struktury moci

Závěrečná fáze československého
působení na MTC v Káhiře
Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1968–1977

Milan Vyhlídal

V únoru 1959 přiletěli do Káhiry první českoslovenští vysokoškolští učitelé s úkolem
zajistit výuku na právě vzniklé Military Technical College (MTC). Násirův Egypt totiž
dosud neměl školu, která by byla schopna vychovat dostatečný počet „technických
kádrů” pro potřeby svých ozbrojených sil i zbrojního průmyslu. Československo
Egyptu v tomto směru pomohlo snad po všech stránkách. V průběhu šedesátých let
tak na novou káhirskou techniku mířily překlady učebnic a skript, vybavení laboratoří
a desítky a pak stovky vysokoškolských pedagogů. Politicky významná a technicky
náročná akce pokračovala koncem šedesátých let novou etapou.
1

Egypt neboli Sjednocená arabská re
publika (SAR)2, jak tehdy zněl oficiální
název státu, se na konci šedesátých
let pevně zařadil mezi významné
československé partnery v oblasti
Blízkého východu. Po Šestidenní vál
ce3 z června 1967 se egyptské vedení
ještě více přimklo k Sovětskému svazu
i jeho satelitům. Tento vývoj skýtal na
přelomu šedesátých a sedmdesátých
let dobré podmínky pro sovětské
pronikání do tohoto exponovaného
regionu. Československou účast, mimo
tradičních dodávek tzv. speciálního za
řízení, skoro po celou jednu dekádu
reprezentovala i akce na MTC v Káhiře,
pro jejíž potřeby Vojenská akademie

Antonína Zápotockého (VAAZ) v Brně
každoročně vysílala do Egypta až sto
padesát pracovníků. Podobně jako do
dávky zbraní a dalších hospodářských
celků i akce MTC měla samozřejmě po
litický rozměr s jasným cílem – v době
bipolárně rozděleného světa upevnit
mocenské postavení východního bloku
na Blízkém východě.

Military Technical College
MTC v Káhiře jako samostatná škola
vznikla již v roce 1959, a to po ukonče
ní zbrojních kurzů prof. Aloise Farlíka
na půdě Alexandrijské univerzity. 4
O osm let později, v roce 1967, na MTC

skončila první etapa československé
pomoci, jejíž těžiště spočívalo pře
devším v zajištění potřebného počtu
pedagogických pracovníků. Současně
započalo období kvalitativní výstavby
směřující k postupné výchově egypt
ského vědecko-pedagogického sboru.
Československá strana tak navíc mu
sela zabezpečit přípravu egyptských
vyučujících, a to buď na samotné MTC,
nebo cestou řádných aspirantur na
pracovištích v ČSSR, především na
Zahraniční fakultě (ZF) VAAZ v Brně.
Egypťané současně po Českosloven
sku požadovali i vědecké pracovníky,
kteří by vedle výuky zvládali i funk
ci řádných školitelů. Uvedený trend

