




Naši v Perzskom zálive



Vydal: Komunikačný odbor Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
 v spolupráci s Vojenským historickým ústavom. © Bratislava, 2014
Autori: © Dr. Imrich Purdek, Vojenský historický ústav,
 © PhDr. Pavol Vitko, Komunikačný odbor MO SR
Autori fotografií: Pavol Vitko, archív Komunikačného odboru MO SR
 súkromné archívy účastníkov operácií Púštny štít a Púštna búrka



Naši 
v Perzskom zálive

Slovenskí a českí vojaci 
v operáciách Púštny štít a Púštna búrka

1990 – 1991

Imrich Purdek, Pavol Vitko



Ňż†· Ş Đ»®¦µ±ł ¦?´·Ş»
Í´±Ş»˛µ3 ż  ±°»®?˝·?˝¸ Đ&†¬˛§ †¬3¬ ż Đ&†¬˛ż ľ&®µż ďççđ Š ďççď

Ę§Ľż´ć  
Ş °±´«°®?˝·  Ę±¶»˛µ#ł ¸·¬±®·˝µ#ł &¬żŞ±łň w Ţ®ż¬·´żŞżô îđďě

ß«¬±®·ć Ü®ň ×ł®·˝¸ Đ«®Ľ»µô Ę±¶»˛µ# ¸·¬±®·˝µ# &¬żŞ

Ć±Ľ°±Ş»Ľ˛# ®»Ľżµ¬±® ż  Đ¸Ü®ň ĐżŞ±´ Ę·¬µ±
Î»˝»˛¦»˛¬·ć

 Öżµ«ľ Ó»·˛»®
Öż¦§µ±Ş? &°®żŞż ż  Óą®ň Ó·´»˛ż Í´»¦?µ±Ş?

  
 Đ&†¬˛ż ľ&®µż 

×ÍŢŇć çéčóčđóčçîęďóěěóě»ó×ÍŢŇć çéčóčđóčçëîíóíěóě



Obsah

Predhovor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11

Slováci a Česi vo vojne v Perzskom zálive
– analýza očami vojenského historika (Dr . Imrich Purdek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
1 . Príčiny vzniku vojnového konfliktu v Perzskom zálive  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Operácia Púštny štít
Situácia v Perzskom zálive 9. augusta 1990 k 12,00 hod.

2 . Vytvorenie a príprava špeciálnej protichemickej jednotky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 
Organizačná štruktúra a zloženie jednotky
Špeciálna chemická, zdravotnícka technika a materiál

3 . Československá jednotka súčasťou koaličných síl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Česi a Slováci do Perzského zálivu 
Protichemická jednotka v Saudskej Arábii
Česi a Slováci v príprave na operáciu Púštna búrka

4 . Bojová činnosť spojencov a súčinnosť čs . vojakov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Koaličné sily v operácii Púštna búrka
Česi a Slováci v bojovom nasadení
Československá protichemická jednotka v pozemnej operácii 

5 . Činnosť spojencov a čs . vojakov po oslobodení Kuvajtu do leta 1991  .  .  .  .  .  .  .  . 49 
Česi a Slováci po vojne v Perzskom zálive 
Protichemický prápor späť do vlasti 

Spomienky víťazov vojny (PhDr . Pavol Vitko)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

Chronológia udalostí v Perzskom zálive v rokoch 1990 – 1991  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165

Záver alebo pár viet o (ne)zabúdaní  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171

Prílohy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173

Literatúra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184





Poďakovanie
Autori ďakujú všetkým spolupracovníkom a kolegom  

za ich pomoc pri zostavovaní tejto knihy. Rovnako ďakujú účastníkom 
operácií Púštny štít a Púštna búrka, ktorí im venovali svoj čas  

a svoje spomienky, a ktorí do tejto publikácie poskytli  
autentický obrazový materiál zo svojich archívov.





11

Predhovor

V roku 1990 a 1991 Slováci a Česi ukázali svetu, kam chcú po zániku železnej 
opony patriť. Československý protichemický prápor sa stal súčasťou koalície 
štátov, ktorá v operáciách Púštny štít a Púštna Búrka porazila diktátora Saddá-
ma Husajna. Kniha „Naši v Perzskom Zálive – Slovenskí a českí vojaci v operá-
ciách Púštny štít a Púštna búrka“ je spomienkou na tých Slovákov a Čechov, 
ktorí urobili dobré meno bývalej Česko-Slovenskej federácii a jej armáde. Má 
ambíciu doplniť a obohatiť vojenské dejiny spoločného štátu v uvedenom ob-
dobí a má znamenať prejav úcty tým, ktorí ich vytvárali. 

V publikácii prinášame najskôr vojensko-historickú analýzu situácie a sa-
motných operácií. V ďalšej kapitole publikujeme spomienky slovenských 
a českých víťazov vojny. Pravdaže, svoje strany by si zaslúžil každý zo sko-
ro 200 našich vojakov. Snažili sme sa však, aby miesto v tejto kapitole našli 
tak dôstojníci, ako aj ich podriadení. Od veliteľa práporu, cez chemikov 
– prieskumníkov, až po kuchára či vodiča. Účastníkom vojny v Zálive zároveň 
ďakujeme za poskytnutie fotografií, ktorými sme ilustrovali ich spomienky, 
ako aj historickú časť publikácie.

 Autori





Slováci a Česi vo vojne 
v Perzskom zálive

Imrich Purdek
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Slovenskí a českí vojaci v operáciách Púštny štít a Púštna búrka 1990 – 1991

1. Príčiny vzniku vojnového 
konfliktu v Perzskom zálive

V roku 1980 po dlhodobých sporoch o kontrolu hraničnej vodnej cesty Šat 
Al-Aráb napadol Irak Irán s predpokladaným cieľom, že krajinu, ktorá je osla-
bená islamskou revolúciou, ľahko porazí a privlastní si sporné územie okolo 
rieky, ako aj iránsku provinciu Chuzistán, kde žije arabská menšina s počtom 
asi tri milióny. Na tomto území sa nachádzajú veľké náleziská ropy. 

Iracko-iránska vojna trvala do roku 1988 a priniesla obrovské materiálne 
straty na oboch stranách. Saddám Husajn v tomto konflikte použil aj chemic-
ké zbrane, a to aj proti domácim nespokojným Kurdom.

Iracko-iránska vojna trvajúca takmer deväť rokov finančne vyčerpala Sad-
dáma Husajna a jeho diktátorský režim. Zahraničný dlh Iraku voči Kuvajtu 
bol vo výške 15 miliárd dolárov a taktiež dlhoval 15 miliárd dolárov Saudskej 
Arábii. Pretože mu ďalšie pôžičky neumožnili, vydal sa cestou nátlaku predo-
všetkým na Kuvajt. Obvinil Kuvajt a Spojené arabské emiráty, že prekračujú 
kvótu na ťažbu ropy, ktorú stanovila Organizácia krajín vyvážajúcich ropu 
(OPEC), čím znižujú jej cenu a tak oberajú Irak o peniaze. Irak nikdy neuznal 
Britmi určené hranice, ktoré ustanovili Kuvajt ako samostatný štát. Vyhlaso-
val, že sporné pohraničné územie s bohatými zdrojmi ropy patria Iraku a sa-
motné územie Kuvajtu je historicky jeho 19. provincia. V dokumentoch Ge-
nerálneho štábu Československej armády (ČSA), v ktorých je hodnotený stav 
a perspektívy vývoja v Perzskom zálive v danom období, sa konštatovalo, že 
práve takto sa snažil Irak na čele s prezidentom S. Husajnom budovať na Blíz-
kom a Strednom východe svoje mocenské pozície. Ďalej sa uvádza, že k bu-
dovaniu týchto mocenských zámerov mu pomohlo aj to, že iracko-kuvajtské 
vzťahy pre USA v lete 1990 neboli v tejto oblasti v centre záujmu, pretože ich 
zahraničná politika sa už viac rokov zaoberala islamskou revolúciou v Iráne. 
Irak sa vtedy javil ako vhodná protiváha fundamentalistov. Keď začala irac-
ko-iránska vojna, USA (ale aj veľa ďalších štátov vrátane Francúzska a ZSSR) 
Saddáma Husajna fakticky podporovali dodávkami zbraní, vrátane informácií 
CIA o pohyboch iránskej armády. Po nejasných vyjadreniach západných dip-
lomatov sa Saddám Husajn odhodlal k vojenskej agresii.

V skorých ranných hodinách 2. augusta 1990 asi 100-tisíc irackých vojakov 
vpadlo do Kuvajtu a po bojoch s malou armádou bohatého ropného štátu 
túto rýchlo porazilo a okupovalo ho v ohybe Perzského zálivu, aby dostali 
pod kontrolu jeho ropné polia. Ešte v ten istý deň obsadili hlavné mesto Ku-
vajt City a prakticky celú krajinu. Generálny štáb ČSA v dokumentoch, ktoré 
poukazovali na súčasný stav a perspektívy ďalšieho vývoja v Perzskom záli-
ve, tiež konštatoval, že Irak túto intervenciu zdôvodňoval žiadosťou mladých 
kuvajtských revolucionárov, ktorí údajne zvrhli kuvajtskú vládu. Okamžite 
zareagovala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) 
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a prijala rezolúciu č. 660, ktorou Iracký vpád odsúdila a vyzvala Irak na okam-
žité a bezpodmienečné stiahnutie všetkých vojsk z Kuvajtu. Zároveň vyhlásila 
proti nemu obchodné embargo a USA okamžite vyslali námornú flotilu do 
oblasti Perzského zálivu. 

V hodnotení Generálneho štábu ČSA súčasného stavu a perspektívy ďalšie-
ho vývoja v Perzskom zálive bolo taktiež poukázané, že sankcie vyhlásené BR 
OSN Irak nepovažoval za vážnu prekážku na realizáciu vlastných cieľov a bol 
presvedčený, že tieto obmedzenia budú mať len dočasné trvanie. V ďalšom 
období, prostredníctvom dosadenej vlády a ozbrojených síl, chce Saddám 
Husajn zosilniť nátlak na ostatné štáty Perzského zálivu. Pod hrozbou podob-
nej agresie, ako to urobil voči Kuvajtu, má za cieľ perspektívne ovplyvňovať 
nielen medzinárodné ceny a ťažobné kvóty v rámci OPEC-u, ale tiež získať stá-
lu finančnú podporu od krajín Perzského zálivu. Očakáva, že sa ďalej prehĺbi 
nejednota arabských krajín a postupne niektoré z nich budú styky s Irakom 
normalizovať. 

Saddám Husajn odmietol návrhy predstaviteľov troch arabských štátov 
(Jordánskeho kráľa Husajna, egyptského prezidenta Mubaraka a kráľa Fahda 
zo Saudskej Arábie) a tak sa deň po jeho agresii (3. augusta) otvorila cesta, 
aby Saudská Arábia súhlasila s umiestnením cudzích vojenských jednotiek na 
svojom území. 

Zbrojný sklad irackej armády v Kuvajte ostal po porážke vojsk Saddáma Husajna plný munície.
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Operácia Púštny štít

6. augusta 1990 Saudská Arábia oficiálne požiadala USA, aby jej ozbrojené 
sily vstúpili na jej územie s cieľom obrany proti agresii Iraku. V ten istý deň 
odleteli prvé americké letecké sily na Blízky východ a tak sa začala operácia 
Púštny štít, ktorej cieľom bolo zabrániť Iraku v ďalšej jeho expanzii. V tomto 
čase, v tejto zložitej situácii na Strednom východe nebolo jasné, či zvíťazí dip-
lomatické alebo vojenské riešenie danej krízy. Operácia Púštny štít trvala od 7. 
augusta 1990, od začiatku rozmiestňovania vojenských jednotiek USA a spo-
jeneckých krajín v Perzskom zálive vrátane československého špeciálneho 
protichemického práporu, do 16. januára 1991, deň pred začiatkom operácie 
Púštna búrka. 

Obsadením Kuvajtu si tak Irak 8. augusta 1990 túto malú krajinu pripojil 
k svojmu územiu a vyhlásil ju za svoju provinciu. V tento deň sa začali v Saud-
skej Arábii a okolitých štátoch rozmiestňovať jednotky USA, ako aj jednotky 
ďalších krajín. (K 16. januáru 1991, deň pred operáciou Púštna búrka bolo 
rozmiestnených v Saudskej Arábii a okolitých štátov okolo 690-tisíc vojakov 
USA a spojencov z ďalších 27 krajín). Následne však 9. augusta 1990 BR OSN 
schválila rezolúciu č. 662, ktorá označila anexiu Kuvajtu Irakom za neplatnú 
a opäť vyzvala Irak, aby stiahol svoje vojská a opustil obsadené územie. Irak 
však neakceptoval uvedenú výzvu bezpečnostnej rady a zároveň pohrozil, že 
ak proti nemu zaútočia jednotky USA alebo Izraela použije chemické zbrane. 

Situácia v Perzskom zálive 
9. augusta 1990 k 12,00 hod.

Podľa analýzy operačnej správy Generálneho štábu ČSA situácia v Perzskom 
zálive 9. augusta 1990 deň po obsadení Kuvajtu vojskami Iraku bola k 12,00 
h. taká, že nebola vedená žiadna bojová činnosť a iracké jednotky boli roz-
miestnené pozdĺž hraníc so Saudskou Arábiou a zároveň posilňovali svoje 
zoskupenia v Kuvajte. Súčasťou tejto analýzy je v prílohe aj nakreslená mapa 

– Situácia v Perzskom zálive 9. 8. ku 12,00 h. (Kópia archívneho dokumentu 
je v prílohe č. 1).

Predpokladalo sa, že Irak presunie ďalších 300 bojových tankov. Na letis-
kách sa pripravovali iracké lietadlá na bojové použitie a operačné taktické 
rakety boli vyvádzané do palebných postavení. Z celej doterajšej činnosti 
irackých vojsk bolo zrejmé, čo aj vyhlasoval Saddám Husajn, že v prípade kon-
fliktu Irak použije chemické zbrane. 

Okamžite boli ozbrojené sily Saudskej Arábie uvedené do plnej bojovej 
pohotovosti a postupne zaujali priestory v blízkosti štátnej hranice s Irakom. 
Zabezpečovali prieskum a riadenie letovej prevádzky vlastnými, ale aj 5 lie-
tadlami typu E-3A posilnenými systémom AWACS. 
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USA naďalej pokračovali v prísune bojovej sily na posilňovanie svojho zo-
skupenia v oblasti Perzského zálivu. 

V danom čase sa v priestore Perzského zálivu nachádzalo vojenské námor-
níctvo. Celkovo v Perzskom zálive, Ománskom zálive a Arabskom mori pôso-
bili 2 lietadlové lode so 160 – 180 bojovými lietadlami na palube a 19 ďalších 
vojnových plavidiel. Na letisku v Saudskej Arábii pokračovali prísuny lietadiel 
F-15 od 1. tslk (taktické stíhacie letecké krídlo) – celkom 72 lietadiel a jedno-
tiek pozemného vojska v zložení 18. vvz (vzdušný výsadkový zbor) 82. vvd 
(vzdušná výsadková divízia) v sile asi 4 000 osôb. 

Predpokladalo sa, že v priestore môže pôsobiť 26 lietadiel F-111, ktoré boli 
na leteckej základni v Turecku. Do Stredozemného mora vplávala lietadlová 
loď SARATOGA a výsadková loď INCHON. (Poznámka: podľa polohy, v ktorej 
sa v danom čase nachádzali, do Stredozemného mora by boli priplávali naj-
skôr 15. 8.).

Analýza Generálneho štábu ČSA uvádzala, že okrem USA sa na blokáde 
v Perzskom zálive môže zúčastniť Veľká Británia, ktorej 2 fregaty sa nachádza-
li v uvedenom priestore a súčasne prisúvali ďalšie 2 vojnové plavidlá. Taktiež 
sa mali do Saudskej Arábie presunúť i niektoré jednotky rýchleho nasadenia, 
pravdepodobne išlo o 3. brigádu námornej pechoty s počtom asi 3 000 osôb. 
Ďalším štátom bolo Francúzsko, ktoré v tom čase malo v Perzskom zálive 
2 vojnové plavidlá. Vojenské námorníctvo ZSSR malo v tejto krízovej oblasti 
2 vojnové plavidlá. 

O situácii v Perzskom zálive analýza uvádza, že vo vzťahu k irackej agresii sa 
i naďalej bude prejavovať nejednotnosť v arabskom svete, čo vyhovovalo Sad-
dámovi Husajnovi. Jeho postoj v podstate podporovala Líbya a Organizácia 
pre oslobodenie Palestíny. Diametrálne odlišný postoj zaujímali Egypt, Sýria, 
Alžírsko a štáty usilujúce sa o spoluprácu v Perzskom zálive. 

Vzniknutá situácia bola politicky výhodná pre Izrael, lebo svojimi ozbroje-
nými silami by mohol pôsobiť proti cieľom na území Iraku a to najmä proti 
továrňam na výrobu a skladovanie chemických zbraní. Vzhľadom na vývoj 
situácie by prípadný ozbrojený útok Izraela proti Iraku bol politicky nevý-
hodný, pretože by došlo k narušeniu jednoty arabského sveta. 

V prípade, že by Irak zaútočil proti Saudskej Arábii, mohli USA na základe 
plánu prijatého prezidentom Bushom začať námornú blokádu arabských prí-
stavov, plavidiel a prekladísk ropy. Taktiež mohli silami vojenského letectva, 
ktoré boli prisunuté do tejto oblasti, udrieť na administratívne, ekonomické 
a hospodárske centrá na území Iraku a na hlavné zoskupenie ozbrojených 
síl. Taktiež sa pre jednotky predurčené na vedenie špeciálnych operácií plá-
novali diverzné a sabotážne akcie na destabilizáciu irackého režimu vrátane 
pokusov na likvidáciu hlavy štátu Saddáma Husajna. Následné zvyšovanie prí-
pravy na vojenský zásah predpokladalo prisunúť do tejto oblasti ďalšie sily 
zo zostavy 18. vvz (vzdušný výsadkový zbor – 101. vvd a 24. md). Na prísun 
uvedených síl bolo potrebných 15 – 16 dní. Bola spracovaná kalkulácia pre-
pravných možností. 

Kalkulácia prepravných možností vojsk pre rýchle nasadenie USA na 
Stredný východ: 
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a) Letecká preprava 82. vvd a 101. ad do Saudskej Arábie: 
– 82. vvd (8 000 osôb, 8 800 ton materiálu) je potrebné na prepravu 560 – 600 
letových vzletov lietadiel C-141 a C-5. Vzdialenosť 10 – 111 000 km. Pri využití 
súčasnej kapacity veliteľstva dopravného letectva 300 lietadiel je potrebné 
na prepravu divízie 4 dni;

– 101. ad po ukončení prepravy 82. vvd (16 000 osôb, 13 800 ton materiálu) 
je potrebné na prepravu 1 100 letových vzletov C-141 a C145 na vzdialenosť 
10 – 11 000 km. Pri využití rovnakej kapacity 300 lietadiel je potrebné na 
prepravu 7 – 8 dní.
b) Námorná preprava 24. md do Turecka:

– 24. md (24 000 osôb, 23 000 ton materiálu) pri použití 4 najmodernejších 
dopravných plavidiel triedy T-AKR (k dispozícii je 6 ks) potrebuje divízia na 
prepravu s nakladaním a vykladaním 12 dní. Na eventuálnu plavbu do Perz-
ského zálivu je potrebné kalkulovať s 3 – 4 dňami.

Na záver je možné uviesť, že na základe analýzy a vyčísleného predpoklada-
ného vojenského zoskupenia síl a prostriedkov v oblasti Perzského zálivu zo 
strany Iraku bolo možné očakávať upevnenie dosiahnutého priestoru, udr-
žanie dosiahnutého stavu s vyčkávaním zmeny postoja ostatných arabských 
štátov a reakciu USA. 

Veľký počet štátov sveta a predstavitelia medzinárodných organizácií naďa-
lej vyvíjali rozsiahlu diplomatickú politiku na mierové riešenie krízovej situ-
ácie. Všetky tieto rôzne návrhy a pokusy, ktoré jednoznačne podporovala aj 
zahraničná politika ČSFR, vzhľadom na tvrdý postoj najvyššieho predstavite-
ľa Iraku Saddáma Husajna stroskotali. 

Aj napriek tomu, že BR OSN prijala celkovo 12 rezolúcií na zabezpečenie 
obnovenia nezávislosti Kuvajtu, Irak pokračoval v jeho okupácii. Vzhľadom 
na neochotu Iraku dobrovoľne odísť z Kuvajtu schválila BR OSN v novembri 
1990 rezolúciu č. 674, ktorá zmocňovala členské štáty spolupracujúce s vlá-
dou Kuvajtu použiť všetky prostriedky na podporu, ak Irak do 15. januára 
1991 neopustí okupovaný Kuvajt.
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2. Vytvorenie a príprava 
československej špeciálnej 

protichemickej jednotky
Po napadnutí Kuvajtu Irakom na začiatku augusta 1990 a jeho následnej anexii 
sa Československo jednoznačne postavilo na stranu protiirackej koalície. 

Saudskoarabská armáda v tom čase nedisponovala významnejším chemic-
kým vojskom a preto dala prednosť ponuke ČSFR pred ponukou niektorých 
ďalších európskych štátov. Na základe vyhlásenia prezidenta ČSFR z 23. sep-
tembra 1990 v rámci humanitárnej pomoci bol 
pripravený návrh na vyslanie špeciálnej proti-
chemickej jednotky do oblasti Perzského zálivu 
na jej nasadenie v rámci mnohonárodných síl 
pod vedením USA, ktorých cieľom bolo oslobo-
diť Kuvajt. Tento návrh na vyslanie špeciálnej 
protichemickej jednotky vytvorenej z radov 
dobrovoľníkov Čechov a Slovákov, príslušníkov 
Československej armády bol predložený Fede-
rálnemu zhromaždeniu Českej a Slovenskej Fe-
deratívnej Republiky (FZ ČSFR), ktoré 23. sep-
tembra 1990 vyslovilo súhlas. 

Organizačná štruktúra a zloženie jednotky
Pomoc ČSFR na strane spojencov spočívala vo vytvorení malého, ale dob-
re pripraveného samostatného špeciálneho protichemického práporu. 
Jeho predurčením bolo predovšetkým zabezpečovať chemický a radiačný 
prieskum, zisťovanie prítomnosti chemických otravných látok, kontrola rá-
dioaktívneho zamorenia, likvidácia následkov chemického útoku, poprípade 
prvá zdravotnícka pomoc zasiahnutým. 

Podľa spracovaných Tabuliek číslo 949 540, „Samostatní speciální proti-
chemický prapor. I. Organizace; II. Plánované počty osob; III. Složení a počty; 
IV. Materiál a výstroj; V. Přehled kódů funkčních platů“ sa na tento účel vytvá-
rala aj organizačná štruktúra a zloženie jednotky, ktoré malo byť nasledovné:

• veliteľstvo a štáb
• jednotky: 3 (1., 2. a 3.) chemické odriady
 1 zdravotnícky odriad

• zabezpečovacie jednotky: rota tylového a technického zabezpečenia 
 strážna rota
 spojovacia čata

Nácvik dekontaminácie odevov OPCH 70 
(odev protichemický).
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• skupina učiteľov protichemického zabezpečenia a chemického materiál-
ne technického zabezpečenia. (Podľa zápisníku, zpráv, rozkazů a hlášení 
na s. 7, bola tzv. vznesená požiadavka – žiadosť Saudskej Arábie začať vý-
učbu protichemickej prípravy. V uvedenom hlásení pod por. č. 78 na s. 7, 
deň 25. 1. 20,00 – 20,25, je text v bode 2) Saudská Arábia chce aj za týchto 
podmienok začať výučbu protichemickej prípravy. Čs. strana potvrdila 
schopnosť začatia výučby a na základe správy č. 129 a č. 130 z 22. 1. 1991 
prisľúbila 7 chemikov-inštruktorov a ich pripravenosť učiť so súčasným 
vybavením. Predpoklad – aspoň 3 z nich majú znalosť anglického jazyka. 
Predložená bola aj požiadavka, aby boli 2 tlmočníci – arabista a 1 tlmoč-
ník anglického jazyka. Za daných podmienok nie je vylúčený ich výjazd 
do poľných podmienok). 

Začiatkom septembra 1990 v súlade so schváleným Plánom prípravy jed-
notky OPZHN (pomoc OSN) začala príprava jednotky ochrany proti zbra-
niam hromadného ničenia (OPZHN) pre pomoc silám OSN na Strednom vý-
chode (pôvodný názov jednotky), ktorá sa uskutočnila v dvoch etapách:
1. etapa – do lehoty prijatia požiadavky Ministerstva zahraničných vecí ČSFR 
sa jej príprava zameriavala na výber a prípravu osôb, techniky a materiálu. 

Na zabezpečenie splnenia úloh tejto etapy bolo začiatkom septembra 1990 
vydané nariadenie na prípravu jednotky veliteľovi Západného vojenského 
okruhu (ZVO) a správam Federálneho Ministerstva obrany ČSFR. Súčasne sa 
uskutočňoval výber osôb z dobrovoľníkov z radov vojakov z povolania a voja-
kov základnej služby. Veliteľstvo ZVO v súčinnosti s Tankovou a automobilo-
vou správou FMO vypracovalo organizačné zabezpečenie prípravy vodičov 
techniky. V termíne od 4. do 12. septembra 1990 sa vykonával výber a pred-
bežná príprava techniky a materiálu a následne od 11. do 20. septembra 1990 
predurčení vojaci absolvovali kurz obslúh laboratórií AL-1.
2. etapa – do doby prijatia úlohy sa realizovalo sústredenie jednotky a jej 
organizačné a bojové stmelenie. 

(Plán prípravy jednotky OPZHN (pomoc OSN), kópia archívneho doku-
mentu je v prílohe č. 2. VÚA-VHA Praha). 

Začiatkom októbra 
1990 protichemická 
jednotka prešla do 
podriadenosti náčel-
níka Správy zahranič-
ných vzťahov GŠ. Sú-
časne sa začal stme-
ľovací výcvik, sústre-
ďovanie vybranej 
techniky a materiálu. 
Skupiny dobrovoľní-
kov podľa odborností 
boli sústredené v po-
sádkach Liberec, Hostivice, Horní Počáply, Slaný a Prostějov, kde sa uskutoč-
nila záverečná stmeľovacia príprava. Jej cieľom bolo pripraviť osoby, materiál 

Dekontaminačné vozidlo ARS 12M pripravené na presun aj s prívesom 
MZ 82 z dekontaminačnej linky Linka 82.
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a techniku na plnenie úloh podľa 
ich predurčenia v náročných púš-
tnych podmienkach v mieste nasa-
denia. Celý stmeľovací výcvik a sú-
stredenie riadil jeho veliteľ plk. Ing. 
Ján Valo. (Plk. Ing. Ján Valo, s jeho 
súhlasom, ako dobrovoľník vybra-
ný a vymenovaný za veliteľa špeci-
álnej protichemickej jednotky vte-
dajší náčelník oddelenia mierových 
síl Správy zahraničných vzťahov 
Ministerstva obrany ČSFR. Dobre 
poznal podmienky v oblasti Stred-
ného východu, pretože niekoľko 
rokov pôsobil na vysokej vojenskej 
škole v Egypte, ovláda niekoľko cu-
dzích jazykov a má dostatočné skú-
senosti z diplomacie).

(Viac o plukovníkovi Jánovi Valovi  
aj v ďalšej kapitole – pozn. ip.) 

Prioritnou úlohou v rámci prípravy 
protichemickej jednotky okrem vý-
beru osôb – jej príslušníkov z radov 
dobrovoľníkov z armády – bol aj vý-
ber špeciálnej techniky, jej dokona-
lá príprava, ako aj výber materiálu 

na vybavenie jednotlivca a celej jednotky. Tento proces vychádzal zo samot-
ného predurčenia protichemickej jednotky, a to vykonávania chemického 
prieskumu, zisťovania chemických látok v teréne, likvidácie následkov che-
mického útoku, zisťovania úrovne radiácie, ako aj prípadného poskytnutia 
prvej zdravotnej pomoci.

Špeciálna chemická 
a zdravotnícka technika a materiál

Každý príslušník jednotky bol vybavený okrem ochrannej masky OM-10M 
(tento typ novej ochrannej masky umožňoval aj prijímanie tekutín v priesto-
re zamorenia, čo je pre ľudský organizmus veľmi dôležité), protichemickej 
pláštenky JP-75 aj novinkou z posledných rokov, filtračným ochranným pre-
vlekom FOP-85. Tieto individuálne prostriedky ochrany jednotlivca mali za 
úlohu dokonale ochrániť osoby v prípade, že v priestore nasadenia budú sku-
točne použité chemické zbrane. Dosiaľ všetky používané prostriedky na pro-
tichemickú ochranu jednotlivca boli izolačné, tzn. telo vojaka bolo v nich her-

Nácvik prípravy detektora toxických chemických 
látok CHP 71, ktorým sa zisťujú toxické chemické látky 
v ovzduší a na povrchu techniky či odevov. Vojak má 
nasadenú ochrannú masku M10M a odev OPCH 70.
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meticky uzatvorené. To, 
samozrejme, zabraňovalo 
prístupu otravných látok, 
ale na druhej strane do-
chádzalo k prehrievaniu 
organizmu. Tieto nedo-
statky malo odstraňovať 
vo veľkej miere zavede-
nie filtračných odevov, 
ako je FOP-85 (filtračný 
ochranný prevlek).

Jednotka mala k dis-
pozícii v tom období 
výrobne dokončený a za-
vedený ochranný proti-
chemický odev OPCH-
90, ktorý bolo možné pri 

plnení úloh v prípade potreby použiť až do 24 hodín, a to aj v letnom období. 
Vybavenie jednotky ochranným odevom na jej pôsobenie v tejto oblasti z hľa-
diska podnebia bolo nevyhnutné, pretože zabezpečoval nútený prívod filtro-
vaného vzduchu do celého odevu, ktorý vháňala zvláštna filtračná jednotka 
nesená na chrbte. 

Pre úlohy chemického a radiačného prieskumu 
bola jednotka vybavená prieskumnými aparatúra-
mi na terénnom automobile UAZ a neskôr na obr-
nenom transportéri, ktorý zaisťoval aj aktívnu bez-
pečnosť proti pechotným zbraniam. Prieskumná 
aparatúra sa skladala z automatického signalizátora 
otravných látok GSP-71, rádiometrického prístroja 
na meranie úrovne radiácie AS-57 a chemického 
preukazníka CHP-71 na určovanie druhu otrav-
ných látok. 

Zároveň na vykonávanie ra-
diačného prieskumu a kontro-
ly rádioaktívneho zamorenia 
bola jednotka vybavená mo-
derným digitálnym dozimet-
rickým prístrojom DP-86. Na 
rýchlu analýzu chemických 
látok mala jednotka k dispozí-
cii pojazdné a dobre vybavené 
laboratórium AL-1, ale aj pre-
nosné chemické laboratórium 
PCHL-90. Toto prenosné zaria-
denie patrilo v danom období 
medzi najlepšie vývojové typy. 

Skúšanie ochranných M10M masiek na tesnosť v komore PZK M10. Na 
nácvik sa používa plyn CS – dráždivý (slzotvorný plyn).

Vojak v OPCH 90 nacvičuje detekciu 
povrchovej kontaminácie techniky.

Dekontaminačné vozidlo PV3S ARS – 12M. Nádrž je na 2 500 
litrov dekontaminačného roztoku. Vpredu je postreková lišta na 
dekontamináciu terénu, vzadu prietokový ohrievač vody do 70 °C. 
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Chemici mali taktiež k dispozícii prototyp jednoduchého, ale pritom veľmi 
účinného prostriedku na okamžitú detekciu najnebezpečnejších otravných 
látok orgánofosfátového typu, ktorý mal pracovné označenie DETEHIT. 

Na odmorovanie terénu, stavieb alebo techniky bola jednotka vybavená 
odmorovacím automobilom ARS-12M na podvozku Praga V3S. Prepravu toh-
to materiálu zabezpečovalo vozidlo TATRA T-815.

Zdravotnícky odriad jednotky mal nasledovný zdravotnícky materiál 
a zdravotnícku techniku:

• poľná preväzovňa POP na automobilovom podvozku Praga V3S – 1 ks,
• malý terénny zdravotnícky automobil na podvozku UAZ A 52 – 2 ks,
• malá kúpacia súprava MKS – 4 spr. 
Ostatný zdravotnícky materiál a techniku mala jednotka podľa Tabuliek 

počtov, výzbroje a výstroja, ktoré riadil náčelník zdravotníckej služby. 
Vybavenie čs. protichemickej jednotky bolo v mnohých smeroch porov-

nateľné so špičkovými zahraničnými výrobkami. Techniku a osobný výstroj 
vojakov podľa potrieb a požiadaviek v priebehu pôsobenia v Perzskom zálive 
dopĺňali. 

Špeciálnu protichemickú 
jednotka tvorilo 56 % vojakov 
z povolania a vojaci základ-
nej služby, ktorí boli v súla-
de s nariadením vlády ČSFR 
prevedení do branného po-
meru vojaka v ďalšej službe. 
Minister obrany na začiatku 
októbra 1990 listom infor-
moval prezidenta ČSFR, že 
príslušníkom jednotky boli 
objasnené všetky požiadav-
ky a podmienky, za ktorých 
budú plniť úlohy vo vybra-
nej jednotke a rovnako boli 
oboznámení s materiálnymi 
a finančnými náležitosťami. 
Zároveň prezidenta informo-
val, že stmeľovací výcvik jednotky bude ukončený do 5. októbra 1990. V tom 
čase mala jednotka 179 osôb, z toho bolo 38 Slovákov. 

V priebehu nasadenia sa počet špeciálnej protichemickej jednotky me-
nil. V 1. etape bolo vyslaných 169 vojakov, z toho bolo 38 Slovákov. Dňa 
14. 1. 1991 bola jednotka doplnená o dvoch vojakov tylového zabezpeče-
nia na celkový počet 171 vojakov. 18. 1. 1991 zahynul čat. Petr Šimonka 
a 5. 2. 1991 jednotku doplnili o 37 vojakov, z toho bolo 11 Slovákov. Záro-
veň sa 7 príslušníkov práporu v rôznych dôvodov vrátilo do ČSFR. Po týchto 
zmenách mala jednotka celkom 198 vojakov, z toho 49 Slovákov.

Po skončení stmeľovacieho výcviku (5. október 1990) vyčlenené jednotky 
pokračovali v odbornom výcviku v posádkach. Stmeľovací výcvik a celková 

Vozidlo T148 – TZ – 74, dekontaminačné vozidlo na vykonávanie 
dekontaminácie pomocou prúdu horúceho vzduchu (až 550° C) 
z prúdového motora M701. Nádrž dekontaminačného roztoku je 
na 5 000 litrov. Vozidlo môže aj zadymovať (doba 10 min, nádrž 
200 litrov nafty na zadymovanie). Každé z čs. dekontaminačných 
vozidiel mohlo byť použité aj na hasenie požiarov.
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príprava osôb, techniky a materiálu dosiahla takú úroveň, že špeciálna proti-
chemická jednotka pre oblasť Perzského zálivu po prijatí úloh na jej nasade-
nie bola schopná v priebehu dvoch až troch dní sa sústrediť v stanovenej po-
sádke a presunúť sa na plánované letisko na prepravu do priestoru nasadenia. 

V tom čase na zabezpečení celej akcie Perzský záliv intenzívne spolupraco-
vala Československá armáda s federálnym Ministerstvom zahraničných vecí 
ČSFR. Išlo najmä o zabezpečenie legislatívnych otázok, finančného zabezpe-
čenia a spôsobu prepravy osôb, techniky a materiálu do uvedenej krízovej 
oblasti.

Začiatkom októbra 1990 minister obrany predložil prezidentovi ČSFR ná-
vrh na vyslanie špeciálnej protichemickej jednotky pre akciu Perzský záliv. 
Zároveň prezidenta informoval, že na základe vývoja situácie v Perzskom záli-
ve je ČSA pripravená vyslať do uvedenej oblasti v rámci mnohonárodných síl 
špeciálnu protichemickú jednotku, ktorá je na plnenie úloh v rámci mnoho-
národných síl pripravená. 

