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Připraveno redakcí

OPEŘENÝ HAD 
sladil jednotky

Jednotky 4. BÚU se zdokonalovaly 
ve vševojskové přípravě ve VÚ Hradiště



Jednotky 4. brigádního úkolového uskupení 
se zdokonalovaly ve vševojskové přípravě ve VÚ Hradiště

OPEŘENÝ HAD
sladil jednotky

Bojové střelby ve dne v noci, 
bojové seskoky, přežití 
za ztížených podmínek i přesuny 
na dlouhé vzdálenosti. Tyto 
a další taktické činnosti prověřily 
tisíc pět set vojáků brigádního 
úkolového uskupení na bázi 
4. brigády rychlého nasazení 
během dvou týdnů ve Vojenském 
újezdu Hradiště v Doupovských 
horách.
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Brigádní generál 
Ivo Střecha
Zástupce velitele 
Pozemních sil AČR

Vyvedení jednotek 4. brigádního úkolového 
uskupení bylo v  rámci cvičení Opeřený had 
nejvýznamnější cvičení letošního roku, kte-
ré prověřilo nejen odbornou přípravu 4. bri-
gády rychlého nasazení, ale i  jednotek bo-
jové podpory, logistické podpory v  menších 
celcích četa a rota. Zároveň došlo ke stmele-
ní jednotlivých schopností v rámci vyvedení 
podstatné části 4. brigádního úkolového 
uskupení a prověřil se proces plánování, or-
ganizace, řízení a všestranného zabezpečení 
boje u  štábů manévrových a  podpůrných 
jednotek, zejména štábu 4. brigádního úko-
lového uskupení. Velký význam mělo cvičení 
zejména v rámci testování současného stavu 
schopností jednotek pro konkrétní úkol, kte-
rý jednotku čeká v nadcházejícím roce, a to 
je mezinárodní certifikace 43. výsadkového 
praporu podle metodiky CREVAL a  zabez-
pečení nasazení kontingentu Armády ČR 
do  operace EFP v  rámci Battlegroup vede-
ném Spolkovou republikou Německo.

„Pozornost, kromě velitelství 4. brigády rychlého 
nasazení, směřovala zejména na  přípravu praporních 
úkolových uskupení 41. mechanizovaného praporu 
a 43. výsadkového praporu. Právě ta se totiž připravo-
vala na následnou kontrolu dle metodiky CREVAL, při 
které budou muset jako součást 4. BÚU demonstrovat 
schopnosti nezbytné pro obranu suverenity a územní 
celistvosti naší republiky i na alianční operace kolektiv-
ní obrany podle článku 4 a 5 Severoatlantické smlou-
vy,“ informuje velitel 4. brigády rychlého nasazení 
plukovník Roman Náhončík.

V hlavní roli Bren 
a Phantom

Vojáci drilovali dynamickou střelbu s útočnou puš-
kou CZ 805 Bren a pistolí ČZ 75 SP-01 Phantom – hlav-
ními zbraněmi, kterými brigáda disponuje, na  blízké 
i daleké cíle, ale prověřili si i střelbu ve velmi krátkém 
časovém limitu. „Zdokonalovali se tu zejména ve střel-
bě při nejrůznějších situacích i  podmínkách,“ vysvět-
luje praporčík Vratislav Louda, instruktor střelecké 
přípravy 4. brigády rychlého nasazení. „Jejich úkolem 
bylo zvládnout střelbu dvojice vojáků zpoza překážek 

s  výměnou zbraně, střelbu v  místnosti, ale i  využití 
krytů a  různých poloh a  museli si poradit i  s  odstra-
ňováním závad na  zbraních během střelby. Nedílnou 
součástí byly i noční střelby.“

Tyto střelby jsou koncipovány tak, aby se co nejvíce 
přiblížily reálné situaci, do které se mohou vojáci dostat. 
Důležité je pro ně nejen zdokonalit střelbu, ale musí do-
konale zvládnout správnou metodiku bojových drilů se 
zbraněmi. „Těmito střelbami se zvyšuje úroveň zvládnutí 
manipulace s ručními zbraněmi a vojáci pak mají schop-
nost jejich automatického využití při reálném boji,“ ko-
mentuje systém přípravy střelecký instruktor.

