neexistující choroby, výhrou bylo dostat aspoň 
dvouletý odklad…“Adam Drda,  Mýty o socialistických časech, str. 52, Člověk v tísni, Praha, 2010 
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„modrá knížka“ tam nebyla tak často žádanou, jako v českých zemích. Možná to souvisí 

s vnímáním maskulinity v jednotlivých společnostech bývalé federace, celkového postoje 

ke zřízení, rozdílné hodnocení jednotlivých období minulosti atd., ale do tohoto tématu 

bych se zde rozhodně nepouštěl, snad bych pro příklad připoměl poznámku Pavla Kelly-

Tychtla, že „sovětská vojenská intervence a následné čistky v čs. armádě způsobily u 

většiny Čechů a v menší míře také u Slováků úplnou ztrátu její legitimity a respektu.“44 

Na druhém konci stupnice je prohlášení, že „vojna dělá z kluků chlapy“. Pamětníci 

se budou vychloubat, jak dokázali to či ono, což by ostatně „ty dnešní mladý“ určitě 

nedokázali. Lišit se bude i pohled na příslušníky ozbrojených sil státu, který byl fakticky 

okupován cizí armádou. V osmdesátých letech sílila ztráta pozitivního „smyslu“ vojenské 

služby a například vojáci základní služby, kteří ji absolvovali v této době, měli problém 

najít jakýkoliv pozitivní  smysl, kterým by tuto životní zkušenost odůvodnili z hlediska 

společenského i osobního45. 

Armáda je odrazem společnosti. Každá společnost je tvořena individui, která mají 

rozdílné zkušenosti, postoje, zájmy a názory, mohou se ve spoustě věcí shodovat, ale také 

se určitě budou ve spoustě věcí odlišovat a stejné je to i s armádou. Má svá specifika 

vyplývající z určení, složení, péče a pozornosti, které jí jednotlivé vlády v letech 1948 - 

1989 věnovaly, ale stále je to organizace složená z lidí. Z navzájem odlišných lidí, stejně 

tak, jako společnost. Z tohoto důvodu mě ani tolik nepřekvapilo, když jsem ve 

vzpomínkách lidí, s nimiž jsem hovořil na téma politiky, potkal názory beroucí tehdejší 

režim jako samozřejmost, stejně tak jako názory kritické a odsuzující.  

Přestože armáda je nástrojem politiky státu a KSČ se snažila svůj vliv na její 

příslušníky uplatňovat mnoha způsoby a chtěla mít vojáky pod kontrolou, ne zcela se jí to 

podařilo. Přes veškerou snahu nedokázala stoprocentně ovlivnit jejich myšlení a názor na 

současnost. Stejně, jako ve většině společnosti, i v armádě se snaha KSČ brala jako něco, 

co tvoří nutnou kulisu, ale co nikdo v podstatě nebere vážně. Ukazuje se, že věřících 

komunistů bylo málo. 

Přes veškerou ideologizaci armády není možné přehlédnoutskutečnost, že jednotliví 

narátoři hodnotili svou připravenost pro výkon činnosti, kterou měli možnost „na ostro“ 

předvést v podmínkách válečného konfliktu a ve srovnání s příslušníky jiných armád, jako 

dobrou a to i co se týká techniky, kterou disponovali. 

                                                 
44 Condoleeza Rice, Sovětský svaz a Československá armáda 1948 – 1983 – Nejisté spojenectví, str. 248, 
XYZ, Praha, 2005 
45 Odkázal bych zde na bc práci E.Veselovské, která se problematice vzpomínek na základní vojenskou 
službu věnuje viz.  http://is.muni.cz/th/179910/ff_m/ , str.19 
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4.1. Vstup do armády a služba 

 

V této části nemá smysl rozebírat motivy vstupu u těch narátorů, kteří nastoupili 

základní vojenskou službu, ačkoliv později se někteří z nich stali profesionálními vojáky. 

K tomu však došlo až po návratu z mise. Nastoupili k výkonu základní vojenské služby 

podle platného zákona, což byla vcelku jasná motivace a nikdo z nich se ani nezmínil o 

tom, že by se vojně snažil jakkoliv vyhnout.  

Motiv vstupu lze rozebírat až u vojáků z povolání, kteří do řad Československé 

lidové armády vstoupili před rokem 1989 nikoliv pro vykonání základní vojenské služby, 

ale vybrali si dráhu vojáka z povolání jako svou profesi. Z provedených rozhovorů 

vyplývá, že se jednalo o různorodou paletu nazorů a motivací, jimiž se od sebe jednotliví 

narátoři lišili. 

Vstup do ozbrojených sil socialistického Československa nebyl u nikoho 

z dotazovaných spojen s cílem bránit socialismus, vedoucí úlohu KSČ a spojenectví se 

Sovětským svazem, ačkoliv na to později přísahali. Nikdo si nezvolil vojenskou profesi s 

prvotním cílem vykonávat zaměstnání vojáka z povolání. Nevybrali si ho z primárně 

militaristických pohnutek, ale z motivů, které souvisí s uplatněním jejich zájmů a potřeb. 

Lidé, kteří vstoupili do armády před rokem 1989, byli motivováni zájmem o sport, který 

jim armáda umožnila provozovat (plavání, atletika), zájmem o techniku, s níž se setkali a 

ze sociálních důvodů, rodiče neměli prostředky, aby udrželi další dítě na studiích. 

 

„Nějak jsem o tom začal ve třinácti letech v tý osmý, sedmý, osmý třídě jsem tak 

nějak začal o tom, už ani nevim proč mluvit i s tátou, možná to byla i jeho aktivita, že 

myslim se znal s někym, kdo o tom něco věděl, pak jsem se o tom něco dozvěděl já, pak 

nám, vim, že mi domu pak chodili pravidelný výtisky tý, tenkrát se to tak dělalo, tý Obrany 

lidu, toho týdeníku a tak sme něco četli a docela mě to zajímalo, já jsem sportoval hodně, 

já jsem plaval závodně, bavila mě atletika v tom sportu a když jsem vybíral svoje 

zaměstnání, tak já jsem nebyl k ničemu vyhraněnej, že bych byl stavař, nebo že bych chtěl 

bejt automechanik a auta a takový to ne, mě spíš ten sport a tak dále a tak nějak se mi to 

hodilo, když sem viděl tam možnost je a najednou jsem začal s tím komunikovat a byl jsem 

se ptát i jednoho zástupce základní školy, kterej znal tadydletu problematiku, protože asi 

podle mě i dřív sloužil. No tak jsem jel na přijímačky vlastně na gympl a od tý doby to 

začlo, no. A na tom gymplu jsem se nějak vyhranil potom i přes sport, protože sem plaval 

za Duklu tam v Praze, tak sem věděl, že chci dělat průzkumačinu, no že to pro mě byl zase 
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sport a bylo to pro mě zajímavý, a to pro mě byla taková ta moje hnací síla, že vlastně jsem 

to dělal.“(Pech) 

 

„… jsme se ocitli v takové špatné situaci ekonomické, nás bylo pět dětí. Chtěl jsem 

studovat práva no a tak nebyly, nebyly, nebyly peníze na to prostě, tak jsem tam v té 

armádě potom už měl všechno a tak jsem vystudoval no…“ (Valo) 

 

Pokud srovnáme tento vzorek motivů s tím, co uvádí Hlaváčkova práce, zjistíme, že 

se shodují jen do určité míry.46 Motiv zájmu o techniku, kterou narátoři, s nimiž jsem 

hovořil uvedli, s tím se ve zmiňované srovnávané práci nesetkáváme, stejně jako s 

možností sportovního vyžití, které uváděly osoby, s nimiž jsem hovořil. Naopak motiv 

materiálního zabezpečení neuváděl nikdo z nich, pokud nebudu brát v potaz okolnost, že 

rodina neměla finanční prostředky na zabezpečení studia svého potomka a on tak šel na 

vojenskou školu, která nebyla pro jeho rodiče žádným finančním zatížením. Možným 

důvodem neuvádění finančních a materiálních důvodůpr vstup do armády je rozdíl 

v generačním složení narátorů v této práci oproti zmiňované Hlaváčkově studii, kde je 

mnohem více starších aktérů, kteří do armády vstupovali v padesátých letech v sociálně 

obtížnější situaci. 

Naopak navíc se zde objevuje motiv určité zájmové nevyhraněnosti, kdy se vstup 

na vojenskou školu ukázal jako východisko ze situace, kdy nevíte přesně kudy dál. Pokud 

by v té chvíli byl zřejmě poblíž někdo s nabídkou jiné akceptovatelné školy, narátor by se 

nestal vojákem.  Zde je zřejmý vliv rodičů, kteří díky svým životním zkušenostem mohli 

primárně vnímat akcent materiálního zabezpečení vojáků z povolání a proto svého 

potomka usměrnili právě tímto směrem. Je to možný výklad, sami narátoři však tuto 

možnost nijak nezmínili. Tuto variantu  zmiňuje Hlaváček a nazývá ji „pragmatickou 

volbou rodičů“ a odkazuje také na práci Koldínské a Šedivého Válka a armáda v českých 

dějinách, kde je též uvedeno, že v českých zemích se pro vojenské povolání rozhodovali 

                                                 
46 „Jako nejčastější příčinu svého rozhodnutí uváděli narátoři jistotu matertiálního zabezpečení, v těsném 
závěsu se mísila touha po dobrodružství (či splnění dětské snu), následovaná podlehnutím masovým 
náborovím akcím na základních, nebo středních školách. Tyto tři důvody  v rámci výzkumného vzorku 
převažovaly. V dalších případech narátoři zmiňovali vojenskou rodinnou tradici (zpravidla následování otce 
či strýce), vzdor vůči rodičům, nebo souhru oklností. Pouze jeden narátor uvedl, že při volbě povolání byl 
ovlivněn dobovou komunistickou ideologií (respektive, že byl „přesvědčeným komunistou“). Poměrně časá 
byla kombinace jednotlivých motivů. Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, Příběhy (ne)obyčejných profesí, studie 
Jiřího Hlaváčka, Copak je to za vojáka…, str. 86, Karolinum, Praha, 2014 
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muži z nikoliv militaristických pohnutek, ale někdy přímo z existenční nouze anebo velmi 

často právě pro snadnější či bezplatný přístup ke vzdělání.47 

Všichni narátoři mohli motivy, s nimiž do armády vstupovaly, naplnit. To znamená, 

že se mohli věnovat sportu, setkali se s technikou, o kterou měli zájem a byli sociálně 

saturováni. Také z toho plyne jejich všeobecná spokojenost s vojenským povoláním. 

Pouze jeden z nich považoval střední školu, přes níž vstoupil do armády, za 

zbytečnou a odsoudil ji jako instituci, která měla přitáhnout do armády lidi dříve, než 

dostanou v osmnácti letech rozum. Pozitivně však hodnotil skutečnost, že ho pobyt na 

vojenském gymnáziu naučil samostatnosti, sebekázni a dostal dobrou fyzickou průpravu. 

Jako ostatní však hodnotí výše svá vysokoškolská studia, která brali všichni jako 

rozhodující pro jejich další kariéru a každý z nich ji hodnotil velice vysoko. 

Podle Pecha střední škola na vojenskou profesi „víceméně nepřipravovala“, to až 

vysoká škola, kde oceňuje učitele, který přenesl svůj vztah k povolání na posluchače a 

naučil je „tu zelenou průzkumačinu velmi dobře“. Nejen on ocenil také možnost 

sportování, kterou mu vojenská střední škola dala. Samozřejmě, že podporovat sportovní 

vyžití je v zájmu každé vojenské školy v každé době, neboť každá armáda vyžaduje, aby 

její členové byli fyzicky zdatní. 

Halama s Lukešem, kteří přesto, že nebyli vojáky z povolání, se na příchod na 

vojnu připravovali. Halama absolvoval řidičský kurz skupiny C, díky čemuž pak nastoupil 

na poddůstojnickou školu, po níž sloužil u útvaru. Svou přípravu hodnotí pozitivně, stejně 

jako Lukeš, který u útvaru absolvoval kurz obsluhy vozu T-815. Jejich motivy pro vstup do 

armády nemá smysl rozebírat – dostali povolávací rozkaz a šli. Někteří se sice stali 

profesionálními vojáky, ale k tomu došlo až po návratu z mise. Avšak i jejich přípravu na 

funkci u útvaru, která spočívala v absolvování poddůstojnické školy, hodnotí s odstupem 

let jako instituci, kde „neměl čas přemýšlet nad tím, jestli ho něco baví, nebo nebaví.“ 

S odstupem času zřejmě u něj převažuje hrdost nad tím, že něco takového dokázal 

zvládnout, i když jsem přesvědčen o tom, že v době, kdy na škole působil se mu tamní 

pobyt a režim vůbec nelíbil. Podle mého soudu se jedná o klasickou ukázku změny  

vnímání a hodnocení s odstupem času, kdy si jedinec vytváří „svůj“ příběh.48 To špatné 

                                                 
47 Marie Koldínská, Ivan Šedivý, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, str. 294, 
Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2008 
48 Procesy vzniku tradování popsali také autoři  studie Můj děda nebyl nácek, kdy předložili k diskuzi 
následující procesy: - proces aktivní, společné vytváření minulosti v rozhovoru; - proces zaplňování 
prázdných míst ve vyprávěných historkách ze strany posluchačů a roli, kterou přitom hrají kulturní schémata; 
- proces přisvojení si vyprávěného podle měřítek toho, co posluchačům dává smysl; - vázanosti tohoto 
smyslu na emoční a normativní požadavky, které svým členům ukládají jednotlivá vzpomínková 
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zapomínáme, nebo si z něj vezmeme to pozitivní, ve smyslu, co jsme to úžasného dokázali, 

doplněného ještě o prvek, v němž se komparujeme s ostatními a samozřejmě usuzujeme, že 

oni už by to asi nevydrželi. Může se tak jednat o jeden z prvků budování si vlastní identity 

a sebevědomí, nebo o „hygienu paměti“, zapomínající to ošklivé. 