Výber dobrovoľníkov ČSA, príprava techniky a materiálu, vrátane zladenia 
činnosti jednotlivých štruktúr a skupín trvali len dva mesiace. Koncom no-
vembra 1990 hlásil veliteľ plk. Ján Valo pripravenosť špeciálnej protichemic-
kej jednotky s počtom 169 osôb na vyslanie do Kuvajtu. 
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3. Československá jednotka 
súčasťou koaličných síl 

Pred tým, ako bola vyslaná špeciálna protichemická jednotka (prápor) do 
Perzského zálivu, začiatkom novembra 1990 sa uskutočnili rokovania me-
dzi vládou ČSFR a vládou Kráľovstva Saudskej Arábie o podmienkach poby-
tu československých vojenských špecialistov na jej území. Išlo o prípravu 

„Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Kráľovstva Saudskej Arábie o činnosti 
a podmienkach pobytu československých vojenských špecialistov na území 
Kráľovstva Saudskej Arábie“, ktorú za vládu ČSFR po úspešných rokovaniach 
19. novembra 1990 podpísal minister obrany ČSFR Luboš Dobrovský a za vlá-
du Kráľovstva Saudskej Arábie princ Chálid. 

Následne sa uskutočnili rokovania a 22. novembra 1990 bol podpísaný do-
kument „Súhlas o podmienkach pobytu čs. špecialistov v Kráľovstve Saudskej 
Arábie“, ktorý za Ministerstvo obrany ČSFR podpísal generálmajor J. Jindra 
(náčelník správy zahraničných vzťahov GŠ ČSA) a za Ministerstvo obrany Krá-
ľovstva Saudskej Arábii princ Chálid. 

Česi a Slováci do Perzského zálivu 
Po prijatí nariadenia bol naplánovaný presun československého špeciálne-
ho protichemického práporu do Saudskej Arábie. Preprava sa uskutočnila  
od 11. decembra až 14. decembra 1990 podľa vypracovaného časového  
harmonogramu pracovnej skupiny 13 obrími lietadlami amerického vo-
jenského letectva C-5 Galaxy z letiska Praha-Ruzyně na letisko Mesta kráľa 
Chálida, vzdialeného 500 km od Rijádu v Saudskej Arábii s medzipristátím 
v Madride podľa stanovených technických podmienok prepravy osôb a tech-
niky. Medzipristátie bolo na základni USA v Torrejone, neďaleko Madridu. Po 
technickej kontrole lietadiel a doplnení pohonných hmôt sa československí 
vojaci po prvýkrát stretli s vojakmi US Army. Bolo to normálne stretnutie, kto-
ré viac-menej naznačilo, aká bola „široká“ železná opona medzi Východom 
a Západom. 

Organizáciu prepravy z ČSFR zabezpečovalo spolu s pracovnou skupinou 
Správy zahraničných vzťahov Generálneho štábu ČSA 22 špecialistov vojen-
ského letectva US Army, ktorí do Prahy pricestovali postupne od 6. decembra 
až 10. decembra 1990. Celú činnosť a pobyt tejto skupiny špecialistov koordi-
noval osobne pridelenec obrany – letecký pridelenec USA v Prahe plukovník 
Edwin Motyka. 

Priebeh nakladania a prepravy čs. špeciálneho práporu do KSA hodnotil 
náčelník SZV/GŠ ČSA v informačnej správe zo dňa 18. decembra 1990 pre mi-
nistra obrany ČSFR bez problémov. Konštatoval, že celá akcia sa vyznačovala 
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úzkou koordináciou, pracovnou disciplínou a príjemnou atmosférou medzi 
zainteresovanými skupinami ČSA a špecialistami US Army a US Air Force. 

Kompletná preprava sa uskutočnila bez vážnejších problémov a celý čes-
koslovenský protichemický prápor bol 15. decembra 1990 v odpoludňajších 
hodinách na mieste určenia.

Protichemická jednotka v Saudskej Arábii
Prepravou do Kráľovstva Saudskej Arábie sa stala čs. špeciálna protichemic-
ká jednotka súčasťou koaličných síl 28 štátov a bola pripravená plniť úlohy 
v súlade s rezolúciami BR OSN. Podľa pôvodných zámerov, ktoré vychádzali 
z jej humanitárneho poslania, ako nebojová jednotka mala chrániť Vojenské 
mesto kráľa Chálida (King Khalid Military City, skr. KKMC), najmä vojenskú 
nemocnicu nachádzajúcu sa neďaleko Hafar Al Batin. 

Po prílete do Vojenského mesta kráľa Chálida sa veliteľ protichemického 
práporu plk. Ján Valo oboznámil na hlavnom velení s operačnou situáciou. 
Na základe jeho súhlasu s danou situáciou mu veliteľ Severnej oblasti Minis-
terstva obrany Kráľovstva Saudskej Arábie generál Al Alkámi vydal operačný 
rozkaz, v ktorom bolo uvedené, že dňom 22. decembra 1990 sa prápor zara-
ďuje v súlade so IV. článkom Dohody do zostavy v tejto oblasti. V súlade s uve-
deným rozkazom bolo rozhodnuté, že prápor zaujal dňa 24. decembra 1990 
(Štedrý deň) priestor v severnej časti Kráľovstva Saudskej Arábii v púšti vedľa 
mesta Hafar Al Batin. V stanovenom priestore rozmiestnenia prápor vybudo-
val základný tábor, napojil sa na poľnú nemocnicu a vykonával opatrenia na 
všestranné strážne zabezpečenie, vrátane ženijného zabezpečenia. Súčasne 
si jeho príslušníci zvykali na úplne odlišné klimatické podmienky iného pod-
nebného pásma. Československý špeciálny protichemický prápor v priesto-
roch svojho rozmiestnenia plnil úlohy v súlade s medzivládnou dohodou. 

Poľný tábor.
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(Československá jednotka bola v Saudskej Arábii taká priateľská, že 
sa dokonca v medzivládnej dohode zaviazala dodržiavať a rešpektovať tra-
dície a zvyky saudskoarabského kráľovstva. Ramadán, mesiac pôstu, je pre 
Európanov na míle vzdialený, ale Čechoslováci, ktorí trávili zo všetkých spo-
jeneckých vojsk najviac času v spoločnosti Saudoarabov, sa dlhých tridsať 
dní tohto sviatku usilovali byť aspoň ohľaduplní. Veliteľ Valo k tomu dokon-
ca vydal začiatkom marca 1991 rozkaz s názvom „Opatrenia pre činnosť 
jednotky od 17. marca do 17. apríla 1991. Podľa Dohody medzi vládou ČSFR 
a vládou Saudskej Arábie sú príslušníci jednotky povinní okrem iného do-
držiavať a rešpektovať zákony, pravidlá, zvyky a tradície Saudskej Arábie. 
V čase pôsobenia jednotky od 17. marca do 17. apríla 1991 prebiehal mesiac 
pôstu Ramadán. Medzi základné pravidlá pri rešpektovaní tohto sviatku 
patrilo zákaz jedenia, pitia a fajčenia od východu do západu slnka). 

Československý špeciálny 
protichemický prápor svo-
jou činnosťou plnil pôvod-
ný humanitárny charakter, 
na základe ktorého bol do 
oblasti vyslaný. Z hľadiska 
charakteru a predurčenia 
sa nemohol zúčastniť bojov, 
mal byť nebojovou jednot-
kou. Veliteľ práporu bol 
priamo podriadený česko-
slovenským predstaviteľom, 

Oddych poddôstojníkov a vojakov v poľnom stane.

Nástup čs. vojakov v bojovom nasadení.
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ale z hľadiska operačného charakteru jeho činnosť koordinovalo Spojenecké 
velenie, to znamená, že všetky rozkazy a nariadenia boli dopredu konzultova-
né s československým vedením.

Československý špeciálny protichemický prápor v priestoroch rozmiest-
nenia plnil úlohy v súlade s ustanoveniami dohody. Išlo o nasledujúce úlohy:

• vykonávať pre saudskoarabské sily chemický a radiačný prieskum,
• v prípade použitia chemických zbraní podporovať saudskoarabské sily 

pri likvidácii ich následkov v rozsahu, ktorý je daný kapacitnými mož-
nosťami práporu,

• varovať saudskoarabské obyvateľstvo pred chemickým a radiačným ne-
bezpečenstvom,

• školiť saudskoarabský personál v oblasti protichemickej ochrany a vráta-
ne poskytnutia technickej pomoci. 

Česi a Slováci počas prípravy na operáciu 
Púštna búrka

Dňom 1. januára 1991 boli dva (1. a 2.) protichemické odriady zaradené do 
zostavy 4. obrnenej a 20. mechanizovanej saudskoarabskej brigády. Zaujali 
priestor v ich tyle vo vzdialenosti približne 35 až 45 km od irackých a ku-
vajtských hraníc. Zdravotnícky odriad zostal dislokovaný v základnom tábo-
re Hafar Al Batin a velenie, štáb a 3. protichemický odriad pri štábe KKMC. 
Nikto nečakal, že jednotka bude musieť pôsobiť na štyroch miestach. Plniť 

Nástup čs. vojakov, vpravo veliteľ čs. vojakov plukovník Ján Valo. 
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také náročné úlohy so 169-timi vojakmi nebolo jednoduché. Vyžadovalo to 
od všetkých jej príslušníkov siahnuť až na dno svojich síl. Na základe vzájom-
ného informovania sa s náčelníkom operačného štábu brigádnym generálom 
Al Okasimom a veliteľom severnej oblasti Al Alkhamimom sa plk. Ján Valo roz-
hodol, že československý prápor bude mať tri chemické odriady a jeden po-
stupom času vybuduje, až keď dorazia posily z Československa, o ktoré Valo 
taktiež ihneď pražské ústredie požiadal. Toto jeho rozhodnutie a požiadavka 
na pražské ústredie spôsobilo určitý rozruch.

Zo zápisu z rozhovoru z 13. mája 1997 v Prahe s Ing. Lubomírom Šmehlí-
kom, ktorý zastával funkciu náčelníka chemickej služby – zástupcu veli-
teľa práporu, v bode 2 sa konštatuje (čo potvrdzuje správne rozhodnutie 
veliteľa plk. J. Vala), že armáda Kráľovstva Saudskej Arábie (KSA) nemala 
protichemickú jednotku, nemala systém varovania a nevedeli ani používať 
prostriedky chemickej ochrany jednotlivca (PCHOJ) a dňa 29. 12. 1990 do-
stal požiadavku pripraviť prápor tak, aby mohol pôsobiť v prospech 4. a 20. 
brigády armády KSA a v prospech KKMC. To znamená, že museli naraz za-
bezpečiť štyri miesta. Bolo nevyhnutné pre KKMC a spomenuté dve brigády 
vyčleniť tri chemické odriady a na základni improvizovať – vytvoriť dočas-
ný štvrtý odriad. 

Aj napriek problémom, 
ktoré vznikli nepochopením 
vzniknutej situácie v Prahe, 
veliteľ jednotky plk. Ján Valo 
prevzal celú zodpovednosť 
na seba, ale pár dní po jeho 
odvážnom rozhodnutí sa na 
jeho stranu postavil až násled-
ne informovaný minister Lu-
boš Dobrovský. 

Keď už bola jednotka pod-
ľa vlastného rozhodnutia veli-
teľa plk. Jána Vala rozdelená 
na štyri časti, minister obrany 
Luboš Dobrovský zaslal 7. ja-
nuára 1991 veliteľovi plk. Já-
novi Valovi správu, v ktorej sa 
konštatuje, že rozhodnutie ve-
liteľa o použití jednotky na za-
bezpečenie činnosti saudsko-
arabských vojsk a na prípravu 
veliteľského zboru v oblasti 
ochrany pred zbraňami hro-
madného ničenia je v súlade 

s jej poslaním a preto ho schválil a ocenil jeho rozhodnosť v danej veci.
Zároveň si však plk. Ján Valo uvedomoval, že aby jednotka dokázala v Perz-

skom zálive zabezpečovať dvadsaťštyri hodín základný tábor v King Khalid 

Obranná pozícia čs. vojakov. Pod vrecami z piesku je ešte 
podzemný kryt z betónových prefabrikátov.
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Military City (KKMC), poľnú nemocnicu v Hafe Al Batin a taktiež dve saud-
skoarabské brigády (4. a 20.), ktoré sa pripravovali ako prvé oslobodzovať 
Kuvajt (bolo to politické rozhodnutie, že na územie Kuvajtu vstúpi medzi 
prvými saudskoarabské vojsko). Toto taktiež bolo kľúčové pre ďalšiu činnosť 
československého špeciálneho protichemického práporu, pretože práve on 
mal zabezpečovať ich protichemickú ochranu vrátane špeciálnej zdravotníc-
kej starostlivosti. Bude nevyhnutne potrebovať posily.

Na základe reálneho 
zhodnotenia danej situá-
cie požiadal českosloven-
ské vedenie asi o 60 ďal-
ších odborníkov, celý rad 
ďalších protichemických 
prostriedkov a neskôr 
tiež o dvanásť obrnených 
transportérov BRDM pri-
spôsobených na chemický 
prieskum, s ktorými by vo-
jaci mohli spolu so saud-
skoarabskými brigádami 
ísť do priameho konfliktu 
s vojakmi Saddáma Husaj-
na na území Kuvajtu. 

Plk. Ján Valo si uvedo-
moval, že tie dva protiche-
mické odriady, ktoré pôj-

du v zostave 4. a 20. saudskoarabskej brigády (brigád, ktoré majú vstúpiť na 
územie Kuvajtu ako prvé a budú sa podieľať na jeho oslobodzovaní), musia 
byť chránené prinajmenšom v obrnených vozidlách. Nemohol pripustiť, aby 
postupovali v prvej línii proti irackým delám, tankom, ako aj lietadlám len 
v terénnych vozidlách UAZ.

Napriek tomu, že veliteľ plk. Ján Valo žiadal o dodanie chemických 
prieskumných transportérov a mal úplne zabezpečenú aj ich prepravu do 
Kráľovstva Saudskej Arábie, transportéry do priestoru rozmiestnenia nedo-
razili. Jednotku doplnili chemickým, zdravotníckym, technickým a tylovým 
materiálom, nevyhnutným pre život a zabezpečenie plnenia úloh. 

Blížil sa 15. január 1991, ultimátum BR OSN. Vypršaním ultimáta a nespl-
nením jej požiadaviek sa očakával konflikt medzi Irakom a medzinárodnou 
koalíciou na čele s USA. Československý špeciálny protichemický prápor bol 
pripravený plniť úlohy, pred ktoré bol postavený. 

Tesne pred vypršaním ultimáta 15. januára 1991 prezident a vrchný veliteľ 
ozbrojených síl ČSFR Václav Havel zaslal pozdravný telegram československej 
jednotke v Saudskej Arábii. (V prílohe č. 3 text uvedeného pozdravu).

Veliteľ československej protichemickej jednotky plk. Ján Valo poďakoval 
prezidentovi za pozdrav a zároveň mu poslal depešu. (V prílohe č. 4 text de-
peše.) 

Strihanie v poľnom 
tábore v Saudskej 

Arábii pred útokom 
spojencov. 
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V prílohe č. 5 je zostava spojeneckej koalície proti Iraku v Perzskom zálive 
ku dňu začatia bojových operácií na oslobodenie Kuvajtu (január 1991).
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4. Bojová činnosť spojencov 
a súčinnosť československých 

vojakov
Po vypršaní ultimáta BR OSN 17. ja-
nuára 1991, presne o tretej hodine 
nadránom, vyslali americké bombar-
déry F-117A Nighthawk prvé laserom 
navádzané bomby na telekomunikač-
né centrum v Bagdade. Z lodí operujú-
cich v Perzskom zálive a v Červenom 
mori o niekoľko minút neskôr na 
irackú metropolu odpálili strely s plo-
chou dráhou letu, známe Tomahawky. 
Tak sa začala operácia Púštna búrka, 
druhá a zároveň posledná fáza vojnového konfliktu v Perzskom zálive, ktorá 
trvala od 17. januára 1991 do 28. februára 1991. Na začiatku, v priebehu 20 
hodín podniklo 750 lietadiel 1 300 útokov a americké vojenské systémy vy-
strelili 106 rakiet typu Tomahawk.

Koaličné sily v operácii Púštna búrka
Koalíciu spojeneckých vojenských síl tvorili USA, Británia, Francúzsko, Aus-
trália, Saudská Arábia, Egypt, Sýria a ďalších 21 štátov, medzi ktorými bolo aj 
Československo. Spojené vojenské jednotky s počtom 580 000 mužov podlie-
hali americkému veleniu na čele s generálom Normanom Schwarzkopfom.

Prvé výsledky bombardovania irackého územia a irackých jednotiek na 
území Kuvajtu boli veľmi účinné. Podľa americkej vojenskej rozhlasovej 
stanice v Saudskej Arábii, ktorá v ranných hodinách hlásila, že bolo zničené 
takmer celé iracké letectvo, boli vyradené z prevádzky hlavné komunikácie 
nepriateľa a veľké straty utrpela i pýcha Husajnovej armády – elitné Republi-
kánske gardy pozemného vojska. Toto boli pre príslušníkov československej 
jednotky veľmi optimistické správy, ale za niekoľko hodín sa ukázalo, že aj 
keď Irak utrpel veľmi veľké straty, z jeho strany hrozili útoky nebezpečnými 
raketami Scud. To s najväčšou pravdepodobnosťou predpovedalo, že nebez-
pečenstvo chemickej vojny zo strany Iraku je stále aktuálne. Práve tie miesta, 
ktoré Česi a Slováci vyčlenenými silami a prostriedkami zabezpečovali, patri-
li medzi strategické ciele raketového irackého ostreľovania. Išlo o Vojenské 
mesto kráľa Chálida a mesto Hafer Al Batin. 

Na druhý deň začal Irak raketami Scud ostreľovať Izrael v snahe zatiahnuť 

Na pozíciách ešte foto na pamiatku...
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ho do konfliktu. To sa mu nepodarilo. Izrael vyhlásil, že sa nenechá vyprovo-
kovať k odvete, spoliehal sa na batérie amerických rakiet Patriot, narýchlo 
rozmiestnené na jeho území. Keď Irak odpálil ďalšie rakety na ciele v Izraeli 
a Saudskej Arábii, začali USA dôrazne hľadať a ničiť neznámy počet mobil-
ných odpaľovacích zariadení pre strely Scud. 

Česi a Slováci v bojovom nasadení 
Po začatí vojny, keď najprv dochádzalo k leteckým úderom a následne sa 
predpokladalo, že sa začne pozemná operácia, výrazne sa zvýšilo nebezpe-
čenstvo chemického útoku Iraku. Preto čs. protichemický prápor vykoná-
val radiačný a chemický prieskum 24 hodín denne vo všetkých priestoroch. 
V prvých dňoch operácie namerali česko-slovenskí chemici pri postupe za 
saudskoarabskými vojakmi 4. a 20. brigády niekoľkokrát nízku koncentráciu 
chemických otravných látok. 

V denníku Generálního štábu Čs. lidové armády, Správy zahraničních 
vztahů: „Zápisník zpráv, rozkazů, nařízení a hlášení“ od veliteľa čs. protiche-
mickej jednotky, pod por. číslom 50 a s dátumom 19. ledna, čas 12,30, hlášení 
od koho: plk. Valo; komu: N SZV, je zaznamenané, že dva prvosledové che-
mické odriady sú sústredené v tylovom priestore 20. brigády Ozbrojených síl 
Kráľovstva Saudskej Arábie (OS KSA). 

(V prílohe č. 6 kópia archívneho dokumentu: Zápisník zpráv, rozkazů, naří-
zení a hlášení, prvá strana obalu a vnútorná strana dokumentu. VÚA-VHA Pra-
ha.)

Čs. kolóna počas útoku, pohľad z UAZ-u.
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Na prednom okraji došlo o 08,00 hodín SEČ k chemickému útoku Iraku. 
V priestoru našich jednotiek zamorenie 0,002 gramu yperitu na meter kubic-
ký. Jednotka je v poriadku, pripravená na plnenie úloh. Pri pohybe brigád OS 
KSA sprevádza jednotky len družstvo chemického prieskumu, bez toho aby 
prekročilo hranice KSA.

Československí chemici merali prí-
tomnosť chemických otravných látok 
aj pri spadnutých irackých raketách. 
Predpokladalo sa, že môže dôjsť k za-
moreniu terénu, techniky a materiálu, 
a najmä k zamoreniu osôb otravnými 
látkami. 

Na druhý deň od začatia operácie 
Púštna búrka, 18. januára 1991 sa stala 
v jednotke tragická udalosť. Nešťast-
nou náhodou sa smrteľne zranil čatár 

Petr Šimonka. Po skončení bojového poplachu manipuláciou so zbraňou sa 
v stane náhodne postrelil a zraneniu podľahol. 

Príslušníci čs. práporu plnili úlohy pod nebezpečenstvom chemického 
útoku a tomu zodpovedal aj režim činnosti. Veliteľ plk. Ján Valo mal vytvore-
ný dobrý systém spojenia s jednotlivými vyčlenenými časťami, najmä s dvomi 
protichemickými odriadmi pôsobiacimi v priestore na zabezpečenie 4. a 20. 
saudskoarabskej brigády, ktoré sa posúvali ku kuvajtskej hranici. Velitelia 
odriadov informovali veliteľa práporu o postupe (priestore zaujatia) a vyko-
návanej činnosti. Uvedené rádiové relácie boli zaznamenávané v Zápisníku 
zpráv, rozkazů, nařízení a hlášení.

Plk. Ján Valo pravidelne informo-
val náčelníka správy zahraničných 
vzťahov GŠ, ako aj náčelníka GŠ ČSA 
o priebehu plnenia úloh vyčlenený-
mi časťami protichemickej jednotky. 
GŠ požadoval informovanie o stave 
plnenia úloh najmä vyčleneným 
protichemickým odriadmi, ktoré 
mali pôsobiť v prospech 4. a 20. bri-
gády, ale aj o celkovej situácii v zá-
kladnom tábore a v ostatných vyčle-
nených častiach. Obsah informácií 
sa zameral najmä na zisťovanie pou-
žitia chemických zbraní, spôsob po-
stupu, priestory zaujatia a celkovú 
situáciu v odriadoch a v ostatných 
častiach jednotky. 

Veliteľ československého protichemického práporu deň po začatí operá-
cie Púštna búrka prijal 18. januára rozkaz od veliteľa severnej oblasti v Saud-
skej Arábie, aby zabezpečil 4. a 20. saudskoarabskú brigádu protichemickými 

Pojazdné laboratórium na podvozku Praga V3S.

V pozadí za čs. UAZ-om saudská helikoptéra, ktorá 
odváža zraneného saudskoarabského vojaka.
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odriadmi, s ktorým budú postupovať na území KSA a Kuvajtu, a ktoré budú 
ako prvé vytláčať iracké vojsko z Kuvajtu (por. č. 51, Zápisník zpráv, rozkazů, 
nařízení a hlášení). Vo večerných hodinách plk. Ján Valo riešil s pražským 
ústredím – Správou zahraničných vzťahov GŠ ČSA rozhodujúcu otázku, ktorá 
sa týkala rovnakého výkladu ustanovení článkov (4. a 5.) Dohody medzi vlá-
dami ČSFR a Kráľovstvom Saudskej Arábie. Išlo o to, aby československý proti-
chemický prápor mohol pôsobiť mimo územia Saudskej Arábie. To znamená, 
že Česi a Slováci, ktorí budú zabezpečovať protichemické ochranu 4. a 20. bri-
gády saudskoarabského vojska, budú môcť v ich zostave postupovať na území 
KSA a aj na území Kuvajtu. 

Po výmene niekoľkých správ medzi plk. Jánom Valom a náčelníkom Sprá-
vy zahraničných vzťahov GŠ ČSA, prijal správu dňa 19. 1. 1991 o 21,15 SAT 
(saudskoarabského času, por. č. 55, Zápisník zpráv, rozkazů, nařízení a hláše-
ní), že minister obrany ČSFR rozhodol, aby v prípade nevyhnutnosti zabez-
pečil postup predsunutých protichemických odriadov za brigádami KSA po 
území KSA a Kuvajtu. Zároveň minister požiadal veliteľa plk. Jána Vala, aby ho 
o svojich rozhodnutiach neodkladne informoval. Týmto rozhodnutím minis-
tra obrany Luboša Dobrovského bol vyriešený jeden z vážnejších problémov, 
týkajúci sa samotnej podstaty pôsobenia československého protichemického 
práporu vo vojne proti Iraku a jeho skutočnej účasti pri oslobodzovaní Ku-
vajtu. 

Dňa 19. januára bol informovaný náčelník Správy zahraničných vzťahov 
GŠ (por. č. 57, správa č. 116, Zápisník zpráv, rozkazů, nařízení a hlášení), že 
2. chemický odriad zaujal nový priestor 19. 1. o 16,10 hod. (SEČ) v 4. brigáde 
50 km severovýchodne od pôvodného priestoru. 1. chemický odriad je na 
presune, prekonal zamorený priestor s nízkou koncentráciou organofosfátu, 
teraz je už mimo zamorenia. Zamorenie uvedeného priestoru i KKMC prav-
depodobne spôsobila inverzia po výbuchu chemických tovární a munície na 
irackom území. 

Kolóna čs. vojakov počas útoku.
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Následne o situácii v československom protichemickom prápore, na zákla-
de telefonického vyžiadania, informoval plk. Ján Valo náčelníka Generálneho 
štábu ČSA o jeho stave ku dňu 20. januára 1991 (por. č. 60, Zápisník zpráv, roz-
kazů, nařízení a hlášení). V uvedenej správe veliteľ informoval, že 1. chemický 
odriad sa nachádza 120 km severovýchodne od Hafer Al Batin. 2. chemický 
odriad je západne 10 km od 1. chemického odriadu. Oba odriady sa nachádza-
jú 25 km južne od hraníc Kuvajtu. Vzhľadom na to sa rozhodol posilniť obidva 
chemické odriady tylovým, technickým a strážnym zaistením. Základný tábor 
v Hafer Al Batine taktiež posilnil o pohyblivú skupinu, aby bola schopná uve-
dené odriady zásobovať podľa situácie. Ďalej informoval, že vzhľadom na to, 
že musel zabezpečovať chemickú ochranu KKMC, bol nútený ponechať nevy-
hnutný počet špecialistov. Informoval o súčasnom rozdelení: 

1. chemický odriad, veliteľ pplk. Polívka + 33 osôb; 
2. chemický odriad, veliteľ kpt. Horák + 34 osôb, 
Základný tábor Hafer Al Batin – zdravotnícky punkt – 17 osôb, pohyblivá 
zabezpečovacia skupina – 18 osôb, základná zabezpečujúca skupina – 39 
osôb;
3. odriad v KKMC – veliteľ mjr. Pechočiak + 22 osôb. V uvedených počtoch 
nebol započítaný on a jeho zástupca, pretože sa pohybujú podľa reálnych 
požiadaviek velenia Kráľovstva Saudskej Arábie. 

Zabezpečenie náročných úloh v jednotlivých priestoroch rozmiestnenia 
vyčlenenými silami a prostriedkami v tomto období si vyžadovalo zo strany 
veliteľa plk. Jána Vala reálne hodnotiť situáciu a prijímať rýchle rozhodnutia. 
Očakával, že posilnenie práporu osobami, technikou a materiálom, ktoré po-

Zničená iracká technika. 
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žadoval, sa zrealizuje v čo najkratšom čase, pretože sústreďovanie síl a pro-
striedkov Irakom v Kuvajte predpokladalo, že z jeho strany môže dôjsť k úto-
ku pozemnými silami. 

Túto situáciu potvrdila aj informácia veliteľa práporu pre náčelníka SZV 
GŠ ČSA z 31. 1. 1991 (por. č. 93), správa č. 142, že: „Podľa získaných informácií 
sa v súčasnej dobe sústreďuje v Kuvajte v priestore Al Wafrah 5 – 6 irackých 
divízií s 300 – 400 tankami. Útok sa očakáva v najbližších hodinách.“ 

V nadväznosti na predchádzajúcu správu, ktorá sa týkala sústreďovania síl 
a prostriedkov Irakom, správa náčelníkovi SZV GŠ ČSA potvrdila, že útok irac-
kých vojsk sa začal v dopoludňajších hodinách 1. februára 1991. Podľa získa-
ných informácií od predstaviteľov armády USA vzniklo nebezpečenstvo, že 
vo večerných hodinách 1. februára 1991 Irak použije chemické náplne, ktoré 
údajne nechal pripraviť k raketovým prostriedkom. Je veľmi pravdepodobné, 
že nastane hromadné odpálenie. V súvislosti s touto informáciou všetky časti 
protichemického práporu prijali príslušné opatrenia. 

Dňa 5. februára 1991 čs. protichemický prápor doplnilo ďalších 37 voja-
kov, z toho 11 Slovákov. Zároveň doplnili potrebný výstroj, výzbroj, potravi-
ny a zdravotný materiál. Súčasne sa z rôznych dôvodov vrátilo späť do vlasti 
7 vojakov. V tomto období mal prápor 198 vojakov, z toho 49 Slovákov. 

V priebehu nasadenia sa počet špeciálneho protichemického prápo-
ru menil. V 1. etape bolo vyslaných 169 vojakov, z toho 38 Slovákov. Dňa 
14. 1. prápor doplnili o 2 vojakov tylového zabezpečenia. 8. 1. zahynul čat. 
Petr Šimonka a 5. 2. 1991 jednotku doplnili o 37 vojakov, z ktorých bolo 
11 Slovákov. Zároveň sa začiatkom februára 1991 z rôznych dôvodov vrá-
tilo 7 príslušníkov do ČSFR. Po týchto doplneniach mal prápor 198 vojakov, 
z toho 49 Slovákov.

Prideľovanie úloh v bojovom nasadení.
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Z hľadiska predpokladaného bojové-
ho nasadenia do zostáv zväzkov armády 
Saudskej Arábie, ako aj ochrany a obra-
ny veliteľského stanovišťa veliteľa čs. 
protichemického práporu a jeho štábu, 
ochrany, obrany a zásobovania chemic-
kých odriadov materiálom, výzbrojou 
a technikou sa ukázali centralizované 
predstavy o bojovom použití protiche-
mického práporu nereálne. Aj keď sa 

prápor členil na jednotlivé prvky, bolo nevyhnutné rozdeliť ho na štyri rela-
tívne samostatné časti, protichemické odriady. Pretože sa nepočítalo s jeho 
bojovým nasadením v zostave mechanizovaných saudskoarabských zväzkov, 
mal zabezpečovať ich radiačnú, chemickú a biologickú ochranu v útoku. Pô-
vodná predstava o jeho použití vychádzala z jednotného centralizovaného 
zámeru a jeho predurčenia na plnenie úloh humanitárneho charakteru.

Po doplnení práporu osobami, technikou a materiálom, posilnenie jednot-
livých častí s dôrazom na plnenie úloh vyplývajúcich z rozkazu veliteľa Se-
vernej oblasti ozbrojených síl Saudskej Arábie, bol čs. protichemický prápor 
s definitívnou platnosťou 10. februára 1991 decentralizovaný na štyri relatív-
ne samostatné protichemické odriady. V zostave saudskoarabských mechani-
zovaných brigád plnili úlohy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v bo-
jovom nasadení, ostatných pridelených priestoroch rozmiestnenia, ako aj iné 
nemenej dôležité odborné úlohy. 

Útok čs. 4. odriadu.

Mapové znázornenie útoku koaličných síl na iracké vojská, ktoré obsadili územie Kuvajtu. 
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Československý protichemický prápor 
v pozemnej operácii 

Ultimátum USA, ktoré dali Iraku na odsun jeho vojsk z Kuvajtu, vypršalo 
23. februára 1991. Irak ho neakceptoval. Oznámil odhodlanie ďalej bojovať. 
Československý protichemický prápor deň pred pozemnou operáciou mal 
nasledujúce členenie protichemických odriadov:
Prvý protichemický odriad, veliteľ pplk. Ľubomír Polívka, bol rozmiestnený 
v KKMC, kde bolo veliteľské stanovište veliteľa čs. protichemického práporu 
a jeho štábu. Jeho úlohou bolo zabezpečovať radiačnú, chemickú a biologic-
kú ochranu vojenskej základne a vojsk, ktoré sú tam dislokované, so zamera-
ním na prieskum a dekontamináciu. Zároveň mal zabezpečovať rozbor pitnej 
vody používanej na základni.
Druhý protichemický odriad, veliteľ kpt. Peter Horák, bol rozmiestnený blíz-
ko saudskoarabskej poľnej nemocnice v severnej časti mesta Hafar Al Batin. 
Úlohou odriadu bola radiačná, chemická a biologická ochrana poľnej nemoc-
nice, zásobovanie chemických oddielov materiálom, výzbrojou a technikou. 
Súčasne zabezpečoval chod základného tábora čs. protichemického práporu. 
Tretí protichemický odriad, veliteľ pplk. Ladislav Šuta, bol zaradený do dru-
hosledovej 4. obrnenej brigády armády Saudskej Arábie k poľnému obväzis-
ku. Brigáda sa nachádzala asi 40 km od kuvajtských hraníc. Jeho úlohou bola 
radiačná, chemická a biologická ochrana boja vojsk 4. obrnenej brigády.

Čs. vojaci 27. 12. 1990 v saudskej púšti.
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Štvrtý protichemický odriad, veliteľ pplk. Ján Kurucz, bol vytvorený začiat-
kom februára 1991 a bol zaradený do zostavy prvosledovej 20. mechanizova-
nej brigády armády Saudskej Arábie. Jeho úlohou bolo zabezpečiť radiačnú, 
chemickú a biologickú ochranu útoku vojsk 20. mechanizovanej brigády, so 
zreteľom na prieskum a dekontamináciu jej vojsk. 

Nadránom 24. februára 1991 o 2,00 hod. SEČ sa začala pozemná operá-
cia spojencov. Už v ranných hodinách prvosledové vojská prekročili hranice 
Kuvajtu a v popoludňajších hodinách obsadili Kuwajt City a prenikli 50 km 
do vnútrozemia Iraku. Aj napriek mohutnej ofenzíve pozemných síl koalície 
25. februára 1991 iracká riadená strela Scud zasiahla budovu v Chobaru pri 
Zahráne v Saudskej Arábii. Zahynulo 28 amerických vojakov a 98 bolo zra-
nených. Následne kuvajtské hranice ako prvé prekročili saudskoarabské voj-
ská, medzi ktorými bola 20. mechanizovaná brigáda bojujúca na smere Rukví, 
Chauní, Džahrú a Kuwajt City. V jej zostave v tyle postupoval 4. protichemic-
ký odriad a jeho vojaci 26. februára 1991 vstúpili na územie Kuvajtu. Násled-
ne na územie Kuvajtu vstúpil aj 3. protichemický odriad. 

Československé pro-
tichemické odriady 
pri radiačnom, che-
mickom a biologickom 
prieskume na ochra-
nu saudskoarabských 
vojsk pátrali po prítom-
nosti chemických zbra-
ní. Zabezpečovali pro-
tichemickú ochranu 
a zneškodňovali che-
mickú muníciu v býva-
lých kasárňach kuvajt-
skej armády, ktorú za-
nechala iracká armáda. 
V Kuwajt City čs. vojaci 
zabezpečovali budovu 
československého veľ-
vyslanectva. Vyčistili ambasádu od zostatkov munície, obnovili energetické 
napájanie, zabezpečili zásoby vody a sprevádzkovali čiastočne rozstrieľanú 
budovu. Vojská postúpili až ku Kuwajt City, kde v blízkosti kasární vybudovali 
tábor.

Za irackými ustupujúcimi vojskami zostávala doslova spálená zem. Prá-
ve pri tomto „nedobrovoľnom“ ústupe odpaľovali nálože v skladoch ropy 
a v ropných vrtoch. Bolo to vlastne v súlade s ich taktikou „spálenej krajiny“. 
Niektoré plamene z ropných vrtov šľahali až do výšky cca 150 metrov a v tejto 
oblasti bola aj cez deň tma. V kuvajtskom emiráte, krajine, ktorá je tretia na 
svete s najväčšími zásobami ropy, zhoreli každý deň najmenej tri milióny ton 
surovej ropy a do ovzdušia pritom sa dostali tisícky ton dymu, sadzí, nebez-
pečných plynov a častíc látok vyvolávajúcich okrem iného rakovinu. 

Veliteľ 4. odriadu podplukovník Ján Kurucz (v strede),
vpravo jeho pobočník a tlmočník major Miloslav Naď.
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Tri dni od začatia pozemnej operácie a pod tlakom útokov spojencov sa 
Iračania stiahli z Kuvajtu. Irak tak dal OSN na vedomie rozhodnutie prijať 
jeho požiadavky. Tak po 1 014 hodinách od vypuknutia vojnového konfliktu 
28. februára 1991 o 3,00 hod. SEČ bolo vyhlásené zastavenie paľby. Vojská 
protiirackej koalície 28. februára 1991 oficiálne skončili vojenské akcie. 

