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Po druhé světové válce se Blízký vý-
chod stal velice exponovanou oblastí. 
Vznik státu Izrael v roce 1948 začal 
na dlouhá desetiletí živit zájem arab-
ských sousedů o jeho zničení. První 
válku o nezávislost Izrael, i díky vel-
kým dodávkám československých 
zbraní a československé pomoci při 
výcviku vojenských specialistů, vy-
hrál. Naděje vložené do něj jako do 
možného socialistického státu postu-
pem doby opadly, a tak se Sovětský 
svaz musel zaměřit jinam. Netrvalo 
dlouho a ke změnám došlo v soused-
ním Egyptě.

V roce 1952 svrhla Organizace svo-
bodných důstojníků v Egyptě nená-
viděnou monarchii a po počátečním 
pokusu o orientaci na Spojené státy, 

které však odmítly dodat vojenskou 
techniku, se Káhira se svým poža-
davkem obrátila na komunistický 
východ. Sovětský svaz zareagoval 
rychle. Myšlenka, že by Egypt mohl 
nahradit ztracený Izrael a stát se 
sovětským satelitem, dodala celé věci 
politický rozměr, a tak Východ Nási-
rovi nabídl moderní vojenskou tech-
niku, ještě k tomu na dlouhodobé 
úvěry.

Specifickou roli zde podobně jako 
v roce 1948 v případě Izraele sehrálo 
opět Československo, u kterého zbra-
ně a jiný speciální materiál předsta-
vovaly prakticky již od předválečných 
dob významnou položku jeho vývozu. 
Na základě rozhodnutí politického 
byra ÚV KSČ (dále jen PB ÚV KSČ) 

z 10. října 1955 o dodávkách vojenské 
techniky do Egypta tak pod sovět-
ským patronátem započala rozsáhlá 
vojensko-technická pomoc Káhiře, 
při které se kvůli krytí pod českoslo-
venskou značkou začaly vyvážet 
i zbraně sovětské a polské. Samozřej-
mou součástí všech těchto dohod se 
stala i pomoc v oblasti budování vo-
jenského školství. Na rozdíl od čet-
ných, avšak krátkodobých kurzů 
obsluhy různých druhů vojenské 
techniky, kterou Praha a další státy 
tzv. východního bloku do Egypta vy-
vážely,3 se mělo jednat o akci dlouho-
dobou a šířeji zaměřenou. 

O nutnosti potřeby vojenské ško-  
ly pro každou moderní armádu a její 
chod se ani není potřeba zmiňovat 
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V dubnu 1958 se na československého ministra národní obrany generálplukovníka 
Bohumíra Lomského obrátil egyptský ministr války maršál Abd al-Hakím Ámir 
s následující prosbou: Vaše Excelence, byl bych velice povděčen Vaší Excelenci za předání 
žádosti SAR 1 vládě čs. republiky, pokud jde o pomoc při organizaci a zřízení Akademie 
vojenských věd v Egyptě, která bude zahrnovati úseky pro výzbroj, elektroniku a tanky.2

Od února následujícího roku tak Československo pro potřeby egyptských 
ozbrojených sil začalo budovat vysokou školu. Široce zaměřená a po všech stránkách 
složitá akce skončila až v roce 1977.

Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1959–1968

Milan Vyhlídal

1  Sjednocená arabská republika (SAR) byl název krátkodobého federativního státu zformovaného unií Egypta a Sýrie (Jemenské králov-
ství připojení nerealizovalo) v roce 1958. Po vystoupení Sýrie z unie v roce 1961 si tento název ponechal Egypt až do roku 1971, kdy se 
přejmenoval na Egyptskou arabskou republiku.

2  Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha (dále jen VÚA – VHA Praha), fond (dále jen f.) Ministerstvo národní obrany 
(MNO), Správa materiálního plánování (SMP), karton (dále jen k.) 367, signatura (dále jen sign.) 67/13, Žádost maršála Amera.

3  Na konci 50. let šlo např. o vysílání instruktorských skupin pro letouny MiG-15bis, MiG-17f, tanky T-34, samohybná děla SU-100 a pro-
tiletecké kanony vz. 44.
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a v Egyptě, kde drtivá většina vůdců 
z armády vzešla a kde se armáda 
stala významným politickým činite-
lem, to platilo dvojnásob. Egypťané 
tak již od roku 1955 začali sondovat 
možnosti případné československé 
účasti na vedení zvláštních kurzů 
pro vysokoškolsky vzdělané egypt-
ské důstojníky. Československá 
strana prosbu ochotně vyslyšela a od 
konce roku 1956 začala v Alexandrii 
působit malá skupina učitelů a in-
struktorů z Vojenské technické 
akademie Antonína Zápotockého4 
v Brně (dále jen VTA AZ) pod vede-
ním prof. Dr. Aloise Farlíka.5 Co do 
velikosti se jednalo o akci sice malou, 
je však jisté, že Egypťany tyto vyšší 
zbrojní kurzy pro Alexandrijskou uni-
verzitu nadchly natolik, že se rozhod-
li obrátit se na československou 
stranu i v záležitosti výstavby a ve-
dení výuky na plánované Military 
Technical College. 

Jelikož se další podpora Násirova 
režimu stala s ohledem na politiku 
Sovětského svazu a jeho zájmy na 
Blízkém východě velice žádoucí, roz-
voji spolupráce nic nebránilo. 

akadeMie pro egyptské  
ozbrojené síly

Egyptská strana byla se zbrojními 
kurzy velice spokojená, a trvala pro-
to na hlubší spolupráci. Další dlouho-
dobé kurzy měly být nyní zahájeny 
v Káhiře a v nedalekém Helwánu, kde 
se nabízela možnost využít laborato-
ře místních zbrojovek. Avšak již v dub-
nu 1958 se egyptský ministr války 
maršál Ámir obrátil na ministra ná-
rodní obrany generálplukovníka Bo-
humíra Lomského s požadavkem na 
zř ízení Akademie vojenských věd 
v Egyptě, která bude zahrnovati úseky 
pro výzbroj, elektroniku a tanky.6

Lomský mohl již v létě téhož roku 
tlumočit svému protějšku ochotu 
československé vlády poskytnout 
pomoc při budování technické školy 
v Káhiře, ale bylo nutné vyřešit řadu 

otázek.7 V Alexandrii mezitím dále 
pokračoval chemický kurz s česko-
slovenskými přednášejícími, který 
byl v září 1958 ukončen zkouškami 
a obhajobami diplomových projektů. 

4  Škola dostala po sloučení s Vojenskou akademií v Praze v roce 1958 název Vojenská akademie Antonína Zápotockého (VAAZ).
5  Více k počátkům československé pomoci při budování egyptského vojenského školství viz VYHLÍDAL, Milan: Československo-egyptská 

spolupráce v oblasti vojenského školství v letech 1956–1960. Činnost skupiny prof. Farlíka a počátek Military Technical College v Káhi-
ře. Historie a vojenství, 2011, č. 4, s. 71–84.

6  VÚA – VHA Praha, f. MNO, SMP, k. 367, sign. 67/13, Žádost maršála Amera.
7  Tamtéž, sign. 102/1, Informační zpráva pro náčelníka generálního štábu.