Prvky podpory jsou pro 
bojovou jednotku důležité

V rámci této přípravy byly také prověřeny a zdoko-
nalily svou schopnost prvky podpory při zabezpečení 

reálné činnosti přímo v poli. Logistici proto měli za úkol 
zajistit jednotky jak po  materiální, tak i  technické 
stránce, a  to po  celou dobu čtrnácti dnů jednotek 
v  terénu, za  jakéhokoliv počasí, v  těžko přístupném 
terénu, ve  dne v  noci. „Logistické zajištění jednotek 
patří k základním předpokladům splnění bojové ope-
race. Od zajištění spojení, opravy poškozené techniky, 
až po přepravu osob, materiálu i techniky. Důležitá je 
pro vojáky i příprava a výdej stravy, svoje úkoly při stře-
žení místa velení plnili i psovodi se psy. Ale to vše byla 
jen desetina úkolů, které musely podpůrné jednotky 
plnit,“ zdůrazňuje kapitán Němec.

V  dalších dnech čekalo vojáky zdokonalení v  po-
užívání další výzbroje, které červené barety využívají. 
„Na střelnici se drilovala střelba z dalších ručních zbra-
ní, z  přenosných protitankových zbraní a  minometů. 
Konkrétně z pistolí Glock, útočných pušek Bren 2, pod-
věsných 40mm granátometů nebo kulometů MINIMI,“ 
informuje kapitán Milan Němec, tiskový a informační 
důstojník 4. brigády rychlého nasazení. „Důležitou 
součástí na Hradišti byl i dynamický výcvik v řízení vo-
zidel Pandur, které jsou významnou součástí výzbroje 
jednotky.“

Simulované incidenty 

Základem cvičení „Opeřený had“ bylo především 
prověřit sladěnost 43. výsadkového praporu z Chrudi-
mi a 41. mechanizovaného praporu ze Žatce. Do vojen-
ského prostoru Hradiště však dorazily i další podpůrné 
jednotky z  celého spektra Armády České republiky. 
„V rámci cvičení byly pro vojáky připraveny simulované 
incidenty, na které museli nejen reagovat, ale zároveň 
zvládat plnit zadané úkoly. Jednotlivé incidenty dopře-
du vojáci neznají, musejí proto reagovat bezprostředně 
na  danou situaci,“ upřesnil kapitán Němec a  dodává, 
že  všechny bojové situace probíhaly za  pečlivého do-
hledu hodnotících komisařů, kteří jednotlivé incidenty 
vyhodnotí. „Kontrola byla tentokrát na úrovni velitele 
4. brigády rychlého nasazení plukovníka Romana 
Náhončíka, ale už příští cvičení se odehraje zcela pod 
dohledem mezinárodních pozorovatelů,“ dodal závě-
rem Němec.

Text: Jana Deckerová, foto: kpt. Milan Němec
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Spojeneckou základnu v Afghánistánu chrání čeští vojáci i důmyslná technika

Bagramské oko
Afghánská provincie Parván, v níž před třemi lety zemřelo pět českých vojáků, 
bývala vždy tradiční pevností bojovníků proti Talibanu. V oblasti kolem 
strategické základny Bagram ale stále viditelněji operují prakticky všechny 
hlavní povstalecké skupiny a teroristické sítě. Na vojáky tak čeká nelehký úkol 
v podobě ochrany severní části základny a pomoci civilnímu obyvatelstvu. 
Pravidelné patroly si ovšem vybírají svoji daň na životech.

A fakta

Od  roku 2001, po  Američany vedené invazi, používají základnu koaliční jednotky. V  současnosti je na  základ-
ně umístěný 5. a  6. letecký prapor armády Spojených států spolu s  455. leteckým expedičním křídlem letectva 
Spojených států a dalšími jednotkami americké armády, námořnictva, námořní pěchoty a jednotkami koaličních 
partnerů, zúčastňujících se bojových operací v Afghánistánu v rámci mise ISAF. V areálu základny se nacházejí dvě 
ranveje o délce 3 003 a 3 500 metrů.

Na armádním letišti Bagram je v současnosti umís-
těn 5. a 6. letecký prapor armády Spojených států spolu 
se 455. leteckým expedičním křídlem letectva Spoje-
ných států a dalšími jednotkami americké armády, ná-
mořnictva, námořní pěchoty a  jednotkami koaličních 
partnerů účastnících se v rámci mise Resolute Support 
bojových operací v Afghánistánu. Na tomto rozsáhlém 
prostoru jsou tři velké hangáry, kontrolní věž a značný 
počet dalších budov. Příjezdové rampy na ranvej zabí-
rají plochu více než 32 akrů, což je 130 000 m².