V tento deň 28. febru-
ára 1991 maršal letectva sir 
David Craig z Ministerstva 
obrany Veľkej Británie za-
slal ďakovný list náčelníkovi 
Generálneho štábu Česko-
slovenskej armády za účasť 
nášho protichemického 
práporu pri zabezpečovaní 
chemickej obrany vo vojne 
v Perzskom zálive (v prílohe 
č. 7 kópia listu v anglickom 
jazyku a v preklade do české-
ho jazyka). 

Bezpečnostná rada OSN 
chválila 2. marca 1991 rezolú-
ciu, ktorá stanovila podmien-
ky prímeria. Irak mal ukončiť 
všetky vojenské operácie, 
zrušiť anexiu Kuvajtu, musel 
sprístupniť všetky informá-
cie týkajúce sa uskladňova-
nia biologických a chemic-

kých zbraní, prepustiť všetkých zajatých cudzincov a prevziať zodpovednosť 
za obete a materiálne škody spôsobené počas okupácie Kuvajtu. 

Výcvik prechodu kontaminovaným priestorom. 
Vojak má nasadenú ochrannú masku M10 
a ochranný odev OPCH 70.

Hlavné mesto Kuvajtu krátko po oslobodení 2. 3. 1991, s dieťaťom na rukách slovenský vojak čs. armády.
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Operácia Púštna búrka trvala šesť týždňov a zúčastnilo sa na nej 28 štá-
tov. Spojenci porazili irackú armádu pozostávajúcu z 1 milióna vojakov, z kto-
rej padlo takmer 100 000 vojakov, 65 000 bolo zranených a viac ako 50 000 
zajatých. Zničili Iraku 3 000 tankov, približne toľko obrnených vozidiel a vyše 
2 000 delostreleckých kompletov. Spojenci dohromady stratili 234 vojakov 
(z toho 79 Američanov) a desiatky ich bolo zranených a nezvestných. Počas 
operácie zahynul 1 príslušník československého protichemického práporu. 

Čs. vojaci a poľské vojenské zdravotné sestry 
v tričkách US ARMY oslavujú víťazstvo.
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5. Československí vojaci po 
oslobodení Kuvajtu do leta 1991 

V súvislosti so skončením 
vojny došlo aj k zmenám 
v rozmiestnení niekto-
rých častí čs. protiche-
mického práporu v oblas-
ti. Štáb a velenie práporu 
zostali na základni pri 
KKMC, kde boli taktiež 
rozmiestnené ďalšie časti 
práporu a štáby vojsk spo-
jeneckej koalície, najmä 
USA, Francúzska, Veľkej 
Británie, Egypta a Sýrie. 
Ďalšie časti práporu – 1. 
a 2. protichemický odriad 
sa premiestnil severným smerom od mesta Hafar Al Batin k hranici Kuvaj-
tu. Základný tábor protichemického práporu bol 40 km juhovýchodne od 
Kuwajt City. Dva protichemické odriady (3. a 4.) zostali pri saudskoarab-
ských brigádach a nachádzali sa v priestore asi 30 – 40 km juhovýchodne od 
Kuwajt City. 

Česi a Slováci po vojne v Perzskom zálive 
Od začiatku marca 1991 po skončení vojenských operácií a po prehliadke 
stavu objektu československého veľvyslanectva v Kuwajt City vyčlenil veliteľ 
práporu oddiel na jeho stráženie. Poveternostné podmienky v oblasti Kuvaj-
tu boli zložité. Teploty cez deň po-
stupne stúpali, počasie na severový-
chode negatívne ovplyvňoval hustý 
dym zo zapálených naftových polí 
v Kuvajte. Často sa muselo osvetle-
nie používať aj cez deň. 

Na základe súhlasu k Dohode 
medzi vládami ČSFR a Kráľovstvom 
Saudskej Arábie o činnosti a pod-
mienkach pobytu československých 
vojenských špecialistov na území 
Kráľovstva Saudskej Arábie, ako aj 

Pravidelné ošetrovanie chemického prieskumného vozidla UAZ najmä 
od všadeprítomného piesku. Na fotografii mjr. Ivan Paulov. 

Ppor. Marcel Peško 
pred vstupom do Kuwait City.
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zo záverov stretnutia z 31. marca a 1. apríla 1991 na veliteľstve spojených síl 
s predstaviteľmi štábu chemickej vojny KSA s veliteľom plk. Jánom Valom, 
československý protichemický prápor pokračoval v plnení stanovených úloh. 
Zo štábu chemickej vojny KSA sa na stretnutí zúčastnil brig. generál Dr. Isam 
bin Sajf Aj Din Hakim, pplk. Abd. Al Lah bin Muhamad Al Ami, styčný dôstoj-
ník, kpt. Ing. Muhamad Abd. Al Azíz Al Lumajlim, dôstojník štábu chemickej 
vojny a ppor. Dr. Peter Pelikán, československý tlmočník. 

Na stretnutí bolo dohodnuté a schválené vybudovanie tábora pre česko-
slovenský protichemický prápor vo vnútri mesta KKMC. Bolo to najmä preto, 
že tam boli dva čs. odriady pri 4. a 20 brigáde v Kuvajte a dva čs. odriady pri 
vojenskej nemocnici v Kuvajte a pri KKMC. Zároveň sa prerozdelil prápor, 
údržba zariadení a príprava tých príslušníkov na odsun do vlasti, ktorí sa ne-
budú podieľať na výcviku. 

Účastníci stretnutia navrhli, aby sa uskutočnili dva výcvikové kurzy: vý-
cvik zdravotníckeho liečenia chemicky zasiahnutých a výcvik v chemickom 
prieskume a odmorovaní. Súčasne prerokovali program výcviku v navrhova-
ných kurzoch, miesto ich uskutočnenia, ako aj výber členov kurzov a celko-
vá koordinácia výcviku. Zároveň dohodli aj spôsob úpravy programu kurzov 
podľa potreby a spresnili aj počet frekventantov.

Na rokovaní dohodli a prijali organizačné, personálne a materiálno-tech-
nické opatrenia na zabezpečenie výcviku kurzov. V protokole sa uvádza, že 
na uskutočnenie kurzov na zariadeniach a prístrojoch jednotky na území KSA 
zostane len 50 čs. špecialistov – školiteľov. Zostatok jednotky bude odsunutý 
späť do vlasti. 

Irak 1991. Slovenskí a českí vojaci so svojimi partnermi v zbrani 
na nábreží Kuvajt City, v pozadí ukoristený iracký tank.
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V súlade so súhlasom k Dohode sa uskutočnila inventarizácia materiálu čs. 
protichemického práporu, ktorý sa pripravoval na odovzdanie ozbrojeným 
silám KSA.

Koncom marca 1991 sa situácia v protichemickom prápore nemení. Preto-
že sa vojaci pohybovali v priestore a v miestach, kde boli rozsiahle mínové po-
lia, uskutočňovali sa zvýšené bezpečnostné opatrenia. Prápor bol rozmiest-
nený v 5 táboroch, kde bolo celkom 198 vojakov. Pripravovali sa na postupný 
odsun práporu do ČSFR, ktorý bol naplánovaný do 2 mesiacov.

Protichemický prápor späť do vlasti 
Odsun protichemického práporu do vlasti sa predpokladal až po uzatvorení 
mierových zmlúv, ak spojenecké velenie nebude uvažovať o obnovení vojen-
ských operácií. Podľa spresnenia československý protichemický prápor odo-
vzdal celkom 70 vozidiel, vrátane detekčnej techniky a odmorovacích súprav, 
ľahké terénne vozidlá, ktoré boli vybavené na chemický prieskum, špeciálnu 
techniku na odmorovanie osôb, zariadení a terénu, ale aj automobily Tatra, 
pojazdnú lekársku ošetrovňu a obrnený transportér na chemický prieskum. 

Dňa 24. apríla 1991 vedenie rozhodlo o návrate väčšej časti protichemické-
ho práporu do ČSFR s tým, že v Kráľovstve Saudskej Arábie zostane časť jeho 
príslušníkov, ktorí zabezpečovali školenie špecialistov ozbrojených síl KSA. 
Od toho dňa začal veliteľ špeciálneho protichemického práporu plk. Ján Valo 
sťahovať jednotlivé jeho časti z Kuvajtu späť do ČSFR. 

Slávnostná večera zástupcov koaličných síl 
podávaná 11. 8. 2001. Zľava ppor. Marcel Peško, 
pplk. Ján Kurucz a mjr. Miloslav Naď.
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Dňa 6. mája 1991 sa vrátila väčšia časť príslušníkov práporu do ČSFR. 
V Saudskej Arábii zostalo 50 špecialistov, ktorí zabezpečovali školenie saud-
skoarabských odborníkov z radov dôstojníkov pozemných síl. 

Po splnení úloh výcviku špecialistov sa 31. augusta 1991 vrátila do ČSFR aj 
posledná časť protichemického práporu. 

Záver
Vojna v Perzskom zálive sa skončila. V jej rámci spojenecká protiiracká koa-
lícia uskutočnila dve operácie Púštny štít a Púštnu búrku. Ich cieľom bolo 
nedopustiť ďalšiu agresiu Iraku a oslobodiť Kuvajt, ktorý násilím anektoval 
susedný Irak. Operácia na oslobodenie Kuvajtu, ktorá pozostávala z dvoch 
fáz, predstavovala v prvom rade mohutné vojenské nálety spojeneckých le-
teckých síl a následne pozemné sily uskutočnili rozhodný útok, ktorý zna-
menal postupné ničenie a zároveň vytláčanie irackých vojsk z okupovaného 
Kuvajtu. Keď sa iracké vojská stiahli na vlastné územie, spojenecké sily ich 
ďalej neprenasledovali. 

Pohľad z poklopu veže do irackého tanku, kde vnikla jediná 30 mm strela z ochudobneného uránu vypálená 
z kanónu lietadla A-10 (Tankkiller). Strela po prerazení pancieru prenikla do veže tanku kde pyrofikovala na 
2 000 stupňov Celzia. Následkom tejto vysokej teploty došlo k doslovnému „vypareniu“ osádky tanku. Nič 
organické nezostalo, ostali iba viditeľné kovové časti topánok a uniforiem. Po explózii uloženej munície plyny 
vyrazili v motorovom priestore veľkú dieru. U tankov, ktoré mali poklop veže uzavretý, výbuch munície 
spôsobil odtrhnutie veže tanku a jej odhodonie do vzdialenosti niekoľkých metrov. Aj tento tank kontrolovali 
príslušníci 4. protichemického odriadu v rámci kontroly na zbytkovú radiáciu. 
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Československý protichemický prápor sa bezprostredne podieľal na obi-
dvoch operáciách. V operácii Púštna búrka plnil úlohy v bezprostrednom 
bojovom nasadení pri zabezpečovaní radiačnej, chemickej a biologickej 
ochrany útoku saudskoarabských brigád. Zároveň plnil veľmi dôležité úlohy, 
týkajúce sa radiačnej, chemickej a biologickej ochrany aj ostatných, nemenej 
dôležitých objektov. 

Vojaci v pojazdnom chemickom laboratóriu AL 1. 
Vpravo v popredí plk. Ivan Lančarič.

Veteráni vojny v Perzskom zálive v roku 1990 – 1991 vo februári 2011 počas prijatia na MO SR. 
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Pôvodným zámerom vyslania Čes-
koslovenského protichemického prá-
poru bolo jeho humanitárne poslanie. 
Veliteľ plk. Ján Valo so svojím štábom 
dokázal vyriešiť zložité úlohy, týkajúce 
sa bojového nasadenia časti práporu 
v súčinnosti s armádou KSA a zabezpe-
čovať radiačnú, chemickú a biologickú 
ochranu útoku jej zväzkov, ako aj spl-
niť ostatné úlohy pri zabezpečovaní 
protichemickej ochrany.

Československý protichemický prá-
por splnil všetky úlohy v operáciách 
Púštny štít a Púštna búrka a jeho prí-
slušníci dostali celý rad ocenení a vy-
znamenaní.

Armádny technický magazín č. 7/1991 vyšiel 
s titulnou fotografiou čs. vojaka zo Zálivu.







Spomienky víťazov vojny
Pavol Vitko
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Ján Kurucz:
Siahnuť si takmer na dno 

Plukovník Ján Kurucz 
mal v Zálive (vtedy pod-
plukovník) tú výhodu, 
že väčšina jeho spolubo-
jovníkov ho poznala. Vo 
Vysokej vojenskej škole 
vo Vyškove učil totiž ché-
miu. Keď sa situácia vyvi-
nula tak, že bude sformo-
vaný 4. odriad a veliteľ 
plukovník Ján Valo roz-
hodol, že by mu mal veliť 
práve on, vojaci to prijali 
veľmi ústretovo. Vedeli, 
že v ochrane proti zbra-
niam hromadného ničenia sa vyzná ako málokto. A dôverovali mu aj 
ako odborníkovi, aj ako človeku. 

„Veliteľ práporu určil základné jadro príslušníkov môjho odriadu. Ostat-
ných som si mohol vybrať. Samozrejme som si vybral tých, ktorých som naj-
lepšie poznal. Dôvera bola dôležitá. Keď začali tušiť do čoho naozaj idú, keď 
začalo prihárať, absolútna väčšina necúvla...“ 

Dnes už plukovník vo výslužbe a profesor chémie na Katolíckej univer-
zite v Ružomberku hovorí, že do Zálivu sa prihlásil z dvoch dôvodov: „Ešte 

som nebol docent, 
no už som bol usta-
novený na docentské 
miesto. Bolo v tom 
trochu napätia, pre-
to som odišiel zbie-
rať skúsenosti. No 
najmä – ozvalo sa vo 
mne to, čo by zrejme 
malo byť v každom 
vojakovi. Dokázať, že 
to, čo som sa naučil 
a čo prednášam os-
tatným, viem použiť 
aj v reálnej situácii. 
To bolo to hlavné.“

Profesor Ing. Ján Kurucz, PhD, plukovník gšt. vo výslužbe (2011).

Podplukovník Ján Kurucz, veliteľ 4. odriadu, počas útoku 26. februára 1991 ráno.
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Namiesto učenia v zázemí presun na front 
Profesor Kurucz si veľmi dobre pamätá na to, že do Saudskej Arábie cestovali 
s poslaním vyučovať Saudov, ako sa brániť najmä proti chemickému ohroze-
niu. A tiež ďalším zbraniam hromadného ničenia. 

„Z rokovaní s Američanmi a saudskými generálmi jasne vyplynulo, že majú 
inú predstavu o našom pôsobení. Najmä Saudi zdôrazňovali, ako nás, chemi-
kov, potrebujú v štruktúre svojich brigád. A aj keď sa doma stále prezentovalo, 
že budeme plniť len humanitárne úlohy, naše určenie už bolo prekvalifikova-
né. Môj 4. odriad bol vytvorený 12. februára 1991. Podľa požiadavky velite-
ľa Severného okruhu saudskej armády sa začlenil do saudskej brigády, ktorá 
bola predurčená k útoku na prelomenie irackej obrany. “ 

Plk. Kurucz pripomína: „Z čs. veliteľských štruktúr nás stále upokojovali, 
že k pozemnému útoku aj tak nedôjde. Aj doma na generálnom štábe sa azda 
najviac spoliehali na Jevgenija Primakova, ministra zahraničných vecí vtedaj-
šieho Sovietskeho zväzu. Verili mu, že, že so Saddámom Husajnom vyrokuje 
prímerie. To by znamenalo, že Saddám Husajn sa z Kuvajtu stiahne. Ako sa 
ukázalo, boli to márne nádeje...“ 

Medzitým však veliteľ Kurucz začal 42 vojakov svojho oddielu pripravo-
vať na skutočnú vojnu. „Stanovil som presné pravidlá dňa a tvrdo vyžadoval 
disciplínu. Bolo dôležité do ľudí vštepiť, že sme naozaj vojaci prvého sledu. 
Že nás čaká boj. To nebolo celkom jednoduché. Na začiatku sme totiž pripo-
mínali skôr dosť rôznorodú skupinu ľudí, ktorí si predstavovali veľa vecí po 
svojom. A niektorí z našich nie celkom nadšene prijímali tvrdý režim. Inak sa 
to ale nedalo. O to viac, že sme boli v čoraz väčšej neistote. Najmä pocit ohro-
zenia života vyvoláva v ľuďoch hrozné stavy. Aj preto sme do úmoru cvičili.“

Zničená nepriateľská technika.



61

Slovenskí a českí vojaci v operáciách Púštny štít a Púštna búrka 1990 – 1991

Plukovník priznáva, že bazíroval aj na drobnostiach. „Každý deň boli nie-
koľkokrát nástupy. Začínali sa kontrolou počtov, vzhľadu, aj upravenosti. Vrá-
tane vyleštených kanád a absolútne vyčistených zbraní. Striktne som svojim 
povedal, že nikto nebude nosiť bradu. Aj dvojdňové strnisko je neprípustné. 
Veď sa očakávalo, že budeme dlhodobo pôsobiť v ochranných maskách – a tie 
museli na tvári absolútne tesniť. Vedel som, že vojaci šomrú. No bolo to oveľa 
lepšie, ako keby som čo len trochu pripustil uvoľnenie disciplíny.“ 

Samozrejme, prvoradý bol výcvik. Vojaci boli tlačení až do absolútnych 
detailov. Každý z nich napríklad musel mať zautomatizované dokonca aj to, 
koľko a ktorých kolíkov potrebných na postavenie dekontaminačného sta-
nu zoberie z kopy. „Rozvinúť miesto na dekontamináciu!“ „Zvinúť miesto na 
dekontamináciu!“ – takéto povely počúvali opäť a znova. A to aj v noci. „Boli 
aj protesty. Ale vravím – to si myslíte, že Saddámovi generáli pôjdu vždy po 
večeri spať? A že počkajú až na vychádzajúce slnko...?“ 

Bolo treba zvykať si aj na dlhodobé nosenie protichemických prostried-
kov. „V tom našom nepohodlnom OPCH 70 (celotelový ochranný odev) som 
stanovil 8 hodín výcviku bez prerušenia. Vrátane ochrannej masky. Viete čo 
to je vydržať v tom všetkom osem hodín? A v tom teple púšte?“ Čo však bolo 
dôležité – tých osem hodín v maske a OPCH bol aj plk. Kurucz. „Samozrejme. 

Leták, ktorý spojenecké vojská pomocou špeciálnych delostreleckých granátov a kontajnerovej leteckej 
munície dopravovali nad iracké pozície. Na prvom obrázku (Arabi čítajú sprava doľava) je znázornený iracký 
vojak, ktorý sa spojencom vzdáva. Preukazuje sa pritom týmto letáčikom ako priepustkou, ktorej text 
nabádajúci na zbehnutie je vytlačený na druhej strane letáka. Na druhom, ľavom obrázku, je nakreslený 
spokojný pobyt Iračanov v zajateckom tábore s dostatkom stravy. Vztýčená ruka bratského arabského 
vojaka, ktorý ich stráži, symbolizuje ich nedotknuteľnosť.  

Text z druhej strany letáčika 
hovorí: 

Veliteľstvo spojených síl 
a priestoru operácií

Pozvánka/priepustka

V mene veliteľstva spojených síl 
a priestrou operácií (bojisko). 
Týmto si pozvaný pod ochranu 
spojených síl s plnými zárukami 
arabskej pohostinnosti, 
bezpečnosti a lekárskej 
starostlivosti a k návratu k rodine 
okamžite ako pominie situácia, do 
ktorej nás dostal Saddám. 
Brat náš, iracký vojak,
táto pozvánka je pre Teba 
a Tvojich spolubojovníkov, veríme 
že ju použiješ keď na to budeš mať 
príležitosť. 
Veliteľ 
spojených síl a priestoru operácií
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Inak sa nedalo. Ak by veliteľ nešiel príkladom, celá morálka je v háji...“ Potom 
sa však zasmeje a dodá: „Jednu výhodu som predsa len mal...“ Akú? Na rozdiel 
od ostatných sa ako jediný umýval v lavóre z PVC. „Vojaci sa umývali vodou 
rovno z plastových fliaš. Aj tá bolo presne na prídel. Kúpanie som stanovil raz 
za desať dní. Voda v cisternách bola určená na dekontamináciu. Pri chemic-
kom útoku by mala cenu zlata.“

Chúlostivé otázky
Plukovníka Kurucza sa pýtame, či aj vzhľadom na nie ideálne možnosti hygie-
ny nevznikli zdravotné komplikácie. Chvíľu váha, či o tom hovoriť. No vie, že 
ak majú byť skúsenosti na osoh, mali by byť kompletné. Nezakrýva: „Dostalo 
sa mi do uší, že chlapi majú problémy. Hovorím tlmočníkovi Milošovi Naďovi 
– chlapče, ideme na veliteľstvo brigády za lekárom. Prišli sme a ja vravím, že 
máme v mužstve delikátny problém. Lekár, saudskoarabský kapitán, mi hovo-
rí – pane, ja som lekár, bez obáv mi povedzte, o čo ide. Som vám k dispozícii. 
Vysvetlil som mu, že sa u nás vyskytol problém so zapálenou predkožkou. 
Lekár prišiel s nami do nášho tábora. Hanba-nehanba. Pozrel, vyšetril. Dal im 
mastičku. Starali sa a prešlo to.“ 

No delikátny problém sa črtal aj na strane koaličných partnerov. O čo išlo? 
Od čs. vojakov sa očakávalo, že ak Saddám použije chemické zbrane, ihneď 
rozvinú zariadenia pre dekontamináciu. „Do úmoru sme to cvičili. No prišli 
sme na to, že ak budeme dekontaminovať arabských vojakov, mohli by sme 
naraziť na odpor. V ich náboženstve je totiž zakotvené, že muži by sa pred 
mužmi nemali odhaľovať. A pri dekontaminácii sa treba vyzliecť donaha. Išiel 
som preto za ich veliteľom, aby sme vyriešili aj tento problém. On mi povedal, 
že prvoradé je ochrániť ľudí. Keďže však vedel, že by sme pri dekontaminácii 
jeho ľudí mohli mať problémy, dohodli sme sa, že budem mať po ruke ich vo-
jenskú políciu. A tá disponovala mimoriadne tvrdými právomocami...“ 

A ešte na jednu otázku si plk. Kurucz spomína. Nebola až taká chúlostivá, 
no ukázala veľa. „Veliteľ saudskej brigády sa ma raz opýtal: – Pane, aké sú vaše 
možnosti dekontaminácie našich jednotiek? Hneď som mu začal sypať podľa 
československého modelu: za hodinu dokážeme dekontaminovať toľko tan-
kov, toľko obrnených vozidiel, toľko delostreleckých systémov... On ma dosť 
nechápavo prerušil a vraví: Prepáčte, mňa predsa zaujímajú na prvom mieste 
predsa ľudia. Vtedy som si uvedomil, aká bola v tomto smere komunistická 
teória zvrátená. My sme boli naučení v prvom rade sústrediť sa na techniku 
a ľudia boli až v druhom slede...“

Strach pred Búrkou
„Bol som na návšteve v 1. divízii námornej pechoty USA a aj podľa ich výcviku 
a nálady som videl, že k útoku sa schyľuje. O plánovanom útoku mi povedal aj 
americký styčný dôstojník, ktorý nám bol k dispozícii a s ktorým sme konzul-
tovali potrebné postupy...“ 
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Plk. Kurucz svojim ľuďom neustále prízvukoval: „Domnievam sa, že k úto-
ku dôjde.“ Viacerí sa však stále čičíkali tým, že to tak nebude. „Dokonca sa me-
dzi našimi ľuďmi objavil názor, že ak by útok mal byť, nemali by sme doň ísť. 
Však sme tam dobrovoľne... To bol hraničný moment! Vedel som, že takýto 
prístup by nás mohol zlomiť. Aj zopár jedincov by mohlo rozvrátiť inak dobrú 
morálku. Dal som si ľudí nastúpiť a povedal, nech vystúpi každý, kto má pred 
pozemnou operáciou strach a nevie čo s tým. Nie, nepovedal som vystúpte, 
kto chcete ísť do tyla, povedal som to takto! 

Bola hra nervov. Chlapi zaťali zuby. Jeden vystúpil. Ten aj do toho tyla išiel. 
No aj potom bolo treba dávať absolútny pozor na udržanie morálky. „Jeden 
z našich sa aj naďalej nevedel s obavami vyrovnať sám. Musel sa o svoj strach 
deliť s ostatnými. To nebolo dobré. Pozval som si ho a povedal som mu: Ne-
mám dobré správy o tom, ako sa správate. Ak to bude pokračovať, som pripra-
vený izolovať vás v štábnom voze. Napokon sme to spoločne ustáli...“

Je to tak – veliteľ musí pred bojom vedieť udržať morálku za každú cenu. 
Inak dopredu prehral. Vo 4. odriade sa to podarilo: „Stále som svojim chlapom 
hovoril, že ak by naozaj začala chemická vojna, tak kto by ju mohol prežiť, ak 
nie my? Veď práve my sme na ňu najlepšie vycvičení.“ 

24. februára 1991, tesne pred útokom, plk. Kurucz svojim ľuďom povedal: 
„Sľubujem vám, že urobím všetko pre to, aby som ochránil vaše životy. Nebu-
deme riskovať za cenu rizika, ktoré by bolo neprimerané našim úlohám No 
zároveň absolútne trvám na tom, aby moje rozkazy boli do bodky splnené.“ 

J. Kurucz hovorí, že na sebe a na svojich ľuďoch spozoroval zaujímavú vec. 
Po dvoch očakávaných, no napokon zrušených termínoch útoku prišiel tretí. 
Už istý. „Bolo zaujímavé vidieť, a bolo to z väčšiny ľudí cítiť, že sa im uľavilo. 
Po dňoch ponorkovej choroby a vyšponovaného napätia prišlo akési zvláštne 
uvoľnenie. Nie, keby sme čakali na útok ešte zo dva týždne, tá napätá tetiva 

Útok spojencov z pohľadu čs. jednotky.
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zrejme pukne. My sme to napätie však vydržali. Klobúk dole pred všetkými 
chlapmi. Aj pred tými, ktorí sa s ním museli vyrovnávať o niečo komplikova-
nejšie. Opakujem, aj pred nimi! Pravdaže, v hlave sme všetci mali myšlienky 
o tom, či nás zabijú, či prežijeme a v akom stave. No pocit tej úľavy pred úto-
kom bol naozaj prekvapujúci – a oslobodzujúci.“ 

Leták koaličných síl, ktorý bol pomocou špeciálnych delostreleckých nábojov vystreľovaný na iracké pozície. 
Nabádal k dezercii, respektíve k zloženiu zbraní. Na obrázkovej časti hore je znázornená prevaha spojencov 
a neudržateľnosť obrany Iračanov. Na dolnom je vzdávajúci sa iracký vojak (s týmto letáčikom v ruke), ktorý 
rozmýšľa nad pokojným návratom k rodine, čo sa mu spojenci zaväzujú splniť. Preklad textovej časti z arabčiny:

Zastav odpor, zachráň si svoj život

Pre bezpečné vzdanie sa, držiteľ (tejto priepustky), musí dodržať nasledujúce pokyny:
1. vyber zo zbrane zásobník na náboje,
2. prehoď si zbraň cez ľavé rameno hlavňou nadol,
3. vztýč obe ruky nad svoju hlavu,
4. priblíž sa pomaly k postaveniu mnohonárodných síl, vedúci vojak nech drží túto priepustku nad hlavou,
5. ak neurobíš toto, zahynieš.
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Päť minút do útoku 
„O tom, že sme krok pred 
búrkou, nasvedčoval fakt, 
že veliteľ saudskej bri-
gády si vyžiadal do pria-
mej podriadenosti naše 
družstvo chemických 
prieskumníkov. Tí odišli 
odo mňa plniť úlohy sa-
mostatne. Viete, aké ťaž-
ké bolo s nimi lúčenie...“ 
spomenie rozvážny muž. 
Lúčeniu dokonca pred-
chádzala ostrá výmena 
názorov na veliteľstve 
brigády počas súčinnost-
nej porady. „Veliteľ bri-
gády ma žiadal, aby som 

toto družstvo poskytol do prvosledového práporu, ktorý bude priamo pre-
lamovať obranu Iračanov. Nemohol som s tým súhlasiť. Nie je predsa úlohou 
chemikov strieľať v prvej lajne do zákopov. Velitelia ostatných jednotiek mali 
hlavu dole. Musím povedať, že ma podporil a zachránil Američan. Ten zdôraz-
nil, že mám pravdu. Že chemici sú tu na iné, a na iné sú samopalníci. No i tak 
toto prieskumné družstvo išlo hneď v pätách prvého sledu.“

Plk. Kuruczovi osta-
lo jadro odriadu urče-
né predovšetkým na 
dekontamináciu osôb 
a techniky. Medzitým 
sa začala delostrelecká 
príprava útoku. Zem 
sa triasla. Nočná ob-
loha horela. „Boli sme 
rozmiestnení pol kilo-
metra od egyptského 
raketometného pluku. 
Viete čo to bol za ohlu-
šujúci hukot, keď 36 
raketometov mastilo 
jednu salvu za druhou vyše pol hodiny do 20 kilometrov vzdialených irackých 
zákopov? Vtedy, 24. februára 1991 o druhej v noci, bola na púšti tma ako v rohu. 
Len tie svietiace stopovky raketometných striel krájali oblohu. Keby to nebola 
vojna, bol by to skvelý zážitok!“

Rotný Roman Vrábel vo svojom púštnom kryte.

Víťazná československá zástava 
nad púšťou, za volantom V3S 
nrtm. Ľuboš Baška.
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Vpred! 
„Potom sa všetko pohlo. Hneď prišiel prvý nepríjemný zážitok. Iračania sa 
pokúsili o delostreleckú protiprípravu. Protiútok nebol silný. No nikto neve-
del, čoho sú naozaj schopní. A hlavne – či nepoužijú chemické zbrane! A aj 
keď sme boli ušetrení bojov v prvom slede, neboli sme ušetrení pohľadu na 
ich následky. Neďaleko nás postupovalo brigádne obväzisko. Nikdy nezabud-
nem na to, keď som videl prvého vážne zraneného. Bol do Saud. Črepina mu 
roztrhala brucho. Strašný pohľad. Zomieral. A potom privážali ďalších. Plač, 
krik, stonanie...“ 

Niekedy človek telu skrátka nerozkáže. Chvíle, keď neviete prikázať ruke 
aby sa netriasla. Keď vám skáče ohryzok v hrdle. Keď sa nekontrolovane potí-
te. Aj tak bolo. A bolo to treba prekonať. 

Podplukovník Kurucz so svojím tlmočníkom majorom Miloslavom Naďom 
sedeli v prvom vozidle kolóny 4. čs. odriadu. „Útok bol založený na filozofii 
preraziť irackú obranu, postupovať do hĺbky a tam postupne rozširovať vlom. 
Žiadne dobytie všetkých irackých pozícií na čiare obrany,“ vysvetľuje dôstoj-
ník. „Priebežne som dostával správy, ktoré prichádzali od 1. divízie americ-
kej námornej pechoty. Najmä o tom, kde by mohlo byť chemické ohrozenie. 
V priebehu útoku sme preto štyri- alebo päťkrát zriaďovali dekontaminačné 
miesto. Verte, bola to hrozná práca. Zvlášť s tým archaickým materiálom...“ Tu 
J. Kurucz spomenie ešte jeden nepríjemný moment. „Po príchode do Zálivu 
sme zistili, že filtre na našich ochranných maskách sú po lehote životnosti. 
Bola to od tých, ktorí nás takto vybavili, do neba bijúca nehoráznosť. Prišlo 
sa na to našťastie dosť skoro na to, aby nám filtre stihli vymeniť. Ale aj tak...“

Vzhľadom na rýchly po-
stup sa aj k čs. vojakom pri-
blížili nepriatelia. No už nie 
s nepriateľským úmyslom: 
„Aha, náčelník, vzdávajú sa 
nám Iračania,“ zvolal na plk. 
Kurucza jeho vodič. On mu 
odpovedal: „Masti rýchlo ďa-
lej! Však si ich hneď po nás 
preberú Saudi alebo Ameri-
čania... Nemali sme totiž ka-
pacity na ich stráženie a ne-
bolo v našich silách vytvoriť 

pre nich podmienky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv,“ vysvetľuje 
s odstupom času veliteľ. 

Vojská postupovali len cez deň. „Zvláštnosťou toho pozemného útoku 
bolo, že v noci sa napokon v podstate nebojovalo. Dôvodom boli obavy zo 
straty orientácie a najmä hrozba, že vlastní by v rámci bojov nemuseli poznať 
vlastných. Bolo tiež zamračené a v noci čistá čiernota. Pred zotmením sme 

Kolóny čs. vojakov a Saudov počas útoku 26. februára 1991. 
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vždy dostali rozkaz utáboriť sa, vykonať všetky prvky bojového zabezpečenia 
a vyčkávať na ďalšie rozkazy.“

Počas postupu v púšti sa ukázalo, ako sú na tom naši s technikou. V niekoľ-
ko sto metrov širokom dlhom mínovom poli bol priechod. Osobne náčelník 
štábu brigády stál pri vjazde a dával pokyny veliteľom jednotiek na prejazd. 
Ten bol veľmi úzky. Ak sa niekomu pokazila technika, ľudia z nej mali vyská-
kať a bolo nevyhnutné prevrátiť ju do mínového poľa. Priechod musel byť 
za každú cenu prejazdný. „Dostali sme z domu azda tie najstaršie vetriesky. 
No hanba – veď boli také staré ako ja. Môžem však s hrdosťou povedať, že tie 
naše Pragy V3S to napokon počas celého útoku vydržali. Vzduchom chladený 
motor sa prehrieval. Každú chvíľu mi hlásili – 110 stupňov, 120 stupňov. Bál 
som sa, že praskne hlava. Nič! Skučali, stonali, ale ťahali. Bol šťastný! Na roz-
diel od oveľa modernejších vozidiel niektorých našich spojencov. Zásluhu na 
tom mali v prvom rade naši vodiči a mechanici. Chlapci so zlatými rukami. 
S pár kľúčmi a jednoduchým náradím dokázali tie vozidlá udržať pri živote...“ 

Víťazstvo 
„Po približne 30-kilometrovom postupe sme už boli na území Kuvajtu. Dostal 
som tradičný rozkaz vykonať bojové zabezpečenie. Všetkých veliteľov z nášho 
zoskupenia pozvali na štáb brigády. Tam nám povedali, že je koniec pozemné-
ho útoku a že iracké vojská na území Kuvajtu boli porazené. To bolo všetko...“, 
spomenie J. Kurucz na prvé momenty konca vojny. Pravdaže, pre každého to 
bola úľava. Z chlapov opadlo napätie, no ešte nebol čas na žiadne veselice. 
„Veliteľ brigády nám dal pokyny, že pri plnení odborných úloh sa ešte pre ni-
koho nič neskončilo. Musel fungovať prieskum, logistika – a mali sme byť stá-
le pripravení.“ Veliteľ brigády upozorňoval na opatrnosť vzhľadom na veľké 

Kolóna spojencov počas útoku 26. februára 1991 z pohľadu vojakov 4. odriadu.
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množstvo munície 
a mín, ktoré sa stále 
ukrývali v púšti. Mal 
pravdu. Doplatil na 
to aj jeden čs. vojak, 
ktorému mína váž-
ne poranila nohu. 
To však nebol muž 
z odriadu pplk. Ku-
rucza. V tomto sme-
re mali jeho muži 
za sebou tvrdý dril. 
Veliteľ však spome-
nie, že musel riešiť 
iný problém. Jeden 
z jeho mužov si z dobytých irackých kasární zobral to, čo nemal. Reakcia bola 
tvrdá a nekompromisná, takže nič podobné sa už neopakovalo. „V každom 
prípade bolo veľmi príjemné vidieť domácich Kuvajťanov, ako sú nám vďač-
ní. Usmievali sa – a my sme mali radosť. Ako ľudia, aj ako vojaci. Veď kedy 
môže mať vojak väčší pocit zadosťučinenia, ak nie vtedy, keď bojoval za správ-
nu vec.“ Po dvoch týždňoch stiahli 4. odriad dozadu, do základného tábora. 
Plk. Kurucz bol o. i. poverený prípravou vojenského materiálu na jeho odo-
vzdanie saudskej strane, ktorá ho odkúpila. 

Známy hudobník a vtedajší poslanec federálneho parlamentu Micael Kocáb (v strede) navštívil po 
porážke irackých vojsk našich vojakov v Kuvajte.