V dubnu 1958 se maršál Ámir obrátil na ministra národní obrany generálplukovníka Lomského 
se žádostí o zřízení Akademie vojenských věd  Zdroj: VÚA – VHA Praha
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Na základě rozhodnutí PB ÚV KSČ 
z 30. června 1958 o poskytnutí technic-
ké pomoci Spojené arabské republice při 
vybudování vojenské akademie technic-
kých věd v Káhiře proběhla na Vojenské 
akademii Antonína Zápotockého (dále 
jen VAAZ) v Brně 2. až 20. září 1958 
jednání, jejichž cílem bylo vyřešení 
problémů souvisejících s touto akcí. 
Jednání se zúčastnila delegace v čele 
s budoucím velitelem egyptské školy 
brigadýrem8 Muhammadem Ibráhí-
mem Hasanem Selimem, domácí 
stranu vedl dosavadní zástupce ná-
čelníka VAAZ generálmajor Josef 
Zuska. Ten se také z příkazu ministra 
národní obrany stal přímo zodpověd-
ným za přípravy i postupnou realiza-
ci výstavby vysoké školy v Káhiře, což 
mu mělo v blízké době přinést řadu 
nepříjemností. Technický protokol9 
vzniklý během jednání následně po-
sloužil jako základ pro generální 
kontrakt – smlouvu mezi Egyptem 
a Československem.10 

Protokol uváděl, že studium pro-
běhne ve dvou etapách. V prvé řadě 
šlo o dvouletý střednětechnický kurz 
pro egyptské důstojníky. Nejlepší 
z nich pak měli nastoupit na tříleté 
studium, které by ukončili jako gra-
duovaní vojenští inženýři. Výjimku 
měli tvořit inženýři z civilních škol, 
jež by na škole prošli pouze vojenskou 
specializací. V osnovách se objevily 
zcela nové předměty jako sociologie, 
politologie, ruský jazyk a tělesná 
výchova. Učitelský sbor složený 
z arabských profesorů a nutného 
počtu československých přednášejí-
cích musel disponovat tituly inženýr 
nebo doktor, být jazykově vybaven 
a mít za sebou publikační a pedago-
gickou činnost v daném oboru. Všech-

ny tyto podmínky se v budoucnu ne 
vždy dařilo dodržet.11

Kontrakt č. 40-66-32 z ledna 1959, 
tedy mezinárodní smlouva vzniklá 
na základě protokolu z jednání gene-
rálmajora Zusky a brigadýra Selima, 
definitivně stvrdil závazek českoslo-
venské strany vybudovat v Káhiře 
Akademii vojenských věd, a to v ná-
sledujících specializacích: děla a pěší 
zbraně, radiové a linkové spojení, 
munice a rakety, radiolokace, tanky, 
motorová vozidla, počítače a silové 
přenosy, letecké draky, letecké mo-
tory, elektronické a speciální vyba-
vení letadel a letecká výzbroj. Začátek 
studia se pro řádné studenty pevně 
stanovil na 1. březen 1959 a VAAZ 
v Brně se jako budoucí partner školy 
zavázala, že poskytne všechny po-
třebné konzultace i pomoc při výcvi-
ku a celkovém rozvoji Akademie. 
Zástupci Egypta a Československa 
zároveň stvrdili, že obě strany pova-
žují pomoc čs. pedagogického sboru na 
nově budované CMS za dočasnou 
a předpokládají, že čs. oborníci budou 
postupně nahrazováni odborníky SAR.12

Vznik Military technical  
college a nedostatky  
V plnění akce „105“

První skupina československých pra-
covníků přiletěla do egyptské Káhiry 
již 14. úno ra 1959, kdy škola, na které 
měli příští měsíc začít působit, oficiál-
ně ještě neexistovala, stejně jako ne-
byly ujasněny představy o jejím poslá-
ní. Samotná první skupina česko-  
slovenských pracovníků byla různo-
rodá – mimo vedoucího expertů (v pra-
menech označován jako VEX) generál-
majora Zusky ji tvořilo sedm učitelů, 

organizační pracovníci a nezbytní 
tlumočníci. Podle kontraktu měli totiž 
přednášející až do října 1959 povolenou 
asistenci tlumočníků do angličtiny. Po 
tomto datu měli být schopni vést před-
nášku v angličtině. Ve skutečnosti se 
tlumočníci využívali v různé míře při 
přednáškách i nadále, a tak docháze-
lo ke konfliktům s egyptskou stranou, 
jejíž ochota financovat překladatele 
jako nepedagogické pracovníky byla 
stále menší. 

V tomto provizorním období škola 
sídlila v rozlehlé vile v káhirské čtvr-
ti El Dokki na levém břehu Nilu, kte-
rá ještě před pár lety patřila egyptské 
královně. Studium prozatím započa-
la malá skupina posluchačů, kteří byli 
rozděleni do dvou kruhů – na polo-
graduované, tedy již s odborným 
vzděláním, a na studenty, kteří sem 
přišli z káhirské univerzity. Zanedlou-
ho se škola přestěhovala na okraj 
káhirské čtvrti Heliopolis do rozsáh-
lých budov náležejících kdysi britské 
armádě. S tím samozřejmě vzrostl 
počet studentů i československých 
expertů. Zároveň na škole zahájili 
studium i čerství kadeti, tedy absol-
venti egyptských a syrských civilních 
středních škol.13

Ve speciální pomoci Egyptu, v pra-
menech také označované podle 
krycího čísla země jako akce „105“, 
se postupem doby vyskytly problémy 
s dodržováním některých dohod. 
Především se jednalo o závazky, 
podle kterých VAAZ v Brně slíbila 
informovat svůj káhirský protějšek 
o všech novinkách, jak publikačních, 
tak technických. Také, jak již bylo 
naznačeno, se nedodržoval plán 
výuky v angličtině, bez tlumočníka.14 
Navíc se o určité problémové pasáže 

8  Hodnost brigadýra je adekvátní československé hodnosti brigádního generála, od roku 1954 odpovídala hodnosti generálmajora.
9  Škola je v něm uváděna pracovně jako CMS – College of Military Science (Akademie vojenských věd), jinak od vzniku v roce 1959 nesla 

název Military Technical College.
10  Vojenský ústřední archiv – Správní archiv Armády České republiky Olomouc (dále jen VÚA – SA AČR), f. 538 (VAAZ), k. 421, Technický protokol.
11  Československá strana tak v budoucnu v několika případech adeptům na výjezd, kterým chyběl titul kandidáta věd (Ph.D.) případně 

docenta, tyto tituly na dobu působení na MTC mimořádně propůjčila.
12  VÚA – SA AČR Olomouc, f. 538, k. 421, Kontrakt 40-66-32.
13  POPELÍNSKÝ, Lubomír: Cestování za zbraněmi. Naše vojsko, Praha 2001, s. 23, 50.
14  VÚA – SA AČR Olomouc, f. 538, k. 421, Přehled kontraktů.
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kontraktu začaly zajímat orgány 
vojenské kontrarozvědky. Podle je-
jich mínění dokonce ohrožovaly 
vojenské tajemství, protože již v člán-
ku 1 všeobecné části bylo uvedeno, 
že VAAZ bude pravidelně informovat 
CMS o nově vydaných dokumentech, 
nových učebnicích a publikacích a ja-
kýchkoli změnách v učebním plánu 
a programech, o nových záznamech, 
publikovaných výsledcích výzkumu 
s příslušnou technikou, nových labo-
ratorních pomůckách nebo nových 
vývoj. přístrojích vztahujících se k výše 
uvedeným specialisacím, tak aby byla 
zajištěna soudobá úroveň výuky na 
CMS, která by odpovídala úrovni výu-
ky na VAAZ.15 V lednu 1960 zástupce 
VAAZ pro učební a vědeckou činnost 
vojenské rozvědce sdělil, že uvedené 
pasáže formuloval sám generálmajor 
Josef Zuska, aniž by je předem kon-
zultoval s kýmkoli z vedení akade-
mie. Současně zdůraznil, že VAAZ 
Egyptu nejnovější učební plány ur-
čitě neposkytuje. To na druhou stra-
nu znamenalo, že tuto část kontrak-
tu vedení školy opravdu neplní. Na 
brněnské akademii navíc začali 
podle dalších dohod působit egyptští 
studenti, takže bylo jen otázkou 
času, kdy egyptská strana toto ne-
plnění smlouvy odhalí.16

egyptští Vojáci na Vaaz V brně

Školení egyptských posluchačů a pří-
slušníků ozbrojených sil nemělo pro-
bíhat pouze na jejich domácí půdě, ale 
již na přelomu února a března 1956 se 
první egyptští vojáci v Brně účastnili 
kurzů používání pěchotní, dělostře-
lecké a ženijní munice. Československá 
strana dále akceptovala požadavek 
egyptské armády na vyškolení 152 

jejích příslušníků v takovém zaměření 
a rozsahu, aby se sami mohli stát in-
struktory obsluhy dovážených zbraní. 
Šlo o zvládnutí tanku T-34, obrněného 
transportéru BTR-152, houfnice ráže 
122 mm, kanonu 122 mm, samohybné-
ho děla SU-100, 130 mm raketometu, 
protiletadlového kanonu 37 a 85 mm, 
protitankového kanonu 57 mm a leta-
del Jak-11, MiG-15 a Il-28. Do Českoslo-
venska za tímto účelem přiletěli vy-
braní egyptští důstojníci s víceletou 
praxí, kteří již v minulosti podobným 
školením, ale na jiné technice, prošli. 
Instruktáž probíhala v několika sku-
pinách s termínem ukončení do čer-
vence 1956.17