Narátoři z řad důstojníků vysoce hodnotili až vysokou školu, která je podle jejich 

jednoznačného přesvědčení na kariéru vojáka z povolání kvalitně připravila. Navíc, ačkoliv 

je armáda do určité míry uzavřeným organizmem, jeden z narátorů ocenil otevřenost 

vysokoškolského prostředí v Brně, kde se mohl setkávat se studenty civilních vysokých 

škol a užívat si vysokoškolský život. Zajímavé je, že si tak „užíval“ v počátcích 

normalizace, což je jedno z nejhorších období našich novodobých dějin (byť byly i horší – 

okupace, doba I.sv.v.), kdy byla za své politické názory postihnuta celá řada občanů, na 

druhou stranu je vidět, že pro mladého člověka šel život prostě dál a bez ohledu na 

politické reálie s ním byl spokojený, nebo na to aspoň tak vzpomíná. 

Vysoké vojenské školy byly ve své době na odborně vysoké úrovni, což třeba pan 

Valo zdůvodňuje tím, že ministr Čepička na vojenskou školu poslal ty nejlepší možné 

odborníky z civilního prostředí, kteří se s vojenským prostředím nesžívali snadno, ale své 

vědomosti dokázali předat a zvyšovat tak odbornou úroveň důstojnického sboru a tím i 

bojeschopnost armády. Tyto zkušenosti odráží vývoj ČSLA, která se po etapě budování 

důstojnického sboru na základě správného kádrového původu a stranické průkazky bez 

ohledu na vzdělání postupně stále více orientovala na výchovu skutečných odborníků, u 

nichž samozřejmě původ hrál i nadále významnou roli49. Dá se říci, že armáda v tomto  

procesu kopírovala zbytek společnosti. Což je logické, neboť vše řídil jeden ústřední 

výbor. 

Po odchodu ze škol se důstojníci dostali na útvary a všechny jejich práce bavila. 

Jednalo se o lidi, kteří v armádě zůstali až do mise v devadesátých letech a své povolávání 

vykonávali bez přestávky. Zajisté existovala skupina lidí, které práce vojáka z povolání 

nenaplnila a snažili se z řad armády odejít. Mnou oslovení narátoři však o svém 

zaměstnání hovořili s uspokojením. „Docela zajímavá diverzní činnost, ta práce, …, že 

sme ty vojáky cvičili takový to hodně pohybovat se v terénu a dělat různý tajný skrýše a 

                                                                                                                                                    
společenství. Jedná se sice o vytváření  tradování příběhů v rodině, ale dle mého soudu se tyto procesy dají 
vztáhnout i na jednotlivce a jeho vlastní vzpomínky. H. Welzer, S.Mollerová, K.Tschuggnallová, Můj děda 
nebyl nácek, str. 155, Argo, Praha, 2010 
49 „Obrazně řečeno spolu s Condoleezzou Riceovou: v první polovině padesátých let byla československá 
armáda především „rudá“, v šedesátých „rudá“ i „odborně zdatná“, počátkem sedmdesátých let „rudá“ a od 
poloviny sedmdesátých let opět „rudá“ i „odborně zdatná“ Marie Koldínská, Ivan Šedivý, Válka a armáda 
v českých dějinách. Sociohistorické črty, str. 176, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2008 
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tak dále a taktiku a léčky, přepady, výpady, no byla to zajímavá práce“, kterou navíc 

vykonával u elitního útvaru. 

 

„Mě ten vojenskej život, mě hlavně bavila ta technika, že člověk moh s tím dělat, 

třeba v Pardubicích, kde jsem dělal jako dělníka v tom topu, v tom technickém oddělení, 

kde se dělaly revize, opravy, jo, to byly to se dělalo, jo a potom, potom že člověk dělal na 

těch řídících funkcích, kde už byl člověk odtrženej od tý jako techniky ale se znalostí té 

techniky úplně jinak rozhodoval, jo.“(Kumbera) 

 

Dalšího práce bavila, protože si ji mohl dělat po svém a nadřízené měl daleko. 

Z jeho slov vyplývá, že se snažil své vojáky naučit více, než jen automatické vykonávání 

úkonů, ale také aby rozuměli tomu, proč je vykonávají. Tato slova nabourávají obecně 

zažitý stereotyp o práci vojáků jako o bezmyšlenkovité činnosti. Přinejmenším u 

specialistů a v tomto případě se jednalo o chemiky (dnešní terminologií rnbc), kteří byli 

úzce specializovanou částí vojskového organismu, to evidentně neplatilo.  

Ne všechny aspekty vojenského života však byly příjemné. Vojáci z povolání  

museli v souladu s představami, ať už domnělými, či skutečnými politických vůdců a 

hrozbě ze strany západních zemí držet tzv. „hotovosti“, tedy nutnost být v dosahu a 

dostavit se v případě potřeby během velice krátkého času na pracoviště a tato nutnost 

narátorům vadila50. I tato nepříjemná stránky se však v jejich podání dočká pozitivního 

aspektu, neboť při určování služeb si s kolegy vycházeli vstříc a na tom dokládají kvalitu 

mezilidských vztahů na pracovišti.  

Obecně všichni narátoři vzpomínali na pracovní kolektivy jako na jednu 

z nejlepších stránek služby. Nikdo z nich si na něj nestěžoval. Profese vojáka z povolání je 

svou přirozenou podstatou kolektivní povahy. Často se hovoří až o určitém druhu bratrství, 

ostatně čsl. legie používali oslovení „bratře.“ V rozhovorech pak lze vysledovat sdílení 

společné identity a vzpomínky na „partu“ jsou vždy pozitivní, někdy překrývají i jevy, 

které mají spíše negativní charakter, jako např. požívání alkoholických nápojů v pracovní 

době. Například pan Valo připomíná požívání alkoholu na pracovišti, což ale pro něj mělo 

pozitivní dopad, neboť za dvě láhve ho kolegové nedoporučili k přijetí do KSČ. Pro 

                                                 
50 „Bojová pohotovost do značné míry determinovala také způsoby trávení volného času vojáků a jejich 
rodin. Svůj volný čas po skončení pracovní doby nebo o víkendech narátoři v rozhovorech nejčastěji 
spojovali s prací na zahradě, nebo (nedaleké) chalupě, sportovními aktivitami a kratšími výlety po okolí. 
Cestování na větší vzdálenosti bylo možné jen o řádné dovolené nebo se souhlasem velitele.“ Miroslav 
Vaněk, Lenka Krátká, Příběhy (ne)obyčejných profesí, studie Jiřího Hlaváčka, Copak je to za vojáka…, str. 
95, Karolinum, Praha 2014 
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většinu ostatních by to znamenalo omezení kariéry, v tomto konkrétním případě to však 

bylo ze strany narátora žádaným výsledkem. Nicméně i on si musel mezi kolegy dát pozor 

na to, aby nevyjádřil příliš otevřeně své politické názory, které byly protirežimní a nedostal 

se tak do problémů. Počítal tedy s tím, že i mezi kolegy by mohly být osoby, které by mu 

mohly způsobit problémy. Což ovšem staví „partu“ do poněkud realističtějšího a méně 

pozitivního světla. 

Jiný z dotazovaných také popisuje dobrou partu a její dobrou úroveň zdůvodňuje 

tím, že se jednalo o letectvo, čímž poukazuje na tradiční názor každé složky vojska, že 

právě ona je ta nejlepší. 

Pokud se o tom vojáci z povolání zmínili, brali jako výhodu své profese skutečnost, 

že po nástupu do funkce měli na tehdejší poměry slušný příjem a dostali brzy bydlení51. 

Tuto skutečnost však příliš nereflektovali. Pravdou je, že otázka na toto téma nebyla cíleně 

pokládána. Samozřejmě, že hmotná stimulace tvoří značnou část motivace pro většinu 

profesí a omezení, která vojenská služba svou náročností vojákům z povolání dávala, 

musela být finančně vynahrazena. Zároveň si tak režim zajišťoval loajalitu jedné ze svých 

základních opor  – armády, stejně jako si nadprůměrnými platy  získával na svou stranu 

příslušníky některých jiných profesí, známí jsou takto zejména horníci. Otázkou může být 

nakolik si kdo uvědomuje, že je kýmsi kupován, aby mu bez problémů a bez ptaní sloužil a 

zda z tohoto konstruktu vyvozuje nějaký závěr. Podle mě o tom takto v drtivé většině 

nepřemýšleli. Pracovali, trávili ve svém zaměstnání nadprůměrně  hodně času, přísahali 

ochotu k nejvyšší oběti a tak považovali za přirozené, že jsou nadstandartně placeni a brali 

to jako samozřejmost o níž není třeba nějak hlouběji uvažovat, pozastavovat se nad ní a 

nebo z ní dokonce vyvozovat pro sebe závěry, které by celou tuto konstrukci zpochybnili a 

postavili je do role „sluhů režimu.“ Navíc režimu, který dnes oni sami ve své většině 

nehodnotí v souladu se společenským konsenzem kladně. Pokud o tom neuvažovali dříve, 

tak dnes také ne. V jejich vnímámí je v každé společnosti armáda, každý stát si jí platí a 

chce po nich to, co po nich chtěla v daný moment jejich vlast. 

 

 

 

 

                                                 
51 Srov. Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, Příběhy (ne)obyčejných profesí, studie Jiřího Hlaváčka, Copak je to 
za vojáka…, str. 87-89, Karolinum, Praha 2014 
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Stejně tak se nezabývali postavením armády ve společnosti. Pouze jeden z narátorů 

se k tomuto tématu vyjádřil, ale nevadilo mu, že jsou důstojníci oslovováni slovem 

„lampasáci“, mnohem více mu vadilo chování velení armády k armádě jako takové.  

Oslovení vojáci z povolání se s negativními reakcemi ve svém okolí buď příliš 

nepotkávali, nebo si je nepřipouštěli a žili ve svém vlastním světě, který byl od civilní 

reality a skutečných postojů části společnosti odtržený. Ostatně, málokdo se bude rád 

setkávat s někým, kdo ho kritizuje, aby tak získal „pohled z druhé strany“. Je to také jedno 

z témat o kterém je mlčení poměrně výmluvné.  

V moderní české společnosti se názor, že armáda je zbytečná poprvé objevil 

v naivních představách o tom, že lidé konečně dostali rozum po první světové válce, 

nehledě na to, že v atmosféře první republiky, která byla spíše levicově liberální, nebyla 

armáda vnímána až do období nástupu nacismu v Německu a rostoucího ohrožení země, 

příliš pozitivně. Neznám studii, která by se zabývala dopadem událostí spjatých 

s mnichovskou dohodou a celým následujícím obdobím až do šedesátých let, která by 

řešila vztah obyvatelstva k armádě. Nicméně neoblíbenost vojenského povolání u 

obyvatelstva ukázal výzkum veřejného mínění  z roku 1965. Mladí lidé v té době 

projevovali o vojenské povolání mizivý zájem.52 

Po okupaci v srpnu 1968 se opět mnohým občanům mohlo zdát, že armáda, která 

nebojuje, je opravdu drahým a zbytečným přepychem. Její příslušníci v očích značné části 

veřejnosti selhali ve chvílích, kdy vojáci mají jedinou povinnost – vzít pušku a jít bojovat. 