Modulárně tvořená 
jednotka

Významnou obrannou složkou základny je jednot-
ka ISR (Intelligence, Surveillance  &  Reconnaissance, 
jednotka zpravodajství, sledování a průzkumu), která 
na základně Bagram zahájila svoji činnost již od roku 
2015, tedy od čtvrté strážní roty a působí dodnes v pra-
videlných rotacích. Cílem jednotky ISR je shromažďo-
vání, zpracovávání a  vyhodnocování zpravodajských 
informací ve  prospěch velitele a  jeho štábu. „Veliteli 
ukazujeme obraz bojiště, strukturu, situaci, záměr, 
výzbroj a  výstroj nepřítele. Dáváme mu maximální 
informaci pro jeho rozhodovací proces tak, aby zasa-
zení manévrových prvků mohlo být efektivní a v sou-
ladu s  cíli nadřízených stupňů. Naší nejvyšší ambicí 
je informovat velitele o  možných hrozbách a  záměru 
protivníka v reálném čase,“ uvedl velitel jednotky ISR. 
Jednotku od poslední, tedy osmé strážní roty tvoří tři 
prvky. Jde o  prvek bezpilotního kompletu ScanEagle, 
tým operačně-taktického HUMINT a  nově i  tým elek-
tronického boje. Kýženým stavem je předávání infor-
mací v reálném čase, což se daří.

Optoelektronický průzkum

Bezpilotní prostředek ScanEagle je nezastupitel-
ným pomocníkem a takříkajíc okem ochrany základny 

a našich jednotek. Výhodou je jeho rychlost a dostup, 
kdy je prakticky nemožné (s  ohledem na  zbraně ne-
přítele) jej vyřadit z  provozu sestřelením, či  nějakou 
sabotáží. Až  čtyřiadvacetihodinové nasazení umožní 
získání maxima informací, včetně včasného odhalení 
nepřítele. Ten často využívá neřízené rakety k ostřelo-
vání základny a samotná příprava ke kompletaci raket 
až  po  odpal zabere dlouhý čas. Přesným zaměřením 
a předáním informací lze zabránit odpálení raket a lze 
odkrýt osoby či skupiny, které tyto prostředky využíva-
jí k  útokům na  koaliční síly. Ke  směřování prostředku 
ScanEagle dopomáhá další složka, tedy zmíněný tým 
operačně-taktického HUMINT (OTH). Tým OTH sbírá in-
formace o nepříteli a dalších entitách mimo základnu.

Elektronický boj

Ochrana pro manévrové jednotky, ale i  vedení 
rádiového průzkumu. I  tak vypadá prvek elektro-
nického boje jednotky ISR a  dotváří tak komplexní 
mozaiku propojení lidského faktoru a  elektronických 
prostředků. Cílem je opět zejména sběr zpravodajských 
informací za  účelem ochrany základny a  pro potřeby 
české strážní roty. To platí i pro nasazení bezpilotního 
prostředku. Je prvotně vyhrazen našim vojákům i jako 
oko patroly nacházející se mimo základnu. Ostatní ko-
aliční partneři na základně, zejména Američané, mají 
své průzkumné prostředky. Limitem ovšem je příznivé 
počasí. I proto je důležitá podpora ze strany meteoro-
logického zabezpečení, které se nachází o pár desítek 
kilometrů dále, na  základně HKIA a  i  zde jsou čeští 
profesionálové, což bylo popsáno v červencovém čísle 
A-reportu (Kábulské rosničky pozn.).

Strážní rota

Kromě zmíněných prostředků tvoří základ ochra-
ny severní části bezpečnostní zóny strážní rota, která 
provádí pravidelnou patrolu v okolí základny na vozech 
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typu MRAP. Vojáci, pod velením kpt.  Milana Němce, 
tvořeni zejména příslušníky 102.  průzkumného pra-
poru z Prostějova a 53. pluku průzkumu a elektronic-
kého boje z Opavy, nejsou limitováni počasím, vyjma 
skutečných extrémů v  zimním období, kdy je ovšem 
i  nepřátelská činnost minimální, či  značně omezená. 
Největším rizikem v okolí základny jsou improvizovaná 
výbušná zařízení, která dokáže nepřítel nachystat bě-
hem krátké doby. I  ty se ovšem při kladení daří často 
odhalit. Na vojáky v okolí číhá celá řada nástrah, s čímž 
se musí počítat. Už i  výcvikový plán jednotky během 
přípravy před vysláním v ČR je koncipován na ty nej-
složitější podmínky, které mohou nastat. Profesio-
nalita a  především i  časté zkušenosti z  předchozích 
misí vojákům umožňují alespoň částečně detekovat 
nestandardní chování a pohyb dávající tušit nebezpečí 
nástrahy či přepadu. Vše je i na Bagramu samozřejmě 
podřízeno zaměření mise. I to klade na vojáky strážní 
roty nemalé nároky, zejména na psychiku při patrolách 
v úzkých uličkách okolních vesnic.