Postupem doby se však od kurzů 
ovládání vojenské techniky ve výcvi-
kových prostorech ČSLA upouštělo 
a jejich realizace se i s ohledem na 
zvláštní podmínky přesunovala do 

Egypta. Na VAAZ ale naopak probí-
halo studium a školení, pro něž 
v Egyptě nebylo možné zajistit vhod-
né podmínky. Na brněnské akademii 
se proto v říjnu a listopadu 1959 usku-
tečnily kurzy muničních specializací 
pro dvacítku egyptských studentů. 
Současně se na katedrách dělostře-
lecké výzbroje, elektrické a speciální 
výzbroje letadel, silových přenosů 
a povelových přístrojů a na katedře 
balistiky raket a munice školili egypt-
ští inženýři.18 

Do hledáčku zpravodajských orgá-
nů se postupně dostalo i toto brněn-
ské studium zahraničních poslucha-
čů. Podle jejich mínění ohrožovala 
samotná přítomnost Egypťanů vo-
jenské tajemství, což dokládaly sku-
tečností, že v rámci studia jim byly 
předány podrobné informace o vy-
bavení kateder a učebních plánech. 
Egyptští inženýři měli navíc k dis-
pozici vlastní kanceláře s telefonní-
mi linkami a mohli se volně pohybo-
vat po školních budovách. Díky 
nekon trolovatelnému pohybu se tak 
v prosinci 1959 zcela neplánovaně 
seznámili s tankem T-54A, tedy se 
strojem, který se v dané době do 
Káhiry nevyvážel. Nebylo žádným 
tajemstvím, že mezi egyptskými 
posluchači je řada osob zpravodajsky 
činných, které jevily obzvláště živý 
zájem o organizaci a vybavení ČSLA. 
Někteří měli snahu navazovat i osob-
ní kontakty s československými 
důstojníky.19

Je otázkou, jak je možné, že se do 
uvedeného mezinárodního kontrak-
tu dostaly pasáže, které podle roz-
vědky ohrožovaly vojenské tajemství. 
Za vším nejspíše stál malý zájem 
vedoucích pracovníků VAAZ i před-
stavitelů MNO. Jen tak si je možno 

15  Tamtéž, f. Personální spisy vojáků z povolání, osobní spis generálmajora Josefa Zusky, Zuska Josef, Zpráva o nedostatcích v zabezpeče-
ní a provádění akce 105.

16  Tamtéž.
17  VONDRÁŠEK, Václav – CHRASTIL, Sylvestr – MARKEL, Martin: Dějiny Vojenské akademie v Brně 1951–2001. Ministerstvo obrany ČR – 

AVIS, Praha 2001, s. 74–75.
18  VÚA – SA AČR Olomouc, f. Personální spisy vojáků z povolání, osobní spis generálmajora Josefa Zusky, Zuska Josef, Zpráva o nedostatcích 

v zabezpečení a provádění akce 105.
19  Tamtéž.

Generálmajor Josef Zuska – autor koncepce 
výstavby Military Technical College 

Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
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vysvětlit, že se problémové části 
dohody, na nichž se významně podí-
lel generálmajor Josef Zuska, začaly 
řešit až více než rok po jejím pode-
psání. Nezájem i neinformovanost 
lze ilustrovat i na tomto příkladu: 
když byly náčelníkovi VAAZ sděleny 
informace o nepřístojném chování�20 
některých egyptských studentů, 
podivil se, že se jejich výuka na fakul-
tě děje. Náčelníci samotných fakult 
na tom nebyli o mnoho lépe. Svoji 
nečinnost později odůvodňovali tím, 
že s problematikou akce 105 nebyli 
nikdy gen. Zuskou seznámeni a domní-
vají se proto, že se o tyto věci nemají 
zajímat.21

zMěna Ve Vedení akce Mtc

Vojenská kontrarozvědka dospěla v úno-
ru 1960 k názoru, že by bylo účelné 
odvolat genmjr. Zusku z akce MTC a na-
hradit ho jiným důstojníkem. Svou roli 
zřejmě sehrál i fakt, že jako bývalý pr-
vorepublikový a poválečný zpravodajský 
důstojník znal celou řadu českosloven-
ských občanů žijících v emigraci, a pro-
to se mohl jevit jako nespolehlivý.

V dubnu 1960 Josef Zuska, autor 
celé koncepce výstavby Military 
Technical College, z akce odešel 
a jeho místo zaujal podplukovník Ing. 
Osvald Vašíček. Pplk. Vašíček na MTC 
přešel z funkce zástupce náčelníka 
pro výuku radiolokace v dělostřelec-
kém technickém učilišti. Z důvodu 
přeložení do Káhiry mu byla také 
mimořádně propůjčena hodnost plu-
kovníka. Při jednání o změně vedou-

cího upozornily orgány vojenské 
kontrarozvědky na dosavadní ne vždy 
pečlivý výběr kádrů pro CMS, kdy tepr-
ve v zahraničí se ukázaly jejich kádro-
vé, osobní a politické nedostatky. Kon-
trarozvědka však nyní měla infor - 
mace, že v případě s. Vašíčka je vše 
v pořádku, že byl po všech stránkách 
zvážen jeho výjezd a neshledány žádné 
příčiny pro jeho neuskutečnění.22

O osobu plukovníka Vašíčka se za-
čali zajímat zpravodajové, protože jako 
vedoucí akce MTC měl dobré podmín-
ky pro získávání informací vojensko-
-politického a vojensko-hospodářského 
charakteru, hlavně tedy o egyptské 
armádě a její agenturní síti.23 V lednu 
1961 se tak stal spolupracovníkem 

československé zpravodajské služby. 
Za tím účelem byl vyškolen v infor-
mační činnosti, tipování adres a styků 
kontrarozvědky a obrany proti ní. Pro 
písemný a další styk současně obdržel 
krycí jméno „Lokátor“.24

Vzhledem k tomu, že se na káhir-
ském pracovišti nacházelo množství 
západního vojenského materiálu, byl 
plk. Vašíček úkolován především na 
něj. V pozdější době si měl všímat i dění 
na samotné Akademii. Díky jeho zprá-
vám získaly československé orgány 
plány vojenských objektů i dobrý pře-
hled o egyptských zbrojních závodech. 
Řídící pracovník ho však hodnotil 
rozporně, protože navzdory tomu, že 
měl přístup k zajímavým materiálům 
a zajištěný styk s egyptskými důstoj-
níky, neměly jeho zprávy náležitou 
hodnotu. Jeho velkým nedostatkem 
byla špatná znalost angličtiny a tím 
pádem závislost na tlumočníkovi.25 

Přes ujištění, že v případě plk. 
Vašíčka nehrozí žádné problémy, 
opak se stal pravdou. Zuskovo poz-
ději značně kritizované odvolání bylo 
nerozvážné, uskutečněné pouze na 
základě dojmů a dohadů orgánů MNO 
a  zpráv vojenského př idělence 
v Egyptě, plukovníka Jaroslava Knéb-
la26. Plk. Vašíček neměl na rozdíl od 
generálmajora Zusky žádné zkuše-
nosti s budováním školy a úkol pře-
sáhl jeho síly i možnosti. Navíc došlo 
k vážným rozporům s egyptským 
vedením školy, a co hůř, i s vlastní 
skupinou spolupracovníků. Egyptští 
důstojníci ho začali nesnášet pro jeho 
neomalené, povýšenecké chování, 

20  S egyptskými posluchači byly i problémy nevojenského charakteru. Egypťané v Brně a okolí udržovali styky se širší veřejností. Podle 
zpráv mezi lidmi, s nimiž se stýkali, nechyběly prostitutky, šmelináři a obdivovatelé kapitalistických zemí. Docházelo ke spekulacím 
s tuzexovými bony. Většinou se však řešily případy výtržností ve veřejných podnicích a podobně. VÚA – SA AČR Olomouc, f. Personální 
spisy vojáků z povolání, osobní spis generálmajora Josefa Zusky, Zuska Josef, Zpráva o nedostatcích v zabezpečení a provádění akce 105.