Nehledě na to, že valná část armády měla podobný postoj.53  

Pokud po roce 1938 jsou zaznamenány případy sebevražd mezi důstojníky 

prvorepublikové armády, po srpnu 1968 je zde vlna odchodů, ať už vynucených, nebo 

dobrovolných z řad ČSLA a tato armáda ztrácí svůj étos instituce, která je slovy generála 

Sedláčka „obráncem cti národa“ a stává se jednou z řady těch složek, jež spolupracují 

s okupační armádou rozmístěnou, byť v souladu s vynucenou smlouvou, na území 

Československa. Normalizátorům se sice podařilo obnovit funkčnost armády, v žádném 

případě však její prestiž a prestiž důstojnického sboru ztracenou v roce 1968.54 

                                                 
52 Marie Koldínská, Ivan Šedivý, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, str. 307, 
Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2008 
53 „Nadpoloviční většina vojáků základní služby a 42,3% vojáků z povolání nebyly ve druhé polovině roku 
1968 přesvědčeny o „…pozitivní společenské funkci armády v rámci našeho státu.“ Marie Koldínská, Ivan 
Šedivý, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, str. 308, Nakladatelství Lidové noviny, 
Praha, 2008 
54 Marie Koldínská, Ivan Šedivý, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, str. 309, 
Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2008 
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Co to udělá s něčím, o čem se v té době vůbec nemluví, co je však stále přítomno, 

mám na mysli „esprit de corps“? Vojáci jsou technicky skvěle připraveni (viz výše 

zmiňované hodnocení Condoleezze Riceové, nebo zkušenosti narátorů s jejich srovnáním 

s ostatními armádami v Zálivu), jsou válcováni slovy o obraně socialismu, ale vlastní 

obyvatelstvo se na ně dívá ve značné části jako na zbytečnou instituci, která v rozhodující 

chvíli neudělá nic, zase. Příslušníci armády se s tímto postojem museli konfrontovat a 

nemohli ho při svém bytí ve společnosti nepotkat a musel na ně působit. Možná proto ve 

svých hodnoceních  služby před rokem 1989 o společenském postavení armády nehovořili 

a pokud ano, obejdou ho s tím, že lidové lehce hanlivé označení „lampasák“ mu nevadilo a 

věnuje se mnohem více působení samotného vedení armády na její organismus. 

Při svých vzpomínkách se narátoři dostali i ke kritice některých oblastí vojenského 

života, ale jejich hodnocení se obvykle neslo v duchu nepoškodit armádu a poukázat třeba 

na progresivní vývoj „nebo bylo špatné oblečení – dnes už je to lepší.“ Stejně tak pokud 

cosi kritizují, rétoricky to zaměřují na konkrétní skupinu, kterou slovně propojí 

v negativním kontextem, „socialističtí generálové“, nebo jejich jednání odkážou na vliv 

doby, či okolí. Projevuje se tak pocit  přináležitosti k armádě, který u lidí, jež v této 

„firmě“ strávili značnou část svého profesního života i nadále přetrvává. Pokud se někdo 

pohybuje tak dlouho v určitém prostředí, které navíc je natolik specifické jako je armáda se 

svými rituály, slovníkem, tradicemi a duchem soudržnosti lidí, kteří vědí, že jsou na sobě 

závislí, nutně si část své identity odvozuje právě od příslušnosti k této organizaci. Proto i 

později, když už není jejím členem a má o ní hovořit v negativním smyslu, projevuje se 

zde profesní, stavovská solidarita a negativa jsou zamlčována, upozaďována a 

zmenšována. Je dobré si to uvědomit při vedení rozhovoru, stejně jako při následné 

analýze. 

Z pozice vojáků základní služby se situace jevila poněkud jinak. Oni také měli svůj 

kolektiv, který hodnotí pozitivně a nezmiňují se o jevech, jako byla šikana, která řadu 

jejich kolegů v té době u útvaru potkávala. Jim se to stát nemuselo, ale slyšet o tomto jevu 

museli. Důstojnický sbor nehodnotili přímo, ale při srovnání chování vojáků z povolání na 

útvaru a pak v misi nacházejí rozdíly, z nichž vyplývá, že v Zálivu se chovali lépe, než na 

území republiky. Jejich jednání doma popsali slovy „chovali se jak z dob komunistické 

armády“ a druhý popisuje, že důstojníci v misi byli komunikativnější a přístupnější, 

z čehož logicky plyne, že doma museli být méně komunikativní a méně přístupní, nicméně 

narátoři téma dále nerozvíjejí. 
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Z uvedeného vyplývá, že pro vojáky základní služby byl rozdíl mezi vojáky 

z povolání u útvaru a na misi evidentní. Skutečnost, že se o tomto tématu příliš nebavili a 

dále ho nerozvíjeli může svědčit o tom, že jim tato  skutečnost mohla přijít natolik 

samozřejmá, že je zbytečné se o ní bavit, ale také to může být „pouze“ o tom, že hlavní a 

nejdůležitější část jejich základní vojenské služby se odehrála v Zálivu, tedy v kontingentu, 

kde oni měli propůjčené  praporčické hodnosti a vztah s důstojníky byl na jiné úrovni než u 

útvaru. V misi byli mnohem více kolegy, než nadřízenými a podřízenými. Jeden 

z účastníků to popsal slovy, že vztah už nebyl o hodnostech, ale o jménech. Došlo tedy 

k posunu v jejich vzájemné interakci, jež byla mnohem více naž na autoritě vycházející 

z hodnosti a funkce založená na autoritě vyvěrající z osobnosti člověka a z vědomí, že 

„jsme na stejné lodi.“ Stali se mužstvem a o členech týmu, byť si i ivědomujete jejich 

nedostatky, tak o nich před ostatními, mimo vaši „smečku“, nehovoříte a pokud ano, pak 

jen krátce, nebo se zlehčujícím, omluvným dovětkem odkazujícím např. na dobu či 

podmínky.  

Také z této reakce narátorů lze usuzovat a potvrdit to, co všichni přiznávali a 

reflektovali, totiž že v misi se jednotka opravdu stmelila a její členové „tahali za jeden 

provaz.“  

 

„Tykali si všichni. Ne předtím, v době výcviku, sladění ne. Tam byla hierarchie 

dodržována naprosto. V okamžiku, kdy jsme se zakopali v poušti a stali jsme se součástí 

operace Pouštní štít, tak absolutně přátelský vztah, ale přitom při plnění každý svých 

povinností“ (Valo) 

 

Na postupy vojáků z povolání při jednání s podřízenými v misi měl také vliv velitel 

kontingentu, který v tomto směru na mezilidské vztahy působil pozitivně, což se odrazilo 

v jeho hodnocení „jako velitel, byl asi velitel snů“. Pro každou jednotku je osobnost 

velitele do značné míry určující55. Při jeho hodnocení ze strany podřízených platí zřejmě to 

samé, co v předchozích řádcích obecně o vztazích mezi nadřízenými a podřízenými, 

vojáky z povolání a vojáky základní služby v kontingentu. Pokud se někdo vyjádřil 

s určitou dávkou kritičnosti „on nebyl velitel“, vzápětí to obrátil v pozitivum „ale on se to 

naučil.“ Další narátor hovořil o plukovníku Valovi rovnou jako o jednom z nejlepších 

managerů, jakého kdy potkal. Všichni respektovali i jeho rozodnutí, která je přiváděla do 

                                                 
55 „podle dobrého pána, dobrá jízda bývá“ z písně Ktož sú boží bojovníci 



I. vojenská mise českých vojáků po roce 1989  60 
 

nebezpečí života, konkrétně provádění průzkumu v přední linii vozidly UAZ, které nemají 

žádnou balistickou ochranu. Také to svědčí nejen o autoritě velitele, ale také o ochotě 

vojáků přinášet možné oběti a riskovat při plnění úkolu, který se prováděl ve prospěch 

saudských brigád. Nedomnívám se, že by taková hodnocení velitele kontingentu vyplývala 

ze sebehygieny paměti, nebo  ze specifik vzorku narátorů. Veškerá literatura, kterou jsem 

četl, jež se vztahovala k čs. účasti ve válce v Zálivu, obsahovala pozitivní hodnocení 

plukovníka Vala ze strany jeho bývalých podřízených. 

Specifickou kariéru pak měli ti důstojníci, kteří sloužili ještě před rokem 1989 

v zahraničí, jako odborníci na vojenských zařízeních v arabském světě. Díky pobytu ve 

světě měli mnohem větší přehled o situaci za hranicemi republiky a mohli srovnávat stav 

venku a doma. Jejich finanční ohodnocení bylo oproti jejich kolegům doma nadstandartní a 

měli přístup k žádanému západnímu zboží. V rozhovoru však toto téma nerozvíjeli. Je tedy 

těžké říci, zda se podíleli na tehdy rozšířeném „přilepšování si“ dovozem a následným 

prodejem určitého množství západního zboží. Tímto se rozhodně nikdo z nich 

„nepochlubil“, naopak ze strany narátorů zaznělo, jakým stylem je tehdejší stát obíral o 

finanční prostředky, které si oni v zahraničí vydělali, cestou daní přes účet, který si museli 

nechat vést v československé bance.  

 

„…platila mě tak nějak divně, protože naši mi strhávali snad 80, dávali mi jenom 

něco z toho, to byl takový systém jakýsi. No horší bylo v té Lybii, tam jak jsem dělal 

hlavního inženýra, tam jsem musel podepisovat statementy, to znamená ty výkazy teda, 

finanční svoje. A za mě platili na funkci hlavního inženýra, to bylo dost vysoký, 2700 

dolarů měsíčně a dostával jsem 140, ostatní propadalo armádě. Takže za těch 5 roků jsem 

spočítal, že mi armáda platila do smrti strašné peníze, nikdy mi nevrátí to, co si nechala 

z mého platu tehdy. A to, že práce to byla riziková. Armáda byla riziková, i jako dobře 

placená, jenomže takovej byl systém ale jo, to já nevím, to všecko šlo nějak přes českou 

národní banku a já nevím, přes oddělení… a takto přešli peníze do státního rozpočtu nebo 

co. Takový byl systém prostě no. Takže, že bych zrovna s tím byl spokojen, teda jako nebyl 

jsem spokojen. No ale zase to bylo lepší, než kdybych byl doma.“ (Valo) 

 

Stejně tak v rozhovorech  nereflektovali další výhody, které pobyt mimo 

socialistické Československo přinášel. Je třeba říci, že toto téma nebylo ze strany tazatele 

více vyžadováno. Je to jedno z těch témat, na které jsem při práci narazil, které by stálo za 

samostatnou studii. Je však možné předpokládat, že jejich zkušenosti jsou podobné 
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zážitkům pracovníků zahraničního obchodu, které zpracovala Lenka Krátká ve své studii 

Z Prahy až na konec světa.56 

 

4.2. Politika 

 

Pokud si na úvod řekneme, že vojáci z povolání před rokem 1989 sloužili 

totalitnímu režimu, tedy něčemu, co jde proti pozitivním hodnotám lidství, jako je třeba 

svoboda, pak na ně nutně musíme nahlížet jako na záporné režimní figurky, které 

s ostatními „slouhy režimu“ stojí v opozici zbytku společnosti, jež je ovlávádána zlým 

režimem s nímž buď mlčky nesouhlasí, nebo proti němu přímo vystupuje. Takováto 

interpretace je ale neskutečně zplošťující a zjednodušující. Co když mezi „padouchy“ byli 

lidsky slušnější lidé, než mezi „hrdiny“. Co když motivy pro akceptování práce, která svou 

podstatou slouží k udržení režimu a armáda je v každém státě nástrojem jeho moci, jsou 

lidsky akceptovatelné. Odkázal bych zde na Pullmannovu stať Sociální dějiny a 

totalitněhistorické vyprávění ze Soudobých dějin XV.57 Pro technické zjednodušení 

budeme asi nadále používat termín režim, ale to neznamená, že za ním neuvidíme pestrost 

postojů, motivů a názorů, nebo že bychom rezignovali na otevřenost, drzost kladení 

nových otázek a vášeň pro diskuzi nad různými pohledy. Postoje jednotlivých narátorů 

odrážejí postoje české společnosti, ale jako je armáda specifickým organismem, tak i jejich 

názory jsou formovány tímto prostředím. 

Mladší vojáci, kteří nastupovali vojenskou prezenční službu, se o politiku 

nezajímali, politický systém brali jako samozřejmost, kterou nemá smysl řešit, o disidentu 

neměli informace a teprve zpětně režim hodnotí v souladu s obecným konsensem například  

jako „šaškárnu“.  

 

„Když jsem nastupoval do armády? Abych řekl, no popravdě, tak ne. Já jsem si to v 

tý době nějak neuvědomoval, protože já jsem v tom byl vychovánej, vyrůstal jsem v tý době 

a pak když byl převrat, tak až potom jsem to začal asi nějak vnímat. Nedovedu říct, že bych 

prostě byl nějak vyhraněnej vůči režimu. Neměl jsem bejt proč, prostě jsem v tý době 

vyrůstal, tak jak asi každej“. (Halama) 

                                                 
56 Srov. Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, Příběhy (ne)obyčejných profesí, studie Lenky Krátké, Z Prahy až na 
konec světa, str. 231-272, Karolinum, Praha 2014 
57 Michal Pullmann, Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění, Soudobé dějiny XV, roč. 2008, str 703 - 
717 
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Vojáci z povolání byli o něco starší, měli vysokoškolské vzdělání a více zkušeností 

a jejich postoj k systému byl promyšlenější a poněkud rozdílný. 