Kanón s detekcí

Výraznou podporou ochrany základny je i  systém 
C-RAM (Phalanx), který ve spojení se špičkovou radio-
lokační technikou dokáže detekovat a za pomocí 20mm 
rychlopalného, rotačního kulometu M61A1 i zničit blí-
žící se cíle, obvykle neřízené rakety. Výstražný systém 
obvykle spustí sirény v řádu dvaceti sekund před mož-
ným dopadem. Daná doba by měla stačit k rychlému 
zalehnutí a  následnému přesunu do  krytu, kterých 
jsou po základně, zejména v okolí ubikací desítky. Vo-
jáci, včetně těch, kteří se nacházejí na tzv. tranzitních 
ubytovnách, reagují opravdu rychle a  tím je detekční 
doba dostatečná pro maximální zamezení škodám, 
či ztrátám na lidských životech. Nicméně žádný systém 
nenahradí výcvik, díky kterému všichni vojáci ví, že se 
mohou spolehnout jeden na druhého, protože na mi-
sích jakou je Resolute Support jde především o souhru 
a důvěru. Půlroční nasazení je pro mnohé, jak se sho-
dují, jako dlouholeté manželství.

Text a foto: Michal Voska
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Sedmička absolvovala cvičení s národními gardami států Nebraska a Texas

V průběhu letních měsíců se příslušníci 7. mechanizované brigády „Dukelské“ 
zúčastnili dvou cvičení na území Spojených států amerických. Prohloubili tak 
dosavadní spolupráci brigády s Nebraskou a Texaskou národní gardou, pro 
které je Česká republika partnerskou zemí již od roku 1993. Tato vzájemná 
spolupráce je od roku 2016 také ukotvena v tzv. State Partnership Program, 
programu amerického ministerstva obrany o partnerství mezi Národními 
gardami 50 amerických států a armádami 73 zemí.

Cílem programu je udržování vzájemně výhodné 
vojenské spolupráce, která má zajistit bezpečnost zú-
častněných zemí prostřednictvím výměnných výcviko-
vých aktivit a vzdělávacích programů, které umožňují 
díky obdobné velikosti jednotlivých partnerských zemí 
a států navázání úzkých kontaktů mezi vojáky a velite-
li. První cvičení s názvem Intel Staff Nebraska proběhlo 
ve  státech Nebraska a  Kansas, kde Nebraská národní 
garda využívá výcvikový prostor Fort Riley. Kromě 
amerických vojenských profesionálů a  rezervistů se 
jej zúčastnili také tři desítky příslušníků průzkumných 
týmů praporů a  štábu velitelství 7. mechanizované 
brigády „Dukelské“. První dva dny strávili naši vojáci 
ve městě Lincoln v Nebrasce, státě, ve kterém žije nej-
větší komunita obyvatel s českými kořeny, kde probí-
hala série školení a poučení.

Sedmihodinový časový 
posun

Po příletu do USA se museli příslušníci 7. mechani-
zované brigády nejprve vypořádat se sedmihodinovým 

časovým posunem, následně se seznámili s  místními 
zvyklostmi a prošli poučením o bezpečnostních opat-
řeních, chování ve  vojenském výcvikovém prostoru 
a  na  základně. V  průběhu přesunu na  vojenskou 
základnu Fort Riley pak navštívili muzeum 1. světo-
vé války v  Kansas City, ve  státě Missouri. Návštěva 
sklidila pozitivní ohlasy jak ze  strany českých vojáků, 
tak ze  strany místního obyvatelstva. Součástí tohoto 
muzea je i památník, zajímavý tím, že byl financován 
pouze místními občany a  obchodníky. Po  příjezdu 
na základnu byli průzkumníci 7. mechanizované brigá-
dy přidruženi k pěší a průzkumné rotě, zatímco přísluš-
níci velitelství brigády byly začlenění do  štábu 1-134 
praporu Nebraské národní gardy. Následovalo cviče-
ními střeleb z  ručních a  lafetovaných zbraní završené 
bojovými střelbami ve dne i noci. Cvičící byli v závěru 
vyhodnoceni za použití zvukových záznamů radiového 
provozu ve  vozidle a  směrem k  veliteli jednotky. Pro 
vyhodnocení pohybu vozidla a  činnosti každého jed-
notlivce byly dokonce využívány i záběry termokamer. 
Jedna z  průzkumných rot místo bojových střeleb cvi-
čila boj na krátkou vzdálenost, tzv. CQC (Close Quarter 