21  Tamtéž.
22  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády (dále jen ZS/GŠ) 

– operativní svazky, svazek a. č. 81, Vašíček Osvald, Prověrka Plk. Vašíčka Osvalda. 
23  Tamtéž, Návrh na získání s. Vašíčka Osvalda za SP v Káhiře.
24  Tamtéž, Předání SP-Lokátor k řízení.
25  ABS, f. ZS/GŠ – operativní svazky, svazek a. č. 81, Vašíček Osvald, Hodnocení SP Lokátor za druhé pololetí 1962; Zhodnocení činnosti 

a spolupráce s SP LOKÁTOR za dobu od 1. 1. do 17. 7. 1962.
26  Vojenský přidělenec plk. Jaroslav Knébl neměl konflikty pouze s generálmajorem Zuskou. Již předtím se střetl s generálmajorem Janem 

Reindlem a některými členy jeho skupiny provádějícími v Egyptě výcvik na letounech MiG-15bis. 

Plukovník Osvald Vašíček 
Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
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na které nebyli u jeho předchůdce 
zvyklí. Spolupracovníci ho kritizo-
vali za domýšlivost.27

MTC řídil prakticky po celou dobu 
československé účasti velitel školy 
generálporučík Selim – velice silná 
osobnost a až do roku 1975, kdy byl 
vystřídán, ztělesnění MTC. Po orga-
nizační stránce patřil k velice schop-
ným egyptským důstojníkům, kte-
rým se plk. Vašíček svými znalostmi 
ani rozhledem nemohl rovnat. Selim 
měl za každé situace přehled o všech 
studentech i spolupracovnících, 
z nichž většinu znal i jménem. Jeho 
vůdčí ideou bylo vybudovat prestiž-
ní školu, která bude vychovávat 
elitu Egypta, doslova cream of coun-
try.

rozVoj V prVní poloVině 
šedesátÝch let

Jelikož československou pomoc při 
výstavbě MTC chápaly obě strany od 
samého počátku jako dočasnou, bylo 
nutné podniknout první kroky k sesta-
vení egyptského pedagogického sboru. 
Z uvedených důvodů byl na základě 
usnesení PB ÚV KSČ z 13. června 1961 
a na přání Ministerstva války Spojené 
arabské republiky 17. listopadu 1961 
uzavřen Kontrakt č. 40-152-212, jež 
egyptským studentům umožňoval 
postgraduální studium v Českosloven-
sku. Studium se realizovalo přímo na 
půdě VAAZ v Brně a probíhalo v českém 
jazyce. Československá strana zajistila 
výuku češtiny a speciálních předmětů, 
praxi a samozřejmě i konzultace při 
zpracovávání disertačních prací. Z po-
čátku šlo o pouhé tři egyptské studen-
ty, kteří začali studovat ve specializa-
cích vojenské počítače a  servo me-  
chanismy, konstrukce a servomechanis-
my děl a munice, rakety a balistika.28

Velice zásadním dokumentem pro 
školu jako takovou se stal Úřední list 
neboli Dekret prezidenta SAR – zákon 
číslo 101/1962, určující základní směr-
nice pro Military Technical College. 
Zákon z května 1962 stanovil její úkol 
promovat důstojníky s vhodnými vědec-
kými a praktickými znalostmi vyžado-
vanými pro technická a inženýrská 
místa v armádě a provádět vědecký 
výzkum a rozvoj s vojenským zaměřením. 
Škola tak definitivně získala statut 
vysoké školy a tím pádem i právo udě-
lovat akademické tituly BSc. (Bachelor 
of Science), MSc. (Master of Science) 
i Ph.D (Doctor of Philosophy).29

Na MTC nestudovali pouze Egyp-
ťané. Dnem 1. února 1958 vstoupila 
v platnost dohoda oznamující zrod 
Sjednocené arabské republiky – tedy 
unie Sýrie a Egypta. Ze stávající syr-
ské armády se stala 1. armáda SAR 
a ozbrojené síly jako celek přešly pod 

správu jednoho z viceprezidentů, 
egyptského maršála Abd al-Hákima 
Ámira.30 Celá armáda se tak dostala 
pod kontrolu Egypťanů. Jejich přezí-
ravost a v některých případech i opo-
vržení vůči syrským kolegům měly 
hmatatelné dopady – syrští vyšší 
důstojníci byli postupně odsunováni 
na nevýznamné pozice, případně 
z důvodu „lepší kontroly“ povýšeni 
a přemístění mimo Sýrii. V Sýrii pak 
stále více významných pozic zaujíma-
li egyptští důstojníci.

Vztahy v nové armádě – i všechno 
špatné, co přinášely – se nutně pro-
mítaly do chodu Military Technical 
College. Od samého počátku tu pa-
novalo napětí mezi syrskými a egypt-
skými posluchači, dokonce i mezi 
důstojníky obou národností. Je zají-
mavé, že všechny letecké specializa-
ce na MTC (letecké motory, letecké 
draky, výzbroj a speciální výstroj 

27  VÚA – SA AČR Olomouc, f. 538, k. 421, Přehled kontraktů; ABS, f. ZS/GŠ – operativní svazky, svazek a. č. 81, Vašíček Osvald, Návrh na 
získání s. Vašíčka Osvalda za SP v Káhiře; Hodnocení SP Lokátor za druhé pololetí 1962.

28  VÚA – SA AČR Olomouc, f. 538, k. 415, Kontrakt 40-152-212.
29  Tamtéž, Úřední list EAR (Egyptské arabské republiky); tamtéž, k. 418, Materiály z metodického zaměstnání k vyhodnocení akce MTC. 

Čs. spolupráce při výstavbě MTC z hlediska přípravy vědecko-pedagogických kádrů školy, s. 1–2.
30  WANNER, Jan: Ve stínu studené války. Střední východ v letech Eisenhowerovy doktríny 1956–1960. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 

2011, s. 212–213.