Iracké nevýbušné zátarasy na nábreží hlavného mesta Kuvajtu proti 
očakávanému vylodeniu. V popredí čs. vojaci, druhý sprava veliteľ 
4. odriadu Slovák pplk Ján Kurucz.
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O porazených
„Nezabudnem ani na to, 
ako som po prekročení pr-
vých dobytých zákopov vi-
del smrteľne postreleného 
irackého seržanta. Bol cel-
kom prepáraný ťažkým gu-
ľometom. Vedel, že zomrie. 
A ešte lepšie to vedeli saud-
skí zdravotníci, ktorí mu 
chceli pomôcť. A usilovali sa 
pomaly tak, ako keby to bol 
ich minister – a nie nepria-
teľ. Vtedy som pocítil, akou 
väzbou je islam. Napokon, 
potvrdil mi to aj saudský le-

kár. Neskôr som sa ho totiž na to opýtal. Odpovedal, že ten Iračan bol jeho 
nepriateľ iba včera. Zajtra to mohol byť jeho priateľ. Pravda, keby nezomrel...“ 

Ján Kurucz hodnotí iracký odpor ako neefektívny, relatívne slabý – a aj to 
začatý iba miestami. Pred vojnou to však nikto odhadnúť nevedel. „Bojovali 
v podstate iba irackí fanatici. Pred nami síce stála pešia divízia, no tá už bola 
preriedená. V podstate nebojaschopná. Iračanov veľmi zdecimovalo a mo-
rálne rozložilo spojenecké bombardovanie a delostrelecká príprava. Zajatie 

Jedna z obetí vojny.

Spojenci v Kuvait City, v strede v okuliaroch nrtm. Ľuboš Baška.
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bolo pre väčšinu z nich vykúpením. Okrem toho sa veľmi báli inteligentnej 
munície. Tú Američania prezentovali ako zbraň, proti ktorej sa nedá brániť. 
Američania tiež do irackých zákopov zhadzovali tony letákov. Bolo na nich 
napísané, že kto sa vzdá, ten bude zajatý a bude s ním dobre zaobchádzané. 
Američania na letákoch tiež sľubovali, že zajatci sa vrátia k rodine. To fungo-
valo. Mal som možnosť rozprávať sa s niektorými zajatcami a tí navyše tvrdili, 
že už tri dni pred bojom nejedli. Zaistených Iračanov vždy večer sústreďovali 
v autokolónach do zajateckých táborov. Kto by utekal v púšti, bol by blázon...“

Tuniak a baran 
Keď sa Jána Kurucza pýtame na stravovanie, hovorí, že jednotka bola relatív-
ne samostatná. „Mali sme plné zabezpečenie na približne 5 dní bojov. A to 
nielen stravu, ale aj pohon-
né hmoty. Tie nám dodávali 
Saudi. Keď sme jednu treti-
nu vyčerpali, išlo sa tanko-
vať. V každej chvíli museli 
byť dostatočne plné nádrže.“

Vráťme sa však k jedlu. 
Hovoria o ňom na stránkach 
tejto knihy aj iní účastní-
ci Púštnej búrky, preto len 
krátko. „Pri stravovaní sme 
vychádzali z možností, ktoré 
nám poskytovali naše zásoby 

Pplk. Ján Kurucz 27. februára ráno. 

Pohostenie v stane velenia 
spojeneckej saudskej brigády. 
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a dodávky od spojencov. Keďže sme rešpektovali krajinu našich hostiteľov, 
nemali sme napríklad jedlá z bravčového mäsa. Raňajky – to boli až príliš často 
konzervy z tuniaka. Dodnes tuniaka nemôžem ani cítiť...“ zasmeje sa plukov-
ník. Pridá aj príhodu o baranovi. Dostal ho od veliteľa saudskej brigády. Bolo 
to počas pôstneho Ramadánu: „Jedno odpoludnie sa u mňa ohlásili naši výsad-
kári, ktorí plnili ochranné úlohy. Vraj saudský seržant má pre nás dar. Na korbe 
dodávky priviezol zviazaného barana. Živého. Samozrejme, bolo by absolútne 
nezdvorilé dar neprijať. Chlapom som povedal: zajtra bude na obed baraní 
guláš.“ Veliteľ Kurucz však nepredpokladal, že nikto z jeho kuchárov nemá 
skúsenosti s usmrtením živého barana. Keď to skúsili kladivom na zatĺkanie 
stanových kolíkov, zistili, že nie nadarmo sa hovorí máš hlavu tvrdú ako baran.“

„Chudák zviera, začul som ho až do svojho štábneho automobilu. Vybe-
hol som a hneď som prikázal, aby ho odstrelili. Kuchár ho však musel hneď 
podrezať, aby baran stiekol z krvi. Podarilo sa. No ani s vyvrhnutím to nebolo 
najjednoduchšie...“ A ešte niečo. Každý bača u nás vie, že mäso z odrasteného 
barana nie je najvoňavejšie. Preto na jeho prípravu treba veľa cesnaku. Ten 
však naši vojaci nemali. A aj preto nie každému toto spestrenie jedálneho líst-
ka chutilo. Napriek tomu sa snaha Saudov o obdarovanie svojich spojencov 
medzi našimi vojakmi cenila. 

Získavanie dôvery
Boli ste vychovávaný ako vojak Varšavskej zmluvy a odrazu ste sa ocitli po 
boku bývalých nepriateľov z NATO. Aký to bol pocit? pýtame sa Jána Kuru-

Prvé BBQ (a teplé jedlo) po skončení vojny - večer v kuvajtskej púšti. Časť 4. protichemického odriadu, 
ktorá nemala bojovú pohotovosť takto improvizovane oslavovala koniec vojny. Úľava na tvárach je 
viditeľná - WAR IS OVER!
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cza. Odpovedá: „Niekedy to bolo ťažké. Tí chlapci z niektorých koaličných 
armád to zrejme ani tak nemysleli, ale občas sa nás ich poznámky dotkli. Na-
príklad keď náš kolega Američan prvý raz uvidel naše R3A-čko. Teda vozidlo 
so spojovacími prostriedkami na náprave Pragy V3S. Povedal, že mu je ľúto, 
že pri sebe nemá svoju šekovú knižku. Vraj by to vozidlo odkúpil do múzea 
ako trofejný kus. Alebo keď videl tie chemické V3S-ky, neodpustil si vyhlásiť, 
že zje svoj klobúk, ak s nimi dorazíme do Kuvajtu... Tiež dosť dehonestujúci 
podtón mali otázky od našich koaličných partnerov, či sú v našej jednotke aj 
bývalí komunisti...“ Podľa J. Kurucza by bolo zložité a zrejme márne vysvetľo-
vať, aké boli u nás pred rokom 1989 pomery. Názor spojencov sa však veľmi 
rýchlo menil na základe odbornej pripravenosti čs. jednotiek. „Dokázali sme, 
že ako chemici a vojaci sme minimálne takí dobrí, ako oni. Začalo to debata-
mi. Trebárs keď som nášmu americkému priateľovi začal detailne objasňovať 
vlastnosti sarinu a možnosti jeho dekontaminácie v púštnych podmienkach. 
Potom som mu s použitím viacerých premenných vyrátal, koľko ľudí z našej 
2,5-tisícovej brigády by bolo pri chemickom útoku naozaj vystavených smr-
teľnému nebezpečenstvu... A on už vedel, že hovorí s človekom, ktorý rozu-
mie veci. To už bola nedôvera prelomená. Ale ak by niekto povedal, že sme si 
so „západniarmi“ hneď prvý deň s dôverou padli okolo krku, tak to nebolo...“

Návrat domov 
Manželka Jána Kurucza verila, že jej muž sa podieľa na protichemickom vý-
cviku saudských obyvateľov. Verila tomu, čo hovorilo vtedajšie ministerstvo 
obrany a čo opakovali médiá. „Nemal som odvahu napísať jej, že sa pripravuje-

Vojaci 4. oddielu na ukoristenom irackom tanku. 
Medzi dole stojacimi vojakmi štvrtý zľava veliteľ pplk. Ján Kurucz.
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me na boj. Bál som sa, že by sa psychicky zrútila. Dobre som urobil. Mali sme 
tri deti a aj vďaka tomu, že nevedela všetko, odlúčenie doma zvládla relatívne 
v pohode.“ 

Keď sa plukovníka Kurucza pýtame, aký bol návrat späť do mierového ži-
vota, trochu nás zaskočí jednoslovnou odpoveďou: „Rozpačitý.“ Následne vy-
svetlí. S tým, že hovorí iba za seba: „Ja osobne som vo svojom okolí pociťoval 
dosť veľa závisti. Nie, nezávideli mi to, že sme tam mohli skončiť zle. Že to 
bolo riziko a že sa Záliv podpísal aj na mojom zdraví. Nemálo ľudí závidelo, 
že sme čosi zarobili. A iní sa obávali, že by sme ich mohli preskočiť v kariére. 
Nie, nebolo to ako v tých amerických filmoch, že by nás vítali ako hrdinov. 
Alebo aspoň s akou-takou dávkou uznania. Kdeže! Neskôr som o tom radšej 
ani nehovoril...“ 

Profesora Jána Kurucza mrzí, že slovenské ozbrojené sily v oblasti vojen-
skej chémie neudržali krok s Čechmi. „Ešte pred desiatimi rokmi som na mi-
nisterstve obrany hovoril o tom, že nám môže uniknúť šanca, ktorá sa nikdy 
nevráti. A to že by sme mohli spolu s Čechmi participovať na brúsení názo-
rov v oblasti zbraní hromadného ničenia v rámci NATO. Česi sú dnes v tejto 
oblasti uznávanými odborníkmi. Vo Vyškove je centrum výstrahy pred zbra-
ňami hromadného ničenia. Aj my na Slovensku, samozrejme, máme svojich 
chemikov. No na to, že by sme v aliancii sedeli pri stole, kde sa v tomto smere 
rozdávajú karty, môžeme nateraz zabudnúť...“ 

Na fotografii vidno obrannú zápalnú priekopu, ktorá bola celé týždne napĺňaná ropou privedenou z najbližších 
ropných potrubí. Zámerom Iračanov ju bolo zapáliť v momente spojeneckého útoku. Tak chceli vytvoriť jednak 
primárne fyzickú prekážku pre útočiace jednotky a sekundárne eliminovať technologickú prevahu západných 
zbraní. Očakávali, že hustý dym, sadze a zdroje tepelného žiarenia podstatne oslabia účinnosť sofistikovaných 
navádzacích systémov zbraní spojencov. Spojenci prekonávali priekopy pomocou ženijných tankov s radlicami, 
ktoré ich jednoducho premostili nahrnutím piesku.
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Ján Kurucz využil svoje skúsenosti zo Zálivu najmä ako dekan fakulty po-
zemného vojska Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Stal sa profeso-
rom, no po redukcii učebných programov aj vyučujúcich bol v roku 2003 
nútený prijať ponuku z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Mal vytvoriť na 
pedagogickej fakulte podmienky na akreditáciu štúdia chémie. S úspechom 
sa mu to podarilo. Na univerzite, kde dodnes vyučuje, vykonával aj funkciu 
prorektora pre vedu. Dodnes prednáša, venuje sa vedeckej práci a publiku-
je. Naposledy mu v roku 2009 v Poľsku vyšla odborná publikácia Chemical 
agents as terrorist weapons. V nej z viacerých uhlov analyzuje štyri desiat-
ky chemických zlúčenín, ktoré by mohli byť zneužiteľné pre teror. Hovorí 
o ich toxicite, dostupnosti, problémoch pri výrobe, doprave na miesto útoku 
a možnostiach detoxikácie. O probléme hrozby chemického terorizmu v je-
seni 2011 prednášal aj vojenským študentom v Čechách. 

Keď sa naostatok profesora Jána Kurucza opýtame, čo mu dali alebo vzali 
mesiace v Zálive, chvíľu rozmýšľa. Potom povie: „Každý sme si vyskúšali svoje 
možnosti blízko dna. Na dne sme skutočne neboli, ale aj tak – takúto príleži-
tosť máte iba vo vojne. Pre vojaka je to ťažko zaplatiteľná skúsenosť. A ľudsky? 
Stal som sa pokornejší. Súčasne som si uvedomil, že niet nič cennejšieho nad 
ľudský život. Myslím, že vo všednosti bežného života si to nechceme alebo 
nemáme príležitosť uvedomiť. Tiež som si uvedomil, že ako vojenský chemik 
som dostal výborné vzdelanie a som na to hrdý. Som hrdý aj na všetkých ko-
legov zo Zálivu. Dodnes cítim pohnutie, keď na nich spomínam. Som šťastný, 
že som ich stretol a mohol s nimi slúžiť. A ďakujem im.“

Profesor Ing. Ján Kurucz, PhD., sa narodil v roku 1951 v Novej Dedinke. 
Maturoval na vojenskej strednej škole. Profesionálnym vojakom sa stal 
v roku 1973. V roku 1978 promoval na Vysokej vojenskej škole vo Vyško-

Vojaci 4. oddielu pri ukoristenom veľkorážnom irackom protilietadlovom kanóne. 
Vpravo stojí veliteľ pplk. Ján Kurucz.
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ve na Morave. Na škole ostal pôsobiť ako pedagóg. V roku 1990 ukončil 
postgraduálne štúdium v odbore vojenská chémia na Vojenskej akadémii 
v Brne. Vo februári 1991 bol vyslaný do operácie Púštna búrka, kde sa stal 
ako podplukovník veliteľom 4. odriadu. V roku 1993 sa vrátil z Vyškova na 
Slovensko, aby sa stal zástupcom náčelníka chemického vojska pozemného 
vojska Armády SR. V rokoch 1994 až 2003 pôsobil vo Vojenskej akadémii 
v Liptovskom Mikuláši, naposledy ako plukovník a dekan Fakulty pozemné-
ho vojska. V roku 2004 bol vymenovaný za profesora v odbore operačné a 
bojové použitie pozemného vojska, špecializácia radiačná, chemická a bio-
logická ochrana. Po zrušení katedry radiačnej a chemickej ochrany odišiel 
do zálohy. Odvtedy pôsobí od roku 2003 na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, kde vyučuje disciplíny chémie. Na tejto univerzi-
te bol o. i. prorektor pre vedu. 
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Vladimír Braun: 
Chcel som dokázať, že nie sme zbytoční

„Ako celoživotný vojak som bol veľmi 
sklamaný, že po zmene režimu najmä 
česká verejnosť začala vojakov podce-
ňovať a hovoriť, že sme zbytoční. Hoci 
som už som mal takmer 45 rokov, sám 
sebe som si povedal: Vladimír, skús to 
a zistíš sám na sebe, či si ešte schopný 
úlohy aj v medzinárodnej operácii. 
Chcel som skrátka sebe aj ostatným 
dokázať, že na to máme...“ spomenie 
plukovník v. v. Vladimír Braun. V Záli-
ve bol náčelník štábu čs. protichemic-
kého práporu.

Do Saudskej Arábie odlietal v hodnosti 
plukovník už 13. decembra 1990. Vrátil sa 
v máji 1991. „Predtým som pracoval na od-
delení mierových síl OSN, ktoré patrilo pod 
Správu zahraničných vzťahov ministerstva 
obrany,“ povie muž, ktorý v predchádzajúcom režime veľa rokov pracoval na 
vojenskej katedre Karlovej univerzity v Prahe. Vyučoval vojenské predmety.

„Nie je pravda, že sme odlietali do Saudskej Arábie len s humanitárnymi 
úlohami. Prišli sme ju chrániť a oslobodiť Kuvajt. Pravdaže, tie reči o výhrad-
ne humanitárnej pomoci, to boli správy vtedajšieho rezortu obrany. To takto 
chcelo upokojiť národ...“ spomenie vyslúžilec. Hovorí, že ak veliteľ práporu 

plk. Ján Valo riešil v Záli-
ve predovšetkým otázky 
spolupráce a kooperácie 
s nadriadenými stupňa-
mi, na jeho pleciach boli 
takmer všetky vnútorné 
vojenské otázky práporu. 
No a čo bolo v tomto ab-
solútne novom postavení 
pre neho najzložitejšie? 

„Bolo toho veľa. Pláno-
val som kde budeme mať 
tábory. Riadil som život 
v priestoroch táborov. 
Plánoval som kto, kde, 

Vladimír Braun, 2011.

Vladimír Braun blahoželá veteránom Púštnej búrky, Praha, 2011.
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kedy a s akou technikou pôjde na výjazd, ako sa budú vojaci striedať, ako ich 
treba kontrolovať. S plnou zodpovednosťou môžem povedať, že normy, ktoré 
boli vtedy platné doma v našej čs. armáde, sme vďaka nasadeniu spravidla 
prekračovali. V konečnom dôsledku to bolo zaujímavé, pretože sme sa učili za 
pochodu a zároveň úročili svoju odbornú aj fyzickú prípravu.“

Plk. Braun hovorí, že po rozdelení práporu každý zo štyroch odriadov 
musel byť plne sebestačný. „To znamená, že tam musel byť nielen chemický 
prieskum a ďalší chemici, ale aj strážni, tyloví špecialisti, spojári ďalší.“ 

„Bola taká situácia 
keď ste si povedali, 
že toto už nezvlád-
neme...?“ pýtame sa 
vojnového veterána. 
Odpovedá jedným slo-
vom: „Nebola.“ Dodáva: 
„Naši boli na výbornej 
profesionálnej úrovni. 
Problémom, ktorý mô-
žem spomenúť, bola 
iba ustrojenosť. Ale to 
pramenilo z celkovej 
tradície bývalej armá-
dy. No či už to bola 
otázka výcviku, použí-
vania techniky a vyna-

liezavosť pri jej opravách – v tom klobúk dole. Česi aj Slováci si dokázali pora-
diť v akejkoľvek patálii. Boli napríklad schopní pri údržbe vozidiel zabezpečiť 
si veci a pri opravách neskutočne improvizovať. Verte, v ostatných armádach 
to tak nebolo. Skrátka, zlaté české a slovenské ručičky.“

Mjr. Ivan Paulov v údolí Jahra: Kontrola nevybuchnutej munície nájdenej 
v rozbombardovanej irackej kolóne, s cieľom či sa medzi ňou nenachádzajú 
chemické prostriedky.

Vozidlo UAZ – 469-CH a plk. Lančarič so 
saudskými vojakmi dokazujú, že už druhý deň 
pozemných operácií boli slovenskí chemici 69 km 
od Kuvait City.
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Tiež hovorí, že sa nestretol so zbabelosťou. „S obavami, to áno. Musím pri-
znať, že aj ja som mal strach. Keď sme počuli bombardovanie alebo sme po-
čuli o tom, že do našich postavení prenikajú skupiny záškodníkov, to bolo 
nepríjemné. Disciplínou, oporou jeden druhému a príkladom veliteľov sme 
to zvládli.“

Veterán tiež hodnotí vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. „Ivan Lančarič a ďal-
ší boli, aj sú moji dobrí priatelia. Nie, v tomto smere naozaj neexistoval žiadny 
problém. Boli sme jedna armáda a výborne sme si rozumeli. Mňa vždy zaují-
mala odpoveď na otázku ako si kto plní úlohy, a nie odkiaľ pochádza. A tak to 
bolo u všetkých ostatných veliteľov.“ 

Keď sa ho pýtame na príjemný či nepríjemný príbeh, začne tým záporným: 
„Naozaj mi nebolo do smiechu, keď som zistil, že armáda nás vyslala do Zá-
livu s viacerými vozidlami v dezolátnom stave. Viete si predstaviť napríklad 
obrnený transportér, ktorý nemohol vyjsť ani z lietadla? Alebo nepojazdnú 
spojovaciu stanicu? Ešte raz – vďaka šikovnosti našich ľudí sme sa nemuseli 
hanbiť. Ale tí v Prahe – tí by si zaslúžili vyťahať za ucho...“

A príjemná spomienka?
„Keď sme prišli do 

Saudskej Arábie, nema-
li sme namaľované autá 
maskovacími púštnymi 
farbami. Bol som milo 
prekvapený, akú mali 
chlapi umeleckú kre-
ativitu. Napríklad na 
maskovacom nátere 
chemického laborató-
ria sa vynímala osamelá 
ťava... Alebo keď nám 
z Olomouca poslali sy-
rečky. Debnu s „rozvo-
niavajúcou“ lahôdkou 

sme dali ku stožiaru, aby bola čo najďalej od stanov. No a na tom stožiari nad 
táborom a púšťou hrdo viala československá zástava.“

Ing. Vladimír Braun, plukovník vo výslužbe, sa narodil v roku 1946 v Čes-
kých Budějoviciach. Vyštudoval Vyššie vojenské učilište vo Vyškove a Vojen-
skú akadémiu v Brne. Slúžil v Rakovníku, Žatci a v Prahe. Po návrate zo Zá-
livu sa stal zakrátko veliteľom prvého práporu mierových síl Armády Českej 
republiky v misii UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Velil mu 14 mesiacov. Po 
návrate odišiel na vlastnú žiadosť do civilu. Do penzie pracoval ako vedúci 
majetkovo-právneho odboru v mestskej časti Praha 11. Na dôchodku je päť 
rokov. Žije na dedine neďaleko Prahy.

V predsunutých okopoch počas nasadenia.
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Marcel Peško: 
V kríze sa kreovali prirodzení lídri

Pán Peško, kde vás zastihla informácia o možnosti vycestovať do 
Perzského zálivu? 

Bolo to tesne po revolúcii, spoločnosť sa otvorila demokratizácii a uvoľnili 
sa vzťahy s krajinami NATO. V Komorním Hrádku pri Prahe, kde malo minis-
terstvo obrany jazykovú školu, sa pripravovali kádre pre zastrešovanie zmlu-
vy o konvenčných ozbrojených silách. Tam ma ako vojaka základnej služby 
vybrali, aby som ich učil angličtinu. No a práve tam ma oslovili, či by som sa 
nepripojil k čs. chemickej jednotke, ktorá sa už pripravovala na vycestovanie 
do Saudskej Arábie. Ponúkli mi pozíciu styčného dôstojníka a hodnosť pod-
poručík. No to iste nebola hlavná motivácia súhlasiť s ponukou. 

Aká motivácia to teda bola? 

Som od prírody dobrodružný 
človek. Vtedy som mal o 20 ro-
kov menej, nemal som rodinu, 
takže ten vzťah k dobrodruž-
stvu bol ešte bližší. Jednoducho, 
chcel som zažiť niečo nové. To 
bola hlavná výzva. Ukážky a zá-
bery z operácie Púštny štít, kto-
rá predchádzala Púštnej búrke, 
sa vysielali v priamom prenose 
prostredníctvom CNN do celé-
ho sveta prvý raz v histórii. Pre 
nás vo vtedajšom Českosloven-
sku to bolo, samozrejme, tiež 

niečo úplne nové. Dostať sa do stredu diania bolo pre mňa veľmi atraktívne. 
Prirodzene, pre mladého chlapca ako som bol aj ja, hrala úlohu tiež finančná 
motivácia. No nešiel by som, kedy som nebol cítil, že sme tam boli vyslaní za 
správnu vec. 

Kedy ste prileteli do Perzského zálivu a čo bolo vašou hlavnou úlo-
hou?

Odcestoval som s poslednou várkou začiatkom roka 1991. Teda niekoľko týž-
dňov pred pozemnou operáciou. Umiestnili nás do tábora Hafar Al Batin. 
Pôsobil som v treťom odriade, ktorý bol na styčnej línii. Mal som na starosti 
komunikáciu s ďalšími veliteľstvami. Boli to Američania, Saudi, myslím, že aj 

Dnes slovenskí diplomati Marcel Peško a Miloslav Naď 
v saudskej púšti.



82

Naši v Perzskom zálive Imrich Purdek, Pavol Vitko

Francúzi a Egypťania. Komunikovali sme v angličtine, no keďže som vyštudo-
val aj arabčinu, využíval som i tento jazyk. Pravda, pobočník veliteľa plukovní-
ka Jána Vala bol lepší arabčinár ako ja – to aby som bol spravodlivý. Viac som 
pritom mal skôr na starosti komunikáciu v poli, nie na veliteľstve. Po dobytí 
Kuvajtu som bol vyslaný na základe rozkazu veliteľa priamo na čs. ambasádu. 
Tam som v Kuvait City pôsobil spolu s družstvom výsadkárov dva či tri me-
siace.

Čo vám tieto mesiace dali...

Najsilnejšie na mňa zapôsobi-
lo to, ako sa charakter človeka 
prejavuje v kritických situáci-
ách. Ohrozenia boli veľké, ne-
istota ešte väčšia a napätie ob-
rovské. Vtedy som dosť skoro 
pochopil, kto je skutočný pria-
teľ. Podľa toho, ako sa v takejto 
ťažkej situácii správa. Väčšinou 
pritom nezáležalo na vojenskej 
hodnosti či funkcii. V rámci ko-
lektívu sa vygenerovali priro-
dzení lídri, ktorí prevzali veľkú 
časť zodpovednosti.

Ako sa to môže stať v prísne hierarchickom vojenskom prostredí, 
kde by mali byť kompetencie a zodpovednosť jasne dané... 

Nikto z tých ľudí vojnu predtým nezažil. Myslím si, že to vychádzalo z okol-
ností reálneho ohrozenia života aj úloh, ktoré bolo treba splniť. Samozrejme, 
neznehodnocujem integritu a postavenie veliteľov. No v okamihu, keď máte 
ísť do útoku, nájdu sa silní jedinci, ktorí sú odrazu celkom prirodzene vodcov-
skými autoritami bez toho, či sú vo veliteľskej pozícii alebo nie. Jednoducho, 
dôverujete im, že s nimi sa to dá prežiť. Tak si tieto pocity pamätám. Samozrej-
me, funguje aj prirodzený ľudský strach. Niekto ho má menej, iný viac. Tak 
to bolo aj s nami. Aj keď sme sa do nejakého priameho styku boja muža proti 
mužovi nedostali a ani sme po nikom nestrieľali. No v teritóriu bolo ostreľo-
vanie z lietadiel, bombardovanie z vrtuľníkov, útok tankov. Skrátka – vojna.

Aký by mal byť aj na základe vašich skúseností z Iraku vojenský veli-
teľ...

Podľa mňa by veliteľ mal byť človek, ktorý dokáže pracovať s ľuďmi, ktorý 
vníma ich motiváciu. Je to manažér a ako taký by mal vnímať ich prednosti 
a slabosti. Musí ich poznať a pripraviť aj motivovať tak, aby dokázal svoje pozi-

Ppor. Marcel Peško v Kuvajte s americkým vojenským 
novinárom a českým pivom.
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tívne vlastnosti prejaviť 
práve v krízových situá-
ciách. Samozrejme, mal 
by byť odborník, mal 
by byť na svojej úrov-
ni doma vo vojenskej 
vede, aj vo svojej kon-
krétnej špecializácii. 
No vo vypätých vojno-
vých situáciách majú 
vždy navrch tí, ktorí do-
kážu presvedčiť muž-
stvo, aby išlo za ním. 
Aby mu dôverovalo, že 
je to on, kto ich pove-
die dobrým smerom 
a oni sa na neho môžu spoľahnúť. Aj takých som počas Púštnej búrky spoznal. 

A čo ste počas Púštnej búrky stratili?

Myslím, že ani nič. Pre mladého človeka, ktorý práve skončil vysokú školu, to 
bol veľmi dobrý štart do života. Určite som sa veľa naučil o ľuďoch. O tom, 
ako sa správajú v napätí, v krízových momentoch. Aj preto som možno neskôr 
vedel ísť aj do zložitejších situácií a riešiť ich s nadhľadom. Platí to staré zná-
me, čo ťa nezabije, to ťa posilní. 

Iste si spomeniete na príbeh z vojny, ktorý na vás zapôsobil...

Spomínam si na ten pocit, 
keď sme stúpili prvý raz 
priamo do mesta Kuvajt. 
Totálne vyľudnené, z veľ-
kej časti zničené, vyrabo-
vané. Keď ho porovnáte so 
súčasnosťou, Česi by pove-
dali „nebe a dudy“. Spomí-
nam si aj na vojakov fran-
cúzskej Cudzineckej légie, 
ktorí hneď po oslobodení 
mesta ručne a na kolenách 
odmínovali pobrežie. Ču-
doval som, že niekto môže 
mať takúto odvahu – a že 
niekto im na takúto čin-

nosť mohol vôbec dať rozkaz. Až pri pohľade na nich som pochopil, o čom je 
naozajstný vojenský chlebíček. Dostaneš rozkaz – a musíš ho vykonať! 

Čs. vojaci v Kuvait City deň po oslobodení mesta.

Podporučík Marcel Peško s obyvateľmi Kuvajt City tesne po oslobodení 
mesta.
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Zaujímavé pre mňa bolo, že keď sme v Kuvajte chránili budovu nášho veľ-
vyslanectva, nemohli sme ísť dovnútra. Stanovali sme pred ňou a chránili ju 
24 hodín denne. Vojenská operácia sa síce skončila, ale ostreľovanie osame-
lých strelcov lojálnych Saddámovi Husajnovi v meste pokračovalo. A nedal sa 
vylúčiť pokus o rabovanie. 

A ešte niečo. Nikdy mi čerstvý chlieb nevoňal tak, ako v púšti. Totiž, vďaka 
dobrým kontaktom a vzťahom sa aj tam dalo dostať k čerstvému chlebu. Nie 
že by sme boli v našej jednotke hladní, to nie, ale vôňa chleba z francúzskej 
vojenskej poľnej pekárne – tá bola priam nebeská. Raz som tam videl americ-
kých vojakov, ktorí po dlhom nasadení v predných líniách boli schopní za ten 
chlieb vymeniť snáď čokoľvek. Presne si pamätám na ich žiadostivé oči, keď 
im po týždňoch konzumácie poloumelých potravín zavoňal normálny chlieb. 
Vtedy som najviac uvedomil, aký dôležitý symbol je skyva bežného čerstvého 
chleba. 

Marcel Peško od 19. augusta 2009 zastáva funkciu Stáleho predstaviteľa SR 
pri OSN vo Viedni. Predtým na slovenskom ministerstve zahraničných vecí 
pôsobil ako vedúci Služobného úradu (od roku 2007), riaditeľ odboru OSN 
a odborných organizácií OSN (2006 – 2007), vedúci Koordinačnej jednotky 
pre členstvo SR v Bezpečnostnej rade OSN (2005 – 2006), zástupca riaditeľa 
a riaditeľ Kancelárie ministra MZV SR (1997 – 1999) a tajomník Odboru eu-
roatlantickej integrácie (1993). Taktiež slúžil vo funkcii výkonného tajom-
níka v Kancelárii generálneho tajomníka OBSE (2003 – 2005), zástupcu ve-
dúceho a dočasného vedúceho SM SR pri KBSE/OBSE (1993 – 1997) a chargé 
d´affaires na slovenskom veľvyslanectve v Írsku. V súkromnom sektore pra-

Diplomat Marcel Peško a minister obrany Martin Glváč na konferencii Globsec v Bratislave, 2012.
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coval ako riaditeľ pre stratégiu, rozvoj trhov a obchod pre krajiny strednej 
a východnej Európy v spoločnosti Telenor Slovensko (2002 – 2003) a v ro-
koch 1991 – 1992 ako zástupca riaditeľa Coca-Cola Amatil Czechoslovakia. 
Marcel Peško má magisterský diplom z Kyjevskej štátnej univerzity v odbore 
medzinárodné ekonomické vzťahy. Tiež má titul MBA z írskej Dublin City 
University Business School. Do Iraku odcestoval ako vojak v ďalšej službe 
v hodnosti podporučík po skončení vysokoškolských štúdií v Kyjeve. Pochá-
dza z Bratislavy. 
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Jozef Bujňák: 
Najstarší bojovník

Jozef Bujňák odchádzal do Zálivu 13. decembra 1990 ako 54-ročný. 
Spomedzi Čechov a Slovákov bol najstarší.

„Od roku 1955, teda celý svoj vojenský ži-
vot, som slúžil u chemikov. Mal som pred 
koncom kariéry a povedal som si: teraz to 
prišlo, tak ukáž čo je v tebe. Ukáž, že si 
v uniforme nebol nadarmo,“ so zaniete-
ním hovorí rodák z Jakubovej Vole od Pre-
šova. Svoj život však už vtedy dávno spojil 
s Libercom, kde býva dodnes. „Nerátal 
som s tým, že by som sa nevrátil. Napo-
kon, mali sme ísť len do humanitárnej mi-
sie a školiť ľudí...“ zopakuje to, čo ostatní. 
V rámci čs. práporu pracoval v štvorčlen-
nom tíme chemického laboratória. Toho, 
ktoré bolo súčasťou 3. odriadu. „Pend-
lovali sme do prvej línie, zabezpečovali 
veliteľstvo brigády. No, bolo to dosť vzru-

V palebnom postavení Saudov – v popredí  
kpt. Jozef Bujňák, za ním mjr. Ivan Paulov.

Jozef Bujňák, 2011.
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šujúce. No najmä 
to bola veľká zod-
povednosť. Vedeli 
sme, ako sa máme 
správať v prípade 
ohrozenia, no bolo 
sa treba vyrovnať 
aj s pudom sebazá-
chovy. A ten opako-
vaný výcvik a po-
plachy – to šlo člo-
veku už aj krkom. 
Viem však, inak sa 
nedalo.“ Najsilnejší 
zážitok pre kapi-
tána Bujňáka bol 
začiatok pozemné-
ho útoku. Saudi vy-
razili k hraniciam 

s Kuvajtom prví, my sme ich doháňali. Vo vzduchu dunela streľba a v prípade 
ohrozenia sa nebolo kde schovať – iba ak zaliezť pod auto. No, bolo to dosť 
stresujúce – ale koniec dobrý, všetko dobré.“ 

Napokon sa kapitán Bujňák k vedeniu školení predsa len dostal. Až do 
30. septembra 1991 školil dôstojníkov saudskoarabskej brigády. 

Jozef Bujňák, kapitán v. v., sa narodil v r. 1935 v Ja-
kubovej Voli na východnom Slovensku. Absolvoval 
strednú vojenskú školu vo Valašskom Meziříčí so 
špecializáciou na chémiu. Od roku 1955 do roku 
1993 slúžil u protichemického vojska v Liberci. Po 
návrate zo Zálivu ešte krátko pôsobil v rámci pro-
tichemickej brigády v Liberci. Následne niekoľko 
rokov pôsobil ako civilný zamestnanec vojenskej 
správy, kde tiež využil svoje vedomosti vojenského 
chemika. Spoluzakladal Sdružení válečných ve-
teránů a od roku 2002 pôsobí v jeho štruktúrach. 
Tiež je predseda Ústrednej revíznej komisie Čs. obce 
legio nárskej a predseda tejto organizácie v Liberec-
kom kraji. 

Očakávanie príletu čs. delegácie na letisku v Kuvait City. 
Zľava pplk. Jaroslav Kumbera, dôstojník ministerstva obrany Kuvaitu,  
čs. veľvyslanec, kpt. Jozef Bujňák a kpt. Miroslav Šudrla.

Kpt. Jozef Bujňák na hliadke 
s chemickým prieskumným 

vozidlom pri chemickom 
a radiačnom pozorovaní.
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Ján Hradiský: 
Pochopiť pojem „vojenský profesionál“ 

sa v mieri ani celkom nedá...

Mal už 30 rokov, keď v roku 
1981 vstúpil do armády. 
Ján Hradiský totiž vyštudo-
val fyzikálnu a analytickú 
chémiu na civilnej Chemic-
kotechnologickej fakulte 
SVŠT v Bratislave. V roku 
1990 pôsobil ako náčelník 
Krajského chemického la-
boratória Civilnej ochrany 
Stredoslovenského kraja 
v Slovenskej Ľupči v hod-
nosti majora. Venoval sa 
detekcii otravných a rádio-
aktívnych látok. 

„Najmä som si chcel overiť to, čo som študoval, aj v praxi. Navyše moja pro-
fesia bola ako stvorená pre účasť v Perzskom zálive,“ spomenie Ján Hradiský, 
rodák z Dlhých Strážov. Dodáva: „Naša jednotka brala so sebou tri mobilné la-
boratóriá, ktoré mali vybavenie na detekciu otravných a rádioaktívnych látok. 
Bol som vo svojom živle...“ 

J. Hradiský pôsobil v Saudskej Arábii a Kuvajte od 13. decembra 1990 do 
31. augusta 1991. Spomedzi všetkých čs. vojakov to bol jeden z najdlhších po-
bytov. 