1	Uvedený materiál navazuje na článek VYHLÍDAL, Milan: Zakladatelské období Military Technical College v Káhiře. Československá
pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1959–1968. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 3, s. 33–44.
2	Sjednocená arabská republika (SAR) byl oficiální název Egypta až do roku 1971, kdy došlo k jeho přejmenování na Egyptskou arabskou
republiku (EAR).
3	Šestidenní válka neboli tzv. třetí arabsko-izraelská válka, bylo vojenské střetnutí mezi Izraelem a koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska.
Konflikt začal 5. června 1967 izraelskými leteckými útoky proti egyptským leteckým základnám a skončil 10. června. Arabská koalice
v něm utrpěla zdrcující porážku a Izrael dosáhl všech svých válečných a politických cílů. Egypt ztratil Gazu a celý Sinajský poloostrov,
Jordánsko Východní Jeruzalém a Západní břeh Jordánu a Sýrie Golanské výšiny.
4	Více k činnosti skupiny prof. Aloise Farlíka na Zbrojní fakultě Alexandrijské univerzity např. VYHLÍDAL, Milan: Československo
-egyptská spolupráce v oblasti vojenského školství v letech 1956–1960. Činnost skupiny prof. Farlíka a počátek Military Technical College
v Káhiře. Historie a vojenství, 2011, roč. LX, č. 4, s. 71–84; FENCL, Jiří: Slavní českoslovenští zbraňaři. Mlada fronta, Praha 2013, s. 32–38.
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Evidenční list Ing. Jiřího Bretšnajdra. Po dobu jeho učitelského působení v Káhiře mu byl propůjčen
vědecko-pedagogický titul docenta. I tímto způsobem se někdy dal vyřešit nedostatek dostatečně
kvalifikovaných expertů na výjezd do zahraničí.
Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
při pomoci egyptskému vojenskému
školství potvrdilo i usnesení předsed
nictva ÚV KSČ ze dne 7. března 1967.5
V roce 1968 se změnila struktura
studia na MTC. Dosavadní dvoustupňo
vý systém, tehdy charakteristický pro
anglosaské země, kdy na základní stu
peň zvaný „oper“ navazoval po jedno
roční praxi stupeň „diploma“, nahradilo
pouze základní pětileté studium známé
z VAAZ. Co MTC od svého brněnského
protějšku převzala od samého počát
ku, byl systém specializací a kateder,
který zůstal v podstatě zachován až
do odchodu československých expertů
v roce 1977.6

Problémy se zajišťováním
akce MTC
Kvalitativně náročnější etapu výstav
by egyptské školy měla brzy ovlivnit
nejen okupace Československa pěti

státy Varšavské smlouvy, ale přede
vším důsledky následné normalizace
poměrů. Samotný Násirův Egypt se
po Šestidenní válce řídil sovětský
mi stanovisky a díky tomu srpnovou
okupaci Československa, i přes odpor
části egyptské inteligence, akcepto
val.7
Vedení československých expertů
v Káhiře až do příjezdu nového ve
doucího bezvýhradně podporovalo
Dubčekovo vedení. Ještě v listopadu
1968 vyjádřila schůze delegátů zá
kladní organizace KSČ (ZO KSČ) na
MTC naprostý souhlas s protestním
dopisem, který byl bezprostředně po
okupaci zaslán zastupitelským úřa
dům intervenujících států. Přítomní
delegáti opět potvrdili své stanovisko
k ozbrojenému zásahu, který pova
žovali za neopodstatněný. Představi
telé ZO KSČ se navíc při příležitosti
oslav tzv. Velké říjnové socialistické

Plk. Ing. Ludvík Varvařovský, Csc., působil na
MTC v roce 1968 jako náčelník katedry všeobecné
taktiky a operačního umění
Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
revoluce odmítli připojit ke „zdravici“
sovětským instruktorům v Káhiře. Až
do dubna 1969 československá sku
pina procházela obdobím, kdy byla
dle dobové terminologie ovlivňována
„aktivitou nositelů pravicově-opor
tunistických názorů“. S nastupující
normalizací řada československých
pracovníků z různých příčin přehod
notila své dosavadní názory i činnost.
Pro další vyučující toto období naopak
znamenalo začátek konce jejich pro
fesní kariéry. Po výměně stranických
legitimací a reorganizaci ZO KSČ
musela část vyučujících Egypt ze
zřejmých důvodů opustit.8
Personální zabezpečení akce MTC
se vždy potýkalo s řadou problémů,
ale v konfrontaci s novou realitou čes
koslovenská strana opravdu zápasila
s vážným nedostatkem „vhodných
odborníků na výjezd do zahraničí“.
Zainteresované instituce musely