Můžeme zde potkat postoj, který vycházel z toho, jakou péči vláda věnovala 

ozbrojeným silám a z tohoto pohledu se jim mohl minulý režim jevit lepší než dnešní. 

Politické školení mužstva, stejně jako soutěž o vzornou četu nikoho nezajímala do té míry, 

pokud s tím nebyl spojený benefit, který bylo možno využít bez ohledu na ideologický 

obsah akce. Na tom nezáleželo, ten byl brán jako samozřejmost a nikdo mu také 

nepřikládal zvláštní význam.  

 

„já jsem byl velitel čety, měli jsme vzornou četu, dostali jsme vlaječku, dostali jsme 

peníze, který jsme si rozdělili, jeli jsme díky tomu na vejlet. Brali jsme to jako soutěž, 

nebrali jsme to, jako že budem bojovat o vzornou četu, kvůli tomu, aby sme dostali rudej 

vodznak nebo něco, ale brali jsme to, poněvadž jsme věděli, že z toho bude desítka pro 

celou četu a že z toho bude třídenní výlet, kterej si vyberem, že jo, že se někde dobře 

napijem, pojedem do Valtic a tak dále. Takže spíš jsme to brali takhle. Já si myslim, že ta 

politika, ty nahoře co to vymejšleli, tak si dělali čárky, protože měli politický soutěže, ale 

myslim, že ty lidi, co soutěžili, ty čety, ty vojáci a tak, ty to v tom neviděli“. (Pech) 

 

Doma se mohla poslouchat Svobodná Evropa, ale to nic neměnilo na každodennosti 

života u útvaru. Navíc z jejich pohledu se ozbrojené síly jevily organismem, který byl 

zabezpečený, měl kvalitní vybavení, mohl cvičit a za léta jeho fungování měl již 

vyzkoušený a vybroušený systém jednotlivých činností. Od přípravy mužstva a 

velitelských kádrů až po systém výcviku a týlového zabezpečení. Pro část příslušníků 

armády se tak jeví minulý režim do značné míry lepší než současný, neboť dbal mnohem 

více na potřeby obrany státu. Svým způsobem to připomíná až postoj německých 

důstojníků před druhou světovou válkou, kteří nesnášeli toho „nařvaného frajtra“, měli 

k jeho politice výhrady, ale byli ochotni ho poslouchat, neboť dbal o armádu a staral se o 

její růst a sílu. 

Další mohli zažít v dospívání události roku 1968 a účastnit se pohřbu Jana Palacha, 

ovšem později se stali konformními členy KSČ. Nicméně je zde líčen zážitek, který 

zdaleka nebyl v dané době obvyklý. Základní organizace KSČ u útvaru měla schválit text 

odsuzující činnost Charty 77, jejíž prohlášení jim však nikdo nedal (samozřejmě) přečíst a 

tak odmítli text schválit. Bez následků. Že by z jednání nadřízených stranických orgánů 

někdo vyvozoval v té době hlubší závěry a vnášel případně dotazy na celospolečenské  
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procesy, zde třeba ono hromadné odsuzování Charty 77, nebylo pouhou inscenací na 

spontaneitu si jen hrající, to se nestalo. Zřejmě mu bylo jasné, že by to bylo zbytečné a sám 

pro sebe si také žádné další větší komplikace vyplývající z přílišné ochoty přemýšlet o 

režimu nedělal. Jako většina ostatních bral realitu života v ČSSR jako neměnnou danost, o 

opozici neměl žádné informace a armády NATO vnímal jako nepřítele, který nás chce 

zničit. Jeho kritika směřovala k tomu, čím režim poškozoval organismus armády. Podle 

jeho názoru nejvyšší velení resortu obrany deptalo podřízené proto, aby mělo co nejméně 

problémů u vládnoucí elity. Takže to vlastně nebyla tak úplně vina vojáků, ale okolního 

prostředí. Jakoby však zapomínali, že příslušníci nejvyššího velení armády byli součástí 

vládnoucí elity. Opět to ukazuje na značnou sebeidentifikaci s vojskem, které nám brání 

vnímat jeho chyby a případné nedostatky  jsou způsobeny vnějšími a nikoliv vnitřními 

faktory a pokud už se objeví problém, který má evidentně původ uvnitř, je to o jednotlivci, 

nikoliv o systému armády. Narátoři byli inteligentní lidé, měli vzdělání, zájem o svou práci 

a přesto nebyli ochotni, či schopni, přemýšlet o proces do větší hloubky a vyvozovat z nich 

pro sebe další závěry. 

Omezujícím faktorem v tomto případě zřejmě bylo také vědomí, ať už přiznané, či 

nikoliv, které prostoupilo většinu společnosti, že nemá smysl jít ke kořenu problému, 

neboť ho neodstraním a jen bych si přidělával problémy a komplikace. Postoj, který je 

v geniální zkratce shrnut ve starém vtipu z té doby: „Nemysli. Když myslíš, nemluv. Když 

mluvíš, nepiš. Když píšeš, nepodepisuj se. Když se podepisuješ, tak se nediv.“ Problém 

tohoto vysvětlení je však v tom faktu, že sama společnost byla různorodá a zejména 

s nástupem přestavby se v ní stále zřetelněji, oproti uplynulým letům objevoval prvek 

vzdoru58 a dále skutečnost, že sami narátoři ho takto vědomě nepojmenovali. Z jejich 

vyjádření spíše vyplývá potvrzení slov z Hlaváčkovi studie o tom, že považovali vládnoucí 

režim v Československu za legitimní a jeho obranu tedy za povinnost vyplývající 

z vojenské přísahy.59 

Zvláštní skupina nejen v rámci armády, ale i v rámci celé společnosti, byli vojáci, 

kteří v době vlády jedné strany mohli pracovat v zahraničí. I když se jednalo o arabský stát, 

patřící do kategorie „spřátelené rozvojové země“, důstojníci socialistické armády se zde 

mohli potkávat s odlišným způsobem života, vojáky armád členských států NATO a 

západní technikou. Tyto vlivy na ně působily „ideově rozvratně“. I když oba dva narátoři, 

                                                 
58 Viz Milan Otáhal, Opoziční proudy v české společnosti 1969 – 1989, Ústav pro soudobé dějinyAV ČR, 
Praha, 2011 
59 Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, Příběhy (ne)obyčejných profesí, studie Jiřího Hlaváčka, Copak je to za 
vojáka…, str. 100, Karolinum, Praha 2014 
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kteří touto zkušeností prošli a s nimiž jsem hovořil, již „ideově rozvráceni“ byli. Také zde 

je však možno zaznamenat pokračování postoje, který jsem popsal výše. Uznávám režim, 

neboť se stará o obranu státu. Nezměním a neřeším skutečnost, že v základu je něco 

špatně, společnost není svobodná a obrana státu znamená obranu zřízení, které  zemi škodí. 

O politice přemýšleli, jeden z nich vzešel z prostředí, které ho poznamenalo ve 

vztahu k moci naprosto výrazně, jeho otec byl režimem postižen a on dodnes hovoří o tom, 

že nemá rád, „když se z komunistů padesátých let, kteří připravili mého otce o všechno … 

se stali antikomunisté. Takhle mi to nějak kroutí žaludkem.“ Navíc si vzal za ženu paní, 

jejíž rodina byla také postižena – otec a teta strávili několik let ve vězení, jeho tchánovi 

zřejmě nepomohlo, když u soudu prohlásil, že Milada Horáková je hrdinka a komunismus 

musí padnout. Svůj profesní život v ČSLA se pak snažil vést tak, aby se vyhnul potížím 

s režimem. Zvolil taktiku „nenásilného přežití“. Když už musím něco udělat, jako třeba 

nástěnku, udělám to, ale věnuji se hlavně tomu, co mě baví. Tato úniková strategie, která 

sebou přináší nutnost říkat na veřejnosti něco jiného než v soukromí, byla v populaci 

poměrně rozšířena. Také on si uvědomoval, že „se nějak nesměl projevit nahlas … to by se 

zhroutilo úplně všechno.“ Díky rodině své ženy měl dokonce i kontakty na disident, ale o 

této kapitole se narátor nechtěl bavit. Bez vysvětlení, prostě jen zakýval hlavou, že ne. 

Každopádně se i přes kritický postoj k vývoji společnosti po roce 1990 stále vyjadřuje proti 

komunistům a to i vůči těm, kteří byli po roce 1968 postiženi a těžko se mu jim přiznává 

titul příslušníků třetího odboje. 

Druhý důstojník, který pracoval v zahraničí, se o politiku podle svých slov zajímal, 

ale jeho postoje byli ovlivněny tím, že jako technik se mohl setkávat se západní technikou 

a srovnat ji s východní. Podle jeho slov si všichni lidé, kteří měli takovou možnost 

srovnání, uvědomovali převahu západních technologií a podle jeho názoru si „každý 

pokládal otázku proč.“ 

Přes uvědomění si toho, že v rádiu říkali nesmysly což „každej věděl“, „musel 

člověk držet hubu a krok.“ Lidí, kteří se dokázali režimu postavit si váží, ale neopomene 

svou neúčast, možná až při dnešní retrospektivě, obhajovat tvrzením, že mezi nimi byli 

také lidé, kteří tam stáli spíše proto, že ztratili v sedmdesátých letech své pozice, než 

z ideových důvodů. Toto tvrzení může mít zajisté racionální jádro, ale také se dá použít 

jako omluva za to, že jsem si nestoupl do jedné řady s lidmi, s nimiž vnitřně souhlasím, ale 

nemám tu odvahu to veřejně deklarovat. Také s tímto postojem se lze v české společnosti 

té doby setkat. Pokud se však k tomu stavím s takovýmto zdůvodněním, znamená to 
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zároveň, že si vnitřně uvědomuji slabost svého počínání. Nikdo se nebude omlouvat, 

pokud k tomu nebude mít důvod, pokud si nebude myslet, že něco udělal špatně. 

Postoje a názory vojáků odrážejí celou řadu postojů a strategií soužití a přežití, 

které byly v té době typické pro různé skupiny čsl. společnosti a v rozhovorech byli přímo 

vzorově zastoupeny, včetně dnešního převládajícího a obecně přijímaného hodnocení té 

doby. 

 

4.3. Mise 

 

Nemá zde smysl popisovat, s výjimkou nově sdělených skutečností, průběh operace 

Pouštní štít a Pouštní bouře. Z mého pohledu byl zajímavější vhled do uvažování 

příslušníků mise z hlediska jejich každodennosti, který v sobě obsahoval jejich hodnocení 

svých motivů, srovnání s příslušníky jiných armád, soužití mezi vojáky z povolání od 

různých útvarů a zemí a mezi vojáky základní služby a vojáky z povolání, nebo zda se 

neobjevily první známky česko – slovenských rozporů. 

Zajímavý pohled skýtá již otázka motivace pro vstup do kontingentu. Nikdo 

z vojáků, s nimiž jsem hovořil, nezmínil jako prvotní moment otázku peněz. Jakoby 

neplatilo, že o peníze jde až v první řadě. Později, během mise si počítali, kolik jim účast 

ve válce v Zálivu přinese, ale na počátku a i v průběhu mise převažovali naprosto jiné 

motivy. V první řadě se u řady z nich, zejména vojáků z povolání, jednalo o otázku 

profesní cti, což se objevuje nejen při popisování svých pocitů, kde se mluví až o euforii, 

hrdosti, očekávání, ale také v tom, jak vnímají postoje svých rodin k jejich účasti. Žena 

„byla rozumná a tolerantní. Věděla, že dělám svoji práci“, stejně tak odbývají i otázku 

dopadu na chod rodiny „nerozvedli jsme se, žijeme dál. Tak je to dobrý.“ Postoj manželek 

je brán jako samozřejmost, o níž se není třeba nějak zvlášť bavit. Výjimkou byl velitel 

kontingentu. Jeho žena také chápala, že dělá svou práci a „musí“ jít, ale protože byla 

obtěžována po telefonu a bylo jí a jejím dětem vyhrožováno, psychicky tlak nevydržela a 

se svým mužem se rozvedla.Postoj narátorů k rodině a jejímu vnímání jejich pobytu v misi 

potvrzuje fakt zachycený i ve studii pana Hlaváčka60, že pro vojáky je v první řadě 

důležitější profese a splnění povinností, teprve pak jsou vnímáni nejbližší lidé doma. Liší 

                                                 
60 „Rodina byla pro narátory nepochybně důležitá; zároveň ale jako by v pomyslném ženříčku hodnot stála až 
na druhém místě za povinností splnit rozkaz, což bylo také zřejmě hlavní příčinnou vyšší míry rozvodovosti  
příslušníků ČSLA.“ Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, Příběhy (ne)obyčejných profesí, studie Jiřího Hlaváčka, 
Copak je to za vojáka…, str. 94, Karolinum, Praha 2014 
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se však tento postoj od jednání celé řady managerů a zaměstnanců trávících ve svém 

zaměstnání většinu času a rodinu taktéž odsouvajících kamsi do pozadí? 