„Nemali sme žiadnu prípravu na život v púšti. Vlastne sme ju ani nemohli 
mať, pretože púštna klíma bola u nás, samozrejme, na výcvik nedostupná. Tak-
že ak sme si na niečo museli naozaj zvykať, iste to boli aj obrovské rozdiely 
teplôt medzi dňom a nocou. Priznám – pre mňa bol trochu šok, keď sme cez 
deň mohli chodiť v košeliach a v noci sme sa v stane klepali zimou. Keby mi 
predtým niekto povedal, že mi v noci v saudskoarabskej púšti zamrzne voda, 
myslel by som si o ňom, že je blázon...“ 

„Podstatná časť ľudí, ktorí vycestovali do Zálivu, vedeli, do čoho idú,“ mieni 
J. Hradiský. „Aspoň mne bolo jasné, že Saddám Husajn z Kuvajtu nevycúva, 
pretože by sa zhodil v očiach celého arabského sveta. Preto som očakával, že 
vojna bude. Aj keď veľa ľudí sa nádejalo, že sa to nejako urovná aj bez nej...“ 

Muž, ktorého doma čakala žena a dvaja synovia, definuje, z čoho mal naj-
väčší strach: „Ako chemik som si uvedomoval, že vlastne môžem zistiť len 
relatívne úzku škálu toxických látok, ktoré môžu ľudí usmrtiť. Čo však, ak 

Ján Hradiský, 2011.
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Saddám použije aj nejaké iné látky? 
Také, ktoré by som nemal možnosť 
zistiť? Bál som sa chvíle, že ak by 
som nezistil nič a poviem, že vzduch 
je čistý – a nebola by to pravda. Ve-
del som si predstaviť tie obete... To 
ma doslova desilo, to mi naháňalo 
strach. Chvalabohu, nestalo sa...“

Ján Hradiský hovorí, že vo vojne 
nejde „len“ o to rozmýšľať, ale treba 
aj počúvať rozkazy. Hovorí: „Veľmi 
záleží na veliteľoch a na tom, aby 
za každých okolností udržali nielen 
disciplínu, ale aj súdržnosť a seba-
dôveru. Preto ma trochu hnevalo, 
že niektorí vojaci základnej služby, 
ktorí boli s nami, akoby si nevážili ži-
vot a niektoré veci v rámci prípravy 

Ďalší zo spojeneckých letákov, ktoré spojenecké 
vojská pomocou špeciálnych delostreleckých 
granátov a kontajnerovej leteckej munície 
dopravovali nad iracké pozície. 

Text nad obrázkom hore:
Toto zostane z Vašej techniky po zásahu

Preklad arabského textu na strane znázornenej 
bomby:
Varovanie!
K zásahu tohto postavenia príde zakrátko
Opustite svoju techniku a zachráňte sa
Varovanie!
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najmä na začiatku brali na ľahkú váhu. Človek však veľmi rýchlo zistí, že spo-
liehať sa iba sám na seba nemôže. Musí sa spoliehať predovšetkým na kolektív 
– a musí sa mu prispôsobiť a podriadiť.“

Z odborného hľadiska hovorí, že kolegom z koaličných armád možno tro-
chu závideli lepšie materiálne vybavenie. „Na druhej strane si myslím, že naše 
chemické prístroje aj keď boli morálne zastaranejšie, aj tak boli kvalitnejšie 
a citlivejšie. No ak by sme porovnávali osobné ochranné prostriedky, o takých, 
aké mali Američania, sme mohli iba snívať. V našich pogumovaných plášťoch 
sme sa potili ako myši vo vreci – a perfektne sme v nich chudli...“ 

Aj Jána Hradiského sa pýtame na príbehy z vojny, aké si kamaráti rozprá-
vajú pri druhom pive. Na chvíľu sa zamyslí. Usmeje sa a hovorí: „Pamätám 
sa, že arabskí vojaci tak trochu nechápali, prečo z nášho oddielu vysielame 
prieskumné družstvo chemikov aj kilometer pred tábor zo strany, odkiaľ fúka 
vietor. Samozrejme, keby niečo padlo medzi to družstvo a náš tábor, mali  
sme smolu. No bolo to menšie riziko, ako keď výbuch chemického granátu 
stihlo zmonitorovať ešte to predsunuté družstvo. Kilometer by stačil na to, 
aby sme stihli varovať tábor. A aby sme sa stihli obliecť do ochranných odevov 
a nasadiť si ochranné masky. Oni to potom aj pochopili, ale raz sa nám stalo, 
že arabskí vojaci nám toto družstvo zajali. Samozrejme, bola tam jazyková ba-
riéra a naši partneri nevedeli čo sú naši zač, takže pekne krásne pod zbraňa-
mi ich eskortovali až do nášho poľného tábora postaveného počas presunov 
v púšti.

A pamätám si na ešte jedno krásne nedorozumenie. Dohodli sme sa s arab-
skými priateľmi na tom, že keď bude poplach, na oblohe sa objaví svetlica. 
Vtedy sa bolo treba okamžite obliecť do ochranných odevov a nasadiť si mas-
ku. Raz sme boli na večeri u lekárov. Práve vychádzame zo stanu – a svetlica 
nad nami. Môžem odprisahať, že do jednej minúty sme mali ochranné odevy 
aj masky na sebe. Pravdaže, len my z našej jednotky. Naši koaliční partneri sa 
iba pozerali na ten frmol. Skrátka – za ten čas si nestihli nasadiť ani tú masku. 
A aj s ňou by mali v prípade ostrého útoku problémy. Nechceli sa holiť, no 
a tesnosť masky nasadenej na zarastenej brade – to je iba ilúzia... V každom 
prípade, boli to fajn chlapíci, hoci my sme v rámci výcviku boli trochu inde...!“ 

Ján Hradiský hovorí, že svoje rozhodnutie vycestovať do Perzského zálivu 
neľutuje v ničom. „Naučil som sa viac si vážiť život. Samozrejme, nikto z nás 
tam nešiel preto, aby sa nevrátil. Podstatná časť ľudí robila všetko preto, aby 
sme domov prišli živí a zdraví. Mohlo sa to skončiť oveľa horšie, ale aj tak 
to nebolo ľahké. No až v Zálive som si prvýkrát v živote naplno uvedomil, 
čo vlastne v sebe obnáša vojenské remeslo a čo vôbec znamená pojem vojak 
z povolania. Myslím, že v mieri sa to ani celkom pochopiť nedá.“

Ing. Ján Hradiský, pplk. v zálohe, sa narodil v roku 1951 a vyrastal v Dlhých 
Strážach. V roku 1981 absolvoval Chemickotechnologickú fakultu SVŠT 
v Bratislave. Do roku 1990 pôsobil ako náčelník Krajského chemického la-
boratória Civilnej ochrany Stredoslovenského kraja v Slovenskej Ľupči. Po 
návrate zo Zálivu sa vrátil na pôvodné pracovisko. Dnes je obchodným zá-
stupcom chemickej spoločnosti. Žije v Slovenskej Ľupči. 
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Miroslav Koppa: 
Keď snehovú metelicu nahradila Púštna 

búrka

Miroslav Koppa pracoval spolu s Jánom Hradiským pred prípravou 
na Púštnu búrku v civilnej ochrane. V tomto smere boli výnimoční, 
pretože všetci ostatní čs. účastníci vojny v Zálive boli vojaci. 

„Odlietali sme, myslím, 12. decem-
bra 1990. Bola strašná snehová 
metelica. Paradoxne, onedlho nás 
čakala Púštna búrka,“ pousmeje sa 
nad 20-ročnou históriou. Spomenie, 
že čs. prápor doplnili na poslednú 
chvíľu. Chemikov-špecialistov ako 
bol on nebolo veľa. Čakal ho krátky 
výcvik v Slanom – a odlet. 

„Po príchode do Saudskej Arábie 
nás prekvapila vysoká teplota. No 
oveľa prekvapujúcejší bol ten pocit 
z nepoznaného. Všetko bolo iné...“ 
hovorí o prvých pocitoch z púštnej 
krajiny. A čo strach? „Sprvoti sme ho 
nemali. Verili sme, respektíve chceli 
sme veriť, že vojna nebude. No keď 
nevyšli rokovania s irackým minis-
trom zahraničných vecí Tárikom 
Azízom vo Švajčiarsku, to už začalo 
prihárať. Bolo jasné, že Irak sa z Ku-
vajtu nestiahne, že bude vojna. No 
a keď nás potom aj päť- či šesťkrát za 
noc zobudil poplach, tak to už nao-
zaj bolo horúco...“

Miroslava Koppu, ktorý v Púštnej 
búrke slúžil v hodnosti kapitán, sa 
pýtame, či v tých najdramatickejších 
chvíľach rozhodnutie vycestovať 
ľutoval: „Jednoznačne človeku pre-
behlo hlavou, že predsa nebol jeho 
cieľ ísť zahynúť niekde tisícky kilo-
metrov ďaleko od rodiny. Bol som 
ženatý, mal som mal 31 rokov, doma 

Miroslav Koppa, 2011.

Kapitán Miroslav Koppa v Púštnej búrke.
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ma čakali žena aj deti. Bolo to však 
skôr o vôli prežiť, ako o ľútosti...“

A čo bolo jeho úlohou? „V 3. 
odriade som bol veliteľ proti-
chemického vozidla ARS 12 M 
(automobil rozstrekovací špe-
ciálny – pozn. pv). To znamená, 
že v prípade útoku chemickými, 
radiačnými či bakteriologickými 
zbraňami by sme dekontamino-
vali osoby a podľa požiadaviek aj 
stroje, techniku a terén.“

Miroslav Koppa hovorí, že 
to bola pravdepodobne Púštna 
búrka, ktorá mu mohla vziať kus 
zdravia. „Od štyridsiatky mám 
problémy s imunitou a aj s neja-
kou alergiou. Dodnes nezistili prí-
činu. Je možné, že sú to dozvuky 
zo Zálivu. No keďže sa to nedá 
preukázať, nemá to ani cenu ďalej 
rozvíjať...“

Na druhej strane konštatuje, že 
účasť v Zálive mu dala veľa. Vráta-
ne istej pokory. Aj v tom zmysle, 
že vlastne mali veľa šťastia. „K voj-

ne s použitím chemických zbraní dôjsť mohlo. Napokon, pripravovali sa na 
ňu všetci spojenci. A my sme dobre vedeli, aké by to mohli byť veľké obete 
– a aká strašná by bola ich smrť...“ 

Nie, Miroslav Koppa už v žiadnych ďalších zahraničných misiách nepokra-
čoval. Mal pocit, že svoje šťastie v uniforme si už vyčerpal. V roku 1993 odišiel 
z armády. Vrátil sa k civilnej ochrane. Ešte predtým, v roku 1991, bol medzi 
veteránmi zo Zálivu, ktorých vtedajší minister obrany Lubomír Dobrovský 
mimoriadne povýšil. V procese povyšovania sa osobne angažoval aj prezident 
a hlavný veliteľ Václav Havel. Púštna búrka teda Miroslavovi Koppovi „privia-
la“ aj majorskú hviezdu. 

Ing. Miroslav Koppa (1959) sa narodil a vyrastal v Banskej Bystrici. Vyštu-
doval Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej 
v Bratislave. Pred odchodom do Zálivu pôsobil v rámci civilnej ochrany 
v Banskej Bystrici. V roku 1993 sa do jej štruktúr vrátil. V súčasnosti je ve-
dúci technického oddelenia Vzdelávacieho a technického ústavu krízového 
manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Slovenskej Ľupči, 
kde aj žije. 

Kpt. Miroslav Koppa pred budovou čs. veľvyslanectva 
v Kuvajte.
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Jaromír Mareček: 
Chcel som spoznať bývalého nepriateľa

„Vojenskú vysokú školu som vyštudoval ako spravodajca, takže armá-
dy stojace za socializmu proti nám som teoreticky poznal dosť dob-
re. Nikdy som ich však nevidel naživo, takže vtedy už spojencov som 
chcel zažiť aj v akcii,“ spomenie Jaromír Mareček, plukovník v zálohe. 

Pred odletom už mal vojenskú špecializáciu chemik. A práve novú odbornosť 
si chcel preveriť v praxi. Na Záliv sa pripravoval vo svojom útvare v Jaroměři. 
„Odlietali sme z Prahy 17. decembra 1990. Keďže v Saudskej Arábii práve zú-
rila púštna búrka, americké lietadlo C5 Galaxy malo medzipristátie na ame-
rickej základni v Torrechone v Španielsku. Tam som sa vlastne prvý raz stretol 
s Američanmi. Bolo to fajn, bez problémov, no cítili sme jazykovú bariéru. Aj 
keď sme sa na vysokej škole po anglicky učili, nemali sme možnosť konverzo-
vať. Takže intenzívnejšia komunikácia nič moc,“ priznáva J. Mareček. Do Zá-
livu vycestoval ako major a bol náčelník prieskumnej sekcie 2. odriadu. „Na-
šou úlohou bolo monitorovať situáciu pred postavením arabských vojsk a čs. 
jednotky. Teda či neboli použité chemické alebo nervovoparalytické látky.“ 
Na prieskume prežil aj svoje vojnové Vianoce: „S kolegami por. Ing. Jozefom 
Jakubcom, prieskumníkom a mjr. Ing. Karlom Vackom, vodičom, sme ich strá-
vili v stane v púšti asi 5 km severne od mesta Hafar-eal-Batin. Pôvodne sme 

Mjr. Jaromír Mareček  
na stretnutí veteránov  
Púštnej búrky, Praha, 17. 9. 2011.
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mali Štedrý večer tráviť v King Khalid Military City, ale ráno prišiel rozkaz a 
my se sa museli presunúť. Večera v stane bola však pripravená veľmi vkusne 
a veľmi nám chutila. Spomínali sme na domov. Darčeky, bohužiaľ, neboli. No 
a stromček logista vyviezol ešte z Prahy...“

J. Mareček konštatuje, že doma boli pripravení v odbornej oblasti veľmi 
dobre. Psychologická príprava však bola podcenená. „Navyše nám povedali, 
že budeme pôsobiť hlboko v tyle ako humanitárna jednota. A odrazu sme 
sa objavili v predných líniách pred kuvajtskými vojskami. No zvykli sme si. 
Verili sme si, lebo sme boli naozaj zohratá osádka.“ Práve osádka mjr. Ma-
rečka v Saudskej Arábii zaregistrovala vo vzduchu prítomnosť chemických 
látok. „Keď to zapípalo, to bolo naozaj napätie na prasknutie. Navyše, zapípal 
aj druhý prístroj, ktorým sme dupľovali meranie. Nasadili sme si ochranné 
prostriedky, informovali našich a so vzorkami sa ponáhľali do tábora. Cestou 

sme tiež nejako zazmätkovali. 
Na púšti sme zle odbočili, hľa-
dali sme cestu, ale vrátili sme sa 
v poriadku.“

„Účasť v Púštnej búrke ne-
považujem za nejaké veľké hr-
dinstvo,“ hovorí muž, ktorý sa 
vrátil domov 8. mája 1991. Na 
ďalšie vojenské misie sa však 
už nedostal: „Pred Zálivom 
som mal zdravotnú kvalifikáciu 
schopný. Po ňom som už zdra-
votne neprešiel. Mám problé-

Major Jaromír Mareček 
v nepriestrelnej veste.

Mjr. Jaromír Mareček ID – karta.
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my s pečeňou...“ Jaromír 
Mareček, ktorý dodnes 
chodí na stretnutie vete-
ránov Púštnej búrky vo 
svojej uniforme zo Záli-
vu, naostatok konštatuje: 
„Išiel som si preveriť to, 
čo som vedel. To som si 
splnil a na chlapcov rád 
spomínam, aj sa s nimi 
rád stretávam.“ 

Jaromír Mareček, plu-
kovník v zálohe, pochá-
dza z Opavska (nar. 
1952). Po Vojenskej vyso-
kej škole vo Vyškove za-
čal pôsobiť v Horažďo-
viciach. Do civilu odišiel 
v roku 1993. Následne 
pôsobil šesť rokov v Čes-
komoravskej stavebnej 
sporiteľni. V roku 2000 sa vrátil ako civilný zamestnanec na Ministerstvo 
obrany Českej republiky. Mal na starosti veteránov z 2. svetovej vojny. Je 
členom predsedníctva Československej obce legionárskej. V súčasnosti je aj 
krajský koordinátor pre vojnových veteránov v Královohradeckom kraji. 

Mjr. J. Mareček v protichemickom odeve. Na kolenách má chemický 
preukazník CHP-71.
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Jaroslav Hrivnák:
Zažiť aj zarobiť

Jaroslav Hrivnák bol v roku 1990 profesionálny vojak, rotmajster. 
„Mal som 21 rokov a mojou motiváciou bolo niečo vidieť a niečo zaro-
biť,“ povie tak, ako bolo. Pred nasadením do operácie bol v Bechyni 
správca skladu. V Zálive pôsobil ako vodič-odmorovač a inštruktor 
radiačného a chemického prieskumu. „Bol som v 4. Kuruczovom od-
riade,“ dodá hrdo. Vycestoval vo februári, vrátil sa v auguste.

„Pred útokom – to bola neistota. To bol strach. Ale s takým veliteľom ako bol 
podplukovník Kurucz sa to dalo prežiť. V každom prípade – získal som ob-
rovské skúsenosti a s odstupom času na naše pôsobenie v Saudskej Arábii 
a Kuvajte spomínam už len pozitívne....“ 

Jaroslav Hrivnák (1970) pochádza z Martina. Absolvoval Vojenskú strednú 
odbornú školu v Žiline so zameraním na chémiu. Po návrate zo Zálivu slú-
žil vo Zvolene u letectva. Od roku 2003 do roku 2008 pôsobil vo Vojenskom 
folklórnom súbore Jánošík ako manažér. V roku 2004 odišiel do zálohy 
v hodnosti práporčík. Bol programový dramaturg v Dome kultúry Zrkadlo-
vý háj v Bratislave. Dnes je živnostník v oblasti internetového predaja. 

Jaroslav Hrivňák (vľavo) a ďalší veteráni Púštnej Búrky s náčelníkom GŠ OS SR generálom Ľubomírom 
Bulíkom, nov. 2011.
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Michal Barč:
Víťazný jahodový burčiak

„Alkohol, samozrejme, v Púštnej búrke neexistoval. No keď už bolo 
po vojne a dostali sme pre jednotku kopu jahôd a hrušiek, dali sme 
ich vykvasiť. Potom sme si s hustým a sladkým jahodovým burčia-
kom pripili na víťazstvo,“ zasmeje sa Michal Barč z Prahy. 

Michal Barč slúžil v Žat-
ci pri pásovej technike. 
„Nechcelo sa mi pokra-
čovať v otravnej vojen-
skej rutine. Nemal som 
chuť ako vojak základ-
nej služby makať ďalej 
na rajónoch a hraní sa 
na vojakov. Keď už – tak 
som chcel toto vojenské 
ťaženie zažiť. Som rád, 
že som takto rozhodol,“ 
hrdo povie čatár v zá-
lohe. Do Zálivu priletel 
v decembri 1990. Vracal 
sa v máji 1991. V čate 
tylového zabezpečenia 
bol kuchár v 3. odriade. 

„Z Česko-Slovenska ste odlietali ako čisto humanitárna jednotka, no na 
mieste to bolo už celkom inak. Ako ste vnímali tento posun?“ pýtame sa ho. 
„Mne to nejako nevadilo. Naopak, byť pri tom naozaj – to bola pre mňa pre-
stíž,“ zdôrazní muž, ktorý dodnes chodí na stretnutia veteránov zo Zálivu vo 
vojenskom saku plnom veteránskych medailí. Vraví, že už predtým sa zaují-
mal o vojenstvo. Najmä o vojenskú históriu. Na vojakov sa hrá dodnes. „Už 15 
rokov hrám s priateľmi airsoftové vojny...“ 

Barčovi rodičia sa z rozhodnutia syna netešili. Báli sa. No vedeli, že on sa  
už rozhodol. A či sa bál on? „Myslím si, že zo začiatku som na nejako ex-
tra obavy nemal. Až neskôr, pod vplyvom všelijakých fám, to bolo horšie. 
A bola aj ponorková choroba. Navyše som išiel s 3. odriadom dopredu. Tam  
bolo napätie ešte väčšie. Vojna však trvala relatívne krátko, takže som to zvlá-
dol...“

Vráťme sa k Michalovmu kuchárskemu remeslu. Čo varil, ako, z akých su-
rovín? „Pripravovali sme najmä bežné české jedlá. Boli predovšetkým zo su-
rovín, ktoré sme si priviezli so sebou. Tiež nás zásobovali Francúzi. Aj preto 
sa v jedálničku našich kolegov vyskytli napríklad napríklad ich ravioli či rizo-

Michal Barč na stretnutí veteránov Púštnej búrky aj so svojimi deťmi, 
Praha, 17. 9. 2011.
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to s chobotničkami. Bolo to isté spestrenie, hoci napríklad tie chobotničky 
našim príliš nechutili. Napokon, kto v Československu bol na ne zvyknutý? 
Ravioli boli na tom podobne...“

Mäso mali naši tiež od Francúzov. Z domu si totiž mohli priviezť len veci, 
ktoré nepodliehajú skaze. „Mali sme svoju múku, mäsové konzervy. Aj pre nás 
špeciálne upečený chlieb. Vydržal tri mesiace. Popri ňom sme mali bagety od 
Francúzov. Od nich sme mali aj cornflakesy. Prvý raz sme na to pozerali ako 
blázni. Čím nás to chcú nakŕmiť? No veľmi skoro sme sa ich naučili pripravo-
vať s marmeládou, kakaom či mliekom. Chlieb s maslom však chutil najlepšie. 
Na chuť prišla aj mortadella a salámy od Francúzov.“

Aj v púšti podľa kuchára Michala Barča našim najviac chutil rezeň so ze-
miakmi. Tiež guľáš a španielske vtáčiky. „Mali sme so sebou z domu veľké 
konzervy. Bolo v nich po 15 porcií. Stačilo ohriať a chutilo to fakt dobre...“ 

Čechom aj Slovákom v jedálničku najviac chýbalo pivo. „Priznám sa – to 
sme niesli fakt dosť ťažko,“ zasmeje sa. Potom zopakuje príhodu o tom, ako 
dostali jahody, hrušky a dajaké ďalšie ovocie, ktoré po pridaní cukru nechali 

Vľavo obrazový návod z irackej vojenskej príručky ako sa správať v zamorenom priestore.
Vpravo obrazový návod z irackej vojenskej príručky ako sa pomôcť spolubojovníkovi v zamorenom priestore.
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skvasiť. „Bolo toho máličko. Navyše každý, kto chcel dostať pohár, musel po-
vedať namiesto prípitku vtip. Nasmiali sme sa. Bol koniec vojny a nálada bola 
skrátka skvelá...“

Michal Barč rád spomína na ich táborového psa. „Našli sme ho vedľa cesty 
už v Kuvajte. Vychudnutého, bezprízorného, nechápajúceho. Rýchlo sa zota-
vil a strážil nám tábor. Zaujímavé, že nás mal radšej ako miestnych...“ Tiež sa 
rozpamätáva na to, ako raz videl začudovanie v tvárach Američanov. „Išli sme 
po dajaké suroviny a zastavila nás americká hliadka. Po bežnej kontrole sa 
nás spýtali, že koľko nás, Čechoslovákov, v Zálive je. Bolo to ešte pred prícho-
dom poslednej várky, takže som mu odpovedal – približne 150...“ Nechceli 
mu veriť: „Veď vás vidíme na každom kroku. Mysleli sme si, že vás prišlo as-
poň tisíc...“ reagovali. Bývalý vojenský kuchár vysvetľuje, že vojaci čs. práporu 
stále pendlovali. Cestovali po vodu, po zásoby, mali niekoľko táborov, chodili 
na prieskum. Bolo ich skrátka všade plno. Naostatok povie: „Mal som kolegu 
kuchára Slováka, boli sme kamaráti, bolo nás viac. Je na čo spomínať. Mám 
o čom hovoriť deťom,“ dodá Michal Barč naostatok a usmeje sa na svojho ma-
lého Martina, stredného Romana a na najstaršiu dcéru Nelku. 

Michal Barč sa narodil v Prahe. Vyučil sa za kuchára. Kuchárom bol aj 
v Púštnej búrke. Po návrate ostal verný svojej profesii. Posledných desať ro-
kov má svoju reštauráciu a diskotéku. 
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Martin Horňák
„Záklaďák“ v Púštnej búrke

„Naozajstná vojna? To, že bude skutočne naozajstná, som si uvedomil 
až vtedy, keď sme nemohli pristáť v saudskoarabskom Rijáde, ale zo-
sadli sme v Džidde. Tamojšie letisko totiž Iračania práve ostreľovali 
raketami Scud,“ zaspomínal Martin Horňák. Vtedy desiatnik základ-
nej vojenskej služby, dnes kariérny diplomat. 

Aká bola jeho motivácia 
prihlásiť sa do Púštnej 
búrky? „Myslím, že to bola 
snaha uniknúť z reality kaž-
dodenného »záklaďáckeho« 
vojenského drilu. Mali sme 
ho viac ako dosť. Ďalší si 
zrátali, koľko im to prinesie 
peňazí. No zároveň to bola 
výzva na dobrodružstvo...“ 
spomenie si na jeseň 1990. 
Ešte predtým, v septembri 
1989, narukoval a vyslali 
ho na poddôstojnícku ško-
lu v Litoměřiciach. Po jej 
absolvovaní ho prevelili na 

Šumavu do Čerchova pod Klenčínom. „Po odsune sovietskych vojsk začali 
v roku 1990 vo vyprázdnených kasárňach v Českom Krumlove pripravovať 
vojakov do mierových misií OSN. Prišla ponuka, či chceme pôsobiť v medzi-
národných silách. Hneď som sa prihlásil. V septembri 1990 nás v Českom 
Krumlove začínalo prvých päťdesiat...“ spomenie niekdajší maturant z učiliš-
ťa v Šali. Už vtedy vedel dobre po anglicky aj po nemecky. Preto tušil, že ho 
môžu vybrať do Púštnej búrky. Hoci protichemická jednotka sa pripravovala 
v Liberci. Dokonca pred odletom zažil veľmi nepríjemnú situáciu: „V januári 
1991 zahynul v Iraku český vojak čatár Šimonka. Naša druhá várka bola krátko 
pred odletom, no ešte sme v Rakovníku pri jeho katafalku držali čestnú stráž. 
Už sme boli oblečení v púštnych uniformách a v červenom barete.“

Obavy z chemického útoku
Posila vojakov priletela do Saudskej Arábie začiatkom februára 1991. Spojára 
Horňáka pridelili k 4. odriadu (tak nazvali toto bojové zoskupenie, inak aj vo 
vtedajšej terminológii dočasný bojový prvok) a po príchode okamžite odve-

Diplomat Martin Horňák (2011).
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lili do priestoru zhromaždiska k útoku na saudsko-kuvajtských hraniciach. 
Velil mu podplukovník Ján Kurucz. Jeho úlohou bolo protichemické zabez-
pečenie saudskej 20. mechanizovanej brigády. Podobne ako väčšina vojakov 
„štvorky“, aj on bol Slovák. „Z Rijádu nás najskôr presunuli na známe KKMC, 
teda King Khalid Military City, čo bola obrovská vojenská základňa s letiskom 
asi 200 km od kuvajtských hraníc. Tam sídlilo veliteľstvo nášho práporu. Po-
tom sme prešli do tábora pri hraničnom meste Hafr al Batin. Odtiaľ k jednot-
kám prvej línie. Náš tábor chránili valy piesku. Nazhŕňali ich buldozéry. Na 
nich boli ešte ostnaté drôty. K špici prvej línie sme mali len asi dva kilomet-
re...“ Martin Horňák poznamenáva, že všetci vrátane Američanov, mali veľké 
obavy z chemického útoku. Saudi chemické vojsko vôbec nemali a čs. jednot-
ka im mala túto spôsobilosť v boji nahradiť. Napokon, v druhej polovici minu-
lého storočia to bol práve iracký diktátor Saddám Husajn, ktorý použil bojové 
otravné látky vo vojne proti Iránu aj proti vlastným obyvateľom v Kurdista-
ne. 4. odriad mal pomôcť Saudom pri prípadnom použití chemických zbraní 
Iračanmi, či už pri detekcii ich použitia alebo pri odstraňovaní následkov. 
„Niekoľko dní sme čakali. Bolo to naozajstné ticho pred búrkou. Vzápätí sa za-
čalo mohutné bombardovanie irackých pozícií. Prejdú Iračania napriek bom-
bardovaniu do nečakaného útoku ako to relatívne úspešne urobili v polovici 
januári pri Cháfdží? Pokúsia sa vkliniť medzi koaličné vojská? To by spôsobilo 
na našom úseku frontu podľa Američanov hotový Armagedon. Naľavo od nás 
boli totiž Egypťania na T-62. Za nami v druhom slede Sýrčania na T-55. V našej 
zostave boli aj exiloví Kuvajťania na juhoslovanskej verzii T-72 (M-84). Ak by 
Iračania v zúfalstve podnikli prekvapujúci protiútok, ako to relatívne úspeš-
ne urobili 16. januára pri Cháfdží a premiešali sa s nami, americkí piloti A-10 
nad nami by mali neriešiteľnú úlohu rozlíšiť kto je „Good“ a kto „Bad“. Celú 

svoju predošlú vojenskú kariéru sa totiž 
pripravovali na to, že práve takto vyze-
rajúce tanky budú ničiť svojou uránovou 
muníciou niekde na severonemeckých 
rovinách. Radšej sme na to ani nemys-
leli... Alebo sa začnú Iračania sťahovať? 
To nemohol nikto vedieť. Ale i tak nám 
krátko pred koaličným útokom pridelili 
purpurové kusy látky. Pripevňovali sme 
ich rýchlo na strechy a korby vozidiel, 
aby nedošlo k zámene pri bombardova-
ní koaličným letectvom...“

Talata, talata, talata
Martin Horňák má v pamäti otrasy pôdy, 
keď americké B-52 bombardovali asi 
zo tri kilometre vzdialené postavenie 
nepriateľa. Jeho spojovacia „vetrieska“, 

Prislušníci spojovej čaty po obsadení Čs. 
veľvyslanectva v Kuvajte, des. Martin Horňák 
stojí v strede.
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v ktorej aj spával, takmer nadskakovala. „Bolo veľmi dôležité, že v našej jed-
notke sme sa mohli jeden na druhého spoľahnúť. Aj my, záklaďáci, sme boli 
dobre vycvičení. Naozaj to už nebola tá socialistická armáda s ponižovaním 
a šikanovaním nováčikov alebo s papalášskou bohorovnosťou niektorých ve-
liteľov. Aj preto sme to zvládli.“

Opisuje, ako ženisti vytvorili pomocou tiahlych náloží plastickej trhaviny 
prielomy v opevňovacom vale a následne prerazili priechody v mínových po-
liach za ním. Najskôr vyrazil brigádny prieskumný obrnený prápor. Českoslo-
venský 4. protichemický odriad podplukovníka Jána Kurucza vyrazil hneď 
za nimi. „Ako spojár som bol v rádiovom voze. Našou úlohou bolo, aby sme 
v pravidelných intervaloch vysielali do brigádnej siete dohovorený kódový 
fonický signál v arabčine o stave chemického ohrozenia. Napríklad základný 
kód 111 (v arabčine wáhid, wáhid, wáhid) znamenal, že chemická situácia 
je normálna. Úpenlivo som si vtedy prial, aby sme nikdy nemuseli vysielať 
napríklad 333 (talata, talata, talata). Znamenalo by to chemický útok. V tom 
strašnom napätí, ktoré sa dalo krájať, zrazu veliteľ 4. odriadu zavelil do našej 
vnútornej siete: Všetci velitelia vozov vylezte do poklopov a vzdajte poctu 
veliteľovi brigády stojacemu na začiatku mínového poľa! Všetci ako jeden, 
bez rozdielu hodností, vystrelili do poklopov a vystrúhali určite ten najvzor-
nejší pozdrav za svoju záklaďácku vojenskú kariéru. Na začiatku priechodu 
v mínovom poli totiž stál veliteľ brigády, saudský generál. Osobne sledoval 
postup jednotiek. Generál každý náš pozdrav dôstojne opätoval. Obe strany 
si pri tom uprene pozerali do očí. Tvárili sa, že sú na vojenskej prehliadke 
a nie v mínovom poli. Napätie náhle povolilo. Všetkým nám bolo v tej chvíli 
jasné, že veliteľ, ktorý nás vedie cez mínové pole do útoku a chce to urobiť 

Presun na pozorovacie stanovište.
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aj s noblesou, sa určite nebojí. Práve ten pocit sme všetci v tej chvíli potre-
bovali ako soľ. Po bokoch priechodu v mínovom poli stáli americkí ženisti. 
Kontrolovali, aby žiadne vozidlo nezastavilo alebo nevybočilo mimo. Chemi-
ci neustále kontrolovali situáciu. Teraz sa to už možno nezdá, ale vtedajšie 
obavy z chemických zbraní boli naozaj výrazné,“ zopakuje M. Horňák. „Útok 
trval asi štyri dni. Po prielome valu sme najskôr postupovali približne 20 km. 
Následne sme pokračovali v postupe až do Kuvajtu. V hlavnom meste Kuvajt 
City sme obsadili spustošenú československú ambasádu. A potom prišiel pre 
mňa ten skvelý pocit, keď sa nám podarilo nadviazať spojenie s republikou...“

M. Horňák rád spomína, ako za nimi do Kuvajtu priletel minister zahranič-
ných vecí ČSFR Jiří Dienstbier. Byť desiatnikom víťaznej armády je mimoriad-
ne dobrý pocit. Áno, to už boli víťazi vojny... „Náš štvrtý odriad potom presu-
nuli do vojenského tábora kuvajtskej armády v púšti. Celá brigáda netrpezlivo 
čakala na rozkaz vyraziť na Bagdad. Teraz sme sa už ničoho neobávali, vedeli 
sme, že sme na správnej strane a že sme odsúdení na ďalšie opojné víťazstvo. 
Spali sme však pod stanmi, lebo kasárne Kuvajťanov boli načisto vyrabované a 
zničené. Iračania si odviezli aj okná či dvere. Všade naokolo horeli ropné vrty. 
Všetko bolo pokryté čiernym dymom a sadzami. Nakoniec nám oznámili, že 
na Bagdad sa nejde. Chvíľu nám to bolo aj trochu ľúto. Potom nás ako prvosle-
dovú jednotku vystriedali. Vrátili sme sa späť na základňu KKMC do Saudskej 
Arábie. Ja som sa dostal do Bagdadu až ako diplomat o dvanásť rokov neskôr.“

Datle, kamarátstvo a hrdosť
Česko-slovenskí vojaci sa vrátili do vlasti. S pocitom hrdosti, so spomien-
kami. Tak ako M. Horňák v máji 1991: „Boli sme príjemne prekvapení, keď  
nás zo začiatku v púšti zásobovala francúzska Cudzinecká légia a namiesto 
stále rovnakého kádečka sme mali niekoľko druhov veľmi chutných kon-
zerv,“ spomenie. „A keď nás zásobovali Saudskí Arabi, úžasné boli tie  
veľké sudy sladkých datlí a neskutočne šťavnaté pomaranče. Alebo raz naši 
chlapi chytili varana. Mali ho chvíľu v klietke a potom zmizol. Zamenili ho so 
Saudmi za jedlo – a oni si ho na spestrenie stravy upiekli. No pravdaže, boli 
aj obavy. Nikto nevedel, čo sa môže stať. Nebolo príjemné počuť, že máme 
zranených. Nebolo príjemné vedieť, že spojenecká logistika bola pripravená 
aj na obete a naša jednotka mala na frontovom pohrebisku pripravené vyko-
pané hroby... No ak ste sa sústredili na svoju činnosť, myšlienky strachu sa dali 
v pohode odbiť. A to aj preto, že sme boli dobrá partia a že sme verili svojmu 
veliteľovi....“ 

„Je to už vyše dvadsať rokov, ale nikto z nás, ktorí boli v Púštnej búrke, na 
tých pár mesiacov nezabudol,“ povie Martin Horňák. Hoci – doma zabúdajú. 
M. Horňák však dodá: „Len raz, po desiatich rokoch, nás pozvali na minis-
terstvo obrany. Bolo to vtedy, keď minister obrany Jozef Stank otváral Sieň 
slávy. O to viac ma potešilo, že v decembri 2010 uviedli do Siene slávy rezortu 
obrany aj plukovníka Jána Vala, nášho veliteľa v Perzskom zálive. A že teraz 
vychádza o našej činnosti v Zálive táto kniha.
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Martin Horňák maturoval na učilišti v Šali. Po návrate z Iraku absolvoval 
štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V júli 2003 nastúpil 
pracovať na ministerstvo zahraničných vecí. V auguste toho istého roku ho 
vyslali na cestu do irackej metropoly Bagdad. Bol tam až do decembra. Pri 
jednom z presunov utrpel následkom havárie ťažké zranenie. No už v júli 
2005 pôsobil na slovenskej ambasáde v Teheráne, kde pracoval 4,5 roka. Na 
starosti mal Irán, Pakistan aj Afganistan, pričom riešil tiež úlohy týkajúce 
sa slovenských vojakov v operácii ISAF. Pracuje na Ministerstve zahranič-
ných vecí SR, je kariérny diplomat. 