5	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 418, Materiály z metodického zaměstnání k vyhodnocení akce MTC. Problematika a zkušenosti při
personálním zabezpečování akce MTC v Káhiře.
6	Tamtéž, Materiály z metodického zaměstnání k vyhodnocení akce MTC.
7	ZÍDEK, Petr – SIEBER, Karel: Československo a Blízký východ v letech 1948–1989. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2009, s. 79.
8	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 420, Služebně politická analýsa vývoje situace na MTC od ledna 1968 do konce června 1970.
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Srpnová okupace a následná normalizace měly pro profesní život řady expertů účastnících se
akce v Káhiře fatální vliv
Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
kvalifikované a především „politicky
vhodné“ pracovníky hledat v civilním
sektoru. V letech 1971–1972 se proto
udržovaly kontakty s vysokými ško
lami, především s ČVUT, VUT a UP
v Olomouci, a s vědeckovýzkumnými
ústavy ČSAV. Třetina kontrahovaných
pracovníků, vybraných na základě
této spolupráce, tak přišla z civilních
pracovišť.9
Proces zajišťování pracovníků bo
hužel kvůli byrokratickým průtahům
běžně trval okolo půl roku. Někdy se
ale celá záležitost protáhla až na osm
měsíců, a přesto byl expert určen až

na poslední chvíli. Výuku pak často
zahajoval již v den svého příletu do
Káhiry. To nedělalo dobrý dojem pře
devším na egyptské představitele,
kteří pak mohli získat pochyby o od
borných kvalitách přednášejících. 10
V uvedené době se MTC dostávala
do centra zájmu a byla navštěvována
zástupci súdánských, syrských, libyj
ských i iráckých generálních štábů
a vojenských škol. 11 Podle vedoucího
československých expertů 12 genplk.
Josefa Vosáhla se tak dalo očekávat, že
počet zahraničních studentů přítom
ných na škole v příštích letech poroste.13

Pplk. Ing. Alois Prokop působil v Egyptě již v roce
1957 jako instruktor pro zaměřovače ve skupině
prof. Aloise Farlíka. V letech 1963–1966 na MTC
přednášel předměty „computers“ a „antiaircraft
computers“. Koncem roku 1969 byl přeložen do
zálohy.
Vedoucím československých expertů v Káhiře
se v roce 1968 stal generálplukovník Josef
Vosáhlo (dole)
Foto: VÚA – SA AČR Olomouc

9	Tamtéž, k. 418, Materiály z metodického zaměstnání k vyhodnocení akce MTC.
10	Tamtéž.
11	MTC si přijížděli prohlédnout i zástupci armád států Varšavské smlouvy. V květnu 1973 školu navštívila bulharská delegace vedená
genmjr. Bosevem. Za účasti egyptského velitele školy si Bulhaři prohlédli vybrané katedry a seznámili se s průběhem postgraduálního
studia. VÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 421, Věc: Zpráva o situaci na MTC.
12	V dobových materiálech se velice často setkáváme se zkratkou VEX – vedoucí expertů.
13	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 421, Věc: Zaslání zprávy z ledna 1970; tamtéž, Věc: Zaslání zprávy vedoucího čs. odborníků na MTC.
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Egypt ve vyčerpávající válce
Období po Šestidenní válce, kdy egypt
ské vedení těsně spolupracovalo se
SSSR, logicky přinášelo ty nejlepší
podmínky pro činnost českosloven
ských pracovníků. Egyptská snaha
zatáhnout Sověty hlouběji do regio
nu tak, aby se museli spolupodílet na
znovuvyzbrojení země, byla čím dál
zřejmější. Prezident Násir poskytl
egyptská námořní zařízení sovětské
flotile a zároveň byl ochoten podepsat
jakoukoli smlouvu, jež by dala vzta
hům mezi oběma zeměmi trvalejší
základ. Egypt se přes všechno sna
žení dále nacházel ve svízelné situaci.
Válečný stav se sousedním I zraelem,
který také od války okupoval celý
Sinajský poloostrov, přetrvával a in
cidenty podél Suezského průplavu
se staly každodenní realitou. Časté
dělostřelecké přepady tu z jedné, tu
z druhé strany vygradovaly na přelo
mu let 1968/1969.14
Konf likt, který vešel ve známost
jako „vyčerpávající válka“, se pře
nesl i do roku 1970. V Izraeli mezitím
rostl tlak na rychlé ukončení bojů, pod
jehož vlivem došlo k masivnímu bom
bardování egyptských pozic. Později
izraelské letectvo dokonce přistoupilo
k úderům proti cílům v egyptském
vnitrozemí. Ušetřena nezůstala mís
ta v deltě Nilu, dokonce ani v okolí
Káhiry. V únoru 1970 nastoupili čes
koslovenští pracovníci z MTC z důvodu
bezpečnosti na nucenou dovolenou.
Egypťané se pak kvůli hrozbě útoků
vážně zabývali otázkou případného
přemístění školy. Konzultací se účast
nil i vedoucí expertů na MTC genplk.
Josef Vosáhlo. Tehdy mimo jiné padl
návrh na využití prostor civilní univer