V souvislosti s motivem je také zajímavé, jak hodnotí význam mise. Většina z 

dotazovaných vyzdvihuje dopad své účasti na postavení státu a jeho ozbrojených sil, které 

reprezentovali, v očích západních spojenců. Každé hodnocení je z povahy věci nutně 

pohledem zpět, který je vždy ovlivněn uplynulým časem, společenským zasazením dané 

události do kontextu doby a také ve společnosti obsaženým vnímáním. Pokud se v jejich 

okolí objevovaly názory, že vyjeli jen pro hmotný užitek – peníze, vyjadřují nad tímto 

postojem své rozhořčení, odmítají ho a naopak zdůrazňují entuziasmus a další motivace 

nespojitelné s materiálnem.  

 

„sme někam vodjeli, že bude ňákej plat, že jo ňákej kterej pude tady, pak nějakej 

příspěvek nikdo nevěděl nic, jako zkrátka, já si myslim, že ty lidi tam tehdá, jak se říká, že 

tam jedou pro prachy, drž hubu, jedeš pro peníze, mlč, tak, že hodně lidí to bralo, mluvim 

za ty kluky z Prostějova, jako prestiž a věděli, že si něco přivydělaj, ale jako ty peníze to 

určitě nebyli“ (Pech) 

 

Skutečnost, že stát tehdy vyslal kontingent do Zálivu, hodnotí jednoznačně 

pozitivně, tím také i svou roli a to jim může dodávat pocit důležitosti, významu, hrdosti a 

uspokojení se svou účastí v dějinách. Svému jednání tak dávají až státnický rozměr, kdy 

svůj podíl na misi povyšují do pozice těch, kteří výrazně pomohli svému státu, tím pak 

staví i sebe výše, nad své okolí a může jim to dávat pocit zanechání jakéhosi svého obtisku 

v dějinách země 

V české historiografii není téma války v Zálivu zpracováno a Kmentova Pouštní 

horečka také žádné hodnocení mise, z hlediska přínosu pro stát, neobsahuje. Známé jsou 

děkovné dopisy americké a britské strany, vyznamenání, která udělila příslušníkům 

kontingentu vláda Kuvajtu a Saudské Arábie, nicméně tyto skutečnosti vypovídají spíše o 

příslušnících mise a jejich zvládnutí úkolu, než o celkovém přínosu.  

 

„ocenění, jistě, jsme dostali vysoké, já sám jsem dostal královské vyznamenání, 

krále Abd al-Azíze, to byl zakladatel Království Saudské Arábie, možná i jiné v Evropě. Je 

pravda, že od prezidenta jsem dostal vysoké státní vyznamenání za zásluhy prvního stupně. 

Dostal jsem ty kříže, teď ten kříž za obranu vlasti a teď ten kříž, nevím jak se ten druhý  

kříž jmenuje. Vyznamenání OSN, bojový řád Království Saudské Arábie, bitevní řád 
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Kuvajtu, a tak dále. Takže jako zahraničních ocenění jsme dostali hodně a přínos jednotky 

pro Československo, Česko i Slovensko a československou armádu, českou i slovenskou, 

jsem přesvědčen, že byl vysoce pozitivní.“ (Valo) 

 

To, jak bylo hodnoceno zapojení Československa do koalice a co to našemu státu 

přineslo, je otázka otevření zejména amerických vládních archívů. Plk. Valo je osobně 

přesvědčen o přínosu naší účasti pro snadné přijetí České republiky do NATO. Práce 

vydané na Slovensku, zejména tedy dvě mnou využité Purdekovy, se k hodnocení přínosu 

čs. kontingentu pro mezinárodní postavení armády  a státu také nevyjadřují. Vycházejí ze 

stejného zdroje, jako já při této práci – tedy z ústředního vojenského archivu a rozhovorů 

s účastníky. 

 

„…co ti komunističtí vojáci v té válce udělají. Jestli je to jenom plná pusa boje za 

svobodu a demokracii, nebo jestli skutečně dokáže riskovat a skutečně splnit úkoly. To bylo 

tak strašně jasné a dáváno na vědomí. Mě to řekli a já je nechci teď jmenovat, ale byli to 

američtí vysocí důstojníci, včetně toho pana generála, kteří mi to jednoznačně řekli: „Na 

vaší činnosti bude hodně záležet, jak se budou na vaši armádu koukat.“ A potvrdil to dopis 

amerického velvyslanectví, který jsem dostal po návratu z války, kde mi píše,… dopis byl 

zveřejněn a je i v knize Pouštní hořečka, kopie toho dopisu, kde mi píše, že jsme před zraky 

celého světa vrátili dobré jméno armády ČSFR. To jasně potvrzovalo to, co oni mi tehdy 

říkali. A říkám vám jednu věc, že kdybychom nebyli takhle splnili ty úkoly, jak jsme je 

splnili, tak by mnoho roků, už mnoho roků po našem návratu, které kdyby skončilo fiaskem, 

ještě dlouho po naší armádě ani, s prominutím, ani pes neštěkl. Takhle zjistili, že jsme 

schopní plnit ty úkoly, že jsme rovnocenným partnerem a že to dokážeme.“ (Valo) 

 

„Zamoření, kontaminace, dekontaminace a tak dál. Celé toto. Bylo to předvedeno, 

bylo předvedeno i civilnímu obyvatelstvu v Hafr el Batin, upozorňuju taky. Ještě mimo jiné, 

to jsem ani nikde nepsal. Takže mluvilo se o československé protichemické jednotce. A 

ujišťuji Vás, že i do dneška se mluví, protože je to královské vyznamenání, neni moje, to je 

ocenění celé jednotky. A v Kuvajtu se mluví mezi mnoha lidmi do dneška o zima vija čekija, 

český chemici. Oni říkají Kimovia.“ (Valo) 

 

Velitel kontingentu prezentoval názor, který měl na základě rozhovorů s důstojníky 

americké armády, totiž že na čsl. armádu bude nahlíženo na základě toho, jak jednotka v 
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misi obstojí. Ostatně i ostatní dotazovaní popisují určitou dávku despektu na počátku 

konfliktu, s níž na ně pohlíželi spojenečtí vojáci a se zadostiučiněním líčí jejich postupně 

získávaný respekt. V oficiálním dopise zaslaném po válce americkou ambasádou v Praze 

se přímo hovoří o tom, že vojáci „vrátili dobré jméno armády ČSFR.“ 

V kontextu hodnocení ČSLA ze strany Condoleezze Riceové by „vracení dobrého 

jména armády ČSFR“ mohlo znít podivně, ale je třeba si uvědomit, že  budoucí ministryně 

zahraničí USA se o československou armádu zajímala dlouhodobě a odborně, ale její 

hodnocení již zdaleka nesdílela  většina příslušníků ozbrojených sil států NATO. Naopak, 

postřehy našich vojáků ze setkání s jejich západními protějšky popisují nedůvěru, 

zvědavost a podceňování ze strany aliančních partnerů ke kolegům z Československa.  

Také Kmenta v Pouštní horečce popisuje nedůvěru amerických vojáků k českým 

měřením a dokládá ji zápisem v deníků generála Schwarzkopfa ze dne 19.1.199161 a dále 

popisem příjezdu americké speciální protichemické jednotky na místo, kde Čechoslováci 

naměřili zvýšené hodnoty yperitu, ale Američané už nic nenaměřili.62  

Podobný postřeh je popsán v Purdekově práci, kde jeden z účastníků vzpomíná na 

(pro něj) dehonestující podtón otázek koaličních partnerů, zda jsou v jednotce také bývalí 

komunisté. Přiznává, že si se „zápaďáky“ hned první den s důvěrou kolem krku nepadli.63 

V příkrém protikladu s postojem příslušníků kontingentu k jejich přínosu pro stát se 

jeví jejich postoj k politikům – tedy představitelům státu. Jeden z dotazovaných při 

hodnocení projevil názor, že politici věděli, že je prodávají armádě Saudského království a 

politicky se na tom „přiživili.“ Domnívá se, že na ně bylo představiteli vlastního státu 

nahlíženo jako na lidi, kteří si jedou vydělat peníze, což ho vzhledem k jím vyjádřeným 

motivům a postojům vojáka z povolání uráží. Dalším motivem pro naši účast ve válce, ze 

strany vedení státu, je podle něj snaha využít jednotku k tomu, „aby se tam něco prodalo 

… my jsme byli taková ta návnada … jinak si myslím, že to bylo jinak úplně k hovnu.“ Z 

jeho projevu je patrný despekt k politickým elitám, neboť v další části rozhovoru popisuje 

                                                 
61 „…deník Normana Schwarzkopfa je důkazem, že americké velení vědělo o československých měřeních, 
ale zcela neuváženě je podcenilo.“ Jaroslav Kmenta, Jan Valo, Peter Želinský, Pouštní horečka, str. 115, 
Želinský 1492, Praha 1997 
62 „Tehdy si Američané mysleli, že československá jednotka má nekvalitní „ruské“ přístroje, a proto jejich 
zjištěním nevěřili. Jak se ale ukázalo mnoho let po skončení války – opak byl pravdou. Američané měli 
chemické přístroje, kterými nebyli schopni potvrdit údaje, které tehdy v saúdskoarabské poušti zjistili daleko 
citlivějšími prostředky Češi a Slováci, což pak v roce 1997 přiznal na návštěvě v Praze expert na chemické 
zbraně z amerického ministerstva obrany Theodor Prociv“ Jaroslav Kmenta, Jan Valo, Peter Želinský, 
Pouštní horečka, str. 117, Želinský 1492, Praha 1997 
63 Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom zálive, str. 72, MO SR, VHÚ, Bratislava, 2014 
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přínos, který účast v misi a získané zkušenosti měly pro něj osobně a co pozitivního mu 

přinesla v jeho pracovním nasazení.  

Popsaný vztah k politickým elitám té doby může být také dopadem postoje, který 

zastává část narátorů k dnešním politickým elitám. A protože  jsou přesvědčeni, že armáda 

je na tom pod současným vedením státu hůře než v minulosti, neboť je zanedbávána, což 

oni jako bývalí vojáci z povolání těžce nesou, může se jejich vztah k dnešním politikům 

přenést na všechny politiky po roce 1989.  

 

„Takhle, mě (politika) nikdy nezajímala a ani mě nikdy, teď budu sprostej, ani mě 

nesrala, sere mě až teď od těch devadesátých let a to strašně.“ (Pech) 

 

Dalším důvodem jejich vztahu k politikům je také fakt, že naprostá většina z nich 

popisuje nezájem státu o jejich zkušenosti z války a vinu na tom dávají vedení země, jejím 

politickým představitelům. 

Při hodnocení také nikdo z narátorů nezmínil finanční přínos své účasti pro jeho 

život. Naopak v jakési jednostranné filipice proti závistivcům konstatují, že peněžní 

odměna nebyla adekvátní riziku a prožitkům spojených s účastí ve válce v Zálivu.  

 

„…že se na to máme připravit, že vietnamskej syndrom, když nám to vysvětloval, 

bylo to, že se lidi vrátili z Vietnamu a společnost jim akorát řekla, že jsou vrahové. To nám 

nikdo neřek, ale myslím si, že jsme zažili něco takovýho, že jste se vrátili, tak ty dobrý 

kamarádi, jsme si sedli u piva a povídali jsem si takhle o tom jak si teď povídáme my a ty 

vostatní se s nám nebavili vůbec a ty ještě horší, ty byli takový, že řekli, jo, tys byl tam jo, 

tak sis vydělal, viď? Tak co no. A bylo na nich vidět, že jako je třeba todleto sere, že třeba 

jsem si přivez třistašedesát tisíc korun za šest měsíců žití v poušti pod uazem, že jako jsem 

si vydělal teda ty strašný prachy. To byly těch třista,  čtyřista tisíc, to bylo strašný, strašná 

darda teda jako jo, jsem dostal.“ (Pech) 

 

Dva z narátorů uvedli jako svůj motiv vnější prvek, totiž chování Iráku a jeho 

vůdce Saddáma Husajna. Jeho jednání „bylo porušením úplně všeho“ a dále, o akci 

rozhodla Rada bezpečnosti OSN, teda z hlediska mezinárodního práva bylo vše v pořádku. 

Jakoby osobní, vnitřní, motivace nehrála roli. Rozhodující je porušení pravidel druhou 

stranou, rozhodnutí „soudní instance“ a v důsledku toho já jdu do války. Nemluví o 
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vojenské povinnosti, hrdosti, touze po dobrodružství, nebo dokonce o penězích, ne, 

padouch porušil zákon, soudce rozhodl a šerif vyráží… . 