3. apríl 1991 – spojencami zničená iracká technika na únikovej Ceste smrti z Kuvait City do Iraku.
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Ľuboš Baška:
Chcel som skrátka niekde vyraziť

Ľuboš Baška hovorí, že mo-
tiváciu vycestovať do Záli-
vu nemal v podstate žiad-
nu. Pravda, okrem toho, že 
chcel „vyraziť“ do sveta. 

„Keď sa mi naskytla taká príle-
žitosť, dokonca výnimočná prí-
ležitosť, neváhal som,“ spome-
nie muž, ktorý ako »záklaďák« 
slúžil u spojárov v Plzni. Dodá-
va: „Peniaze pri rozhodovaní 
nehrali žiadnu rolu. V podstate 
som ani nevedel koľko dosta-
neme. Mal som 20 rokov a bolo 

mi to viac-menej jedno.“ V Zálive mal hodnosť nadrotmajster. Jeho funkcia 
bola vodič-spojár. Slúžil pod velením kapitána Polívku. Vycestoval v decembri 
1990 a vrátil sa v júni 1991. A najsilnejší zážitok? „Iste keď sa začal útok. To 
bola naozaj sila. A potom si veľmi dobre pamätám, ako sme prekračovali hra-
nice Kuvajtu. Bola to taká trochu euforická nálada, ktorá prehlušila predchá-
dzajúce napätie.“ Vraví, že svoju prácu robil v podstate bez nejakých veľkých 
obáv. Opäť to pripisuje najmä mladosti. Spomína však na to, ako sa mohol 
spoľahnúť na priateľov. 
Vraví, že odvtedy vie 
veľmi dobre posúdiť 
rozdiel medzi vojnou 
a mierom – a to mu dáva 
do života na Slovensku 
viac pokoja. 

Ľuboš Baška vyrastal 
a žije v Dohňanoch 
pri Púchove. Narodil 
sa v roku 1970. Matu-
roval v Považskej Bys-
trici v profesii autome-
chanik. Dnes pracuje 
v obchodnej firme ako 
zástupca vedúceho pre-
daja. 

Nadrotmajster Ľuboš Baška v pieskovom okope.

Nrtm. Ľuboš Baška a koaliční partneri.
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Roman Vrábel a Aurel Liptay:
Kamaráti do horúcich týždňov

Dvaja kamaráti z vojenčiny – to boli a sú Roman Vrábel z Dubnice 
nad Váhom a Aurel Liptay zo Štúrova. Slúžili v malom útvare Přicho-
vice – Přeštice južne od Plzne. Tam sa dozvedeli o možnosti vycesto-
vať do Saudskej Arábie. 

„Prihlásili sme sa, 
pretože sme naozaj 
uverili tomu, že pôj-
de čisto o humani-
tárnu misiu,“ zdôraz-
ňuje R. Vrábel, ktorý 
slúžil ako vodič. Vo-
dič bol aj A. Liptay. 
Spomenie: „Prešli 
sme psychotestami 
aj fyzickým preskú-
šaním a po výcviku 
sme 13. decembra 
1990 už sedeli v lie-
tadle.“ 

Jeho kamarát hovorí, že jeden z najsilnejších zážitkov mali onedlho po 
vzlietnutí. „Ja som odlietal do Zálivu so zdravotníckou Tatrou. V lietadle bola 
ešte tatrovka s muníciou. Krátko po štarte bol dajaký technický problém. 
Bolo treba pristáť. Odleteli sme zo starej Ruzyně, ale tam medzitým namrzla 
pristávacia dráha a Praha nás nechcela prijať späť. Zosadli sme na americkej 
základni v Ramsteine. Keď sme prišli do jedálne, hádam dve stovky Američa-
nov na nás doslova vypleštili oči. A my na nich. Viete čo to bol za pocit?! Veď 
sme boli ešte rok predtým nepriatelia na život a na smrť – a jedni druhých 
sme sa ešte nikdy predtým v cudzích uniformách takto nevideli. Skrátka – su-
per situácia...“ 

Roman a Aurel boli spolu na zá-
kladnej vojenskej službe od apríla 
1990. „Dobrodružstvo a peniaze,“ 
odvetí Roman Vrábel na otázku, čo 
bolo jeho hlavnou motiváciou na 
ceste do Zálivu. Vysvetlí aj podrob-
nejšie: „Dovtedy som nikdy nikde 
za hranicami nebol. No a na vojen-
čine ma čakala len otravná nuda. 
Boli sme malé kasárne, jazdili sme 

Roman Vrábel a Aurel Liptay, 2011.

Oddych počas horúceho dňa.
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sem a tam, občas služba, občas krčma. Jednoducho, chcel som sa z toho dostať 
preč a prežiť niečo zaujímavejšie.“ 

„To, čo povedal Roman, to platilo aj pre mňa,“ dodáva Aurel Liptay, ktorý 
bol v Zálive veliteľ družstva, vodič, skladník, aj zberač ranených pri zdravot-
níkoch. 

„Služba u doktorov bola super. Mali sme dobré zdravotné zabezpečenie 
a o niečo menej dôvodov na strach,“ hovorí R. Vrábel, v Zálive vodič zdravot-
nej jednotky. Dodáva: „Vedeli sme však, že môže ísť o prežitie. Tomu sme sa 
podriaďovali. Každý robil svoje na sto percent. V prvom rade sa však musel 
každý spoľahnúť sám na seba – a svoje schopnosti dať k dispozícii veliteľo-
vi. A to tak, aby to veliteľ ani nemusel kontrolovať. Skrátka, zodpovednosť za 
seba sa rovnala zodpovednosti aj za ostatných. Keby zaváhal jeden, ohrozí 
dvadsiatich, keby zaváhal druhý, ohrozí možno dve stovky ostatných...“

„Inak sa ani nedalo,“ pokračuje Aurel 
Liptay, ktorý v Zálive slúžil v hodnosti rot-
ný. „Veď už keď sme ten prvý večer sme 
vystupovali z lietadla do piesku, človeku 
sa to naozaj nemuselo páčiť hneď na prvý 
pohľad. Ale ako sa vrátiš domov? So skuča-
ním a stiahnutým chvostom? Skrátka, pre 
normálneho chlapa nebolo cesty späť...“ 
Aurel Liptay priznáva, že veril dookola 
opakovaným chýrom o nemožnosti vojny. 
Aj on veril informáciám „zhora“ o tom, že 
Saddám Husajn sa z Kuvajtu stiahne. „Až 
keď bolo jasné, že to tak nie je, že útok je 
na spadnutie, až vtedy sa začali naozaj bez-
senné noci,“ prízvukuje. „Vedeli sme, že sa 
nemusíme vrátiť. Nikto z nás vojnu na vlast-
nej koži nezažil, nikto nevedel povedať čo 
bude. Tá neistota – to bolo to najťažšie. Spa-
li sme zakopaní, nad nami stan – a vtedy sa 
to spustilo. Strašné, fakt...“

„Obaja sme odišli so zdravotníkmi dopredu. S predsunutým tretím odria-
dom to bolo naozaj horúce,“ pokračuje Roman. S odstupom času však po 
dvoch desaťročiach hovorí: „Aj keď sme tam boli iba obyčajní pešiaci, zistil 
som, že vojna je predovšetkým tvrdý biznis. No do života mi to dalo veľa. Naj-
mä ten pocit, že sa môžeš spoľahnúť na svojich kamarátov tak, ako som už ni-
kdy potom v živote nezažil,“ prízvukuje muž, ktorý sa živí výškovými prácami. 
Aurel dodáva: „Oľutovať som určite neoľutoval, lebo takéto veci človek doma 
nezažije. A určite mi to dalo iný pohľad na svet. Veci začali mať pre mňa inú 
hodnotu. To, čo som predtým považoval za samozrejmé a takmer nepovšim-
nuteľné, sa dostalo na prvé miesta. Predovšetkým rodina, dôležitosť vážiť si 
svojich najbližších a všetko im oplácať v tom najlepšom.“ 

Na dôvažok najsilnejší zážitok z úst Romana Vrábela: „Jednoznačne to bolo 
vtedy, keď sme prišli do oslobodeného Kuvajt City. Poľavilo napätie z vojny 

Rotný. Roman Vrábel v púštnom kryte 
aj so zmyslom pre recesiu.
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a najkrajšie boli stretnutia s ľuďmi. Domáci 
Kuvajťania, dospelí či deti, nerobili rozdie-
ly, či ste Slovák, Brit, Američan... Boli veľmi 
radi, tešili sa, ďakovali a myslím, že by dali aj 
posledné za to, že sme ich oslobodili. Bol to 
pocit zadosťučinenia. Bojovali sme za správ-
nu vec.“

Roman Vrábel aj Aurel Liptay sa so Zálivu 
vrátili 5. mája 1991. Dodnes sú dobrí kama-
ráti. V púšti boli nerozlučná trojica aj s Milo-
šom Sýkorom z Poltára. Ten sa im však stratil 
„z dohľadu“. Veria, že sa raz ešte spoločne stretnú...

Roman Vrábel sa narodil v Slavičíne (1971) a vyrastal v Ilave a v Dubnici 
nad Váhom, kde aj žije. Maturoval na Strednom odbornom učilišti strojár-
skom v Dubnici. Po návrate zo Zálivu a z vojenčiny podnikal ako živnostník 
výškových, montážnych a stavebných prác. Tejto činnosti sa venuje dodnes. 

Aurel Liptay sa narodil v Komárne (1971) a vyrastal v Štúrove. Maturoval 
na Strednom odbornom učilišti papierenskom v Štúrove. Po návrate zo zá-
kladnej vojenskej služby pracoval do roku 1999 u požiarnikov v Juhoslo-
venských papierňach a celulózkach Štúrovo, kde aj žije. Následne sa stal 
policajtom. Okrem policajnej strednej školy absolvoval diaľkovo Univerzitu 
Konštantína filozofa v Nitre, odbor učiteľstvo technických predmetov a in-
formačných technológií. Dnes je v hodnosti nadporučík riaditeľ Mýtnej po-
lície v Komárne.

Rtn. Aurel Liptay a rtn. Roman Vrábel na 
Veľvyslanectve ČSFR v Kuvajte.
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Ivan Paulov: 
Pozdrav od Araba: „Nazdar kluci“

„Jedným z dôvodov 
prečo som išiel do 
Zálivu bolo aj to, aby 
som zistil, či na to 
mám. Či ako vojak 
a dôstojník dokážem 
fungovať v reálnej bo-
jovej činnosti,“ hovorí 
Ivan Paulov. Do Saud-
skej Arábie odišiel 
v hodnosti majora. 
V Zálive mal na staros-
ti chemický prieskum 
a slúžil v 3. protiche-
mickom odriade. 

„S tým rozhodovaním vycestovať to bolo, samozrejme, zložitejšie. No mimo-
riadne zavážilo, že ma podporila rodina,“ spomenie. Pravdaže, aj on cestoval 
s obavami. „Niektoré veci čo ma čakali som už vedel, ďalšie som sa musel veľ-
mi rýchlo naučiť. Veď skoro denne sme vyrážali z tábora len na 15 kilometrov 
blízko ku kuvajtskej hranici na chemický prieskum. Sprevádzali sme tiež ve-
lenie brigády. Opakovane sme robili merania, či sa vo vzduchu nenachádzajú 
otravné látky.“

Major Paulov patril 
k dvojici čs. chemikov, 
ktorí vyhlásili che-
mický poplach v King 
Chalid Military City. 
Teda pre celý mnoho-
národný vojenský tá-
bor. Je to veľmi známy 
moment. Veľa o ňom 
písali médiá, často sa 
mu venovali odborní-
ci. Jedni túto možnosť 
pripúšťajú. Ďalší mera-
nie spochybňujú. Nie, 
nebudeme na tomto 
mieste analyzovať všet-
ky alternatívy. V mini-

Ivan Paulov, 2011.

Nadporučík Zdeněk Vrbata, npr. Jaroslav Procházka a mjr. Ivan Paulov na 
saudsko-kuvajtskej hranici počas sprevádzania veliteľa saudskej brigády.
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portréte veterána Paulova však prinášame jeho pohľad na tie chvíle: „Boli 
sme na hliadke a bol som to ja, kto nameral vo vzduchu yperit. Hneď som to 
nahlásil svojmu veliteľovi, ktorý viedol vozidlo. Pretože sme vedeli, že naše 
prístroje sú občas nespoľahlivé, nariadil mi zopakovať meranie. Nameral som 
yperit druhý raz. Keď som ho nameral tretí raz, nariadil, aby sme si natiahli 
masky, upevnili chemické obleky a hlásili sme na velenie mesta, že vo vzdu-
chu je chémia. Pre celé mesto bol vyhlásený chemický poplach. To, čo sme na-
merali, teda tie preukazníkové trubičky, sme odovzdali do nášho chemického 
laboratória, ktoré potvrdilo, že chémia naozaj vo vzduchu bola...“

Ivan Paulov porovnáva, že detekciu ro-
bili aj iné štáty a že napríklad dopravnú 
techniku na to potrebnú mali oveľa lep-
šiu: „Veď my sme vyrážali na prieskum len 
v obyčajných UAZ-och. Mali špeciálne vy-
bavenie na chemický prieskum, no niek-
torí naši partneri si museli myslieť, že tie 
autá drží pokope len farba...“ Na detekčné 
prostriedky čs. armády však nedá dopus-
tiť: „Boli oveľa senzitívnejšie, ako mali spo-
jenci vrátane Američanov.“ 

„Kde skutočne ide o život, kde 
je bojová situácia a vy máte okolo 
seba ľudí, na ktorých sa môžete 
spoľahnúť aj vo chvíľach, keby sa 
niečo stalo – to je fantastický po-
cit. To inak ako vo vojne zažijete 
len ťažko. Záliv mi dal okrem toh-
to poznania, samozrejme, aj veľa 
vojenských skúseností,“ konštatu-
je. A čo mu vzal? „Osem mesiacov 
života s rodinou...“

Aj Ivan Paulov má zo Zálivu 
veľa zaujímavých historiek. Pri 
spomienke na jednu sa vždy za-
smeje: „S mojím veliteľom vozu 
majorom Jardom Procházkom 
z Rumburka sme boli nerozlučná 
dvojica. Keď už sme boli v Kuvajt 
City, išli sme okolo jedného vy-
rabovaného rozbitého obchodu. 
Pred ním sedel Arab v burnuse. 
Zarastený, bosý, otrhaný. Po an-

Mjr. Ivan Paulov, v pozadí horiaci ropný vrt.

Mjr. Ivan Paulov pred troskami predajne občerstvenia 
KFC v Kuvajte.
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glicky sa nás spýtal odkiaľ sme. Keď sme mu povedali Čechoslovakia, on na 
nás spustil plynulou češtinou: »...Tak to nazdar, kluci! A jak ta vaše nová de-
mokracie? A co prezident Havel?« Sánky nám spadli až na zem. Až potom sa 
ukázalo, že študoval v Československu. A bol rád, že v koalícii sme aj my...“ 
 
Ing. Ivan Paulov sa narodil v roku 1958 v Zlatých Moravciach, kde aj vyras-
tal. Vyštudoval Vojenské gymnázium v Banskej Bystrici. V roku 1982 pro-
moval na Vysokej vojenskej škole Pozemného vojska gen. L. Svobodu vo Vy-
škove, smer veliteľsko–inžiniersky motostrelecký. Pred odchodom do Zálivu 
slúžil vo Vyškove, Tábore či Prahe. Po návrate zo Zálivu slúžil v Tábore a na 
generálnom štábe ešte federálnej armády v Prahe. V rokoch 1992 až 1994 
mesiacov bol 16 mesiacov v pozorovateľskej misii UNAVEM 2 v Angole. Ná-
sledne do roku 2004 pôsobil na Ministerstve obrany SR v Bratislave, pričom 
absolvoval kurzy aj v USA alebo v Taliansku. Do zálohy odišiel v hodnosti 
plukovník. Dnes sa venuje zahraničnému obchodu. Žije v Pezinku. 
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Milan Dolinaj: 
Nechcelo sa mi ísť domov, 

šiel som do púšte...

Milan Dolinaj slúžil ako výsad-
kár v Prostějove. Na základnú 
vojenskú službu nastúpil v ok-
tóbri 1990. Mal za sebou už pol-
tucet zoskokov, keď prišla po-
nuka týkajúca sa Zálivu. 

„Podobne ako sa mladým chalanom 
stáva, aj ja som sa pohádal doma 
s rodičmi a chcel som skrátka odísť 
čo najďalej...“ pousmeje sa už s nad-
hľadom tento vyučený autome-
chanik. „Do Saudskej Arábie som 
odlietal 5. februára 1991 a vrátil sa 
5. mája.“ Rodák z Považskej Bystrice 

v Zálive pôsobil v strážnej službe v hodnosti rotný. 
„Tam človek vedel, čo má robiť, čo je jeho povinnosť. Držali sme jeden za 

druhého. Bolo to o priateľstve. Vlastne ani nemám zlé spomienky. Možno len 
na to, ako sme opakovane museli skúšať protichemické obleky a masky. Ale 
to patrilo k veci. Hej, bolo to pre mňa asi najlepšie obdobie v živote, keď som 
bol vojak a keď som slúžil v Zálive,“ s trochou nostalgie v hlase dodá Milan 
Dolinaj, ktorý žije na strednom Považí vo Vrtižeri s otcom. Na záver smerom 
k stretnutiu na ministerstve obrany vo februári 2011 dodá: „To, že nás sem 
pozvali a že nezabudli, je pre mňa veľká česť.“

Milan Dolinaj (1971) vyras-
tal v Považskej Bystrici, kde sa 
v ČSAD vyučil za automecha-
nika. Po návrate z vojenčiny 
pracoval v strážnej službe a na 
stavbách. Je stavebný robotník. 

Milan Dolinaj, 2011.

Milan Dolinaj (vľavo) 28. 2. 2011 na výstave 
fotografií zo Zálivu v Klube MO SR. V strede 

stojí vtedajší veliteľ síl výcviku a podpory 
generálmajor Peter Vojtek, dnes náčelník 

Generálneho štábu OS SR a generálporučík. Za 
gen. Vojtekom stojí vtedy veliteľ pozemných 

síl generálmajor Ján Salaganič. V popredí je 
vojenský novinár Ladislav Záhradník.
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Štefan Hromada:
Bolo to pre mňa veľké zadosťučinenie

„Bolo to pre mňa veľké zadosťučinenie, že som si mohol v reálnych 
podmienkach overiť to, čo som vyštudoval,“ zdôrazňuje Štefan Hro-
mada. 

V Zálive bol totiž chemik-prieskumník. Chemickú odbornosť vyštudoval na 
vysokej vojenskej škole a následne sa jej venoval aj v rámci postgraduálu na 
Vojenskej akadémii v Brne. Pred Zálivom slúžil v Topoľčanoch „Tie mesiace 
v nasadení mi priniesli hrdosť profesionála aj preto, lebo sme mohli ukázať 
tiež iným, najmä Britom a Američanom, že československí chemici boli vycvi-
čení na výbornej úrovni. A prinieslo mi to aj naozajstné priateľstvá,“ dodáva 
dôstojník. Bol príslušníkom 4. odriadu. Vycestoval začiatkom februára a do 
vlasti sa vrátil 31. augusta 1991. 

A čo mu Záliv vzal? „Nič. Ale nehovorme o Zálive! Hovorme o tom, že po 
návrate pomaly ako keby sme pre Slovensko ani neexistovali. V podstate sme 
celkom upadli do zabudnutia, ako keby sme nikdy nič neurobili... Ja viem, 
že veľké zásluhy mali ženisti a tiež iní vojaci v ďalších misiách. Ale predsa...“ 
O to viac Štefan Hromada ocenil stretnutie vo februári 2011 na ministerstve 
obrany. „Pekné, že si na nás niekto spomenul, že existujeme. Dúfam, že sa 
raz stretneme všetci, lebo teraz nás dosť chýbalo...,“ očakáva podplukovník 

Štefan Hromada (vpravo) s Jaroslavom Hrivnákom, 2011.
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v zálohe, ktorý sa do Iraku vrátil aj v novom tisícročí. V rokoch 2002 – 2003 
tu pôsobil v rámci pozorovateľskej misie UNMOVIC. 

Ing. Štefan Hromada (nar. 1959) pochádza z Prievidze. Po návrate zo Zálivu 
učil vo Vojenskej akadémii v Brne. Po rozdelení federácie začal pracovať na 
Úrade zabezpečenia medzinárodnej spolupráce na MO SR v Bratislave. Ná-
sledne pôsobil v Slovenskom verifikačnom centre. Do zálohy odišiel v roku 
2002 v hodnosti podplukovník. Po podpísaní kontraktu s OSN vycestoval 
ako zbrojný inšpektor misie UNMOVIC v Iraku. Dnes žije vo Veľkej Británii. 
Pôsobí v oblasti výroby produktov pre ľudí s cukrovkou.

Iracké palebné postavenie na nábreží Kuvajt City. Iračania očakávali vylodenie spojencov z mora, tí však 
zaútočili z opačnej strany. Útok z pevniny ich zaskočil a na fotografii ešte vidieť zbrane, ktoré v postavení 
nechali.
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Róbert Popov:
Vojenčina skoro ako doma. Až na tú vojnu...

Plukovník Róbert Popov je jedi-
ný zo slovenských dôstojníkov 
v Zálive, ktorý bol v roku 2011 stá-
le v činnej službe. V hodnosti plu-
kovník pracoval na Ministerstve 
obrany SR v Bratislave. A z dôs-
tojníkov je aj najstručnejší: 

„Mali sme tam vlastnú poľnú kuchy-
ňu, vlastného kuchára, stravovali sme 
sa normálne teplou stravou, občas 
viazlo zásobovanie a občas nie, ako 
na hociktorom cvičení u nás v Čes-
koslovensku. Takže to bolo skoro 
ako doma – okrem tej klímy a vojny,“ 
povie položartom. Pred Zálivom slú-

žil v 1. tankovom pluku v Straši-
ciach. Bol nadporučík. Oslovili 
ho, či by nemal záujem. Ponuku 
prijal. „V Saudskej Arábii som 
bol na pozícii vodič-odmorovač 
v druhom odriade. Samozrejme, 
bola tam neistota. Boli medzi 
nami aj obavy. Ale neskôr sa ná-
lada ustálila. Človek si privykol 
aj na bombardovanie irackých 
pozícií, aj na presuny, aj na ne-
ustálu hrozbu toho, že sme sa 
mohli dostať do oveľa zložitejšej situácie. Človek si zvykne...“

Dôstojník, ktorý vycestoval s trinástym letom 13. decembra 1990 a vrátil 
sa 6. mája 1991, hodnotí: „Nemám pocit, že by mi nasadenie v Púštnej vojne 
niečo vzalo. To nie. Skôr naopak. Kde inde môže vojak získať také skúsenosti, 
ako v skutočnom bojovom konflikte?“ 

Plukovník Ing. Róbert Popov (nar. 1965) je z Bratislavy. Vyštudoval vojen-
skú chémiu vo Vysokej vojenskej škole vo Vyškove (1987). Pred Zálivom pô-
sobil v Strašiciach. Po návrate z Púštnej búrky pôsobil na Vojenskej strednej 
škole tylového zabezpečenia v Žiline. Následne bol príslušníkom žilinského 
5. pluku špeciálneho určenia. V roku 2011 ešte pôsobil na Ministerstve obra-
ny SR v Bratislave. 

Róbert Popov, 2011.

Prielom v Irackom pieskovom vale.
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Ladislav Sornas:
Ako vojenskí „honzíci“ 

prvý raz vyrazili do sveta

„Určite sa mi do Zálivu ísť chcelo. V dobe, 
keď armádu označovali za príživníka 
spoločnosti a všetci sa na ňu pozerali 
cez prsty, tu bola šanca vycestovať a uká-
zať čo vieme,“ hovorí Ladislav Sornas. 
Dodáva: „Napokon sme aj zarobili, ale 
v prvom pláne nešlo o peniaze. Veď sme 
v podstate ani nevedeli, koľko zarobíme. 
Do vojny sme mali ísť pôvodne len za 
diéty. Za presne také, aké dostávala letuš-
ka či šofér nákladiaku. Takže prvé dva či 
tri mesiace sme brali asi 800 dolárov diét. 
Až potom to vyskočilo...“

Ladislav Sornas pred Zálivom pracoval v oddelení mierových síl generálneho 
štábu čs. armády. „Boli sme tam ľudia, ktorí vedeli po anglicky a mali potenciál 
pripravovať ostatných na misie v zahraničí,“ konštatuje. „Šéf nášho oddelenia 
bol plukovník Ján Valo. Spolupracovali sme na postavení práporu, ktorého sa 
stal veliteľom. No a keďže mu chýbal dôstojník, ktorý by sa staral o techniku 
a tylové zabezpečenie, oslovil mňa. Napokon, dobre vedel, čo odo mňa môže 
čakať. Takže som sa stal zástupcom veliteľa práporu pre tyl a techniku. Dnes 
by sme povedali, že som bol hlavný logista...“

Pochopiť súvislosti v medzinárodnom 
kontexte

„Najzložitejšia na tom bola skutoč-
nosť, že my, novodobí demokratickí 
vojenskí »honzíci«, sme vlastne prvý 
raz vyrazili do sveta, v ktorom sme 
nikdy predtým neboli. A na palici sa 
nám hompáľal uzlík našich ešte so-
cialistických buchiet,“ vtipne prirov-
náva situáciu. Vysvetľuje: „V oblasti 
tylového zabezpečenia sme museli 
odrazu za pár dní pochopiť všetky 

Major Ladislav 
Sornas v počas 

nasadenia v púšti.

Ladislav Sornas, 2011.
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súvislosti medzinárodnej spolupráce. A to od tých najjednoduchších vecí. 
Trebárs ako vedieť vôbec vysvetliť Francúzom, čo vlastne chceme a na akom 
základe nám to majú vydať. Ako zájsť k Saudom a požiadať ich o niečo celkom 
iné a zdôvodniť, že bez toho máme problém...“ L. Sornas však zdôrazňuje, že 
čs. dôstojníci a vojaci vedeli neskutočne improvizovať. „Napokon, my tylári, 
sme boli ešte z čias socializmu zvyknutí v oblasti nedostatkových náhradných 
dielov potrebné veci viac zháňať, ako fasovať. A keď to nešlo pravou, tak to 
išlo ľavou. A preto sme sa rýchlo adaptovali aj v nových podmienkach.“ 

Ladislav Sornas odlietal do Zálivu v decembri 1990 ako major a vracal sa 
7. augusta 1991 ako podplukovník. Zabezpečenie presunov, stravy, vody, ma-
teriálu, opráv techniky – to všetko bolo vo veľkej časti na jeho pleciach a na 
jeho ľuďoch. Veď ich prácu aj zanietene oceňuje: „Rád by som povedal, že tie-
to technické a zabezpečovacie jednotky majú prácu absolútne vždy. Okrem 
výcviku, ktorý absolvujú s ostatnými vojakmi, nemôžu len tak čakať na vojnu. 
Nemajú čas si oddýchnuť, pretože musia opravovať, variť, jazdiť a robiť ďal-
ších tisíc vecí.“ 

Dôstojníci versus „záklaďáci“ 
Podplukovník na rozdiel od niektorých iných dôstojníkov pozitívne charak-
terizuje činnosť vojakov základnej služby. „Bolo nás tam asi sto profesionálov 
a približne stovka záklaďákov. Uvedomme si, že v roku 1990 nebola ešte žiad-
na profesionálna armáda ani na obzore. Navyše podľa vtedajšej ústavy vojak 
základnej služby nemohol vycestovať do cudziny. Tí mladí dobrovoľníci sa 
podpisom jedného papiera stali vojaci v ďalšej činnej službe. Skrátka, včera to 
boli záklaďáci, ktorých sme kontrolovali či neprišli o päť minút neskôr z vy-
chádzky a či majú v skrinke do komínka uložené trenírky, a o deň neskôr to už 
boli naši partneri. Tvrdím, že napriek tomu fungovali perfektne.“ 

Keď sa ho pýtame v čom to bolo, jednoznačne odpovedá: „Najmä preto, 
lebo dostali zodpovednosť a dôveru. Či to už boli napríklad vodiči cisterien 
s pohonnými hmotami, ktorým som prízvukoval, že nemám čas na to, aby 
som ich kontroloval, no verím im, že nezostaneme »na suchu«. A oni? Od-
povedali len: náčelník, mám presne jeden a pol kubíka, zajtra beriem Pepu 
a mastíme tankovať. Skrátka, mali prehľad a k svojim úlohám pristupovali ove-
ľa zodpovednejšie, ako keď sa 
»pofľakovali« po kasárňach.“ 

Pplk. Sornas si však ne-
odpustí aj jeden konkrétny 
príklad, kedy to zaiskrilo. 
Spomenie na vodiča, ktorý 
odišiel tankovať s cisternou 
naftu z Kuvajtu do Saudskej 
Arábie. Cestou späť mu zača-
la horieť pneumatika. „Bol to 
skrátka frajer. Mohol nechať 

Major Ladislav Sornas v čs. tábore.
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auto v púšti. No on sa nezľakol, poruchu núdzovo opravil a došiel späť.“ Jeho 
malý príbeh sa však neskončil najskôr pochvalou. Keď chcel istému vysoko-
postavenému dôstojníkovi vysvetliť situáciu, ten ho v duchu tradície najskôr 
dvakrát »zvozil«. Za to, že keď sa zahlásil, držal zle čapicu. Dlhou cestou a opra-
vovaním poruchy vyčerpaný vojak to už nevydržal. Zanadával a zvrtol sa preč. 
Zbadal som to a kričím za ním: Štefan, stoj! Nepreháňaš?! Čo sa vlastne deje...? 
Ten vojak, myslím že sa volal Štrba, mal slzy od ľútosti aj hnevu doslova na kra-
jíčku. No, vysvetlili sme si to. Potom sme boli dobrí kamaráti...“ Nie vždy boli 
vzťahy medzi dôstojníkmi a bývalými záklaďákmi ideálne. „Tí mladí chlapci 
možno urobili drobné problémy, ale podstata ich činnosti bola jednoznačne 
pozitívna,“ uzatvára túto kapitolu pplk. Sornas. 

Smrť Petra Šimonku
Príslušník čs. protichemického práporu Petr Šimonka zomrel 19. februára 
1991. Bol povýšený do hodnosti podporučík In memoriam. 

P. Šimonka bol vodič štábneho automobilu náčelníka štábu čs. protiche-
mického práporu. Automobil na svoju prácu využíval aj pplk. Sornas. Keďže 
P. Šimonkovi zároveň velil, pýtame sa na okolnosti úmrtia práve jeho. 

„Bola to strašná nešťastná náhoda. V predvečer toho dňa mal vypršať ter-
mín ultimáta Saddámovi Husajnovi aby sa stiahol z Kuvajtu. Neurobil to. Na-
pätie bolo obrovské a v našej oblasti vyhlásili bojový poplach. Nevedeli sme 
konkrétne o čo ide, ale vojaci už vedeli reagovať. Každý zobral zbrane a utekal 
do svojho okopu. Vytvorili sme obranné postavenia našej základne 04. Všetko 
išlo v poriadku, hoci sme nevedeli či je to technický poplach, alebo sa za-
čal útok. Po pol hodine sa poplach skončil a bolo treba odovzdať zbrane. Do 
toho sa »vmotal« chemický poplach. Vojaci sa obliekali do protichemických 
prostriedkov. A keď sa to skončilo, bola noc, tri hodiny nad ránom. Všetkých 
premáhala únava a stres. Keď sa Petr Šimonka vyzliekal z protichemického 
odevu a odkladal zbraň pažbou na zem, spúšťou zrejme »štrajchol« o odev ale-
bo niečo iné. Z jeho vlastného samopalu vyšla rana. Odstrelil si aortu. Postavil 
sa a padol.“

Nasledujúce hodiny dôstojníci situáciu vyšetrovali. Či sa nezastrelil sám, či 
ho niekto nepostrelil omylom... „Bezprostredne s ním boli štyria či piati voja-
ci. Všetci situáciu opisovali rovnako. Jednoducho, bolo to tak. No v každom 
prípade to bol náš prvý padlý vojak. Bez ohľadu na okolnosti – bolo to pri 
bojovej situácii. A hoci sa to stalo nešťastnou náhodou, patrí mu úcta a ne-
smieme na neho nikdy zabudnúť. Veď ten chlapec mal iba 21 rokov.“

Smrť Petra Šimonku vyšetroval osobne pplk. Sornas. „Smutné bolo, že keď 
som sa vrátil do republiky, tak ma policajný vyšetrovateľ »péroval« za všetko, 
čo som vraj urobil zle. Napríklad prečo som nedal smrtiacu strelu na balisti-
ku. Veď tá strela preletela telom vojaka, strechou pláteného stanu a skončila 
niekde dva kilometre ďaleko v piesku púšte. No a jeho samopal dostal druhý 
vojak. Niektorí na štábe boli totiž vyzbrojení len pištoľami. Boli sme tesne 
pred pozemnou operáciou a ja som Petrovu zbraň nemienil nechať niekde 
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zamknutú, aby čakala na dajakú expertízu. Veď sme boli vo vojne! Rozhodol 
som podľa najlepšieho vedomia a svedomia – a ten samopal som pridelil spo-
járovi. Neskôr sme ho v zmysle medzivládnej dohody spolu s ostatnými zbra-
ňami predali Saudom.“ 

Radšej skloniť hlavu
Ladislav Sornas je otvorený aj 
vtedy, keď sa ho pýtame na mo-
ment, keď niekoľko mužov tes-
ne pred útokom požiadalo o re-
patriáciu domov. „Tých sedem 
vojakov nechcem odsudzovať, 
že boli zbabelí. Skôr mali príliš 
veľké tlaky z domova. Keď do-
stali spojenie s rodinou, ktoré 
sme mali zabezpečené cez vy-
sielačku a ministerstvo obra-
ny, deti im plakali do telefónu, 
manželky hrozili rozvodom 

a podobne. Boli to veľké psychické »masáže«. Dnes, keď som starší, o to viac 
chápem, že ak niekomu hrozí rozpad rodiny, radšej skloní hlavu. Navyše, ich 
výkon by aj tak nebol stopercentný, takže vlastne to bolo aj na prospech čin-
nosti našej jednotky.“

Hrdosť čs. vojakov 
a poďakovanie saudského kráľa

Ako to teda bolo s odmeňovaním našich vojakov? „Ako som už hovoril, rodine 
išiel doma plat vojaka. Podotýkam, vojenské platy boli vtedy, poviem to eufe-
misticky, dosť skromné. A mali 
sme aj zahraničné diéty ako 
trebárs hociktorý kamionista. 
Až po čase bolo zrejmé, že na 
naše odmeňovanie prispeje aj 
saudskoarabský kráľ. Iste, na 
naše pomery treba povedať, 
že prispel naozaj kráľovsky. 
V priemere 2 800 amerických 
dolárov na každého vojaka 
a mesiac strávený v Zálive. Pre-
rozdeľovanie bolo na dnešné 
pomery minimálne. Veliteľ prá-

Major Ladislav Sornas 
a kuvajtský chlapec.