zity, objevil se i celkem fantaskní plán
egyptských představitelů na umístění
co největšího počtu kadetů na VAAZ
v Brně.15
V uvedené době se počet poslucha
čů přijímaných do prvního ročníku
MTC ustálil na zhruba čtyřech stech
studentech ročně. Kvůli zhoršené si
tuaci nařídil egyptský ministr války,
aby v roce 1970 nastoupilo do prvního
ročníku dokonce šest set posluchačů.
Zatížení československých učitelů
i jejich egyptských kolegů tak bylo
opravdu enormní. Výuka totiž povět
šinou probíhala v anglickém jazyce
a přednášejícího zaměstnávala i řada
dalších úkolů spojených s vedením
přednášek a seminář ů. Pro lepší
představu o celkovém počtu studentů
uveďme, že k 20. dubnu 1971 studovala
na MTC ve všech pěti ročnících 1960
posluchačů, přitom devatenáct kadetů
prvního ročníku pocházelo ze Sýrie
a Súdánu.16
Vraťme se ale zpět. V době vrcholící
„vyčerpávající války“ v červenci 1970
vedení MTC značně rozladil českoslo
venský návrh na nový generální kon
trakt, který počítal se zvýšením pla
teb.17 Egypťané poukazovali na fakt,
že veškeré finanční rezervy musí jít
na válku a že ani dohody s ostatními
státy východního bloku se prakticky
nemění. Velice čilá spolupráce v této
době probíhala přímo se Sovětským
svazem, který do SAR již zjara roku
1970 mimo raket, radarů a stíhacích
letadel v rámci operace Kavkaz vy
slal vlastní piloty i patnáctitisícový
kontingent pro obsluhu prvků pro
tivzdušné obrany. Pod vlivem těchto
událostí Izraelci v dubnu 1970 zastavili
hloubkové letecké údery a stáhli se
zpět za Suezský průplav.18

Plk. Ing. Jindřich Lešetický, CSc., působil na MTC
od roku 1968 jako učitel taktiky chemického
vojska a zbraní hromadného ničení. „V krizovém
období 1968–1969 nezastával extremistické
názory ani nepodporoval různé nátlakové akce."
Plk. Ing. Ivan Juránek sloužil v Egyptě a v Pa
lestině již za 2. světové války. Svoji činnost na
MTC ukončil v roce 1971 jako učitel taktiky
dělostřelectva a služby dělostřeleckého vyzbro
jování (dole). Foto: VÚA – SA AČR Olomouc

14	WANNER, Jan: Krvavý Jom Kippur. Čtvrtá a pátá arabsko-izraelská válka ve světové politice. Libri, Praha 2002, s. 26–27, 49, 55–56;
SORBY, Karol R.: Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízký východ. Slovak Academic Press, Bratislava 2010, s. 426–427.
15	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 421, Současná situace ve skupině čs. odborníků na MTC; WANNER, Jan: Krvavý Jom Kippur, s. 59–60.
16	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 419, Současný stav rozvoje MTC a hlavní úkoly čs. pomoci při dokončování její výstavby, Přílohy –
Současný stav rozvoje MTC a hlavní úkoly čs. pomoci při dokončování její výstavby.
17	Ministerstvo zahraničního obchodu o podstatném zvýšení plateb vážně uvažovalo již v letech 1966–1967, nicméně vzhledem k zoufalé
situaci Egypta po katastrofické porážce v Šestidenní válce od něj raději upustilo. NA, f. KSČ – ÚV 1945–1989, Předsednictvo ÚV KSČ
1971–1976, sv. 132, a. j. 133, bod 6.
18	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 421, Věc: Zpráva z 2. července 1970; WANNER, Jan: Krvavý Jom Kippur, s. 61–63.
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Egyptské lavírování,
či počátek politických změn?
Především z řad příslušníků egypt
ských ozbrojených sil se ozý valy
kritické hlasy na adresu SSSR, který
Egyptu odmítal dodávat nejmoderněj
ší zbraně, zatímco USA tak v případě
Izraele běžně činily. Počátkem červen
ce 1972 egyptský prezident Anwar
Sádát odvolal z armády sovětské po
radce a instruktory. Zůstávalo však
otázkou, jak moc tento překvapivý akt
zapříčinila sovětská neochota dodávat
Egyptu nové zbraně, či zda toto Sádá
tovo gesto nebylo jen součástí velké
strategické hry s cílem odvrátit po
zornost od příprav na další válku. Pro
druhou variantu by mohl hovořit fakt,
že Sověti Československu oznámili,
že trvají na spolupráci se Sádátovým