Intel Staff
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Combat). CQC je koncept taktiky 
malých jednotek při konfrontaci 
s nepřítelem na vzdálenosti do 100 
metrů včetně boje zblízka.

Vysazení na vodě

Vyvrcholením prvního vý-
cvikového týdne bylo provedení 
operace HELOCAST, během níž 
čeští vojáci procvičili techniku 
výsadku, používanou k  zasazení 
menších týmů do  prostoru ope-
race na  vodní hladinu. Jakmile 
vrtulník dosáhne místa vysazení, 
zpomalí a  letí jen několik metrů 
nad hladinou. Z  nákladové rampy 
je pak shozen člun a následně vo-
jáci po  jednom seskakují do  vody. 
Této operace se osobně zúčastnili 

i  velitel 1.  pěší divize americké pravidelné armády 
ve Fort Riley brigádní generál Patric D. Frank a velitel 
Nebraské národní gardy generálmajor Daryl L. Bohac. 
Oba generálové provedli seskoky právě v sestavě s čes-
kými vojáky. Generál Frank zastává kromě funkce veli-
tele divize i funkci velitele výcvikové posádky. „Oceňuji 
vaši disciplínu, profesionalitu a také vysoké standardy 
nasazení,“ pochválil dosavadní výkony českých vojáků 
generál Frank po  ukončení operace. Během diskuse 
s vojáky z role zkušeného vojenského velitele vyzdvihl 
nutnost zachování schopnosti pozemního průzkumu 
a  vyzval všechny zúčastněné k  nepřeceňování vzduš-
ných prostředků a  moderních technologií, protože 
trendy použití sil v  konfliktu vysoké intenzity ukazují 
nepostradatelnost skrytě zasazených průzkumných 
jednotek. V  závěrečné fázi cvičení naše vojáky čekala 
operace ZODIAC, tedy několikadenní zasazení a  pro-
vádění průzkumné činnosti, a  také další ostré střelby 
a prověření plánovacího a řídícího procesu.

Americké střelecké odznaky

Druhé společné cvičení s americkými vojáky s ná-
zvem Intel Texas proběhlo na  konci srpna. Za  českou 
stranu se jej zúčastnili zástupci velitelství 7. mecha-
nizované brigády „Dukelské“ a  všech jí podřízených 
praporů, celkem 28 vojáků. Partnery jim pak byli pří-
slušníci 56.  a  72. pěší brigády Texaské národní gardy. 
Po  příletu do  Austinu, hlavního města Texasu, státu 
s výraznou českou stopou ve své historii, se naši vojáci 
rozdělili na dvě skupiny. Skupina složená ze členů prů-
zkumných čet praporů 7. mechanizované brigády se 
prakticky z chodu zapojila do výcviku průzkumné čety 
3-141 pěšího praporu, což pro ně byla výzva hlavně 
z  hlediska minimální aklimatizace na  časový posun. 
S  aklimatizací však pomohlo podobné počasí, kdy 
teploty při odletu z  České republiky byly blízké těm, 
co panovaly v  Texasu, tedy kolem 34–38  °C. Zahájit 
cvičení a přesunout se do Fort Hoodu tak brzo po pří-
letu bylo způsobeno nutností, aby naši vojáci prokázali, 
že jsou schopni bezpečně obsluhovat zbraně americké 
pěchoty. Svoji profesionalitu prokázali prakticky oka-
mžitě, když tři dny po příjezdu si všichni vojáci „vystří-
leli“ americké střelecké odznaky, včetně těch nejvyšších 
„Rifle – Expert“. Zatímco průzkumníci byli ihned vrženi 

do výcviku, štábní část měla možnost seznámit se s vo-
jenskou historií Texasu a Texaské národní gardy. To bylo 
umožněno díky přidělení štábu k 56. pěší brigádě, která 
měla posunutý výcvikový cyklus oproti 72. pěší brigá-
dě, v jejíž sestavě cvičili průzkumníci. Naši průzkumníci 
nadále přesvědčovali své americké protějšky o své kva-
litě. Je nutné si uvědomit, že Texaská národní garda je 
složena převážně z dobrovolníků, účastnících se cvičení 
ve výcvikovém prostoru jednou ročně a tudíž je podob-
ná spíše naší aktivní záloze. Navíc naši vojáci „narazili“ 
na jednotku národní gardy, která byla teprve ve třetím 
roku z pětiletého výcvikového cyklu.