Další motiv, nebo spíš moment vstupu do mise spočívá, zejména pak u vojáků 

základní služby, v jejich nevědomosti o tom, co je vlastně čeká. Dokonce se zde hovoří o 

tom, že na útvaru byla nuda a přeci jen jít do mise přináší dobrodružství a nové zážitky, 

což jeden z nich dnes hodnotí slovy „byli jsme mladý, blbí, že jo.“ I on se však domnívá, 

že dobrodružství bylo motivem pro 80% účastníků, zatímco u pozdějších misí, podle jeho 

názoru, šlo z 80% o peníze. Trochu to připomíná názor: „naše generace je ta poslední 

slušná.“  

U vojáků základní služby se mohl objevit motiv, kteří narátoři nezmínili, ale byl 

vyjádřen u těch bývalých příslušníků kontingentu, kteří šli do mise jako vojáci základní 

služby, v práci Naši v Perzskom zálive. Motiv vyhnutí se nudné realitě života „záklaďáka“ 

na útvaru v republice.64 

Na téma motivace účasti v zahraniční misi byl proveden výzkum v letech 1996 – 

1998 u kontingentu v Bosně, kdy se jeho účastníků ptali v červenci 1996 a pak v únoru 

1997 a nakonec v únoru a březnu 1998. Hlavním motivem těchto vojáků a osob z civilního 

prostředí, kteří do mise na Balkáně tenkrát šli, bylo ze dvou třetin až tří čtvrtin finanční 

zabezpečení. Na druhém místě z uváděných motivů byl význam mise pro naši zem a 

armádu (72%), dále možnost si ověřit, zda na to mají (64%) a nakonec z těch 

nejdůležitějších, získat zkušenosti pro práci doma (62%). U lidí, kteří šli jen pro peníze se 

ve v tomto výzkumu ve zvýšené míře vyskytovala nespokojenost a hůře snášeli podmínky 

mise.65  

Je tedy nepochybné, že peníze jsou jedním z důležitých faktorů, nikoliv však 

jediným. Obecně platí, že pro vojáky je mise jedním z pozitivních prvků pro jejich kariéru, 

neboť zde získávají zkušenosti z praktické bojové činnosti a v reálu si vyzkouší to, co 

                                                 
64 „Myslím, že to byla snaha uniknout z reality  každodenního „záklaďáckého“ vojenského drilu. Měli jsme 
toho víc než dost.“ Nechtelo se mi pokračovat v otravné vojenské rutině. Neměl jsem chuť jako voják 
základní služby makat dál na rajónech a hrát si na vojáky.“ Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom 
zálive, str. 109,105, MO SR, VHÚ, Bratislava, 2014 
65 „ Hlavním motivem vstupu do mise jsou bezesporu peníze. U mužů, kteří do mise šli výhradně kvůli 
penězům, v porovnání s těmi, u nichž peníze sehrávaly rovněž velkou, ne však absolutní roli, lze pozorovat 
řadu specifik. Jednalo se častěji o muže ženaté a většinou ty, kteří do mise přišli z civilu. O vstup do 
současné ani do profesionální armády nemají moc velký zájem, a jsou-li vojáky z povolání (nebo v další 
službě), hodlají z armády odejít co nejdřív. Armáda nevzbuzuje jejich důvěru. Do další mise příliš 
nepospíchají, a pokud by tam šli, tak zase jen proto, že si chtějí vydělat dost peněz, a nikoli kvůli tomu, že by 
se jim tam líbilo. Nadosobní důvody vstupu do mise jsou jim cizí, zejména národní hrdost nebo ochota v 
případě nutnosti bojovat za vlast.“ Oddělení výzkumů odboru  personálního marketinku  Hlavního 
personálního úřadu ministerstva obrany ČR, Bývalí účastníci misí, část III – Zpráva z výzkumu,    PhDr. Jiří 
Hendrych, CSc., str.44 
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doma jen cvičí. Tento motiv nebyl u první mise ještě tak patrný a ani nemohl, neboť teprve 

s pravidelným vyjížděním do misí zapracovala armáda do svých karierních měřítek účast 

v takové operaci. Nicméně v Purdekově práci je tento moment také zachycen, když jeden 

z bývalých důstojníků kontingentu hovoří o tom, že se v něm ozvalo to, „co by zřejmě 

mělo být v každém vojákovi. Dokázat, že to, co jsem se naučil a co přednáším ostatním, 

umím použít i v reálné situaci.“66 Tento motiv, chtít dokázat, že na „to“ máme, byl ve 

výpovědích vzpomínajících osob z řad důstojníků obsažen  častěji. 

Pro lidi, kteří vyrostli v zemi, jež cestování svých občanů do kapitalistické ciziny 

„příliš nepřála“, bylo setkávání s občany států NATO vzácným zážitkem a pokud si navíc 

uvědomíme, že vojáci států Varšavské smlouvy byli připravováni na boj proti těmto lidem 

a také procházeli ideologickými školeními, které jim od počátků jejich vojenské kariéry, 

ale nejen to, také v hromadně sdělovacích prostředcích, ve školách atd., líčilo obyvatele 

západních států a jejich vojáky jako nepřátele, dostane setkání a spolupráce se západními 

vojáky další, zajímavou dimenzi. Podle slov narátorů je také dříve někteří z nich brali 

nikoliv jen jako protivníky, ale skutečně jako nepřátele. 

Náhle se českoslovenští vojáci, na které působila po většinu jejich života 

komunistická propaganda, dostali do přímého styku s vojáky států NATO, nebo s vojáky 

arabských zemí. Již cesta do Zálivu proběhla americkými letouny C5 Galaxy 

s mezipřistáním na letecké základně NATO ve Španělsku. Z dnešního pohledu rutinní 

záležitost byla tenkrát pro většinu z nich absolutním novem. Střetnutí s prvky jiných 

vojenských zvyklostí dodnes přináší některým z nich možnost vyprávět zajímavé historky. 

Nicméně v samotném Zálivu bylo jejich potkávání, zejména s americkými vojáky, výrazně 

limitováno omezenou znalostí angličtiny u valné většiny z nich. Proto se také styk 

omezoval na základní komunikaci ve stylu předvádění vzájemné techniky, nebo učení se 

sprostým slovům. Výhodou bylo, že v americké armádě sloužili také vojáci s českými 

kořeny a pokud na ně někdo z narátorů narazil, výrazně to usnadnilo vzájemné povídání. 

Vedle zbraní docházelo k porovnání výstroje a technického zabezpečení. Zatímco některé 

součástky výstroje československého kontingentu byly kritizovány, např. boty, tak jiné 

byly chváleny a měly být lepší než americké. Zejména se to týkalo těch doplňků, které 

byly vyrobeny z kůže. 

Jiná kapitola je pak technika, která sice mohla působit na první pohled zastarale, 

zejména pokud se jednalo o vybavení na podvozku vozidel PV3S, ale díky tomu, že naši 

                                                 
66 Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom zálive, str. 59, MO SR, VHÚ, Bratislava, 2014 
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vojáci byli dobře vycvičeni, dokázali počáteční nedůvěru spojenců překonat a přesvědčit 

je, že se svou výbavou jsme schopni pracovat a mít dokonce lepší výsledky než oni.  

 Všeobecně chválena byla technika na podvozcích Tatry 815. Podle jednoho 

z narátorů, který v misi vozil PHM, tak „Američani, ty z toho byli vůbec unešení. 

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

protože (u nich) jezdili vždycky tři auta.“ 

V oblasti připravenosti našich vojáků se sice objevil názor, že vojáci základní 

služby v misi „byli hrozný dobrodruzi“, když po půl roku trvajícím výcviku vyrazili do 

mise, zároveň však zaznělo, že věděli, jak se v různých situacích chovat. Obecně vysoko je 

hodnocena připravenost chemických specialistů. „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.“ Další z dotazovaných sdělil „…my se 

nemáme od těchhle armád co učit,…, by se něčemu mohli učit oni vod nás.“ Z uvedených 

slov je naprosto zřejmá hrdost na svou práci a znalosti, nikde zde nezazní pocit jakési 

české malosti. Podobně hodnotí připravenost a zdatnost československých vojáků také 

vzpomínky obsažené v Purdekově práci.67 

Pokud narátoři hodnotí spojenecké vojáky, nikde se neobjeví negativní názor a 

jejich postoje jakoby nebyly poznamenány životem v reálném socialismu s jeho 

propagandistickou mašinérií. „Zlí imperialisté“ jsou přátelští, pohodoví, jen Francouzi 

neumí pít a Arabové se „ptali na každou ptákovinu.“ Neobjevili se ztížnosti na 

francouzskou kuchyni, která byla pro většinu z nich novinkou.68 Důstojníci, kteří naprostou 

většinu svého života prožili pod vládou KSČ, se spojenci v pohodě spolupracují a sblíží se 

natolik, že naše ambasáda v Kuvajtu je první po americké, která je zprovozněna. 

Ideologické působení na armádu mělo stejný dopad jako na celou společnost. Tedy stav, 

který by se dal popsat slovy „my si vás poslechneme, ale víceméně si myslíme své.“ Ani 

bývalí členové KSČ v řadách důstojnického sboru neměli s kooperací s vojáky států 

NATO žádné problémy.  

                                                 
67 „Naši byli na výborné profesionální úrovni. … Ale ať už to byla otázka výcviku, používání techniky a 
vynalézavosti při jejích opravách – v tom klobouk dolů. Češi i Slováci si dokázali poradit v jakékoliv patálii. 
Byli například schopní při údržbě vozidel si zabezpečit věci a při opravách neskutečně improvizovat. Věřte, 
v ostatních armádách to tak nebylo.“ Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom zálive, str. 78, MO SR, 
VHÚ, Bratislava, 2014 
68 „Vedle toho jsme měli i bagety od Francouzů. Od nich jsme měli také cornflakesy. Poprvé jsme na to 
koukali jako blázni. Čím nás to chtějí krmit? Ale velice brzy jsme se je naučili připravovat s marmeládou, 
kakaem, nebo mlékem. Chléb s máslem ale chutnal nejlépe. Hodila se také mortadela a salámy od 
Francouzů“ Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom zálive, str. 106, MO SR, VHÚ, Bratislava, 2014 
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Jeden ze zajímavých aspektů v rozdílu vnímání hodnoty lidského života mezi 

československými a spojeneckými důstojníky vykresluje vzpomínka jednoho z důstojníků, 

který dostal otázku od velitele saúdské brigády na možnosti dekontaminace našich 

jednotek. „Hned jsem mu začal sypat podle československého modelu: za hodinu 

dokážeme dekontaminovat tolik tanků, tolik obrněných vozidel, tolik dělostřeleckých 

systémů… on mě dost nechápavě přerušil a povídá: “Promiňte, mě přece zajímají na 

prvním místě přece lidé.“ Tehdy jsem si uvědomil, jaká byla v tomto směru komunistická 

teorie zvrácená. My jsme byli naučeni v první řadě se soustředit na techniku a lidé byli až 

v druhém sledu…“69 Tento postřeh odráží vcelku reálně praxi předlistopadové armády, kdy 

byl skutečně v první řadě kladen důraz na materiál a lidé stáli v pořadí důležitosti až za  

ním.  

Při zpětném pohledu, když už víme, „jak to dopadlo,“ bychom očekávali, že v roce 

1991 se v jednotce projeví napětí, nebo aspoň jeho náznak, v česko – slovenských 

vztazích. A ono nic. Narátoři něco takového naprosto odmítají. Zmíní „štengrování“ obou 

stran navzájem, ale žádný konflikt.  

 

„my pehamáci jsme byli Čech, Slovák.  A my jsme teda vycházeli spolu v pohodě. 

To si myslím velice dobře. A jestli, tak to bylo spíš takový to lašteření, „su tu není, není su“ 

tak jako ne že by jsme se napadali, nebo takhle. To určitě ne.“ (Lukeš) 

 

Mezi narátory byli pouze osoby české národnosti s výjimkou velitele kontingentu, 

který sice byl slovenské národnosti, ale celý život strávil v Čechách a hovoří o sobě jako o 

Čechoslovákovi. Nicméně zmiňuje, jediný, podle svých slov „marginální problém,“ když 

se dva slovenští příslušníci kontingentu snažili prosazovat nacionální hledisko a rozdělovat 

kontingent dle národnostního principu. Jednotka byla národnostně promíchána a z 

praktického hlediska bylo nesmyslem něco takového chtít, což také oběma osobně 

vysvětlil a problém tak vyřešil. Otázkou samozřejmě je, jak by vzájemné soužití Čechů a 

Slováků vnímali případní slovenští příslušníci, jak se na „štengrování“ dívali oni a zda jim 

případná česká „necitlivost“ v národnostních otázkách třeba nevadila. Zda zde neprobíhala 

jakási malá obdoba „pomlčkové války“, zejména pak jejího naprosto odlišného vnímání v 

českých a slovenských kruzích. Každopádně na české straně nic takového zaznamenáno 

nebylo. 