vedením. Praha se tomu samozřej
mě přizpůsobila a byla rozhodnuta
v y jít Eg y ptu vst ř íc i př i jedná n í
o prodloužení akce MTC. Zdánlivě
vážná egyptsko-sovětská roztržka
skončila v momentě, kdy prezident
Sádát prodloužil dohodu o využívání
egyptských námořních zařízení sovět
ským námořnictvem. SSSR na oplát
ku obnovil dodávky tolik potřebných
zbraní, a to včetně raketové výzbroje.
V zemi se objevily i menší skupiny
sovětských specialistů na elektroniku
a raketovou techniku.19
Prvotní odvolání sovětských in
struktorů vyvolalo ve skupině čes
koslovenských pracovníků rozdílné
reakce. Vedoucí expertů, který měl
jen neúplné informace, se ve svých
zprávách zabýval otázkou, jak odchod
Sovětů může ovlivnit práci jeho pod

Bezpečnostní pokyny a denní program vedoucího československých expertů

■ Všeobecně se československým pracovníkům
ani jejich rodinným příslušníkům nedoporučovalo chodit osamoceně do města, hlavně do
jeho starých částí, jako je Město Mrtvých a Starý
Heliopolis. Museli dbát i na zvýšenou pozornost
při dopravě. Pobyt v Egyptě ovlivňoval i permanentní válečný stav se sousedním Izraelem,
a proto platil přísný zákaz fotografování všech
vojenských zařízení, přesunů vojenské techniky,
strategických staveb a vládních budov. Řada
československých pracovníků se právě kvůli fotografování dostávala do problémů s egyptskými
bezpečnostními složkami.

řízených. Prahu informoval, že po odjezdu sovětských odborníků a projevech
presidenta Sadata se českoslovenští
pracovníci i jejich rodinní příslušníci
ze strany některých Egypťanů setká
vají s odmítavými postoji.20

Foto: VÚA – SA AČR Olomouc

19	ZÍDEK, Petr – SIEBER, Karel: Československo a Blízký východ v letech 1948–1989, s. 81–83; BROŽ, Ivan: Arabsko-izraelské války 1948–1973.
Epocha, Praha 2010, s. 256–257, 260–262; WANNER, Jan: Krvavý Jom Kippur, s. 115.
20	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 421, Věc: Zpráva z 8. srpna 1972.
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Po uklidnění situace na přelomu
srpna a září 1972 Káhiru navštívila
delegace představitelů ministerstev
národní obrany a zahraničního ob
chodu s úkolem zhodnotit stávající
spolupráci a upřesnit tu budoucí. Jed
nání se zúčastnili jak zástupci obou
ministerstev, tak tehdejší vedoucí
československých expertů genplk.
Josef Vosáhlo, Egypťany reprezen
toval genmjr. Ibráhím Abdel Nabi
a velitel MTC genpor. M. I. H. Salím.21
Obě strany se shodly, a tak to bylo ve
zprávě z této schůzky v tehdejší úřed
ní řeči zaneseno, že současná doba se
v zásadě vyznačuje stádiem zakončení výstavby MTC, jak se předpokládá
v Generálním kontraktu č. 40-164-212
z 1. června 1962. Genmjr. I. A. Nabi při
této příležitosti samozřejmě nezapo
mněl ocenit československý podíl na
dosavadní výstavbě školy. Zajímavé
je, že se přítomní dohodli na návrhu
plánu další spolupráce v oblasti vojen
ského školství až do let 1980–1981.22
V souvislosti s káhirským jednáním
byl také přijat Návrh perspektivního
plánu 1972–1976, jehož cílem bylo vy
tvořit podmínky pro další rozvoj
kateder a jejich postupné doplňo
vání egyptskými učiteli. Egypťané
ve zmíněné době zabezpečovali asi
sedmdesát procent výuky a katedry
personálně zajišťovali asi z poloviny.
Ke konci vymezeného období, tedy
v roce 1976, měli Egypťané zajistit
osmdesát procent výuky a českoslo
venští pracovníci měli působit pouze