Střelba ze 105mm houfnic

Výcvik, který zde probíhal, byl zaměřen na  střel-
bu a  manévr, tudíž oblasti, které naši vojáci mají 
zažité a  tuto svou odbornost potvrdili při vrcholech 
zaměstnání – střelbách dvojic a družstva. To, že svým 
protějškům mohou být vzorem, ocenil i  zastupující 
velitel 3-141 praporu. Odměnou pro naše vojáky pak 
byla možnost vyzkoušet zbraně, se kterými se dosud 
nesetkali, včetně odstřelovacích systémů a minometů. 
Druhá část texaské rotace měla možnost seznámit se 
s výcvikem štábu u 56. pěší brigády, která je na vyšším 
stupni vycvičenosti, než již zmíněná 72. pěší brigáda. 
Na  základě kontaktů se svými přímými protějšky tak 
mohli zjistit, jak pracují jednotlivá oddělení, v čem si 
jsou blízká a naopak, v čem se odlišují. Pozitivem bylo 
zjištění, že rozdíly nejsou velké a toho shodného bylo 
mnohem více, ať už se jednalo o počty vojáků na jed-
notlivých pracovištích, jejich úkoly i  prostředky, které 
k  plnění stanovených úkolů využívají. Štáb měl také 
možnost se seznámit s  činností roty vojenské policie 
a  procesem umísťování podezřelých osob do  polního 
vězeňského zařízení. Zážitkem pak byla ukázka střelby 
baterie 105mm tažených houfnic s  podrobným vý-
kladem týkajícím se procesu vyžadování paleb a také 
ukázka provedení útočné operace s  obsazením kom-
plexu budov po zasazení vrtulníky UH-60 „Blackhawk“.

Prohloubení důvěry 
a spolupráce

Závěrečnou pověstnou „třešničkou na dortu“ bylo 
setkání v texaském Capitolu s texaským ministrem Ro-
landem B. Pablosem, jedním z šestičlenné vlády státu 
Texas. Do ministrovy administrativy patří také meziná-
rodní vztahy. Po vzájemném představení ministr Pablo 
zdůraznil českou tradici v  Texasu. Svými vojenskými 
poradci byl utvrzen ve  skutečnosti, že  Armáda České 
republiky je nejstarším vojenským partnerem, které 
Texaská národní garda má, a že spolupráce bude nadá-
le pokračovat na již zavedené vysoké úrovni. Závěrem 
lze říci, že cvičení v Nebrasce i Texasu byla přínosná pro 
obě strany. Dobrým zjištěním pak bylo, že i naši vojáci 
na základních funkcích mohou být vzorem profesiona-
lity a být tak vzory pro své protějšky z Texaské národní 
gardy. To, co se naopak my můžeme od Američanů stá-
le učit, je úcta na bojovou historii své jednotky, národní 
hrdost a  vojenskou historii vůbec, kdy kořeny vzniku 
jednotek lze často vysledovat až do 18. století.

Text: npor. Lucie Heiserová a kpt. Dušan Pecha 
Foto: archiv 7. mechanizované brigády
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Nikolaj Martynov
29. 10. 1979 – 3. 5. 2007

Kolja, ale ne 
ten od Svěráka

V červenci letošního roku zveřejnilo Ministerstvo obrany 
elektronickou databázi www.inmemoriam.army.cz, jejímž cílem 
je dát jména a tváře lidem, kteří položili život za naši vlast. A to ať 
již během služby doma v České republice, či během zahraničních 
misí. Také A report by rád přispěl k tomuto velice prospěšnému 
dílu. Postupně budeme zveřejňovat příběhy vojáků, kteří položili 
své životy během služby v Armádě České republiky. 
Čest jejich památce.