Ve fondech VAAZ se zachovala řada materiálů MTC – Zásady pro práci pedagogického sboru 
a náčelníků kateder a Pětiletý plán přípravy učitelského sboru  Zdroj: VÚA – SA AČR Olomouc
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letadel) obsadili Egypťané výhradně 
studenty ze Sýrie. Československým 
expertům to vedení školy zdůvodni-
lo jako nutnou úlitbu Syřanům, pro-
tože prestižní místa pilotů letadel 
obsadili Egypťané. Tímto krokem se 
tak určitým způsobem snažili vhod-
ně obejít tabulky určující národnost-
ní složení u jednotlivých druhů zbra-
ní. Jeden plukovník z letecké katedry 
to dokonce odůvodnil tím, že Egypťa-
né jsou inteligentnější a spolehlivější.31

Současně se projevovala snaha 
o propouštění syrských studentů, 
čemuž nahrával i fakt, že jim vedení 
školy jen nerado povolovalo opaková-
ní neúspěšných zkoušek. Přísnější 
měřítka užívalo i při řešení různých 
přestupků. Jen ve školním roce 
1959/60 bylo propuštěno 24 z 66 syr-
ských studentů. Před zahájením dru-
hého školního roku velitel MTC gene-
rálporučík Selim prohlásil, že jde o věc 
velmi důležitou a politickou. Studenti ze 
Sýrie nejsou vhodní pro absolvování 
MTC, budou špatnou reklamou, a je 
proto nutné je dostat z MTC ven. V této 
věci apeloval i na československé ex-
perty, aby vypracovali opatření, jež by 
splnilo dané přání bez rozruchu. Přes-
tože mezi syrskými posluchači bylo 
mnoho výtečných studentů, byli – 
v souladu s tvrzením Egypťanů, že 
prospěch není všechno – postupně vy-
lučováni. Je nutno zmínit, že česko-
slovenští experti se odmítli na diskri-
minaci syrských studentů podílet.32

I bez ohledu na národnostní třeni-
ce byl egyptský pedagogický sbor 
rozdělen na dva tábory. Jeden stranil 
veliteli, schopnému, ale silně proti-
židovsky zaměřenému generálporu-
číkovi Selimovi, druhý jeho prvnímu 
zástupci – muslimovi s prozápadní 
orientaci brigadýrovi Nabimu. Mezi 
tyto dva tábory se nutně dostali i čes-
koslovenští pracovníci. Nabi se sna-
žil na svou stranu získat především 
ty experty, kteří měli výhrady vůči 
Selimově řídící práci, která se sku-
tečně vyznačovala extrémním cen-
tralismem. Jako v případě syrských 
studentů, tak i zde se z českosloven-
ské strany zdůrazňoval princip ne-
vměšování do vnitřních záležitostí 
školy.33

ČeskosloVenští experti  
a klub ČeskosloVenskÝch 
obČanů V káhiře 

S rozmachem školy rostl počet stu-
dentů i kontrahovaných českosloven-
ských pracovníků a jejich rodinných 
příslušníků. Otázky jejich vysílání 
a působení na MTC nyní nově řešil 
Generální kontrakt č. 40-164-212 uza-
vřený mezi ministerstvem zahranič-
ního obchodu – Hlavní technickou 
správou ČSSR a egyptským minister-
stvem války dne 1. června 1962. Na 
základě jeho doplňků prodiskutova-
ných pracovníky ministerstva zahra-
ničního obchodu s GŠ ČSLA se stano-

vovaly jednot l ivé specia l izace. 
Smlouva mimo jiné řešila i situaci 
tlumočníků, které egyptská strana 
odmítala financovat, a nově např. 
i problémy ceny a kvality ubytování 
československých pracovníků a jejich 
rodin. Bydlení egyptská strana neza-
jišťovala, ale pouze financovala, a to, 
jak vyplývá z pozdějších dokumentů, 
zřejmě nedostatečně. Cena za ubyto-
vání pro učitele v Káhiře byla ve srov-
nání s egyptskými aspiranty v Čes-
koslovensku neúměrně vysoká.34

Všichni českoslovenští experti 
a jejich rodinní příslušníci se orga-
nizovali v Klubu československých 
občanů v Káhiře, kde pracovníci 
z MTC vytvořili ještě vlastní organi-
zaci. Posláním klubu bylo především 
smysluplně vyplnit volný čas a plně 
tak využít pobyt ve vzdáleném a exo-
tickém Egyptě. V prvé řadě se tedy 
organizovaly návštěvy světoznámých 
egyptských památek. Českosloven-
ští pracovníci cestovali k moři, po-
řádala se kulturní a filmová před-
stavení, navíc pro všechny bylo 
otevřené sovětsko-arabské kino 
Odeon, kde se tehdy promítaly pře-
devším sovětské filmy. Klub od roku 
1968 vydával svůj vlastní časopis 
s názvem My v Káhiře. Na jeho strán-
kách se mohli čtenáři dozvědět řadu 
informací o dávné historii Egypta, 
mezi přispěvateli totiž byli i známí 
českoslovenští egyptologové, kteří 
v Egyptě aktivně působili, pro man-

31  ABS, f. ZS/GŠ – operativní svazky, svazek a. č. 81, Vašíček Osvald, Příloha č. 1 k čj. 007101.
32  Tamtéž.
33  VÚA – SA AČR Olomouc, f. 538, k. 418, Materiály z metodického zaměstnání k vyhodnocení akce MTC. Zpráva vedoucího čs. odborníků 

na MTC o výsledcích akce MTC a poznatcích i zkušenostech z její realizace, s. 25–26.
34  Tamtéž, k. 416, Ujednání mezi GŠ ČSLA a MZO-HTS; tamtéž, k. 421, Přehled kontraktů.

personální přehled
školní rok 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
počet čs. 
odborníků  36 68 75 85 141 151 161 202 191 154
na MTC
počet učebních
materiálů do-  90 66 60 40 97 108 97 75 61 37
daných z VAAZ

pedagogickÝ úVazek Čs. odborníků na Mtc

akademik, profesor, DrSc. 6–9 hod./týden

docent 7–10 hod./týden

CSc. 8–14 hod./týden

absolvent vysoké školy 14 hod./týden

instruktor 22 hod./týden
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želky se zde uveřejňovaly recepty, 
různé tipy na nákupy atd.

Káhira se pro všechny občany Čes-
koslovenska stala zajímavá i tím, že 
se i přes orientální ráz blížila svým 

charakterem západním městům – 
byla tu spousta obchodů, různých 
podniků, kin, muzeí. S tím souvisela 
i nutná péče o „ideologickou výchovu“, 
kterou s ohledem na zákaz politic-

kých stran převzala odborová orga-
nizace.35

S experty často přiletěly i děti. 
Během pobytu navštěvovaly školu, 
která byla zřízena při zastupitelském 
úřadě. Manželky byly většinou v do-
mácnosti. I to mělo své zvláštnosti, 
protože život ženy v domácnosti 
v Egyptě se lišil od toho v Českoslo-
vensku. Většina prací, které žena 
v Československu dělala zcela běžně, 
se v Egyptě považovala za ponižující. 
Každá movitější rodina tak měla ně-
kolik sluhů. Československá kolonie 
se držela svých zvyklostí, ovšem na 
hrubší a těžší práce, které by mohly 
být v rozporu se společenskými zvyk-
lostmi a ohrozit reprezentativnost 
československé skupiny, si najímala 
domorodé služebnictvo.36

odchod plk. VašíČka

Na pozici vedoucího expertů došlo 
ke změně – ve dnech 3. až 20. května 
1964 předal dosavadní, ne moc úspěš-
ný vedoucí plk. Osvald Vašíček svou 
funkci generálporučíkovi Ing. Janu 
Bělohoubkovi. Bělohoubek, který byl 
Egypťanům představen již v říjnu 
1963 při pražských jednáních, půso-
bil v letech 1951–1955 jako náčelník 
Ženijní fakulty VAAZ, následně jako 
náčelník ženijního vojska a těsně 
před odjezdem do Egypta v dubnu 
1964 zastával funkci pracovníka od-
dělení pro řízení vojensko-vědecké 
práce na GŠ ČSLA.37 

Generálporučíka Bělohoubka vy-
slalo MNO do Káhiry především 
proto, aby uklidnil poměry v česko-
slovenské skupině. V této věci uspěl, 
protože svým vystupováním i jedná-
ním vnesl do celé skupiny potřebný 
klid a díky schopnosti jednat s lidmi 
se mezi československými i egypt-
skými pracovníky těšil důvěře i při-
rozené autoritě.38 

35  VÚA – SA AČR Olomouc, f. 538, k. 415, Souhrn zkušeností a poznatků z působení na MTC v Káhiře.
36  Tamtéž.
37  Tamtéž, k. 420, Zápis o předání a převzetí funkce vedoucího čs. expertů na MTC v Káhiře; tamtéž, f. Personální spisy vojáků z povolání, 

osobní spis generálporučíka Ing. Jana Bělohoubka, Návrh na přeložení do zálohy.
38  Tamtéž, f. Personální spisy vojáků z povolání, osobní spis generálporučíka Ing. Jana Bělohoubka, Návrh na přeložení do zálohy.