Genpor. PhDr. Jaromír Machač
Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
v nově zaváděných specializacích.
V rámci zvyšování vědecké kvalifi
kace egyptského učitelského sboru
mělo do konce roku 1976 působit na
katedrách asi sto učitelů s titulem
Ph.D. a dalších devadesát studentů
doktorského studia. Funkci náčelníků
kateder si však chtěla nadále udržet
pouze československá strana.23

Odchod Josefa Vosáhla
Dne 21. února 1973 byl do funkce ve
doucího československých expertů
na MTC uveden genpor. PhDr. Jaro
mír Machač. Genplk. Josefa Vosáhla,

Kvantitativní přehled akce MTC
školní rok
počet čs.
pracovníků
na MTC
počet učebnic
a skript
dodaných z VAAZ

1967/
1968

1968/
1969

1969/
1970

1970/
1971

1971/
1972

1972/
1973

1973/
1974

1974/
1975

1975/
1976

1976/
1977

191

154

157

171

164

172

168

149

75

29

61

37

23

21

42

49

69

44

31

32

■ Jaromír Machač se narodil 13. června
1923 v Havlíčkově Brodě. Byl synem komunistické poslankyně Boženy Machačové, s níž
také v roce 1939 uprchl do Polska a posléze
do Sovětského svazu. Tam se na jaře 1942
přihlásil do československé vojenské jednotky a s 1. československým armádním sborem,
kde zastával funkci osvětového důstojníka, se
dostal zpět do vlasti.
Po osvobození působil v armádě v řadě
významných funkcí. V letech 1954–1960 studoval na Vojenské politické akademii Klementa
Gottwalda (VPA KG) a ve Vyšším akademickém
kurzu při Vojenské politické akademii V. I. Lenina v Moskvě. V letech 1963–1968 pracoval jako
náčelník VPA KG. V roce 1967 mu byl na základě
zkráceného rigorózního řízení přiznán titul PhDr.
Následně působil jako zástupce ministra národní
obrany a náčelník Vojenské kanceláře prezidenta
republiky. Z poslední uvedené funkce byl odvolán a předán do kádrové dispozice. V Káhiře
pak od února 1973 až do srpna 1977 zastával
pozici vedoucího československých expertů na
MTC. Poté stál v čele ZF VAAZ. V roce 1983 byl
přeložen do zálohy.
VÚA – SA AČR Olomouc, f. Personální spisy vojáků z povolání, osobní spis generálporučíka Jaromíra Machače.

kterého egyptská strana mezitím
vyznamenala Řádem vojenské hvěz
dy, však Machač formálně vystřídal
až 29. dubna 1973. Po svém příletu do
Egypta byl genpor. Machač samozřej
mě představen tehdejším vedoucím
sovětských poradců i veliteli MTC
M. I. H. Salímovi. Podle dobových zpráv
se schůzka s představiteli MTC nesla
„ve velmi srdečném duchu“, nicméně
při rozhovoru se zástupcem velitele
MTC genmjr. I. A. Nabim se Machač
dověděl, že škola stojí před závažným
úkolem. Nabi se zmínil, že MTC je ze
strany armády neustále kritizována
za nedostatečnou realizaci výzkumné
činnosti a praktických úkolů. Česko
slovenští představitelé si tyto výtky