                                                 
69 Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom zálive, str. 62, MO SR, VHÚ, Bratislava, 2014 
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Ostatně ani v práci, kterou vytvořila E.Veselovská, se mezi jejími respondenty 

nenašel nikdo, kdo by potvrdil národnostní spory mezi vojáky základní služny. Konstatuje: 

„nedá se říci, že by se vůči konkrétním odlišným národnostem vyhraňovala zbývající 

většina. Šlo spíš o odhalení a uvědomění si různosti a o následné vzájemné rozlišování 

založené na vnímání vlastní i cizí identity.“70  

Podobně hovoří pamětníci z knihy Naši v Perzskom zálive, kteří si žádné problémy 

v tomto směru nepřipouští a naopak vzpomínají na  dobré mezilidské vztahy. Autoři 

zmíněné publikace přitom hovořil více s těmi příslušníky kontingentu, kteří byli slovenské 

národnosti.71 

Vztah nadřízeného s podřízeným je v armádě, jako výrazně hierarchizované 

instituci, poměrně striktně vymezen. Je zřejmé, že také záleží na osobnostech, které se na 

obou stranách potkají a určí tak charakter tohoto vztahu. Ve filmovém Švejkovi podá 

důstojník vojákovi mýdlo, aby se mohl umýt a následně je překvapenému vojínovi jeho 

kolegou vysvětleno, aby se nedivil, že jsou blízko fronty a to ovlivňuje chování velitele.  

Stejně tak se dá pozorovat v případě příslušníků kontingentu mise v Zálivu rozdíl 

mezi vnímáním nadřízených u útvaru a pak v misi. Všichni narátoři byli s úrovní vztahů 

mezi vojáky kontingentu spokojení. Většina z nich spojuje stav vzájemných postojů 

nadřízených a podřízených, nebo vojáků na stejné úrovni s osobností velitele. Nikdo z nich 

vůči němu neměl kritickou poznámku. Pokud něco takového zaznělo, obrátilo se v ústech 

dotazovaného nakonec v pochvalu a pozitivní rys „…on nebyl velitel, ale on se to musel 

naučit.“    

Nebýt postoje k Valovi – „prostě jako velitel snů“, zřejmě by se nestalo, aby ve 

chvíli, kdy jim vylíčil potřebu vykonávat chemický průzkum před linií bojových jednotek 

v prostředcích bez balistické ochrany, že by „… ti kluci sami s mým rozhodnutím 

bezvýhradně souhlasili.“ Pocit zodpovědnosti, případně povinnosti by bez podpory 

uznávané osobnosti velitele možná nepřevážili nad rizikem, které taková akce přináší.  

Odpověď na otázku, proč byl Valo natolik uznávaná osobnost spočívá zřejmě 

skutečně v jeho osobnosti, ve které jako bývalý učitel, navíc působící v zahraničí měl 

diametrálně odlišný přístup k vedení svých podřízených, než naprostá většina ostatních 

důstojníků, zvyklých velet, aniž by komukoliv cokoliv vysvětlovali. Valo svým přístupem, 

                                                 
70 Bc práce E.Veselovské na  http://is.muni.cz/th/179910/ff_m/, str. 116 
71 „Ne, v tomto směru opravdu neexistoval žádný problém. Byli jsme jedna armáda a výborně jsme si 
rozuměli. Mě vždy zajímala odpověď na otázku, jak si kdo plní úkoly a ne, odkud pochází. A tak to bylo u 
všech ostatních velitelů.“ Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom zálive, str. 79, MO SR, VHÚ, 
Bratislava, 2014 
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kdy jako učitel vysvětlil a zdůvodnil, dával podřízeným pocit, že na rozhodnutích 

participují a mohli je lépe chápat a  vzít tak za své. 

Vyhrocené situace, jakou účast ve válečné misi nepochybně je, vnáší do jednání lidí 

nové podněty a odhaluje často jejich charaktery. Na přetvářku a hraní není místo a čas. 

Podle původně sdělovaných představ o misi a také na základě veřejnosti oficiálně 

předkládaných zpráv měla být jednotka v týlu a zde pomáhat civilnímu obyvatelstvu. V 

reálu byla v první linii, průzkum dokonce před ní a jen díky štěstí a náhodě se nedostala do 

bojového kontaktu s protivníkem. Asi nejvážnější střet měla s velením v Praze, které 

vydalo zákaz překročit saudsko kuvajtskou hranici. Na poradě velení kontingentu se 

rozhodlo a velitel rozhodnutí zaštítil svou osobou, oficiálně sdělit do Prahy splnění 

rozkazu, ale fakticky jednotka pokračovala v postupu vpřed spolu se spojenci. Bylo by 

možné toto rozhodnutí udělat a mlčet o něm před nadřízenými v kolektivu, který by neměl 

dobré vztahy založené na vzájemné úctě a respektu?  

Uvedené rozhodnutí, které plukovník Valo učinil v rozporu s nařízením z Prahy, 

mu bylo zpětně schváleno jak ministrem obrany Dobrovským, tak i prezidentem Havlem. 

Z dnešního pohledu je možné říci, že se jednalo o  zbytečný krok, neboť irácká armáda 

chemické zbraně proti spojeneckým jednotkám v Kuvajtu nenasadila a činnost 

protichemické jednotky nebyla zapotřebí. To však v ten den na tom místě nikdo nemohl 

vědět. Z vojenského hlediska bylo Valovo rozhodnutí správné. Protichemická jednotka 

musí být na místě včas a poskytnout ochranu proti zbraním hromadného ničení, ke které je 

vycvičena. V tomto směru Valo a jeho podřízení jednali v souladu s tím, jak byli vycvičeni 

a co o nasazení  svých prostředků znali z předchozího výcviku a co stanovili příslušné 

předpisy. Navíc podle dohody mezi vládami Království Saúdské Arábie a ČSFR je 

v článku 5 uvedeno, že československá jednotka může působit  mimo území Saúdské 

Arábie a to je podmíněno článkem 4, kde je psáno, že to lze na základě společného 

rozhodnutí velitele Království Saúdské Arábie a velitele jednotky,72 takže rozhodnutí 

velení v Praze nemělo oporu ve Smlouvě a je ho možné hodnotit jako alibismus a 

nepochopení situace na bojišti. 

Celá jednotka prošla vývojem. Spousta lidí se na počátku neznala, přišli od různých 

útvarů. Jedinou organickou částí byla strážní rota složená z prostějovských průzkumníků. 

Na počátku proto také „byli lidi … byli takoví ty typický … ta komunistická éra,“ ale 

„jednání těch lidí pak tam se hrozně rychle změnilo.“ Narátor nespecifikoval, co přesně 

                                                 
72 Jaroslav Kmenta, Jan Valo, Peter Želinský, Pouštní horečka, str. 67, Želinský 1492, Praha 1997 
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znamená „ta komunistická éra“ v projevech kolegů, ale je zřejmé, že to nebylo míněno 

pozitivně, naopak nastal posun k lepšímu chování, který však nebyl na škodu plnění úkolů 

a byl podle něj jasně patrný. Také z druhé strany, ze strany velitelského sboru je hodnocení 

příslušníků kontingentu jen pozitivní „fantastický lidi,“ „oni byli dobří, perfektní kluci.“   

Postoj účastníků mise ke kontingentu se zřetelně projevuje v okamžiku, kdy 

dostanou dotaz na problémy spojené s misí. Nikdo z dotázaných žádný problém u jednotky 

neviděl. Někteří nedefinovali dokonce žádnou potíž. Dokonce ani ponorkovou nemoc, 

která by se dala očekávat. Ostatní, pokud už tedy něco reflektovali, hovořili o problémech 

způsobených vnějšími faktory, které zejména spojovali s působením politické 

reprezentace, aniž by jednotlivé osoby konkrétně jmenovali – s výjimkou ministra 

zahraničních věcí Dienstbiera, s nímž se někteří mohli setkat.  

Problémy se ostatně týkaly většinou mise jen okrajově a spíše vzdáleně. Jednalo se 

například o obchodní nemohoucnost československých představitelů, diplomatickou 

neohrabanost a peníze, které měla zaplatit za kontingent arabská strana československému 

státu a které se k jeho příslušníkům dostali až po intervenci velitele jednotky. S odstupem 

let se nad opožděným proplacením nerozčilovali, jen jim sloužila jako ukázka  toho 

negativního, co může být jen mimo „posvátný“ okruh jednotky. 

Proč si nestěžují? Tedy proč si nestěžují na nic spojeného s vnitřními stránkami 

průběhu mise? Nepamatují se na nic, co by bylo  možno vnímat jako negativní a 

„stěžovánísihodné“? Nebo je odpověď v nevěrohodnosti paměti, kdy to špatné zapoměli? 

V studii Naslouchat hlasům paměti, je citován Thomson, který uvádí: „subjektivita se stala 

klíčem nejenom k poznání významů historické zkušenosti, ale také k dešifrování vztahu 

mezi minulostí a přítomností, mezi pamětí a osobní identitou a mezi individuální a 

kolektivní pamětí.“73 Nestěžování si na nic z mise je tedy velice významným ukazatelem 

toho, že pro příslušníky protichemického praporu v Zálivu je účast v jednotce natolik 

důležitým a sebezhodnocujícím prvkem v jejich životě, že z jejich paměti „vymizelo“, 

nebo bylo vytěsněno, vše, co by mohlo být vnímáno jako špatné a jednotku, tedy i je 

samotné, díky jejich identifikaci se s ní, poškozující. Naproti tomu to, co přichází zvenčí 

může být vnímáno jako problém a je tedy zmíněno. Jevy jdoucí mimo jednotku již nejsou 

její součástí a nemohou tedy je a jejich těleso poškodit. 

 

 

                                                 
73 M.Vaněk, P. Mücke, H. Pelikánová, Naslouchat hlasům paměti, str. 73, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
Praha, 2007 
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4.4. Po misi  

 

O profesní zkušenosti, které příslušníci kontingentu v Zálivu získali, nebyl ze 

strany státu, vedení resortu obrany, nebo velení armády, zájem a nebyli nijak využity. 

Narátoři hovoří o tom, že se ve svém okolí setkali spíše se závistí, neboť většina jejich 

okolí se domnívala, že si účastí ve válce vydělali značné finanční obnosy, navíc v dolarech. 

Se závistí se setkali také ti příslušníci kontingentu, s nimiž hovořil pro svou práci Purdek.74 

Oni sami o výši výdělku nehovoří, s jedinou výjimkou, narátor ji však uvedl pouze 

proto, aby ukázal, s jak závistivými reakcemi se setkal a nakolik byli adekvátní výši zisku. 

Žádný další narátor otázku finančního přínosu neotevřel a nijak ji nekomentoval. Důvodem 

může být obava ze závistivé reakce, dále to, že o penězích se ve slušné společnosti nemluví 

a nebo to pro ně ve vztahu k misi nebylo to nejdůležitější – ať už vědomě, nebo nevědomě.  

Pokud sami účastníci hovoří o přínosu mise, vztahují ho pouze ke své osobě. 

Pomohl jim například v tom, že se snažili zavést nové metody do výcviku, aby byl 

realističtější, nebo se zlepšila jejich individuální schopnost se o sebe postarat. Jednalo se 

tedy o osobní přínos pro příslušníky kontingentu, ale pro armádu, nebo dokonce pro 

společnost z toho žádný užitek, ve smyslu uplatnění získaných poznatků a zkušeností, 

nebyl. 

Oni sami nevidí ve své účasti nic negativního. Vysvětlení bych viděl v tom, co jsem 

uvedl výše na téma jejich paměti. Při rozhovorech s veterány se neobjevilo ani téma 

„syndromu Zálivu“ o kterém pojednává ve své knize Kmenta a když už jsem se přímo 

zeptal, vzpomenul si jeden z účastníků, kterého jsem v této práci jinak nevyužil, na to, že 

měl opakovaně se objevující skvrny na těle, ale jeho interpretace byla taková, že to už je 

dávno a dneska mi nic není. Opravdu již uplynulo čtvrt století a zároveň jsme opět u jejich 

postoje k misi – nic negativního nebylo. 

Osudy účastníků mise, podle toho, co sdělili narátoři, se příliš zobecňovat nedají, 

neboť se jedná o individuální příběhy. Někteří z armády odešli hned po návratu, jiní 

pokračovali v kariéře v jiné oblasti v rámci resortu obrany, další z armády odešel a pak se 

do ní vrátil a účastnil se několika dalších misí na Balkáně. Velitel kontingentu dostal 

odměnu 500,- Kč a odešel do důchodu. Dostal ještě od ministra nabídku na funkci v rámci 

                                                 
74 „Já osobně jsem ve svém okolí pociťoval dost hodně závisti. Ne, nezáviděli mi, že jsme tam mohli skončit 
špatně. Že to bylo riziko a že se Záliv podepsal i na mém zdraví. Nemálo lidí závidělo, že jsme něco vydělali. 
A jiní se obávali, že bysme je mohli přeskočit v kariéře. Ne, nebylo to jako v těch amerických filmech, že by 
nás vítali jako hrdiny. Anebo aspoň nějakou dávkou uznání. Kdeže! Později jsem o tom raději ani 
nehovořil…“ Imrich Purdek,Pavol Vitko, Naši v Perzskom zálive, str. 73, MO SR, VHÚ, Bratislava, 2014 
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velitelství NATO pro operaci v bývalé Jugoslávii, což ale odmítl, neboť s akcí v tomto 

prostoru nesouhlasil.  