Koncem roku 1968 vyšlo první číslo časopisu My v Káhiře. Doba vzniku je patrná i z několika 
narážek v úvodníku. Zdroj: archiv autora
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V době jeho příchodu probíhala 
výuka na MTC na devatenácti kated-
rách a prozatím v jedné specializaci. 
Českoslovenští pracovníci působili 
na katedrách taktiky, matematiky, 
fyziky, deskriptivní geometrie, me-
chaniky, katedře části strojů, meta-
lurgie a beztřískového obrábění, 
obrábění, katedře aero, thermo a hyd-
romechaniky, katedře raket, balisti-
ky a munice, dělostřeleckých a střel-
ných zbraní, tanků a motorových 
vozidel, katedře letecké draky, kated-
ře letecké motory, elektrotechniky, 
elektroniky, katedře elektronické 
a speciální výstroje letadel, radiolo-
kace a servomechanismů a v chemic-
ké specializaci, pro kterou se v dané 
době stavěly nové budovy. Na většině 
kateder působili jako náčelníci právě 
českoslovenští experti. Katedru tak-
tiky však pro svoji specifičnost obsa-
dili většinou egyptští vyučující.39

Oblastí, v níž českoslovenští pra-
covníci odvedli velký kus práce, se 
staly povinné praxe egyptských 
kadetů ve výrobních závodech i u vo-
jenských útvarů. Šlo tedy o činnost 
pro budoucího technického důstoj-
níka naprosto nezbytnou. Musíme 
vzít v úvahu, že při zahájení výuky 
na MTC byl jakýkoli požadavek na 
manuální práci studenta zásadně 
odmítán jak z tradičních, tak i z ná-
boženských důvodů.40 Egyptští po-
sluchači si tak již od středních škol 
nemohli cvičit představivost, jejich 
studium bylo nesystematické. Výu-
ku tedy bylo nutno vést názorně. Při 
tom velmi pomáhala laboratorní 
cvičení i odpolední doučování. Znač-
ným problémem však byla přetrvá-
vající nekázeň arabských studentů.41

Na přelomu listopadu a prosince 
1964 navštívila Káhiru českosloven-
ská vojenská delegace vedená zá-
stupcem náčelníka GŠ ČSLA gene-

rálporučíkem Miroslavem Šmol- 
dasem. Jejím úkolem bylo mimo jiné 
projednat některé otázky spojené 
s výstavbou MTC. Šlo především 
o požadavek zaměřit učební proces 
a výchovu kadetů hlavně na potře-
by vojsk a upevnit tak vojenský 
charakter školy, který v poslední 
době narušovali civilní učitelé, jež 
přišli na MCT z egyptských vyso-
kých škol. Dále československá 
strana navrhovala opustit dvoustup-
ňový systém vzdělání a zavést po 
vzoru VAAZ pouze pětileté inženýr-
ské studium, což by usnadnilo i pře-
chod na postgraduální přípravu na 
brněnské akademii. Již během této 
schůzky se hledaly možné cesty 
vedoucí k postupnému převzetí ce-
lého učebního procesu na MTC 
arabskými učiteli.42

Stejnou otázkou, která se stala 
ožehavou, se zabývala na přelomu 
června a července 1965 další česko-
slovenská delegace. Bylo zřejmé, že 
proces výchovy pedagogického sbo-
ru bude zdlouhavý. Nicméně v dané 
době již v Československu úspěšně 
zakončili své studium tři příslušníci 
egyptské armády a dosáhli titulu 
Ph.D. Dalších jedenadvacet se chys-
talo na závěrečné zkoušky v Česko-
slovensku a několik dalších v jiných 
zemích – nejvíce v Sovětském svazu, 
dále ve Velké Británii a Spolkové 
republice Německo.43

rok 1967 – Mezník  
Ve VÝstaVbě Mtc

Druhá polovina šedesátých let, kdy 
Egypt začal těsně spolupracovat se 
SSSR, logicky přinesla ty nejlepší 
podmínky i pro spolupráci s Česko-
slovenskem. V roce 1964 byla za so-
větské asistence dokončena první 
etapa výstavby Asuánské přehrady, 

ve vnitřním životě státu realizovali 
Egypťané celou řadu opatření, která 
československá strana vítala a cha-
rakterizovala jako kroky na cestě ne-
kapitalistického vývoje. V listopadu 
1966 egyptský prezident Násir dokon-
ce pozval čs. prezidenta Antonína 
Novotného do Káhiry. Během jeho 
návštěvy se prodiskutovaly možnos-
ti dalšího působení československých 
odborníků na MTC a postgraduálního 
studia Egypťanů na VAAZ v Brně. Akci 
MTC přisuzovali českoslovenští před-
stavitelé ohromný význam i z toho 
důvodu, že armáda byla důležitým 
politickým činitelem. V souvislosti 
s návštěvou prezidenta Novotného 
pobývala v lednu 1967 v Českosloven-
sku egyptská delegace vedená náčel-
níkem generálního štábu, generálem 
Muhammadem Fawzím. Nešlo jen 
o zdvořilostní návštěvu brněnské 
akademie či Vojenského leteckého 

39  Tamtéž, f. 538, k. 420, Zápis o předání a převzetí funkce vedoucího čs. expertů na MTC v Káhiře.
40  Tamtéž.
41  Tamtéž.
42  Tamtéž, k. 419, Pamětní zápis.
43  Tamtéž, Stanovisko a návrhy československé delegace týkající se další vzájemné spolupráce prodiskutované s velitelem MTC gen.  

M. I. H. Selimem v době od 23. června do 12. července 1965.

Plukovníka Vašíčka ve vedení akce vystřídal 
generálporučík Jan Bělohoubek 

Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
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učiliště v Košicích, ale projednávaly 
se požadavky na další dodávky čes-
koslovenských zbraní.44

Začátkem roku 1967 došlo i ke změ-
ně vedoucího československých exper-
tů. V únoru totiž představitelé MNO 
rozhodli o výměně současného vedou-
cího, generálporučíka Jana Bělohoub-
ka. Ten v Egyptě působil od dubna 1964 
a vzhledem k věku, tamějším klimatic-
kým podmínkám a celkové situaci 
v zemi, která byla v permanentním 
válečném stavu, panovala obava, že by 
se jeho ponechání ve funkci mohlo 
negativně projevit v plnění zadaných 
úkolů. Velitel VAAZ navrhl jeho vystří-
dání svým zástupcem, generálporučí-
kem Jaroslavem Dočkalem, nebo dosa-
vadním náčelníkem Letecké fakulty, 
generálmajorem Oldřichem Štanglem. 
Po dalším jednání, do kterého se vlo-
žila Hlavní politická správa ČSLA, 
odjel v srpnu 1967 do Káhiry právě 
generálmajor Štangl.45 

Odvolaný generálporučík Bělohou-
bek začal krátce po návratu do Čes-
koslovenska pro potřeby ČSLA vy-
hodnocovat československou účast 
na výstavbě MTC. Koncem ledna, kdy 
splnil podmínky pro získání starob-
ního důchodu, byl přeložen do zálohy. 
Generálporučíka Jana Bělohoubka, 
podobně jako jeho předchůdce, pre-
zident Násir osobně vyznamenal 
řádem Order of Merit čili Řádem za 
Zásluhy 2. třídy.46