21	Generálporučík dipl. ing. Muhammad Ibráhím Hasan Salím, Ph.D. (nar. 25. srpna 1913) stál v čele MTC od samého počátku, tedy od roku
1959, a tím pádem byl i těsně spjat s činností československých expertů na této škole. V roce 1971 mu také československý velvyslanec
v Egyptě předal Zlatou medailí za zásluhy o rozvoj přátelství a spolupráci s ČSSR.
22	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 419, Delegace FMNO a FMZO.
23	Tamtéž, k. 415, Návrh perspektivního plánu MTC 1972−76.
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V polovině sedmdesátých let dosáhl počet studujících Egypťanů v Československu vrcholu. Vpravo titulní strana Rozkazu velitele MTC ke školnímu
roku 1973–1974.
Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
vyložili jako přípravu ozbrojených sil
i samotné školy na možnou válku.24

Egyptští studenti
v Československu
Součástí postupného budování MTC
se nutně stalo i navazující studium
egyptských posluchačů v Českoslo
vensku. Dvouleté postgraduální stu
dium a tříletou aspiranturu zajišťovala
na svých brněnských pracovištích

ZF VAAZ.25 O studenty z Egypta bylo
postaráno po všech stránkách. Posád
ková správa v Brně pro ně i v době per
manentního nedostatku ubytovacích
kapacit poskytla několik desítek bytů.
Personálně se musela rozrůst přede
vším samotná ZF VAAZ, hlavně co se
týkalo kvalifikovaných tlumočníků.
Pokračovací studium dosáhlo vrcholu
v polovině sedmdesátých let. Upravo
vala je řada mezistátních dohod mezi
československým ministerstvem

zahraničního obchodu a egyptským
ministerstvem války.26
ZF VA AZ hrála významnou roli
i při zajišťování pracovníků pro MTC.
Dne 21. července 1973 byl podepsán
doplněk ke Generálnímu kontraktu
č. 40-66-32 a po náčelníkovi ZF VAAZ
plk. Ing. Vladimíru Šmakalovi minis
terstvo zahraničního obchodu žádalo
bezpodmíněnčné dodržení včasného
výjezdu kontrahovaných pracovníků
do Káhiry.27

24	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 419, Zápis o předání a převzetí funkce vedoucího čs. odborníků na MTC – Káhira; tamtéž, k. 421, Věc:
Zpráva o situaci na MTC; VÚA – SA AČR Olomouc, f. Personální spisy vojáků z povolání, osobní spis generálporučíka Jaromíra Machače,
Osobní spis – Služba v nové armádě ČSR.
25	Více k tématu zahraničních studentů na VAAZ v Brně např. VRBKOVÁ, Jitka: Příprava zahraničních odborníků na VAAZ v Brně od poloviny
50. let (diplomová práce). UNOB, Brno 2004; KRÁLOVÁ, Alena: Pomoc VAAZ zemím „3. světa“ (diplomová práce). UNOB, Brno 2004.
26	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 417, Kontrakt 45115; Kontrakt 45141; Kontrakt 45315; NA, f. KSČ – ÚV 1945–1989, Předsednictvo
ÚV KSČ 1971–1976, sv. 132, a. j. 133, bod 6.
27	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 415, Doplněk čís. 16 k GK 40-66-32.
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Jomkipurská válka

jak egyptská, tak hlavně izraelská
strana. Čechoslováky samozřejmě zají
maly především americké zbraně a od
seznámení s nimi si hodně slibovali.
Vše, spíše pro krytí, Češi zdůvodňovali
nutností modernizace praktické výuky.
U egyptského ministra války maršála
Ahmada Ismáíla Alího kvůli této věci
intervenoval i genpor. Jaromír Machač.
Mimoto ministrovi doporučoval uspo
řádání konference s absolventy MTC,
kteří se bojů zúčastnili.29
Na výsledky války zareagovalo i ve
dení MTC, které si uvědomilo nutnost
ženijní specializace, a rozhodlo o jejím
zřízení ve směrech ženijní technika
(Mechanical Field Engineering) a že
nijní stavby (Structural Field Enginee
ring). V souvislosti se zkušenostmi
s vedením nedávných bojů požadoval
velitel školy i zřízení specializace ru
šení a protirušení (Electronic Warfa
re). Ta ovšem přesahovala reálné mož
nosti československé strany, a proto
byli Egypťané odkázáni na Sověty.30