„Připomínalo to průjezd kolony tanků. Někdo kři-
čel, ať všichni okamžitě utíkáme pryč. To už tady ale 
byla obrovská lavina bahna a  kamenů, která s  sebou 
sebrala vše, co jí stálo v cestě a úzkou roklinu promě-
nila na široké údolí končící daleko v řece. Srazila nejen 
naše vozidlo, ale také dva kamarády,“ líčila kritické 
okamžiky onoho 3. května 2007, kdy zahynul rotný 
Nikolaj Martynov tisková mluvčí kontingentu poručice 
Lada Kovářová. „Někteří z vojáků měli to štěstí, že je za-
chytil pouze okraj laviny bahna a kamení. Na poslední 
chvíli tedy vyvázli jen s  drobnými zraněními. Příval 
horniny rozdělil patrolu na  dvě skupiny. Nebyl čas 
na paniku. Všichni jsme viděli tu sílu přírodního živlu. 
Bylo nám jasné, že se situace může kdykoliv o pár met-
rů dál opakovat. Věděli jsme, že dva z nás chybí. Nebylo 
však v  našich možnostech v  tomto okamžiku zahájit 
jakoukoliv záchrannou operaci. Všude kolem nás byla 
tma, bouřka neutichala. Celá ta obrovská masa bahna 
se jako láva pohybovala k řece.“

Přihlásil se k výsadkářům

Ale začněme od  začátku. Nikolaj se narodil v  říj-
nu 1979 v Moskvě, kde také absolvoval první ročníky 
školní docházky. V  roce 1993 se přestěhoval společně 
se svým dvojčetem Alexandrem za svou matkou, která 
v té době již delší dobu žila v České republice. O pět let 
později získal Nikolaj Martynov české občanství. Mezi 
tím stihl vystudovat Střední odborné učiliště v  Plz-
ni a  stal se z  něj řezník-uzenář. V  tomto oboru také 
až  do  nástupu vojenské základní služby ve  Vyškově 
pracoval. Po jejím skončení se rozhodl pro kariéru pro-
fesionálního vojáka a  přihlásil se k  43. výsadkovému 
mechanizovanému praporu. U tohoto útvaru postupně 
působil jako ženista ženijního družstva velitelské roty, 
starší ženista skupiny EOD průzkumné čety, starší spe-
cialista 2. výsadkové roty a  od  dubna 2005 jako prů-
zkumník průzkumné čety velitelské roty.

V  dubnu 2000 nastoupil do  své první zahraniční 
mise SFOR II v  Bosně a  Hercegovině. V  letech 2003 

a  2006 působil misi KFOR Kosovu. 
Když v dubnu 2007 odlétal jako star-
ší specialista průzkumného odřadu 
5. kontingentu AČR do afghánského 
Fayzabádu, patřil tedy již k  ostříle-
ným harcovníkům. Mezi ostatními 
vojáky byl velice oblíbený, každému totiž nezištně rád 
pomohl. Většina z  nich ho oslovovala familiárně pře-
zdívkou Koljo.

Patrola do nově objevené 
vesnice

První květnový den dostal za úkol společně s dal-
šími vojáky zajišťovat patrolu do  nejvzdálenějšího 
distriktu Koran va Munjan. Správní vesnice Skazer 
byla vzdálena od  základny více než 200 kilometrů. 
Trasa přesunu byla velice náročná, vedla napříč hora-
mi s  nadmořskou výškou vyšší než dva tisíce metrů. 
Patrola měla zmapovat bezpečnostní situaci v  tomto 
strategicky velice důležitém distriktu při hranicích 
s  Pákistánem, uskutečnit několik humanitárních pro-
jektů a zároveň hledat možnosti pomoci této extrémně 
chudé oblasti.

Naši vojáci po  určitých komplikacích s  technikou 
dorazili do jediného zdravotního střediska v této oblasti, 
kde místnímu lékaři předali generátor. Zároveň probrali 
možnost opravy tohoto střediska. Zdravotnice kontin-
gentu navíc konzultovala s lékařem léčbu některých pa-
cientů a předala mu zdravotnický materiál. Pak se konvoj 
vydal do  správního centra této oblasti, vesnice Skazer. 
Odtud pokračoval do Paskoranu a dále do horské vesnice 
Sahran, nacházející se v nadmořské výšce tři a půl tisíce 
metrů. Tu objevili vojáci ISAF jen několik dní předtím. 
Nebyla totiž zakreslena na žádných mapách. Patrole se 
zde podařilo shromáždit informace o bezpečnostní situ-
aci, možnostech pohybu ozbrojenců a pašeráků z blízké-
ho Pákistánu. Česká zdravotnice ošetřila některé místní 
pacienty. Naši vojáci navíc předali humanitární pomoc, 
konkrétně školní pomůcky.