Do života Egypta a samozřejmě i do 
života Military Technical College 
zasáhl v pořadí již třetí válečný kon-
f likt s Izraelem. Po déletrvajícím 
napětí Izrael brzy ráno 5. června 1967 
překvapivým vzdušným úderem na-

padl cíle v Egyptě a v Sýrii. Během 
několika málo hodin zničili izraelští 
piloti ještě na zemi většinu egyptské-
ho vojenského letectva. Následné 
válečné operace vedly k fatální po-
rážce armády Egypta i jeho spojenců 
a 10. června 1967 došlo k ukončení 
palby. Na MTC zrovna v té době byly 
prázdniny a většina českosloven-
ských pracovníků a jejich rodin byla 
doma v Československu. Konflikt se 
ale projevil na značném poklesu po-
čtu egyptských učitelů. Školu muse-
lo v důsledku válečné situace opustit 
12 přednášejících a 36 asistentů. 
Kromě odvelení k bojovým útvarům 
velká část odešla i na nově vzniklé 
Vojenské technické učiliště.47

Ihned po ukončení bojů egyptská 
strana samozřejmě sondovala mož-
nosti dalších dodávek bojové techni-
ky. Byla úspěšná – od roku 1971 se 
sjednaly dohody v celkovém objemu 
přes 3 mld. Kčs. Jednalo se o dodávky 
30 letadel MiG-21f, 70 cvičných leta-
del L-29, 810 transportérů TOPAS,  
310 tanků T-55 a 100 samohybných 
děl SU-100. Kromě toho Egypt s čes-
koslovenskou pomocí budoval něko-
lik investičních celků, jako opravny 
aut, tanků, zbraní, letadel, závody na 
výrobu masek, minometů a laboraci 
munice.48

Rok 1967 se stal určitým předělem 
ve výstavbě MTC. Českoslovenští 
pracovníci z VAAZ, jejichž počet do-
sáhl v letech 1966–1968 vrcholu, v té 
době ještě stále zajišťovali většinu 
výuky. Na základě usnesení politic-
kého byra ÚV KSČ ze dne 9. března 
1967 započala druhá etapa výstavby 
školy. Československá strana, jme-

novitě právě MNO, byla ochotna 
ozbro jeným silám Sjednocené arabské 
republiky pomoci při formování sys-
tému vojenského školství a výstavbě 
středních a vysokých škol a při výcho-
vě vědeckopedagogických kádrů dle 
požadavku ozbrojených sil.49 V souvis-
losti s uvolňováním potřebných ka-
pacit z resortu MNO a na základě 
rozkazu generálporučíka Selima 
došlo k zavedení nezbytného postgra-
duálního studia i na MTC. V důsled-
ku válečných událostí se ale realiza-
ce až do konce roku 1969 odložila. 
Přesto se toto období dá charakteri-
zovat jako etapa kvantitativního 
i kvalitativního růstu školy v přípra-
vě odborných kádrů pro potřeby 
egyptské armády.

44  BROŽ, Ivan: Arabsko-izraelské války 1948–1973. Epocha, Praha 2010, s. 198 (PhDr. Ivan Brož, CSc., 1938–2012, autor literatury faktu, se 
akce MTC v letech 1963–1966 účastnil jako tlumočník.); VÚA – SA AČR Olomouc, f. 538, k. 419, Současný stav rozvoje MTC a hlavní úkoly 
čs. výstavby při dokončování její výstavby, s. 4; 

45  VÚA – SA AČR Olomouc, f. Personální spisy vojáků z povolání, osobní spis generálmajora Ing. Oldřicha Štangla, CSc., Zpráva pro s. mini-
stra národní obrany.

46  Tamtéž, osobní spis generálporučíka Ing. Jana Bělohoubka, CSc., Návrh na přeložení do zálohy, Generálporučík v záloze Ing. Jan Bělo-
houbek – souhlas k přijetí řádu SAR.

47  Tamtéž, f. 538, k. 419, Současný stav rozvoje MTC a hlavní úkoly při dokončování její výstavby, s. 4.
48  Tamtéž, k. 416, Stanovisko VAAZ ke zprávě PV ČSSR (VTA Káhira).
49  Tamtéž, k. 418, Materiály z metodického zaměstnání k vyhodnocení akce MTC,s Zpráva vedoucího čs. odborníků na MTC o výsledcích 

akce MTC a poznatcích i zkušenostech z její realizace, s. 14–15.

Generálmajor Oldřich Štangl 
Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
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Velké změny se udály i v samotném 
systému vzdělávání posluchačů – 
kadetů. Jelikož do budoucna měly být 
i požadavky na přijetí pro postgra-
duální studenty jasněji vymezené, 
upustilo se od dvoustupňového stu-
dia a od počátku roku 1968 byla na 
MTC zahájena výuka pouze v pěti-
letém běhu, která svým obsahem 
odpovídala inženýrskému studiu na 
VAAZ v Brně.50

srpen 1968 – poČátek krize  
V  zajištění VÝuky

Invaze vojsk pěti států Varšavské 
smlouvy 21. srpna 1968 do Českoslo-
venska byla pro československé 
pracovníky, kteří v Káhiře trávili 
prázdniny, naprostý šok. Rychle byl 
formulován protestní dopis, schvá-
lený celokáhirským shromážděním 
československých občanů, a předán 
všem představitelům zastupitelských 
úřadů intervenujících států. 

Situace ve skupině se zhoršila 
i v následujících měsících, kdy z Čes-
koslovenska přijížděli kontrahovaní 
učitelé a přiváželi bezprostřední 
zprávy z domova. Většina Čechoslo-
váků vyjadřovala v duchu svého pro-
testního dopisu nadále podporu 
Dubčekovu vedení. I na listopadové 
schůzi delegátů ZO KSČ potvrdila 
převážná většina přítomných souhlas 
s protestním dopisem z 21. srpna 
a názor, že ozbrojený zásah nemá 
žádné opodstatnění.

Mezitím již v září 1968 došlo k per-
sonální změně51 v osobě vedoucího 
expertů i jeho zástupce – 18. září 1968 
totiž do funkce vedoucího českoslo-
venských expertů nastoupil generál-
plukovník Josef Vosáhlo, který před 
příletem do Káhiry působil na Letec-
ké fakultě VAAZ. O deset dní pozdě-
ji ho přijal náčelník generálního 
štábu egyptských ozbrojených sil, 
generálporučík Abdulmun’im Rijád. 
V této době se situace na MTC zhor-

šila i v důsledku nepřítomnosti vel-
kého počtu československých vyuču-
jících a  asistentů. Citelně zde 
scházeli především vedoucí kateder, 
kteří nemohli odjet do Káhiry v do-
hodnutých termínech kvůli mimořád-
né situaci doma v Československu. 
Velitel školy generálporučík Selim 
měl pro důvody uváděné českosloven-
ským vedením pramálo pochopení 

a veškerá provizorní řešení stále 
odmítal. Bylo však stejně nemyslitel-
né, že by MTC mohla v budoucnu 
plnit základní úkoly bez posílení 
pedagogického sboru o arabské uči-
tele. Pokud by Egypťané spoléhali na 
vysílání učitelů z Československa, 
vznikla by podle vedoucího expertů 
vzhledem ke značnému počtu poslu-
chačů (v prvním až třetím ročníku 

50  Tamtéž.
51  Změna vedoucího československých expertů nebyla v přímé závislosti na srpnových událostech. O personální obměně se rozhodlo již 

v červenci 1968.

text protestního dopisu:

Níže podepsaní čs. občané žijící toho času v Káhiře vydávají následující prohlášení:
Dnes ráno jsme vyslechli zprávu, již jsme považovali za naprosto neuvěřitelnou. Několik následujících 

hodin potvrdilo její pravdivost. Udál se čin, jehož charakter nemá příkladu v dějinách kulturních národů. 
Náš stát byl věrolomně přepaden vojsky některých svých dosavadních spojenců. Těch spojenců, kteří 
před 14 dny v Bratislavě slavnostně potvrdili naše právo na suverenitu.