Celoživotný optimista 
pplk. Ladislav Sornas 
v máji 1991 v Kuvajte.
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poru mal 3 200, my zástupcovia po 3 000 a vojaci v najnižších hodnostiach 
a funkciách po 2 500. Ešte raz by som rád zopakoval, väčšina nás do Zálivu 
kvôli peniazom nešla. O príspevku od Saudov sme predtým pri rozhodovaní 
vôbec nevedeli. Ak budem hovoriť len za dôstojníkov – pre azda všetkých nás 
to bola profesionálna výzva obstáť vo svojej odbornosti v medzinárodných 
podmienkach. Bola to otázka hrdosti na svoju vojenskú profesiu a na svoj štát. 
Som rád, že som tam bol aj ja.“

Ladislav Sornas sa narodil 6. októbra 1955 – ako prízvukuje na niekdajší 
Deň československej armády. Vyrastal v Toužimi pri Karlových Varoch. Ab-
solvoval Vysokú vojenskú školu vo Vyškove. Do Zálivu odlietal v hodnosti 
major. V priebehu pôsobenia v Saudskej Arábii a Kuvajte bol povýšený na 
podplukovníka a pplk. je i v zálohe. Ešte pred rozdelením republiky bol logis-
tom 1. čs. práporu v misii UNPROFOR na Balkáne. Následne sa podieľal na 
príprave a zabezpečení českých mierových síl v zahraničí. V roku 2000 bol 
osem mesiacov členom pozorovateľskej misie v Kongu. Od januára 2001 je 
v zálohe. V súčasnosti pracuje na odbore krízového riadenia v jednej z praž-
ských nemocníc. Je podpredseda Združenia vojnových veteránov ČR. 
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Ivan Lančarič: 
Strach treba vedieť osedlať

„Strach nie hanba. No vojak ho musí vedieť osedlať. Kto by na to ne-
mal, musí ostať doma, respektíve nájsť si iné povolanie,“ hovorí plu-
kovník vo výslužbe Ivan Lančarič. 

Do Zálivu odlietal 12. de-
cembra 1990 už ako plu-
kovník. Mal za sebou cene-
né vojenské vysokoškolské 
vzdelanie so zameraním 
na chémiu. Pred odletom 
v tomto odbore pôsobil 
vo Vojenskom opraváren-
skom závode 072 v Ze-
mianskych Kostoľanoch. 
Vrátil sa v prvej polovici 
mája 1991. 

„Odletieť do Zálivu 
som sa rozhodol preto, 
lebo som veril našim prí-
strojom, ochranným pro-
striedkom a veril som svo-

jim znalostiam. Zároveň som chcel dokázať, že na to máme.“ 
Aj plk. Lančarič odchádzal do Zálivu s vedomím, že pôjde plniť úlohy v pro-

spech civilného obyvateľstva v zázemí. „Keď sa situácia zmenila, nemali ste 
pokušenie, že sa treba spakovať a ísť domov,“ pýtame sa ho. Odpovedá: „To 
som si ako plukovník nemohol dovoliť ani vo sne. Pochopiteľne, obavy boli, 
ale toto ani zďaleka...“ 

V Púštnej búrke bol náčel-
ník laboratórnej sekcie čs. 
protichemického práporu. 
Čo bolo úlohou sekcie? „Robi-
li sme rozbor vzoriek ovzdu-
šia, vody či zeminy. V prípade 
použitia chemických zbraní 
by sme museli urýchlene sta-
noviť o aké chemické zbrane 
a o aký druh otravnej látky 
ide. Okamžite by muselo byť 
zabezpečené varovanie vojsk. 
V prípade zamorenia by na-

Ivan Lančarič preberá 17. 9. 2011 v Prahe vyznamenanie z rúk 
Vladimíra Brauna.

27. 2. 1991 – plukovník Ivan Lančarič a obal 
z kazetovej bomby spojencov na púšti v Kuvajte.
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sledovalo odmorovanie 
a očista vojakov a techniky 
spojeneckých jednotiek, 
ku ktorým sme boli prive-
lení.“ 

Laboratórna sekcia plu-
kovníka Lančariča pozo-
stávala z laboratória AL-1 
a prívesu A-3. Laborant-
mi boli mjr. Jan Hradiský, 
npor. Karel Musil, npor. 
Milan Čičmanský. Ako 
ich vodič, automechanik 
a strojník elektrocentrály 
pracoval rtn. Norbert Fe-

jerčák. Úlohou chemického laboratória bolo stanovovať skupiny otravných 
látok, konkrétne otravné látky, jedy, ťažké kovy atď. A to odberom zo vzoriek 
ovzdušia, vody, zeminy, potravín a rôznych druhov materiálu. Napríklad vý-
stroj či ochranné pomôcky. „Laboratórium v prívese A-3 bolo rádiometrické. 
Cieľom bolo zisťovať prítomnosť rádioaktívnych látok a ich určenie. „Jeden 
z nedostatkov spočíval v tom, že v tej dobe sme v podstate nemali žiadne 
prístroje na indikáciu bojových biologických prostriedkov,“ mieni I. Lančarič. 

Na otázku aké boli vzťa-
hy v jednotke, odpovedá: 
„Myslím si, že dobré. Aj 
preto, lebo to bolo niečo 
celkom iné, ako bežné cvi-
čenia predtým. Nešlo len 
o to ukázať svoje znalosti 
a schopnosti. Mohlo ísť 
aj o život. S tým sme ráta-
li. Podľa mňa bol prápor 
pripravený dobre. Chyba 
bola len v tom, že z môjho 
uhla pohľadu mali byť vys-
laní iba profesionálni vo-
jaci. Napokon však aj vo-
jaci, ktorí prišli zo základ-
nej služby, dokázali úlohy 
pod velením nadriade-
ných zvládnuť. Ak doma 
v mierových posádkach 
často práporčíkov a dôs-
tojníkov nerešpektovali 
a snažili sa zašívať, tu vykonávali rozkazy na slovo. Vedeli, že od schopností 
dôstojníkov a práporčíkov sú závislí – a že ide o veľa.“

Identifikačná karta plk. Ivana Lančariča vydaná veliteľstvom 
saudskoarabskej brigády.

Plk. Ivan Lančarič v chemickom laboratóriu AL-1 po analýze schránky 
pre pechotnú muníciu. Prítomnosť chemických látok nebola zistená.
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Keď sa začala pred útokom 
delostrelecká príprava, plukov-
ník Ivan Lančarič mal na zemi 
poskladané jedálenské nádoby. 
Zem sa otriasala a riady po kaž-
dom výbuchu drnčali ako mra-
zivá ozvena. „Prekvapil ma aj ten 
obrovský pieskový val, ktorý Ira-
čania navŕšili okolo celého Ku-
vajtu. A priznávam, prekvapilo 
ma aj to, že nepoužili chemické 
zbrane. Očakávali sme to a boli 
sme pripravení. Očakávali sme 
to najhoršie – o to lepšie to napo-
kon dopadlo,“ hovorí muž, ktorý 
svoje skúsenosti vojenského che-
mika bohato využil aj vo svojej 
ďalšej úspešnej kariére. 

Plukovník v. v. Ing. Ivan Lančarič sa narodil v roku 1945 v Horných Oreša-
noch. Vyštudoval Vojenskú akadémiu v Brne so špecializáciou na chémiu. 
Po návrate z Púštnej búrky sa vrátil pracovať do Vojenského opravárenské-
ho závodu 072 v Zemianskych Kostoľanoch vo funkcii náčelníka závodu. 
Od roku 1994 pôsobil na Ministerstve obrany SR. V Slovenskom verifikač-
nom centre bol zástupca riaditeľa a náčelník oddelenia chemických zmlúv. 
Po dvoch rokoch úspešne absolvoval konkurz a pracoval ako chemický 
a muničný špecialista – inšpektor pre Organizáciu na zákaz chemických 
zbraní v Haagu, kde pôsobil štyri roky. Žije v Prievidzi a ako dôchodca sa 
venuje rodine, záhradke, rybačke a svojmu labradorovi. 

Plk. Ivan Lančarič a nádrž z palivového 
systému irackej rakety Scud zostrelenej 
raketou Patriot dňa 21. februára 1991 pri 
meste King Khalid Military City. Analýza 

nepreukázala prítomnosť otravných látok. 
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Miloslav Ivica: 
Skúsenosti zo Zálivu využívam pri výučbe 

policajtov aj civilnej ochrany

Akú hodnosť a pozíciu ste 
mali pred odletom do Saud-
skej Arábie?

Bol som kapitán v pozícii zá-
stupcu veliteľa pre výzbroj 
práporu odmorovania výstroja 
„chemickej“ brigády v Liberci, 
do Saudskej Arábie som odchá-
dzal ako náčelník chemického 
laboratória. Pôsobil som v rámci 
3. odriadu. Velil nám podplukov-
ník Luboš Polívka. 

Vaša motivácia? 

Už predtým ako sa v auguste 1990 začal nábor do Perzského zálivu som sa 
v apríli toho roka zaujímal o možnosť vstúpiť do mnohonárodných jednotiek 
OSN. Chcel som vidieť iný svet, nielen ten, čo sme mali u nás za železnou 
oponou. Potom prišla ponuka z našej chemickej brigády. Náčelník chemické-
ho vojska Západného vojenského okruhu chcel totiž pôvodne celý chemický 
prápor vysielaný do Zálivu postaviť z príslušníkov libereckej brigády. Teda 
z vojakov z povolania plus vojakov základnej služby. Ak sa dobre pamätám, 
oslovili všetkých dôstojníkov, ktorí v nej slúžili. Zvážil som to, črtalo sa mi 
totiž aj to OSN. Napokon som sa rozhodol, že svoje skúsenosti, poznatky, ve-
domosti si vyskúšam s našimi. Chcel som vidieť, ako to funguje vonku. Aké sú 
tam vojenské vzťahy, odborná a profesionálna úroveň, kam ide vývoj v našej 
oblasti. 

Ako toto porovnanie dopadlo? 

Z profesionálneho hľadiska som videl, že najmä americké „protichemické“ 
vojská majú techniku omnoho jednoduchšiu na obsluhu. Nemali také zložité 
prístroje a ani vojaci, ktorí ich používali, nepotrebovali špeciálne chemické 
vzdelanie. Ich prístroje veľmi názorne signalizovali prítomnosť otravnej látky 
tak, že sa na prístroji rozsvecujú nejaké okienka alebo stupne. Vojakovi to 
stačilo na to, aby mohol reagovať, vyhlásiť chemický poplach, obliecť sa do 
chemického odevu a vykonávať potrebnú činnosť. My sme mali prístroje, pri 

Miroslav Ivica, 2011.



144

Naši v Perzskom zálive Imrich Purdek, Pavol Vitko

ktorých človek potrebuje mať nejaké odborné znalosti. Boli sme priprave-
ní robiť špeciálne merania, analýzy, skúšania s cieľom identifikácie otravnej 
látky, ako aj jej koncentrácie. U nás to bolo viac o úrovni odbornosti, u nich 
o rýchlejšej a jednoduchšej vojenskej činnosti. To znamená, že ak mi prístroj 
označí nebezpečenstvo, odchádzam z priestoru alebo robím príslušné opat-
renia. Neviem, ako by tieto dva systémy dopadli v ostrom nasadení, ale mys-
lím si, že naši ľudia boli lepšie a odbornejšie pripravení vyrovnať sa s rôznymi 
nástrahami nečakaných situácií. Tiež sme celkove mali lepšie a presnejšie prí-
stroje. Priznali to aj Američania. 

Ako sa človek vyrovnával s tým, že napätie v Zálive stúpalo...

Veľmi ťažko. Naša skupina tam priletela okolo 13. decembra. Pred Vianocami 
sme sa presunuli do Vojenského mesta kráľa Chálida a potom sme boli vyslaní 
zabezpečovať protichemickú ochranu saudskej vojenskej poľnej nemocnice. 
Bol to vlastne stanový tábor v púšti. Stále sme rátali s tým, že k ozbrojenému 
konfliktu nedôjde. Že Saddám má celý svet proti sebe, a že na poslednú chvíľu 
vycúva z Kuvajtu. Žiadne ultimáta však nezabrali. Boli sme vo vojnovom sta-
ve a nebolo nám všetko jedno. Velitelia síce povedali, že kto chce odísť, má 
možnosť. Lenže špeciál do Československa lietal raz za 14 dní, takže to trvalo 
istý čas – a väčšina si zvykla. Mám v živej pamäti, že človek musel rezignovať. 
Naozaj, zvyknete si aj na smrť. Najmä ak nemáte kam uniknúť. Hrozba dopadu 
irackej rakety aj na naše pozície bola reálna a nie malá, hoci samotný kontakt 
s irackými vojskami tvárou v tvár nášmu odriadu nehrozil. Tá psychika na tom 
bola najhoršie. 
 
Ako to? Veď najmä dôstojníci boli na dlhodobé nasadenie vo vojno-
vom teritóriu pripravovaní.

Na ilustráciu: niečo ako činnosť v základnom tábore počas chemického úto-
ku sme precvičovali už v škole. Keď nám vyhlásili útok, nasadili sme si masky 
a utekali do vopred vybudovaných krytov. A aj pri nácviku dekontaminácie 
sme mali v tom kryte prestávky. Takže celkom pohoda. Ale kde ste sa mali 
schovať na tej púšti? Do plátenného stanu? Alebo do chemického laborató-
ria v plechovej Prage V3-S? To ste mali zajedno! Veľmi nepríjemné pritom 
bolo, že kolovali všelijaké informácie a dezinformácie. Že je možnosť útoku 
diverzantov. Že hrozia raketové útoky. Že nás dokáže zasiahnuť iracké de-
lostrelectvo. Okrem toho, opakujem, konflikt sa niesol v duchu možného po-
užitia chemických zbraní. My sme najlepšie vedeli, aká by to bola tragédia.  
Takže stále sme boli v pohotovosti. Koľkokrát nám do laboratória volal 
o jednej v noci či o piatej nad ránom styčný dôstojník z poľnej nemocnice,  
pričom jeho otázka bola ľadovo jednoduchá: „Yes gas, or nou gas?“ A my 
sme okamžite začali našimi prístrojmi monitorovať ovzdušie. No a keď nie-
kde padla raketa, vyštartovalo auto, zobrala sa vzorka a robili sme analýzu.  
Pracovali sme v strese aj kvôli rozličným falošným signálom o možnej prí-
tomnosti otravných látok. Hovorilo sa, že karavány, ktoré sa naďalej presúvali 
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po púšti zanechávali za sebou ťaví trus, z ktorého sa uvoľňoval čpavok. Ten 
mohol imitovať otravnú látku tak, že prístroje niektorých našich partnerov 
zachytili v ovzduší cudzorodú látku. Ich prístroj signalizoval, ale nevedel 
o čo ide. My sme na tom boli lepšie, vedeli sme aj vyhodnocovať. Takže, bol 
to stres, ale o tom je vojna. Chybou na našej strane bolo, že nás príliš nástoj-
čivo presviedčali o tom, ako sa Saddám stiahne, že vojnový konflikt nebude. 
A on bol! 

Radi si od vás vypočujeme niektorý z vojnových príbehov... 

No, je to možno trochu komický príbeh, ale dosť vypovedá aj o napätej atmo-
sfére tých dní. Do nášho tábora sa vracal náš zásobovač na Tatre 815. Brána 
z kolov bola naozaj široká, vyše šesť metrov. No on do nej nevedel trafiť. Na-
vyše na prvý pohľad bol v akoby „podguráženej“ nálade. Až potom sme sa do-
zvedeli príčinu. Veliteľ vozu kapitán Breza hovoril, že keď išli so zásobami zo 
základného do poľného tábora, prechádzali popri americkej jednotke, ktorá 
v púšti pobehovala v ochranných odevoch a maskách. Nevedeli po anglicky, 
takže len spustili okienko s klasickou otázkou: „Yes gas? Nou gas?“ Oni odpo-
vedali, že plyn áno, ale iba cvične. Naši však nepochopili, že ide o cvičenie. 
Pre istotu konali tak, ako by išlo o ostrý útok nervovoparalytickými látkami. 
Hovorilo sa predsa, že Saddám Husajn má sarin. Okamžitou reakciou musí byť 
injekcia s látkou, ktorá v organizme zabraňuje blokácii nervov. Na druhej stra-
ne keď človek atropín v tele má, vyvoláva to istú eufóriu. Stav, ako keby bol 
opitý. Nuž, a preto naši zásobovači prišli raz z cesty púšťou v trochu inak ako 
normálnej nálade. Ale aj to bolo dobré. Aspoň sme videli, že to funguje a čo 
to s nami urobí, ak by sme museli dávku neutralizujúcu nervovoparalytický 
sarin použiť. 

Čo ste pôsobením v Zálive získali a čo stratili? 

Bola to obrovská skúsenosť. Veľmi ma posilnila. Človek si uvedomí hodnoty 
života. Vie ľahko rozlíšiť, čo je dôležité a čo nestojí za to, aby sa nad tým vzru-
šoval. Vidí, že je potrebné, aby silnejší pomáhali slabším. V prípade pomoci 
Kuvajtu som to považoval za jednoznačné. Ostal mi dobrý pocit, že sme urobi-
li niečo pre to, aby niekde niekomu žilo lepšie. V danom okamihu som vedel, 
že som bol vycvičený v oblasti, ktorú v Zálive potrebujú, že moje rozhodnutie 
vycestovať bolo najsprávnejšie, čo som mohol urobiť. A čo mi to vzalo? Dosť 
veľa z pokoja. Predstavu ideálneho života, že národy a ľudia môžu spoločne 
žiť v mieri, pretože sa vedia navzájom dohodnúť. Také ideály človek ľahko 
stratí keď vidí, aká nenávisť sa dá v ľuďoch prebudiť. Treba na to stále myslieť 
a stále sa s tým vyrovnávať. Byť pripravený, že keď bude treba a keď bude člo-
vek schopný, tak mal by sa postaviť a urobiť niečo preto, aby pomohol pravde. 
Aj keď to nie je jednoduché. A aj keď je dnes často otázne, čo je vôbec pravda. 
Účasť v Púštnej búrke som rozhodne považoval za vrchol svojej profesionál-
nej kariéry. Predtým som sa len učil a pripravoval sa. Tam som mal možnosť si 
to naozaj vyskúšať v akcii. 
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Využili ste neskôr svoje skúsenosti zo Zálivu v armáde? 

V armáde už nie. V tých rokoch sa útvary Západného vojenského okruhu 
transformovali, viaceré už neboli potrebné, respektíve znižovali počty. No 
i tak za mnou prišiel náčelník chemického vojska a informoval sa, či chcem 
aj naďalej slúžiť. Chcel som sa vrátiť na Slovensko. Ponúkli mi Bratislavu, ale 
nie miesto u vojakov, ale v rámci federálneho ministerstva vnútra v pohranič-
nej polícii. Prijal som a stal som sa policajt. Skúsenosti bývalého vojenského 
chemika však do istej miery využívam. Okrem iného policajtom prednášam 
ochranu proti biologickým, chemickým a nukleárnym zbraniam. A pri výuč-
be si zakaždým spomeniem aj na tie mesiace, ktoré som prežil v Perzskom 
zálive. 

Plukovník Ing. Miloslav Ivica sa narodil v roku 1960 v Bratislave. Na Vo-
jenskej vysokej škole vo Vyškove v roku 1983 vyštudoval chemický smer. 
Od roku 1991 pracoval na Veliteľstve pohraničnej polície v Bratislave, ktoré 
bolo súčasťou federálneho ministerstva vnútra. V jeho štruktúre pracoval 
aj ako riaditeľ odboru. Po rozdelení spoločného štátu ostal pôsobiť na Mi-
nisterstve vnútra SR. V súčasnosti je vedúci oddelenia medzinárodnej spo-
lupráce a zahraničnej pomoci Sekcie integrovaného záchranného systému 
a civilnej ochrany MV SR.
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Ján Valo: 
Za ten úsmev a radosť Kuvajťanov to stálo

„Hlavným problémom pred vyslaním čs. protichemického práporu 
do Saudskej Arábie bolo nepochopenie zo strany generality. Niekedy 
malo až absurdné rozmery,“ konštatuje jeho bývalý veliteľ plukovník 
Ján Valo. 

Plukovník Valo zakladal v čs. armáde v januári 1990 oddelenie mierových síl 
OSN. Už predtým ako vojak pôsobil v zahraničí (Egypt, Líbya) a mal ambíciu 
dokázať, že aj armáda jeho krajiny obstojí i v medzinárodnom prostredí. Po 
novembri 1989 nastali veľké zmeny aj vo vojsku, no príprava na vycestovanie 
do Saudskej Arábie bola podľa neho veľká kalvária. „Dokonca som mal istý 
čas zákaz stretávať sa s americkým vojenským atašé, s ktorým sme prípravu 
jednotky do istej miery koordinovali,“ spomenie plukovník. Jeho vysvetlenie 
je jednoduché: „Generalita do toho jednoducho ísť nechcela. Tak na gene-
rálnom štábe, ako aj na ministerstve obrany, som sa musel doslova prehrýzať 
atmosférou odmietania.“ Hlavnou oporou mu boli kolegovia, s ktorými začal 
od roku 1987 budovať oddelenie mierových síl. A následne aj politici Michael 
Žantovský, Václav Havel a vtedajší minister obrany Luboš Dobrovský. 

Plukovník Ján Valo, 
rodák z Piešťan, sa už 
s novinármi nestretáva 
a ani neposkytuje roz-
hovory. Nám však na 
niekoľko otázok odpo-
vedal. Napríklad na tú, 
čo bolo pri jeho rozho-
dovaní v rámci velenia 
čs. protichemického 
práporu najťažšie. 

„Bola to najmä otáz-
ka jeho využitia. Gene-
ralita presadila a zís-
kala oficiálny súhlas 
z politických miest, že budeme vyslaní len ako mierová jednotka plniaca hu-
manitárne úlohy. To by sme tam však boli zbytoční. Veľmi jasne nám to po prí-
lete dali najavo Američania aj Saudi. Saudské brigády nemali protichemickú 
ochranu. Nás žiadali, aby sme im ju zabezpečovali. Odmietnuť žiadosť koalič-
ných partnerov v podstate nebolo možné. Znamenalo by to prejav slabošstva, 
ignorancie a alibizmu. To by sme sa v podstate mohli vrátiť domov. No doma 
na najvyšších miestach, najmä medzi generalitou i medzi väčšinou politikov, 
im vyhovoval model, aby sme pôsobili len v zázemí. Báli sa zobrať na seba 

Radosť čs. vojakov po vyhratej vojne.
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riziko. Musel som sa dosť tvrdo stavať proti ich názorom. Niektoré rozhodnu-
tia som musel doslova zobrať na vlastnú zodpovednosť. To bolo veľmi ťažké 
a riskantné. Našťastie, bojové využitie jednotky následne schválil a presadil 
minister obrany Luboš Dobrovský.“ 

Plukovník Valo uvádza, že dru-
há „kolapsová“ situácia nastala pri 
postupe čs. jednotiek, ktoré boli 
včlenené do prvosledových saud-
ských brigád. „Z domu mi poslali 
depešu, že nesmieme prekročiť 
hranice Saudskej Arábie a Kuvajtu. 
To bolo otrasné. Veď sme išli do-
predu so Saudmi a zabezpečovali 
ich ochranu. Viete si predstaviť, že 
uprostred útoku odrazu zastanete 
niekde v púšti a poviete, že ďalej 
nejdete? Čo by sa stalo, keby niekde 
hlbšie v Kuvajte zaútočili iracké jed-
notky chemickými zbraňami? A my 
by sme postávali dakde v púšti na 
hraničnej čiare! Opäť som to musel 
zobrať na seba. Naši išli dopredu. 
Bolo to len niekoľko hodín, čo doš-
la druhá depeša od ministra obrany 
Dobrovského, ktorý zrušil depešu 
generality a povolil mi v postup do 

Kuvajtu. Časť našich vojakov tam už bola. Veru, tých niekoľko hodín bolo pre 
mňa psychicky veľmi vyčerpávajúcich. Jednak kvôli nebezpečenstvu, ktoré 
hrozilo vojakom, pretože nikto nevedel, ako sa bude situácia vyvíjať. A na 
druhej strane práve preto, že som vlastne rozhodol inak ako mi prikázali ge-
neráli z domu. No v Zálive som bol zároveň podriadený veliteľstvu koaličných 
síl. Prísť za nimi s oznáme-
ním, že čs. jednotka v pod-
state zradila spoločnú vec, 
tak to som nemohol. Preto 
som sa rozhodol tak, ako 
som sa rozhodol. Nakoniec 
ma minister obrany Luboš 
Dobrovský za toto rozhod-
nutie pochválil. Ale nebola 
to »sranda«. To teda nie...“ 

Do tretice ešte jedna 
ťažká chvíľa. Nie preto,  
aby sa sťažoval. Plukovník 
Valo vraví, že už je nad ve-
cou. Hovorí, že ak ho dnes 

Pohľad na spojeneckú kolónu nákladných 
automobilov, ktorá bola vyčlenená na odvoz 
zajatcov.

Povojnová porada na základni Hafr al Batin – zľava Ladislav Šuta, 
Lubomír Šmehlík, Miroslav Šudrla, kpt. Jozef Bujňák, Milan Kramárik 
a veliteľ plk. Ján Valo. V pozadí dym z horiacich vrtov. 
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niečo naozaj zaujíma, tak je to jeho rodina a zdravie. No konštatuje, že spome-
núť to treba aj preto, aby niekto v budúcnosti nehovoril o našej účasti v Púšt-
nej búrke len v „hrdinsky ružovej“ farbe. Uvádza: „Naši chemici museli vyko-
návať prieskum v závislosti od poveternostných podmienok aj pred prvou 
líniou. Bolo to nebezpečné a veľmi rizikové. Navyše na presun mali len staré 
UAZ-y. Aj preto som požiadal velenie armády o obrnené transportéry, kto-
ré by mohli využívať práve na tento prieskum. Z domu mi poslali po dlhom 
urgovaní iba jeden BRDM 2. Bolo to však až 28. februára a stroj z roku 1964 
bol nepojazdný. Mohli sa o tom presvedčiť aj Saudi, ktorí boli pri tom, keď 
sme ho nevedeli dostať z lietadla. Bola to pre nás veľká hanba a veľký podraz 
z domu...“ 

Plukovník Valo však napriek všetkému sumarizuje, že jeho prápor splnil 
všetky úlohy, pre ktoré bol do Zálivu vyslaný a pred ktoré bol v priebehu ďal-
ších týždňov postavený. „Dá sa povedať, že to boli úlohy vojnové. Nesúhlasím 
s tým, ak by niekto zľahčoval, že sme neboli vo vojne. Veď vojak nasadený do 
bojovej operácie nemôže ponúknuť viac, ako svoj život. My sme ho ponúkli, 
my sme ho nasadili. Za republiku, za demokraciu. Bola to veľká vec. Som rád, 
že niektorí ľudia si to vážia a nezabúdajú.“ 

Ján Valo v tejto súvislosti hovorí, že ho príjemne prekvapilo, keď jeho meno 
zaradili v roku 2011 do Siene slávy Ministerstva obrany SR. „Žijem už síce veľ-
mi dlho v Prahe, ale za to, že si na mňa minister obrany Ľubomír Galko spo-
menul, a že si spomenul na to, že som Slovák, mu úprimne ďakujem,“ uviedol 
veterán. Samozrejme, za svoju činnosť v Zálive dostal celý rad vyznamenaní. 
No po návrate do vlasti už bola jeho funkcia obsadená. Z viacerých dôvodov 
požiadal o odchod do zálohy. Odišiel pracovať do privátneho sektoru v oblas-
ti zahraničných investícií. 

V saudskoarabskej púšti počas nasadenia.
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„Tie najkrajšie pocity 
boli, keď sme vstúpili na 
územie Kuvajtu. Vítanie 
a radosť kuvajtských oby-
vateľov boli ťažko predsta-
viteľné. To je pre vojaka 
azda ten najlepší pocit, 
keď za svoju riskantnú 
činnosť dostáva takúto 
odmenu. Som rád, že som 
to zažil. Som hrdý na to, že 
som tam bol. A pozdravu-
jem všetkých svojich spo-
lubojovníkov...“ 

Ing. Ján Valo, plukovník 
vo výslužbe, sa narodil 
v roku 1937 v Piešťanoch. 
Na vojenskej škole absol-
voval zabezpečenie letec-
tva. Prednášal na „svo-
jej“ Vojenskej akadémii 
v Brne, ako aj v Egypte 
a v Líbyi. Od roku 1987 
pripravoval na Generál-
nom štábe vtedajšej Čes-
koslovenskej ľudovej ar-
mády vytvorenie miero-
vých síl pre ich možné vy-
užitie v rámci misií OSN. 
Po schválení koncepcie 

činnosti v roku 1989 začalo činnosť od v januára 1990 pod jeho vedením 
oddelenie mierových síl OSN. Podieľal sa aj na vytvorení Výcvikového stre-
diska mierových síl OSN v Českom Krumlove. V decembri 1990 vycestoval 
do Saudskej Arábie ako veliteľ čs. protichemického práporu. Po návrate odi-
šiel pracovať do súkromného sektora. Spoluzakladal a desať rokov bol pred-
seda Združenia vojnových veteránov ČR. Dnes je na dôchodku. Žije v Prahe. 

Česká medaila k 20. výročiu Púštneho štítu a Púštnej búrky.
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Miloslav Naď: 
Neznesiteľná ľahkosť nevedenia...

Predpokladám že vaša cesta 
do Bagdadu, kde teraz pôso-
bíte ako veľvyslanec SR, nebo-
la po Púštnej búrke asi úplne 
priamočiara...

Keď sa po vyhlásení zastavenia 
paľby ráno 28. 2. 1991 4. protiche-
mický odriad, v ktorom som bol 
styčný dôstojník, zastavil spolu 
s 20. mechanizovanou brigádou 
(okrem kuvajtskej jednotky, ktorá 
ako prvá vstúpila do mesta a no-
minálne ho oslobodila) v púšti na 
okraji hlavného mesta Kuvajtu, 

otázka, čo bude ďalej, bola ešte niekoľko dní otvorená. Celá obrovská spo-
jenecká mašinéria, ktorej sme boli miniatúrnym kolieskom, bola už viac ako 

Miloslav Naď ako 
veľvyslanec SR 
v Iraku, 2012.

Irak 1991 Medzinárodné odhodlanie 22. 2. 1991 v priestore zhromaždiska pred útokom na saudsko-kuvajtskej 
hranici pri Hafr Al Batin. Kuvajtskí exiloví vojaci sú v britskej kamufláži, bez čiapky je egyptský styčný 
dôstojník. Mjr. Miloslav Naď gestom symbolizuje - v ako symbol Victory. Ďalší vojaci sú príslušníkmi Joint 
Forces Command North (saudská 20. a 4. brigáda, kuvajský mechanizovaný prápor na BVP, prieskumný 
prapor USA a 2 protichemické odriady ČSFR v prvom slede, sýrska a egyptská tanková divíza v druhom slede).
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jednou nohou pevne v Iraku a netrpezlivo čakala iba na jediný povel, ktorý 
ak mal prísť, musel prísť milosrdne veľmi skoro – o dva týždne začínal v tom 
roku pôstny mesiac Ramadán a v druhej polovici marca sa začala nepríjemne 
zohrievať púšť. Tušili sme, že dovtedy musí byť po všetkom. Každý deň okolo 
nás prechádzali kolóny smerujúce do Iraku ale aj späť. Už nám všetkým akosi 
otrnulo, ešte pred týždňom sme sa bez rozdielu navzájom ubezpečovali, že 
ak to všetko dobre dopadne a my vyviazneme so zdravou kožou, už sa ni-
kdy nedáme dobrovoľne natiahnuť do niečoho podobného. Teraz sme boli 
neodškriepiteľnou súčasťou víťaznej armády, nikto nám neodopieral podiel 
z pomyselnej morálnej „koristi“ a to nám všetkým nesmierne zdvihlo nielen 
sebadôveru, ale aj ambície. Niektoré koaličné jednotky prenikli totiž medzi-
časom už tak hlboko, že od Bagdadu ich delilo iba nejakých 250 km, čo pri do-
vtedajšom tempe a všeobecnom kolapse protivníka predstavovalo maximál-
ne 3 denné pochody. Už sme sa pomaly všetci videli v oslobodenom (aj nami) 
Bagdade, či niekde inde v Iraku (nevedeli sme, že národný mandát schválený 
FZ nám vlastne nedovoľoval ani vstup do Kuvajtu, technicky vzaté sme mali 
iba chrániť civilné obyvateľstvo na saudskoarabskom území). Nevedeli sme 
hneď, že naša víťazná prítomnosť v Kuvajte bol vlastne výsledok insubordi-
nácie nášho veliteľa plk. Vala, ktorý na vlastnú zodpovednosť a proti inštruk-
cii z Prahy rozhodol, že sa na útoku zúčastníme. Aký neuveriteľne osamelý 
musel byť vo chvíľach keď zvažoval toto rozhodnutie? Povedať spojencom 
v poslednej chvíli, že do útoku s nimi nepôjdeme, to musela byť pre neho po 
toľkých očakávaniach nepochybne rovnako desivá predstava ako ignorovať 
zákaz Prahy vstúpiť do Kuvajtu. Pri podobných dilemách československej ar-
mády v rokoch 1938 a 1968 medzi vojenskou cťou a povinnosťou si niektorí 
dôstojníci po splnení rozkazu siahli aj na vlastný život. Plk. Valo bol navyše 
v situácii brokera, ktorý tuší, že ak nepredá svoje akcie práve teraz keď majú 
najvyššiu cenu a bude ich držať, zajtra mu môžu zostať v rukách iba bezcenné 
papiere. Do útoku boli naše akcie vysoké a korešpondovali s obavami Saudov 
z použitia chemických zbraní. Už po prvom dni útoku však hlásili všetky fron-
ty chemickú situáciu ako nezmenenú a bolo zrejmé, že ak Irak nepoužil tieto 
zbrane v prvý deň vojny, už ich ani použiť pravdepodobne nestihne. Musíme 
mu byť všetci vďační, že urobil to zásadné rozhodnutie a že my vpredu, ktorí 
sme už boli rozvinutí do útočnej zostavy sme nemuseli koaličným spolubo-
jovníkom v poslednej chvíli trápne vysvetľovať, že ďalej už musia isť bez nás. 
Prešlo už vyše dvadsať rokov, ale stále si dobre pamätám, že ak by sme to boli 
predsa len museli urobiť, naše pocity bezmocnosti z toho a následné reakcie 
by asi neboli príliš odlišné od tých, ktoré mali československí vojaci, ktorí po 
Mníchove museli vydávať Wehrmachtu bez boja prvotriedne hraničné opev-
nenia alebo vojaci, ktorí sa 21. augusta 1968 zobudili obkľúčení v kasárňach, 
ako som to videl ako chlapec v rodnom meste.

Nerád sa k tomu priznávam, ale sebecky som si želal, aby to neskončilo 
práve teraz, v najlepšom. Vo vojenskej uniforme som bol od 15 rokov a teraz 
po 20 rokoch som sa ako 35-ročný konečne dožil bez úhony skutočnej vojny 
so všetkým, čo k tomu patrilo. A to bez jediného škrabanca, na správnej strane 
a navyše na vtedajšie pomery mimoriadne dobre platený. Ale nakoniec bolo 
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aj tak všetko inak, Šťastena múdro rozhodla, že sme už pridlho pytliačili v jej 
revíre a poslala nás pekne prezieravo domov. Takže do toho Bagdadu som sa 
nakoniec aj tak dostal, ale až oveľa neskôr.

Aká bola vaša cesta k jednotke? 