Zpátky na základnu
Odpoledne se patrola přesunula k místu, které bylo 

vybráno jako vhodné pro přenocování. Muselo totiž 
splňovat určitá bezpečnostní kritéria. Po  bezproblé-
movém přespání v  této oblasti všechno naznačovalo 
tomu, že vojáci mají nejkritičtější část cesty za sebou. 
Zbýval jen přesun zpátky na  základnu. Vraceli se 
po  cestě, kterou v  minulosti již projely stovky patrol. 
Zhruba čtyřicet kilometrů před základnou se ale náh-
le změnilo počasí. Drobný déšť, který se začal snášet 
ze zatažené oblohy, nevěstil ale nic mimořádného. Ten 
v  těchto oblastech stejně nečekaně jak přichází, tak 
i  odchází. Patrola se přesunovala po  úzké cestě vyte-
sané v  úbočí horského masivu. Asi dvacet metrů pod 
ní tekla řeka plná vody z  tajícího sněhu z  hor. Nikdo 
neměl ani tušení, že dál v horách je bouřka mnohem 
silnější a že se blíží nebezpečí. V té době také kolona 
ztratila spojení s poslední vozidlem.

Ukázalo se, že  se pod ním utrhla cesta. Kromě 
drobných zranění a pohmožděnin byla posádka v po-
řádku. Problém byl ale s  vyproštěním vozidla, které 
se nedařilo vytáhnout. Právě na  jeho vyproštění se 
podílel jak Nikolaj Martynov, tak i jeho kamarád Miloš 
Prášil. Za  dané situace bylo tedy nezbytné ze  všeho 
nejdříve zajistit materiál, zbraně, munici a informovat 
základnu o problémech, které nastaly.

Smrtící lavina

Zatímco vojáci vyprošťovali materiál, ze  základ-
ny vyrazil záchranný tým. Stačilo však pár desítek 
sekund a  mírný déšť se proměnil v  burácející bouři, 
kroupy a  silný vítr. V  tomto nečase slezl Miloš Prášil 



8510 | 2017

Připravila redakce časopisu A report – měsíčníku Ministerstva obrany ČR  Adresa: Rooseveltova 23, 160 01 Praha 6  Kontakt: Vladimír Marek (šéfredaktor A report) 973 215 648, 724 033 410, 
e-mail: areport@centrum.cz, www.army.cz  Grafická úprava a zlom přílohy atm+: Andrea Bělohlávková (A report) 973 215 786  Titulní foto: Jana Deckerová

k havarovanému vozidlu, ze kterého vyndaval zavazadla a přivazoval je na lano. 
Na jeho druhém konci byl rotný Martynov. Ten vytahoval materiál nahoru a pře-
dával jej dalšímu příslušníkovi patroly.

V  tom se ozval zvuk, který později Miloš Prášil popsal následujícími slovy: 
„Najednou mne překvapil hluk, který se z počátku podobal zvuku Kamazu. Hla-
vou mi probleskla otázka, jestli se tudy nákladnímu vozidlu podaří projet, ale vě-
děl jsem, že zbytek jednotky si to nahoře hlídá. Lomoz připomínající Kamaz však 
ve zlomku vteřiny přerostl v dunivý ohlušující rachot. V první chvíli mne napadlo, 
že se pod velkým nákladním autem nad námi utrhl kus cesty a padá na nás…“

Obrovskou lavinu bláta a kamení, která se nezadrži-
telně blížila, ale nezpůsobil Kamaz. Asi o osm kilometrů 
výše v  horách ji uvolnil přívalový déšť. Mohutná masa 
materiálu nabírala stále větší rychlost. Ze strže, ve které 
v té době stále ještě usilovně pracovali Nikolaj Martynov 
a Miloš Prášil, již nebylo úniku. Lavina oba vojáky smetla 
dolů do řeky. Zatímco Miloš Prášil přečkal noc díky ob-
rovskému štěstí s  těžkými zraněními dole v  řece, Kolja 
zaplatil cenu nejvyšší. Po převozu do vlasti byl pochován 
na hřbitově ve Štěchovicích u Plzně. Posmrtně byl pový-
šen do  hodnosti praporčíka a  vyznamenán záslužným 
křížem MO ČR III. stupně.

Připravil: Vladimír Marek, 
foto: www.inmemoriam.army.cz 

a archiv A reportu

Bratr Nikolaje Martynova Alexandr (vpravo)