Neznám výzkum, který by se věnoval místu české účasti v I. válce v Zálivu 

v prostoru veřejného mínění české společnosti Je možné si poměrně přesně rekonstruovat 

postoj veteránů a pak se pustit na tenký led odhadů postoje veřejnosti. Pokud už to někoho 

zajímá, má povědomí o tom, že tento konflikt byl veden na základě platné rezoluce OSN a 

z pohledu mezinárodního práva je tedy jen těžko rozporovatelný. Počátek devadesátých let 

byl v Československu ve znamení důležitějších a významnějších událostí, než účast 

armádní jednotky v dalekém konfliktu – byly zde svobodné volby, transformace 

ekonomiky a počátky podnikání, česko – slovenské spory vedoucí až k rozpadu státu75, to 

vše překrylo  vzdálenou válku a náš podíl na ní, nehledě na to, že dobový tisk a odpovědní 

představitelé tehdy nehovořili o válečném nasazení, ale o humanitární misi. Dalším 

faktorem, který zde může působit je skutečnost, že česká armáda se podílela a i nyní se 

účastní celé řady zahraničních misí, které jsou v obecném povědomí čerstvější a mohou tak 

překrýt i tu první zahraniční misi po roce 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Např. v edici deníku Lidové noviny vyšla v roce 2008 Kronika českých zemí, kde v oddíle věnovaném 
letem 1990 a 1991 není československé účasti ve válce v Zálivu věnována žádná zmínka.  
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5. ZÁVĚR 

 

Práce nemohla podat „objektivní obraz“ příslušníků mise a všech aspektů mise 

samotné, stejně jako ne armády státu v době před a po listopadu 1989, ale může být jakousi 

exkurzí do průběhu mise, postojů, názorů, hodnocení, prožitků subjektivních, nebo i 

kolektivně sdílených vojáky, kteří se na kontingentu podíleli, o armádě jejíž byli součástí a 

válce, jíž se zúčastnili. Na závěr se snad můžeme zeptat, jaký obraz nám vyvstal a co na 

něm můžeme vidět. 

Srovnáním vojáků s ostatními profesními skupinami československé společnosti 

konce 80. let můžeme najít řadu shodných, ale také, díky unikátnosti a odlišnsti armády, i 

specifických prvků. 

Vojáci nebyli jediní, kdo si svou prací vydělával na „chléb vezdejší“, ale oproti 

většině ostatních profesí byli lépe finančně zabezpečeni, dostávali přednostně byty a měli 

další sociální výhody,76 tyto přednosti však  byly vyváženy pracovním nasazením, tedy 

mírou časové náročnosti jejich profese. Další nevýhodou bylo oproti ostatním profesím 

také časté stěhování, které zejména znevýhodňovalo jejich životní partnery v budování 

vlastní kariéry. To mělo mimo jiné za následek horší možnost vybudování si vazeb do 

civilního prostředí, k čemuž nepomohla ani výstavba vojenských bytů v rámci 

posádkových měst, kde tak vznikla „vojenská ghetta“. 

Když se podíváme na působení KSČ a jejích orgánů na ČSLA, na uplatnění politiky 

KSČ v daném období na armádní těleso, je zřejmé, že si komunisté uvědomovali nutnost 

zajištění si tento mocenský pilíř a jejich snaha se aspoň navenek jevila jako úspěšná, jak 

dokazuje hodnocení o „rudé“ armádě Condoleeze Riceové. Při bližším pohledu se nám 

otevře  celá paleta postojů a názorů, které kopírují postoje a názory zbytku společnosti. 

Vždy zde je na místě otázka, nakolik je dnešní vyjádření narátorů ovlivněno dnešním 

obecným  společenským postojem k době před rokem 1989 a nakolik skutečně odráží 

jejich tehdejší názory, ale  vzhledem k tomu, že  se lidé, s nimiž jsem hovořil vyjadřovali 

otevřeně a byli schopní zhodnotit a pojmenovat i pozitiva té doby, bral bych jejich 

vyjádření jako autentické. Jejich dnešní vyjádření potvrzují také jejich  postoje k vojákům 

armád NATO, které potkávali ve válce v Zálivu a s nimiž bez problémů spolupracovali.   

Vojáci se, a je to dáno základem jejich profese, kdy přísahají položit životy za svou 

zem, se ztotožňují s určitým étosem, vojenskou ctí, stavovskou hrdostí a to zde zůstává, ať 

                                                 
76 viz Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, Příběhy (ne)obyčejných profesí, studie Jiřího Hlaváčka, Copak je to za 
vojáka…, Karolinum, Praha 2014 
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už je režim takový, či onaký. Příslušníci ozbrojených sil československého státu byli 

považování za jednu z nejlépe vycvičených armád zemí Varšavské smlouvy a této pověsti 

dostáli plněním úkolů v misi na území Saudské Arábie a Kuvajtu beze zbytku.  

Do takového rámce vsazení vojáci snad mohou korigovat v české společnosti 

zakořeněný negativní pohled na vlastní armádu a zároveň nám dávají důvod moci být hrdí 

na to, co při službě demokracii dokázali lidé, vycvičení v totalitě. 

V metodologické části jsem nastínil hypotézu, kterou jsem si touto prací rád chtěl 

ověřit, totiž, že příslušníci armády, byli stále začleněni natolik do československé 

společnosti, že i přes jistou odtrženost vojenského a civilního prostředí, lze v jejich řadách 

najít postoje, názory, vzorce chování a jednání, typické pro společnost té doby. I zde se 

nacházely skupiny osob, které věřily režimní propagandě a možná byly i ochotni „přísahat 

na Poučení z krizového vývoje“ a vyznávaly víru v lepší zítřky. Dále zde byla ona „mlčící 

většina“ uznávající realitu jako neměnnou proměnou a v podstatě ani nevnímali, co jim 

bylo z vrchu předkládáno a vykládáno, neboť je to nezajímalo, změnit to nemohli a chtěli 

tedy jen žít své životy, brali si ze stávajícího zřízení to, co považovali za výhodné. Třetí 

skupina byli lidé, kteří s režimem nesouhlasili a uvědomovali si jeho chybné základy, 

konstrukci a pokřivenost celé té stavby, ale veřejně proti němu nevystupovali. Skupina 

jedinců, která v civilním životě aktivně vystupovala proti režimu byla nevelká a v armádě 

se v podstatě nenacházela, i když i v ČSLA se nalézali vojáci, kteří s nimi sympatizovali. 

Sám fakt, že armáda proti občanům ČSSR na konci roku 1989 nezasáhla a to i přes 

nápady některých jednotlivců v tomto směru něco podniknout, dokládá, že vojáci byli se 

společností spojeni a nežili ve vzduchoprázdnu komunistických hesel a pouček. 

Samozřejmě, je zde na místě zmínit tradiční nezasahování armády do domácích poměrů a 

také neochotu, či neschopnost vedení KSČ armádu v rozhodující okamžik použít. 

Ve vztahu k tématu mé práce pak mou hypotézu potvrzuje úspěšná spolupráce lidí, 

kteří do té doby největší část svého profesního života strávili v řadách jedné z armád 

Varšavské smlouvy, s příslušníky armád NATO, kteří jim dlouhá léta byli představováni 

jako zločinci, chystající se napadnout jejich domovy. Svou schopností každodenně 

spolupracovat s příslušníky armád arabských zemí a států NATO prokázali, že ideové 

působení, kterému byli po většinu svého života vystaveni a které jim mělo tyto vojáky 

představit jako zlé agresory bylo zřejmě vyhozeným časem a promrhanými prostředky. 

Vojáci se zachovali jako většina obyvatel Československa. Školení absolvovali, ale mysleli 

si své a prokázali to právě kooperací s ostatními spojeneckými armádami.  
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Pokud se podíváme na výpovědi jednotlivých narátorů, zjistíme, že obsahují ony 

komponenty společenských postojů, které jsem v hypotéze nastínil. Je tedy zřejmé, že 

armáda odrážela československou společnost v celé její složitosti obrazu posledních dvou 

desetiletí vlády jedné strany. 

Stejně jako je obtížné kvantifikovat kolik občanů konkrétně a přesně zastávalo 

určitý typ názoru na režim a způsob žití v něm, tak stejně je to samozřejmě také 

nezjistitelné v prostředí ozbrojených složek. Výzkumy veřejného mínění, nebo seriozní 

sociologické studie na takové téma se v té době nějak neprováděli a domnívám se, že 

zpětný pohled je vždy zkreslen skutečností, že v obecném společenském konsenzuje již je 

víceméně jasné, kdo byl tím dobrým a kdo tím zlým a jen málokdo chce být dobrovolně 

vnímán jako ten špatný a upřímně se přihlásí ke svým postojům, které by dnes mohli být 

obecně vnímány negativně. 

Právě při rozhovorech s narátory se oni sami hlásili při popisování své minulosti 

k postojům, které v současném vnímání jsou brány právě jako ty, na které již nejsou jejich 

nositelé hrdí a často se k nim nehlásí, nebo si je omlouvají. Právě díky otevřenosti a 

upřímnosti narátorů můžu (snad) brát obraz, který vykreslili svými výpověďmi jako 

relevantní a potvrzující mou hypotézu. 

Práce tak vnesla určitý vhled do oblasti, která je na jednu stranu z pohledu zájmu o 

„military“ pro celou řadu lidí atraktivní, ale zároveň, na druhou stranu, nepočítáme li 

Kmentův spíše novinářský pokus a na Slovensku, dnes v zahraničí, vydaný sumarizující a 

pozitivistický historický článek a kniha, v našem prostředí je to látka nezpracovaná a tím je 

snad vyjádřeno, jak se nachází mimo obecný zájem.  

Možná by to bylo dalším zajímavým námětem pro historickou vědu, podívat se na 

postoje a názory žen na činnost svých mužů, přátel a synů v uniformě. Snad je to i úkol pro 

orální historii, vzhledem k její tradici vědy, navazující často na aktivistické a feministické 

kořeny. Další skupinou osob, která by mohla být k problematice mise v Zálivu vytěžena 

jsou politici té doby a představitelé nejvyššího vojenského velení státu z té doby. Obě 

skupiny mohou poskytnout náhled do zákulisí rozhodovacích procesůl a zodpovědět na 

otázku, jaký význam pro mezinárodní postavení  státu tehdejší účast v misi měla. 

Přítomnost československých důstojníků v zahraničních misích v předlistopadové 

éře na své detailní zpracování zatím čeká a je jedním ze zajímavých témat, kterým by se 

bylo možné věnovat. Spolu s diplomaty, pracovníky zahraničního obchodu, nebo námořní 

plavby, to byly paradoxně také vojáci, kteří měli, ač v malém množství, možnost poznat 

dlouhodobě život v zahraničí.  Této otázky jsem se dotkl pouze okrajově při rozhovorech 
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s panem Valem a Polívkou, kteří  na takových místech pracovali a i když je k dispozici 

práce Lenky Krátké  o pracovnících podniku zahraničního obchodu v předlistopadové 

době, téma vojáků socialistického státu pobývajících dlouhodobě v zahraničí zatím 

zpracováno nebylo. 

Vedle detailního archivního průzkumu čeká oblast působení československé 

jednotky v Zálivu také na své zpracování mediální odraz mise v českých sdělovacích 

prostředcích.  V průběhu této práce jsem na tuto problematiku narazil jen okrajově ve 

chvíli, kdy narátoři vzpomínali na to, že jejich mise byla zpočátku prezentována jako 

humanistická akce na pomoc civilnímu obyvatelstvu v zázemí a oni se přitom ocitli v první 

linii v sestavě brigád Saúdské Arábie. Zmapovat mediální produkci a zdůvodnit, proč bylo 

nasazení v Zálivu prezentováno právě tímto způsobem čeká na hlubší analýzu a je to další 

z možných směrů bádání. 

V tomto kontextu je práce novou a tím tedy i přínosnou, zároveň  se na události          

1. mise českých vojáků po roce 1989 snaží podívat v širším kontextu nejen historických 

událostí v oblasti Perského zálivu, ale také přináší kontext lidí, kteří jako příslušníci 

armády státu, ještě nedávno totalitního, se podíleli na aktivitách v koalici s jednotkami, 

proti nimž byli ještě před krátkým časem připravováni bojovat. Vedle toho je zde pohled 

na misi ze strany jejich účastníků ze všech jednotlivých vrstev jednotky – od velení po 

řadové příslušníky. Rozpětí narátorů ve struktuře jednotky dává práci i přes malý počet 

narátorů dobrý základ pro popis působení jednotky a obrazu života jejich příslušníků. A 

pomineme li míru rozdílnosti formy komunikace, pohled všech je v zásadě stejný. 
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