Srdce i rozum se vzpírá pochopení pohnutek k tomuto násilnému aktu. V naší zemi probíhal obrodný 
proces, jehož cílem bylo vybudování šťastné společnosti na socialistickém základu. Naše spojenectví 
s ostatními státy socialistického tábora jsme vždy považovali za nejdůležitější předpoklad naši samostatné 
státní existence. Všechny tyto státy jsme považovali za bratry. Naši představitelé i v poslední době 
mnohokrát zdůraznili naši věrnost Varšavské smlouvě a společné obraně proti hrozbě sil imperialismu.

Dnes se z těchto bratrů stali okupanti. Je paradoxem dějin, že přišli toutéž cestou, kterou k nám v roce 
1945 přišla svoboda. Děla sovětských tanků, kdysi ověnčena šeříkem a obklopených láskou našich lidí, 
dnes míří na budovu, v níž zasedá ÚV naší KSČ. Ten výbor, jemuž náš lid dal důvěru, že naše započatá 
obroda bude pokračovat.

Komu či čemu může pomoci tato zahraniční intervence? Socialismu u nás a ve světě rozhodne ne. 
Vážnosti Sovětskému svazu a jeho spojenců také ne. Upevňování světového míru ještě méně. Proti komu 
je tedy namířena? Proti hrstce extrémistů, kteří vystupovali u nás s antisocialistickými hesly? S těmi 
bychom se vypořádali časem sami a demokratickou cestou. Jediné možné vysvětlení, které se nabízí, je 
obava, že československý pokus by v případě úspěchu znamenal osobní porážku současných vůdců 
v intervenujících zemích, protože by lidu těchto zemí ukázal cestu, jak správně naplnit heslo socialismu.

Stala se tragédie, která bude mít hluboké důsledky. Byly narušeny ty nejzákladnější vztahy uvnitř 
socialistických států.

Agresi nelze omluvit ničím, i když nepochybujeme o snaze intervenujících mocností vytvořit zdání 
dějinné oprávněnosti.

Protestujeme proti okupaci naší země Československé socialistické republiky vojsky SSSR, Polska, 
NDR, Maďarska a Bulharska.

Žádáme okamžitý odchod těchto vojsk z naší země.
Obracíme se s naší žádostí především k vládám všech zúčastněných států.
Se žádostí o podporu našeho stanoviska se obracíme k Radě bezpečnosti OSN, ke všem komunistickým 

stranám světa a i celé pokrokové veřejnosti.
Stavíme se plně za naše čelné a řádně zvolené představitele – presidenta republiky gen. Ludvíka 

Svobodu, 1. tajemníka KSČ A. Dubčeka, předsedu vlády ing. O. Černíka a předsedu NS J. Smrkovského.

Káhira, 21. srpna 1968
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studie a články

bylo po 400 studentech) neřešitelná 
situace.52 

Jako v celé československé společ-
nosti, tak i mezi pracovníky na půdě 
MTC došlo postupem doby k tzv. 
normalizaci poměrů a hrozila tak 
krize v personálním zajištění akce. 
Velké množství kontrahovaných 
československých pracovníků, ať již 
přímo v Káhiře nebo doma v Česko-
slovensku, různou měrou vystupo-
valo proti invazi. I z těchto důvodů 
mohl být jejich pobyt v zahraničí 
pokládán za nevhodný. Je nutno také 
říci, že s řadou pracovníků byly pro-
vedeny pohovory, při nichž své po-
stoje přehodnotili.53

záVěreM

Military Technical College vstoupila 
do další fáze výstavby v období právě 
prohrané války s Izraelem, což byla 
na druhé straně etapa vyznačující se 
masivní obnovou egyptských ozbro-
jených sil. S tím souvisel i její rostou-
cí význam jako vojenské školy, bez níž 
se ozbrojené síly, které se chtěly mě-
řit s moderní armádou Izraele, nemoh-
ly obejít. Bylo tedy jisté, že si škola 
získala své místo v rámci egyptské 
armády. Ohrožena však byla účast 
potřebného množství českosloven-
ských vyučujících. V důsledku posrp-
nového vývoje se v Československu 
zúžila základna pro výběr „vhodných“ 
vyučujících a odborníků. Navíc změ-
na poslání školy, která již nevychová-
vala jen vojenské inženýry, ale i své 
budoucí pedagogy, si žádala učitele 
s vyšší vědeckou a pedagogickou kva-
lifikací. Možnosti výběru na katedrách 
VAAZ i v celém resortu MNO proto 

byly i s ohledem na zajišťování úkolů 
pro ČSLA čím dál užší. Vše ještě kom-
plikoval fakt, že řada zkušených, 
ovšem již starších pracovníků nechtě-
la ze zdravotních i rodinných důvodů 
v Káhiře působit. Od počátku sedm-
desátých let byl proto stále více oslo-
vován civilní sektor. V Káhiře tak 
v dalším období působilo velké množ-
ství lidí z československých vysokých 
škol, z výzkumných ústavů různých 
podniků i řada odborníků z Českoslo-
venské akademie věd. 

Účast pří výstavbě Military Tech-
nical College chápali českoslovenští 
představitelé jako jedinečnou mož-
nost působit na egyptské ozbrojené 
síly. I z toho důvodu ustoupily eko-

nomické aspekty do pozadí a převá-
žily zájmy politické. Jaký význam byl 
celé akci přikládán, vysvítá i z do-
bových materiálů, v nichž se napří-
klad psalo: Důležitost čs. technické 
pomoci při výstavbě VTA (Vojenská 
technická akademie, tedy MTC – 
pozn. aut.) tkví v jejím politickém vý-
znamu, protože tato škola se v součas-
né době stává důležitým politickým 
centrem a významným konzultačním 
střediskem, které dává doporučení 
vojenským i civilním institucím, zvláš-
tě v otázkách nákupu techniky v za-
hraničí. VTA má již dnes v Sjednocené 
arabské republice důležité postavení 
na poli vědy, techniky a pedagogiky 
a je jedinou školou tohoto typu v arab-
ském světě.54

Na samý závěr je nutno zmínit, že 
akce MTC v Káhiře, v jejímž rámci 
bylo v roce 1968 československým 
pracovníkům vyměřeno ještě devět 
let působení,55 nebyla jedinou, kterou 
Československo a konkrétně VAAZ 
v Brně v tomto období personálně 
i technicky zajišťovaly. Další význam-
nou zahraniční akcí bylo vedení vý-
uky na Vojenské technické akademii 
v Poll-i Šarch v Afghánistánu. V po-
lovině šedesátých let pracovníci 
Zahraniční fakulty VAAZ navíc zpra-
covali projektovou dokumentaci na 
výstavbu Vojenského učiliště v Sýrii 
a v následující dekádě pak i školskou 
dokumentaci pro Vojenskou spojova-
cí školu v syrském Homsu i Vojenskou 
leteckou technickou akademii v Libyi. 
Zkušenosti z Egypta českoslovenští 
experti zúročili v letech 1978–1985 
při vedení části výuky na Military 
Technical College v iráckém Bagdá-
du.56

52  VÚA – SA AČR Olomouc, f. 538, k. 421, Zpráva o činnosti čs. odborníků na MTC; tamtéž, Zpráva vedoucího čs. odborníků – zaslání.
53  Tamtéž, k. 420, Služebně politická analysa vývoje situace na MTC od ledna 1968 do konce června 1970.
54  Tamtéž, k. 421, Zpráva o poskytování technické pomoci Sjednocené arabské republice v další etapě budování Vojenské technické 

akademie v Káhiře.
55  Činnost československých pracovníků na MTC byla egyptskou stranou jednostranně ukončena v září 1977.
56  Více k tématu např. VYHLÍDAL, Milan: Československá pomoc při výstavbě vojenského školství v arabském světě v letech 1948–1989 (magi-

sterská diplomová práce). Masarykova univerzita v Brně, Brno 2010; týž: Češi v Iráku. K činnosti expertní skupiny na Military Techni-
cal College v Bagdádu v letech 1978–1985. Historie a vojenství, 2010, č. 3, s. 84–97.

V září 1968 místo vedoucího československých 
expertů na MTC zaujímal generálplukovník 
Josef Vosáhlo  

Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
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