Vlastná okupácia Kuvajtu 2. augusta 1990 a aj následné formovanie našej pro-
tichemickej jednotky, ktoré začalo v auguste, ma zastihli ešte v Líbyi. Bol som 
tam v rámci vojenskej technickej pomoci. Dobre si pamätám vzrušenie mla-
dých dôstojníkov, keď som v ten deň prišiel na pracovisko. Líbyjský vodca 
Kaddáfí síce okamžite okupáciu Kuvajtu odsúdil, ale ja som mal dojem, že 

značná časť mladých dôstojníkov, ktorých som poznal, vo vnútri tento počin 
irackého prezidenta Saddáma Husajna schvaľovala. Možno aj preto, lebo bol 
otvoreným rivalom Kaddáfiho o pozíciu „jednotky“ na panarabskej aréne. Kto 
mohol vtedy tušiť, že obaja budú raz na svoj biedny koniec čakať v obyčajných 
dierach – jeden pod zemou na brehu Tigrisu a druhý v obyčajnej betónovej 
drenážnej rúre? Keď som sa na jeseň roku 1990 vrátil domov, jednotka už bola 
sformovaná. Napriek októbrovému vyhláseniu prezidenta Havla v Ríme, že je 
pripravená, čakala (i keď málokto okrem pár najzasvätenejších vtedy vedel 
prečo). V zajatí „babylonskom“ bolo totiž stále 38 našich krajanov, na ktorých 

Vojaci 4. protichemického odriadu (vpravo mjr. M. Naď) vyfotení pred veliteľstvom prideleného frontového 
pohrebiska. To zabezpečovala americká 689. rota tylového zabezpečenia (pohrebná). Fotka dokumentuje 
vážnosť s ktorou plánovači operácie Púštna búrka pristupovali k otázke predpokladaných strát (najhorší 
scenár rátal s podobnými stratami ako pri vylodení v Normandii). Rátalo sa aj z možnosťou, že padlých 
nebude možné odosielať do zázemia a budú pochovávaní priamo na bojisku do predpripravených hrobov.
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sa nejako v tom vojnovom nadšení zabudlo. Nikto ich včas nestiahol. Situáciu 
nakoniec vyriešil vtedy už bývalý minister obrany gen. Miroslav Vacek, ktorý 
„súkromne“ odletel do Bagdadu. Aj vďaka svojej prirodzenej autorite dostal 
týchto „rukojemníkov“ po dramatickom handrkovaní nakoniec domov. Hneď 
potom ako jeho lietadlo 11. decembra 1990 s čs. občanmi na palube opustilo 
iracký vzdušný priestor, začala sa preprava jednotky do Zálivu. Ja som sa po ná-
vrate z Líbye vrátil k útvaru. Krátko nato však prišiel koncom januára 1991 ďa-
lekopis, aby som sa okamžite hlásil v Prahe na personálny pohovor. Tam som 
sa dozvedel, že jednotku, ktorá sa koncom roka presunula do Saudskej Arábie, 
potrebujú čo najskôr posilniť okrem iného styčnými dôstojníkmi ovládajúcimi 
anglický a arabský jazyk. Zo zákulisia som sa dozvedel o dovtedajšej stratégii 
našej účasti v tomto konflikte. Môj informátor z GŠ ju neuveriteľne výstižne 
prirovnal k „Chytrej horákyni“. Žiaľ, medzi slovenskými rozprávkami nemáme 
ekvivalent tejto českej rozprávky, takže najbližšou paralelou, avšak oveľa me-
nej sofistikovanou, ktorá mi napadá v slovenčine, je až príliš prízemné „aby sa 
vlk nažral a aj ovca ostala celá“. Stratégia teda vychádzala z toho, že do vojny 
ako nová demokracia aj „akože“ pôjdeme, ale nakoniec v nej aj tak nebudeme, 
lebo sa jej šikovne vyhneme, pretože Saddám Husajn musí určite nakoniec 
cúvnuť. Táto predstava však práve vtedy dostala vážne trhliny. Ultimátum na 
stiahnutie z Kuvajtu stanovené BR OSN na 15. 1. vypršalo a Saddám Husajn 
sa z neho nepohol ani o centimeter. A nepohol sa ani keď ho začali spojenci 
17. 1. intenzívne bombardovať. Po dvoch týždňoch bombardovania, keď CNN 
hlásila, že podľa amerických plánovačov je najmenej 50 percent jeho armády 
v Kuvajte zničenej, vyrazila táto „napoly zničená“ armáda 29. 1. do protiútoku 
a prekvapivo dobyla saudské pobrežné mesto Al-Khafji. Iba s vypätím síl a ne-

malých strát bolo toto mesto 
znovu po dvoch dňoch oslo-
bodené. Po Al-Khafji bolo 
všetkým (vrátane Prahy) jas-
né, že pozemný vojnový stret 
môže odvrátiť iba zázrak a že 
sa z neho na spôsob „Chytrej 
horákyně„ asi nevyvlečieme. 
Táto situácia nemohla ne-
mať vplyv na jednotku, ktorá 
mala mať pôvodne v Saud-
skej Arábii „humanitárne“ 
poslanie. Preto bola aj tak 
vybavená – nemala ani jedno 
obrnené vozidlo. Jeden jej 
príslušník tragicky zahynul 
a sedem požiadalo o okamži-
tý návrat. Za týchto okolností 
sa začiatkom februára pripra-
vovalo posilnenie jednotky, 
v ktorom som bol aj ja.

Dobrá nálada nad mapou v priestore rozmiestnenia v Kuvajte, 
čs. vojaci čakajú na rozhodnutie postupovať v útoku na územie 
Iraku, ktoré napokon neprišlo. Mjr. Miloslav Naď vo svetri v strede.
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Kedy ste prileteli do Perzského zálivu a čo bolo vašou úlohou?

Do Saudskej Arábie sme prileteli naším špeciálom 5. februára 1991 cez Ká-
hiru. Museli sme na krátko pristáť v Džidde, pretože Rijád práve ostreľovali 
iracké rakety Scud. Spali sme v Rijáde v päťhviezdičkovom hoteli bez rozdielu 
hodností, každý v inej izbe. Prvýkrát v živote okolo nás behal personál a mohli 
sme si objednať čokoľvek z jedálneho lístka. Na druhý deň sme preleteli na 
základňu pri hraniciach s Kuvajtom, ktorá sa volala Vojenské mesto kráľa Kha-
lida (KKMC), kde bolo veliteľstvo našej jednotky. Po prenocovaní som bol 
na druhý deň odvelený do tábora pri hraničnom meste Hafr Al-Batin, kde 
sa práve formoval 4. protichemický odriad (42 vojakov všetkých hodností) 
v podriadenosti 20. saudskej mechanizovanej brigády. Jeho veliteľovi pplk. 
Jánovi Kuruczovi som robil styčného dôstojníka a tlmočníka. 

Čo vám pôsobenie v Zálive dalo...

Smerovanie do budúcnosti. Začínali sme takmer od začiatku, čo je niekedy 
lepšie. No a niektoré veci sme vtedy nevedeli, čo je niekedy to najlepšie. Naj-
skôr bolo treba rýchlo stmeliť náš novovytváraný „zlepenec“, pretože pozem-
ný útok sa blížil každým dňom a času nebolo nazvyš. Začal sa tvrdý stmeľovací 
výcvik, ktorý sprevádzala tvrdá disciplína. Nám, ktorí sme prišli v poslednej 
várke a tvorili sme v tomto odriade väčšinu, to nerobilo problém. Už doma 
nám medzi riadkami povedali, aby sme boli pripravení na vojnovú realitu. 
Problém bol skôr s niektorými, čo prišli skôr. Stále spomínali na to, čo pod-
písali doma... Bolo im treba na tvrdo povedať, že ak neprestanú, 4. odriad sa 
bude musieť bez nich obísť. To zabralo. Nakoniec si zbalil veci iba jeden. Inten-

Ukoristený iracký tank na nábreži Kuvajt City, mjr. Miloslav Naď vpravo.
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zívny výcvik do nás vlial sebadôveru. Ja som často pendloval s veliteľom me-
dzi veliteľstvom saudskej brigády a veliteľstvom amerického prieskumného 
práporu, ktorý mal koordinovať útok našej brigády s útočiacimi jednotkami 
po oboch stranách. Bolo to asi najintenzívnejších 20 dní môjho života. Musel 
som sa neuveriteľne rýchlo naučiť odbornú terminológiu (vtedy som neve-
del, že je to v podstate terminológia NATO, čo sa mi v budúcnosti nesmierne 
zišlo) v oboch jazykoch. Aj Saudi totiž používali jej obmenu. V Saudskej Arábii 
sme boli predmetom živého záujmu oboch jednotiek. Chodili s nami konzul-
tovať nielen otázky súčinnosti, ale napríklad aj chemický materiál a predpisy, 
ktoré našli u irackých dezertérov. Doniesli napríklad štandardný individuál-
ny protichemický balíček (IPCHB), aký používali armády Varšavskej zmluvy 
– v bakelitovom obale s nemeckým návodom. Vedeli, že to nie je azbuka, 
ale nevedeli, že je to nemecký jazyk (výrobok bývalej NDR). Hrubá príruč-
ka o chemických zbraniach v arabskom jazyku ich znepokojovala rozsahom. 
Ukázali sme im, že to nie je iracký výtvor, ale preklad prekonanej ruskej prí-
ručky z 50. rokov. Pri niektorých obrázkoch bol dokonca ponechaný popis 
azbukou. Ak získali tieto iracké predpisy vo viacerých výtlačkoch, vždy sme 
ich presvedčili, aby jeden ponechali aj pre nás. Po večeroch som z nich poc-
tivo študoval odbornú terminológiu. Nevedeli sme čo nás čaká a tak sa nijaká 
nadpráca nezdala zbytočná. Usiloval som sa maximálne odbremeniť veliteľa. 
Učil som napríklad naše spojovacie družstvo efektívne komunikovať s arab-
skou brigádou a jej jednotkami, vrátane kuvajtskej. Dohodli sme sa na vopred 
stanovených a na vývoj situácie kalibrovaných kódových trojmiestnych čísel-
ných signáloch vysielaných vo fónii do celej brigádnej siete. Napríklad signál 
111 (arabsky wáhid, wáhid, wáhid) znamenal, že chemická situácia je v nor-
mále, atď. Spojárom arabské číslovky sprvu nijako nešli do hlavy. Nie a nie si 
ich zapamätať. Tak som ich s nimi precvičoval do nemoty. Došlo dokonca aj 
na fyzické sankcie (kliky), ale nakoniec ich odriekavali poslepiačky ako keď 
bičom práska. 

Využili ste neskôr svoje skúsenosti zo Zálivu v armáde? 

Záliv bola nepochybne škola skúseností pre všetkých z nás. To, čím som pre-
šiel v Zálive, determinovalo môj ďalší život či už v armáde alebo následne 
v diplomacii. Vojna v Zálive sa mi vtedy zdala byť poslednou veľkou vojnou 
(sám Saddám ju nazval „matkou“ všetkých vojen), ktorú som našťastie stihol 
na poslednú chvíľu. Bol som totiž nekriticky ovplyvnený vtedy dosť popu-
lárnou úvahou „Koniec histórie“, ktorú napísal dva roky predtým Francis Fu-
kuyama. V marci 1991 so Saddámom Husajnom na kolenách, čakajúcim každú 
chvíľu na poslednú ranu, ako aj s rozpadajúcim sa ZSSR, to naozaj vyzeralo 
tak, že Fukuayma mal asi pravdu. Teda, že s koncom studenej vojny sa naozaj 
končí aj história a s ňou logicky veľké vojny. Nemal som v tej diaľke tušenie 
že moje budúce pôsobisko Juhoslávia je v obrovskom vnútornom kvase, a že 
keď sa začiatkom septembra 1991 vrátim zo Saudskej Arábie domov, vojna 
bude v plnom prúde. Takže koniec histórie avizovaný Fukuyamom sa zatiaľ 
(žiaľ) nekonal. Práve naopak, ako na povel sa objavili všetky možné a dovtedy 
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driemajúce regionálne konflikty. Už vo februári 1992 som odchádzal ako star-
ší národný predstaviteľ ČSFR na hlavný štáb mierových síl OSN (UNPROFOR) 
do Sarajeva so skupinou šiestich dôstojníkov (traja sme boli veteráni zo Záli-
vu). Kým vojna v Zálive predstavovala prvé vojnové nasadenie našej armády 
po druhej svetovej vojne, UNPROFOR zasa predstavoval našu historicky prvú 
ozbrojenú účasť v mierových silách OSN (dovtedy sme sa na misiách OSN 
zúčastňovali iba ako pozorovatelia).

Čo vám dnes príde na um, keď si spomeniete na tie dni v Zálive?

Znie to neuveriteľne, ale stále to úplne všetko neskončilo. S následkami vojny 
v Zálive sa ako veľvyslanec v Bagdade stretávam aj po dvadsiatich rokoch od 
jej konca. Keď sme stáli v oslobodenom Kuvajte, na vlastné oči sme všetci 
videli tú nezmyselnú skazu, ktorú po sebe zanechala okupačná armáda Saddá-
ma Husajna. Tušili sme, že mu to len tak neprejde. Málokto z nás by však vtedy 
veril, že Irak bude raz musieť zaplatiť do posledného centa každý zapálený 
ropný vrt, každý vyhorený barel ropy, každú aj najmenšiu škodu, ktorú v Ku-
vajte spôsobil. Po kapitulácii Iraku prijala BR OSN 3. apríla 1991 rezolúciu č. 
687 (ironicky nazývanú diplomatmi aj „matkou“ všetkých rezolúcií). Jej kapi-

Príslušník 4. odriadu v Kuvajte mjr. Miloslav Naď s ťavou miestnych beduínov. V pozadí horiaci ropný vrt. 
Podľa postrehov M. Naďa možno pritom dodať, že jeden z fascinujúcich zážitkov všetkých koaličných vojakov 
bol pohľad na stoický pokoj tamojších beduínov k tomu, čo sa počas útoku odohrávalo okolo nich. V niektorých 
prípadoch sa dokonca stalo, že oproti útočiacej spojeneckej kolóne sa v protismere pohybovala karavána 
beduínskych pastierov (iba zázrakom sa nič nestalo). Karavána dianie okolo seba ignorovala, akoby dávala 
najavo, kto je skutočným pánom púšte a kto dočasným hosťom.
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tola č. VII požaduje o. i. aj zaplatenie všetkých spôsobených škôd, s čím musel 
Irak bezodkladne začať. Dnes, viac ako 20 rokov po vojne, keď väčšina z nás, 
ktorí sme tam boli, už má nejaký ten šedivý vlas, Irak stále spláca vojnové re-
parácie (do roku 2012 uhradil 34,3 mld USD, z toho 25 mld Kuvajtu, k úhrade 
mu však stále zostáva ďalších 18 mld.). Nový Irak považuje tieto reparácie 
za krajne nespravodlivé dedičstvo po Saddámovi Husajnovi a za obmedzenie 
svojej suverenity. Chce aspoň, aby Kuvajt investoval tieto reparácie v Iraku. 
Vytvára diplomatický nátlak na medzinárodné spoločenstvo, ale usiluje sa aj 
bilaterálne, aby tieto reparácie a ďalšie záväzky vyplývajúce z kapitoly VII boli 
zrušené alebo zásadne modifikované. Bez súhlasu Kuvajtu je však málo prav-
depodobné, že BR OSN zruší uvedenú kapitolu. To sa spätne premieta do 
iracko-kuvajtských vzťahov, ktoré vyše dvoch desaťročí po skončení vojny nie 
sú bezproblémové.

Ing. Miloslav Naď, plukovník v zálohe, je veľvyslanec Slovenskej republiky 
v Irackej republike. Absolvoval vojenské gymnázium a vysokú vojenskú ško-
lu – ženijný smer. Je absolventom NATO Defense College v Ríme a Naval Po-
stgradual School v Monterrey, USA. Velil od ženijnej čaty po ženijný prápor. 
Diaľkovo absolvoval arabský jazyk na ZF VAAZ Brno. Bol vyslaný do Líbye 
ako tlmočník v rámci vojenskej technickej pomoci (1998 – 1990). Po návra-
te zo Zálivu pôsobil v hlavnom štábe UNPROFOR v Sarajeve (1992 – 1994), 
odkiaľ odišiel z funkcie UNPROFOR Deputy Force Engineer na sekretariát 
OSN v New Yorku (1994 – 1996) ako ženijný špecialista pre zabezpečenie 
mierových operácií. Následne bol vojenský poradca Stálej misie SR pri OSN 
v New Yorku (1996 – 1997). Od roku 1999 pracuje na Ministerstve zahranič-

Čs. vojaci 12. marca 1991 s miestnymi obyvateľmi v Kuvajt City. 
Mjr. M. Naď stojí štvrtý zľava.
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ných vecí SR: 2001 – 2005 zástupca veľvyslanca v Damasku, 2007 – 2010 
vedúci Styčného úradu SR v Prištine, od 24. 2. 2011 veľvyslanec SR v Irackej 
republike.
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Chronológia udalostí 
v Perzskom zálive 

v rokoch 1990 – 1991
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 17. 07. Iracký prezident Saddám Husajn obvinil Kuvajt a Spojené arabské 
emiráty, že prekročili kvótu na ťažbu ropy stanovenú organizáciou 
OPEC, čím znižujú jej cenu a pripravujú tak Irak o peniaze.

 2. 08. Začiatok irackej agresie. Asi 100 000 irackých vojakov v ranných ho-
dinách prekročilo kuvajtské hranice a obsadilo celé územie Kuvaj-
tu, ako aj jeho hlavné mesto Kuvajt City. BR OSN prijala rezolúciu č. 
660, ktorou odsúdila iracký vpád do Kuvajtu. Zároveň vyzvala Irak 
na okamžité a bezpodmienečné stiahnutie všetkých vojsk z okupo-
vaného územia Kuvajtu.

 3. 08. Saudská Arábia súhlasila s umiestnením cudzích vojenských jedno-
tiek na svojom území.

 5. 08. Prezident USA Bush rozhoduje o vyslaní amerických vojsk do oblas-
ti Perzského zálivu.

 6. 08. Saudská Arábia oficiálne požiadala USA o vojenskú pomoc. Na jej 
území sa začínajú rozmiestňovať spojenecké sily.

 7. 08. Začína operácia Púštny štít, ktorá trvala do 16. 1. 1991.   
Vojenské jednotky USA a spojeneckých krajín sú v Perzskom zálive. 

 8. 08. Irak pripojil Kuvajt k svojmu územiu a vyhlásil ho za svoju provin-
ciu.

 9. 08. BR OSN schválila rezolúciu č. 662, ktorou označila anexiu Kuvajtu 
Irakom za neplatnú. Irak pohrozil, že použije chemické zbrane, ak 
ho USA a Izrael napadnú.

 10. 08. Mimoriadne stretnutie najvyšších predstaviteľov arabských krajín 
v Káhire rozhodlo o vyslaní svojich vojenských jednotiek do Saud-
skej Arábie a ďalších krajín Perzského zálivu.

 31. 08. V Perzskom zálive boli sústredené vojenské jednotky a vojnové lode 
z 18 štátov sveta.

 23. 09. Federálne zhromaždenie ČSFR vyslovilo súhlas s návrhom na vysla-
nie špeciálnej protichemickej jednotky do Perzského zálivu.

 10. 10. Začal sa stmeľovací výcvik jednotiek protichemického práporu 
a príprava materiálu, techniky a výzbroje v posádke Slaný.

 19. 11. Podpis Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Kráľovstva Saudskej 
Arábie o činnosti a podmienkach pobytu československých vojen-
ských špecialistov na území Kráľovstva Saudskej Arábie.

 23. 11. Podpis súhlasu medzi Ministerstvom obrany ČSFR a Ministerstvom 
obrany Kráľovstva Saudskej Arábie o budúcich podmienkach čin-
nosti protichemického práporu.

 29. 11. BR OSN schválila rezolúciu č. 674, ktorou zmocnila členské štáty 
spolupracujúce s Kuvajtom na použitie všetkých prostriedkov na 
vytlačenie irackých vojsk z anektovaného územia v prípade, že neo-
pustí toho územie do 15. januára 1991.

 11.-14. 12. Presun čs. protichemického práporu do Saudskej Arábie.
 22. 12. Československý protichemický prápor bol zaradený do zostavy 

protiirackých koaličných síl.

1990
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 1. 01. Československý protichemický prápor nasadený na plnenie úloh 
podľa predurčenia. Rozdelenie práporu na štyri časti. Dva proti-
chemické odriady sú pripravené plniť úlohy v prospech dvoch 
(4. a 20.) saudskoarabských brigád, zdravotnícky odriad a velenie, 
štáb a 3. protichemický odriad pri štábe KKMC. 

 9. 01. Rokovanie ministra zahraničných vecí USA a Iraku v Ženeve. Nedo-
šlo k dohode na vyriešenie krízy.

 14. 01. Doplnenie protichemického práporu dvoma vojakmi (mjr. Josef Vi-
druška a npráp. Jan Huzán).

 15. 01. Vypršanie ultimáta BR OSN, očakávanie vojnového konfliktu medzi 
Irakom a medzinárodnými koaličnými silami.

 17. 01. Začala sa vojna v Perzskom zálive. USA a 27 spojencov začali letecký-
mi útokmi proti Iraku. Operácia Púštny štít sa zmenila na operáciu 
Púštna búrka.

 18. 01. Prvý iracký útok raketami Scud na Izrael (rakety neniesli chemické 
nálože).

 28. 01. Irak úmyselne vypúšťa už tretí deň do Perzského zálivu veľké množ-
stvo ropy zo svojich tankerov a z ropného terminálu v Miná Ahmádi 
v Kuvajte.

 28. 01. Zastavenie úniku ropy, ktorú vypúšťal Irak. Išlo o najväčšiu ekolo-
gickú katastrofu. Bolo vypustených asi 1,5 milióna ton ropy.

 5. 02. Československý protichemický prápor je doplnený o ďalších 37 
vojakov, potrebnú výzbroj a ostatný materiál.

 10. 02. Československý protichemický prápor je decentralizovaný a rozdele-
ný na štyri protichemické (relatívne samostatné) odriady, ktoré budú 
plniť odborné úlohy radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

 23. 02. Ultimátum USA pre Irak na odsun vojsk z Kuvajtu. Irak ho neakcep-
toval a bol odhodlaný bojovať.

 23. 02. 3. a 4. čs. protichemický odriad začlenený do zostavy arabských 
vojsk pre útok.

 24. 02. O 2,00 h SEČ začala pozemná ofenzíva spojeneckých vojsk.
 26. 02. Irak oficiálne vyhlasuje sťahovanie vojsk z Kuvajtu.
 27. 02. Dva protichemické odriady (4. a 3.) so saudskoarabskými brigáda-

mi prekročili hranice Kuvajtu.
 28. 02. O 3,00 h SEČ bolo vyhlásené zastavenie paľby. Spojenecké vojská 

protiirackej koalície oficiálne ukončili vojenské operácie.
 28. 02. Skončila druhá fáza vojny v Perzskom zálive – operácia Púštna búrka.
 1. 02. Začali prípravy na odchod časti čs. práporu do ČSFR.
 2. 03. BR OSN schválila rezolúciu, ktorá stanovovala podmienky prímeria.
 7. 03. Inventarizácia materiálu čs. protichemického práporu a jeho prí-

prava na odovzdanie saudsko-arabskej armáde.

1990

 24. 12. Československý protichemický prápor zaujal priestor rozmiestne-
nia v severnej časti Saudskej Arábie.
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 28. 03. Československý protichemický prápor je rozmiestnený v 5 tábo-
roch, kde je celkom 198 vojakov.

 28. 03. Rozhodnutie na sťahovanie čs. práporu do dvoch mesiacov do vlasti.
 31. 03.  Stretnutie veliteľa plk. Jána Vala s predstaviteľmi štábu chemickej
 až 1. 04.  vojny KSA. Je rozhodnuté o prerozdelení práporu, príprava na od-

sun časti príslušníkov. Zabezpečenie výcviku v kurzoch špecialistov 
z radov dôstojníkov pozemných síl ozbrojených síl KSA.

 22. 04. Konečné rozhodnutie o návrate väčšej časti príslušníkov protiche-
mického práporu do ČSFR. V Kráľovstve Saudskej Arábie zostane 
50 čs. príslušníkov, ktorí zabezpečia školenie špecialistov saud-
sko-arabských ozbrojených síl.

 24. 04. Začiatok sťahovania jednotlivých častí československého protiche-
mického práporu z Kuvajtu späť do ČSFR.

 6. 05. Návrat prvých 60 príslušníkov čs. práporu do ČSFR.
 31. 08. Návrat poslednej časti špecialistov protichemického práporu do 

ČSFR, ktorí zabezpečovali kurzy.
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Doslov, alebo pár viet 
o (ne)zabúdaní

Druhý augustový deň 1990 Irak napadol Kuvajt a v priebehu dvoch dní ho 
ovládol. Na jeho oslobodení sa priamo podieľalo 28 štátov. Vo vojne v Zálive 
boli aj československí vojaci. Protichemický prápor sa stal súčasťou mnoho-
národnej koalície, ktorá na konci februára 1991 vojská diktátora Saddáma Hu-
sajna z Kuvajtu s úspechom vytlačila. 

Najmä na Slovensku sme si statočnosť našich víťazov vojny z Perzského zá-
livu príliš nepripomínali. Pritom títo muži išli do skutočného vojnového kon-
fliktu prvý raz od konca druhej svetovej vojny. Nevedeli čo ich čaká a museli 
rátať s tým najhorším. Celá koalícia sa zo strany Iraku obávala najmä použitia 
chemických zbraní. Boli to práve československí chemici, ktorí mali u koa-
ličných veliteľov veľkú dôveru a ktorých úlohou bolo byť pri takomto poten-
ciálnom útoku mimoriadne nápomocní. Aj keď napokon iracké vojská v rám-
ci defenzívy chemické, radiačné či biologické zbrane nepoužili, Česi a Slováci 
nesklamali. Vyslúžili si uznanie od partnerov a ich účasť vo vojne proti diktá-
torskému režimu patrila k prvým reálnym krokom bývalého Česko-Sloven-
ska medzi spoločenstvo demokratických štátov. Veľká vec! Hoci napríklad 
podplukovník v zálohe Štefan Hromada, v Zálive chemik-prieskumník, nám 
povedal: „Ja viem, že v ére samostatného Slovenska mali obrovské zásluhy 
naši slovenskí ženisti, že môžeme byť hrdí na našich chlapcov z misií OSN či 
z Afganistanu. No nevedel som pochopiť, že všetci zabudli na nás zo Zálivu, 
z Púštnej búrky...“

Text do knihy sme pripravili už pred štyrmi rokmi, takže niektoré životné  
príbehy protagonistov predstavených v knihe mohli mať aj ďalšie pokračo-
vanie. V každom prípade vydanie tejto knihy je dôkazom, že súčasné vede-
nie Ministerstva obrany SR a velenie Ozbrojených síl Slovenskej republiky na 
mužov, ktorí ešte v uniformách spoločnej česko-slovenskej armády v rokoch 
1990 – 1991 bojovali po boku našich súčasných spojencov, naozaj nezabúda. 

 Autori
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Prílohy
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Pozdrav prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil ČSFR Václava Havla
Ceskoslovenské vojenské jednotce v Saudské Arábii:

Vojáci, rychle a neúprosně ubíhají poslední hodiny, které nás 
dělí od chvíle, kdy se naplní termín rezoluce Rady bezpečnosti 
OSN, zavazující Irák ke stažení svých jednotek z okupovaného 
Kuvajtu. Co bude následovat potom, si nyní jen stěží dove
deme představit. Proti agresorovi se postavila převážná část 
členských zemí OSN, stejně jako mínění světové veřejnosti.

Rada bezpečnosti schválila celkem 12 rezolucí, odsuzujících 
agresi. Ve většině z nich spolu poprvé hlasovalo všech pět 
stálých členů. Díky tomuto jednoznačnému stanovisku vznikla 

i koalice 28 státu, jejichž jednotky stanuly bok po boku v písku Arabského poloostrova. 
Současně mnoho států světa a představitelů mezinárodních organizací vyvíjelo rozsáhlou 
diplomatickou aktivitu k mírovému řešení situace. Všechny tyto pokusy, podporované i naší 
zahraniční politikou, vzhledem k neústupnému postoji Saddáma Husajna selhaly.

V osudovém okamžiku dvacátého století stojíte v písku saúdskoarabské pouště i vy, 
jako malá a plnohodnotná součást spojených mezinárodních sil, které jsou připraveny 
hájit právo všech národu a zemí světa na sebeurčení proti tyranii a diktátu totalitní moci. 
Navazujete tím na tradice dobrovolníků československých legií, které stály u základu naší 
první svobodné Československé republiky, stejně jako na tradice bojovníků od Tobruku 
a od Dukly. Naplňujete poslání a povinnosti, které vyplývají z tragické zkušenosti mnichov
ské dohody, jejíž obětí jsme se nestali pouze my, ale ve svém důsledku takřka celý svět. 
Naplňujete požadavek svobody pro všechny bez rozdílu, v jehož duchu se nesl étos naší 
listopadové revoluce. Jste vyslanci nás i nově budované demokratické společnosti a jejích 
nových tradic.

Z tohoto prostého, ale na výsost lidského důvodu jste připraveni bránit svobodu druhých. 
Vaším úkolem navíc není životy brát, ale naopak životy chránit. Jsme z těch důvodu na vás 
hrdí, a tento cit se mnou jistě sdílejí i všichni lidé dobré vůle v naší republice.

V této vypjaté době dokáži své pocity těžko vyjádřit, ale věřte, že v hloubi srdce jsem s vámi 
stejně jako vaše matky, vaše rodiny a vaši přátelé. Nepochybuji o tom, že své povinnosti 
dostojíte a budu se modlit, abyste se všichni vrátili co nejdříve zdraví domů.

V Lánech 15. ledna 1991

Václav Havel
Vrchní velitel ozbrojených sil ČSFR

3
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4
Depeše velitele Československé protichemické jednotky plukovníka Jána 
Vala prezidentu Václavu Havlovi:

V době, kdy Vám zasíláme naše poděkování 
za Váš upřímný pozdrav nám, příslušníkům 
československé protichemické jednotky 
v Saúdské Arábii, se čas vyčkávání naplnil. 
Akce POUŠTNÍ BOUŘE byla dnes v noci 
17. ledna 1991 zahájena.
I když je pravdou, že její průběh nemusí 
naplnit vždy všechna očekávání, její konec, 
tj. navrácení svobody okupovanému Kuvajtu, je 
mimo pochybnost. V této souvislosti chceme 
zdůraznit, že my, vojáci, kteří jsme této akce 
zúčastněni v rámci mnohonárodních sil, si plně 
uvědomujeme, proč tak činíme.

Víme, že svoboda je dar, který byl dán lidstvu do vínku, a nikomu, ani tomu 
nejmenšímu národu, nesmí být odepřena. Děkujeme Vám za pozdrav, který nás 
všechny velmi potěšil a ješte více povzbudil naše vojenské odhodlání.

Příslušníci
Československé protichemické jednotky.
Saúdská Arábie
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5
Zostava spojeneckej koalície proti Iraku v Perzskom zálive
ku dňu začatia bojových operácií na oslobodenie Kuvajtu

(január 1991)*

 

      
          IRAK 

545 000 vojakov v Kuvajte. V auguste, keď bol Kuvajt napadnutý, do armády bolo 
povolaných 1 milión záložníkov. 4 000 tankov, 2 500 obrnených transportérov, 2 700 
delových hlavní, 689 bojových lietadiel vrátane MiG-21, MIRAGE s raketami Exocel. 
Ďalej disponoval v Iraku 5 500 tankami, 8 000 obrnenými transportérmi, 3 500 
ťažkými delami, 17 bojovými loďami. Mal protilietadlové rakety SA-2, SA-3, SA-6 a 
raketami „zem-zem" typu Scud"(kód NATO).  

 
SPOJENECKÁ KOALÍCIA – 28 krajín  

 
USA 

USA: v oblasti zálivu 370 000 vojakov, viac ako 1 200 tankov a 2 000 obrnených 
transportérov v Saudskej Arábii, 1 525 stíhacích a bombardovacích lietadiel, lietadla F 
117A (STEALTH), obrie bombardéry B-52, 1 700 vrtuľníkov, 80 vojnových lodí;  

 
VELKÁ BRITÁNIA 

VELKÁ BRITÁNIA: 34 000 vojakov z toho 25 000 – 1. obrnená divízia, 170 tankov 
Challenger, 72 stíhacích lietadiel Tornado a Jaguar v Saudskej Arábii, Ománe a 
Bahrajne. Prieskumné lietadla Nimrod a helikoptéry Puma, 16 bojových lodí (vrátane 2 
torpédoborcov a 2 fregaty);  

 
FRANCÚZSKO 

FRANCÚZSKO: 13 500 vojakov v zálive, vrátane 10 000 v KSA, 4 000 stálych v 
Džibuti, námorníctvo – 2 500 na 11 lodiach, letectvo – 1 000 v 40 lietadlách 
prieskumnej letky a 120 protitankových vrtuľníkov, 40 bojových tankov AMX-30 v KSA, 
ľahké tanky a delá;  

 
TURECKO 

TURECKO: okolo 100 000 vojakov pravidelnej armády operuje neďaleko irackých 
hraníc. Podporuje ich 35 000 výsadkárov a príslušníkov polície. 50 tankov Leopard-1, 
30 lietadiel F-16, 20 F-4 a F-104. Na základni Incirlik majú ešte USA neznámy počet 
lietadiel F-15, ďalej 24 ks F-16 a 14 bombardérov F-111;  

 
NATO 

Mobilné jednotky NATO vyslali do Turecka 42 lietadiel. Podľa tureckých zdrojov je 
zhruba 5 000 príslušníkov pozemných vojsk vyčlenených pre prípadné vyslanie do 
Saudskej Arábie. Ďalej 3 torpédoborce, 2 ponorky, 1 minolovka a zásobovacia loď na 
základni Iskenderm vo východnom stredomorí. Dve fregaty sú pripravené vyplávať do 
zálivu;  

 
BELGICKO 

BELGICKO: 2 minolovky a podporné plavidlo;  

 
KANADA 

KANADA: 1 700 vojakov na 3 vojnových lodiach je v Bahrajne a eskadra stíhačiek 
Hornet v Katare;  

 
DÁNSKO 

DÁNSKO: 1 korveta;  

 
GRÉCKO 

GRÉCKO: fregata Limnos s posádkou 200 mužov;  

 
TALIANSKO 

TALIANSKO: 3 fregaty a 8 stíhaček Tornádo;  
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HOLANSKO 

HOLANSKO: 2 fregaty a zásobovacia l – 600 mu v (50 000 plynových masiek 
poslalo do Turecka)  

 
NÓRSKO 

NÓRSKO: 1 pobre ná hliadková lo  

 
ŠPANIELSKO 

ŠPANIELSKO: 1 fregata a 2 korvety  

 
KRAJINY PER SKÉHO ZÁLIVU A ARABSKÍ SPOJENCI SAUDSKEJ ARÁBIE: 
118 000 vojakov – 38 000 pozemného vojska, 56 000 výsadkárov Národnej gardy, 
7 200 námorníctva, 16 500 letectva, 550 tankov, 180 bojových lietadiel a 8 fregat; 

 
EGYPT 

EGYPT: (druhý najvä ší kontingent zahrani ných vojsk po USA) 40 000 vojakov v 
Saudskej Arábii, 5 000 v Spojených arabských emirátoch – vyzbrojen  tankami 
a raketami;  

 
SPOJENÉ 
ARABSKÉ 
EMIRÁTY 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY: 40 000 vojakov,  viac ako 200 tankov, 1 500 
príslušníkov letectva s 80 bojovými lietadlami, 15 lodí s 1 500 príslušníkmi 
námorníctva;  

 
OMÁN 

OMÁN: 25 500 vojakov vyzbrojených o. i. tankami M-60, 63 bojových lietadiel a asi 4 
lny vyzbrojenými raketami Exocet;  

 
SÝRIA 

SÝRIA: vyslala 15 000 vojakov a 300 tankov do Saudskej Arábi , zostatok je 
rozmiestnený v Spojených arabských emirátoch;  

 
MAROKO 

MAROKO: 5 000 príslušníkov pechoty a ahké vozidla – 3 500 v Spojených arabských 
emirátoch, 1 500 v Saudskej Arábii;  

 
BAHRAJN 

BAHRAJN: 2 300 príslušníkov, 450 lietadiel, 600 námorníkov;  

 
ARGENTINA 

ARGENTÍNA: 1 fregata a 1 korveta v Perzskom zálive;  

 
AUSTRÁLIA 

AUSTRÁLIA: 1 torpédoborec s riadenými strelami, 1 fregata a zásobovacia lo  (600 
mu v a en);  
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BANGLADÉŠ 

BANGLADÉŠ: 2 000 vojakov v Saudskej Arábii, 3 000 ďalších uvažuje vyslať;  

 
BULHARSKO 

BULHARSKO: ponúklo vyslať 276 vojakov vrátane 110 členov protichemickej obrany 
a 70 lekárov;  

 
ČSFR 

ČSFR: špeciálna protichemická jednotka 169 mužov v Saudskej Arábii;  

 
NOVÝ ZÉLAND 

NOVÝ ZÉLAND: 2 dopravné lietadla Herkules, 46 členov posádky  

 
NIGÉRIA 

NIGÉRIA: približne 500 vojakov v Saudskej Arábii;  

 
PAKISTAN 

PAKISTAN: pechotná brigáda 500 mužov v Saudskej Arábii, obrnené vozidla 6 000 
mužov sa presúva do Saudskej Arábii;  

 
POĽSKO 

POĽSKO: 2 záchranné lode s malým tímom lekárov, určených pre Perzský záliv;  

 
SENEGAL 

SENEGAL: 500 voj   

 
ZSSR 

ZSSR: 2 vojnové lode bez oprávnenia zastavovať iné plavidlá;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Zdroj: www.tripod.com.,  Bush a Perzský záliv 1991 
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