Experti určení na školní rok 1973/1974
přilétali do Káhiry začátkem října 1973,
a to v době plné pohotovosti egyptských
ozbrojených sil. Po dlouhotrvajícím
napětí egyptská armáda 6. října 1973
násilně překročila Suezský průplav
a Izraelcům způsobila značné ztráty.
Po dvou dnech války se sice I zrael
z defenzivy vymanil, nicméně mýtus
o jeho neporazitelnosti byl pryč. I přes
narušení leteckého spojení s Káhirou
trval egyptský ministr války na tom,
aby výuka ve čtvrtém a pátém ročníku
MTC začala již 13. října 1973. V Káhiře
ale scházela asi třetina českosloven
ských pracovníků. Úkoly chybějících
kolegů i egyptských důstojníků, kteří
byli na frontě, rychle převzali přítomní
učitelé. Vedení skupiny mezitím určilo
k evakuaci třináct rodinných přísluš
níků československých expertů. Jejich
přesun z Káhiry až po nalodění v Ale
xandrii naštěstí proběhl bez větších
problémů. Válka ale stejně neměla
dlouhé trvání – boje skončily 26. října
1973 na základě příměří zprostředko
vaného USA a SSSR. Samotnou výuku
na MTC se podařilo v plném rozsahu
obnovit 3. listopadu 1973.28
Českoslovenští experti ihned po
ukončení válečného konfliktu navrho
vali, aby škola zajistila bojovou techni
ku a výzbroj, kterou ve válce využila

Pokus o IslAmistický převrat
Jomkipurská válka vedla nejen k roz
štěpení arabského světa, ale i k po
sílení islámského fundamentalismu.
Vážné nebezpečí přitom představovalo
pronikání extremistických organi
zací přímo do armády. V Egyptě se
postupem doby etablovalo několik

Egyptští posluchači z MTC studující v Československu
1967/
1968

1968/
1969

1969/
1970

1970/
1971

1971/
1972

1972/
1973

1973/
1974

1974/
1975

1975/
1976

1976/
1977

v postgraduálním
studiu

21

–

–

–

–

–

4

3

–

29

v řádné vědecké
aspirantuře

21

–

–

–

1

–

1

36

16

76

školní rok

■ ■ Mimo akce MTC se rozvíjel i obchod se samotným „speciálem“. V listopadu 1967 Praha podepsala se SAR kontrakt na dodávku 70 cvičných letounů
L-29 Delfín, a to včetně 35 náhradních motorů
a dalších nezbytných dílů. V březnu 1971 předsednictvo vlády ČSSR souhlasilo s uzavřením dohody
na dodávku 200 tanků T-55 a 220 obrněných transportérů OT-62 TOPAS. Další požadavky na zbraně
přišly od Egypta a Sýrie v průběhu jomkipurské
války v říjnu 1973. Seznam materiálu vhodného
k vývozu určil Československu přímo Sovětský svaz.
Na Blízký východ šlo 93 tanků T-54A, 12 letounů
MiG-21 F, 157 ručních protitankových zbraní a 50
řízených protitankových střel Maljutka včetně odpalovacích zařízení. Zbraně tehdy převzali Sověti
a poskytli je rovnou Sýrii. V polovině roku 1975
SSSR dodávky zbraní Káhiře definitivně zastavil.
Československo tuto politiku následovalo a již
nerealizovalo smlouvu na vývoz 220 tanků T-55.
Probíhající akce na MTC však i na přání Moskvy
zůstala prozatím nedotčena.
NA, f. KSČ – ÚV 1945–1989, Předsednictvo ÚV KSČ
1966–1971, sv. 160, a. j. 242, bod 10; tamtéž, sv. 56,
a. j. 61, bod 3; NA, f. KSČ – ÚV 1945–1989, Předsednictvo
ÚV KSČ 1971–1976, sv. 102, a. j. 101, bod 13; NA, KSČ – ÚV
1945–1989, Předsednictvo ÚV KSČ 1976–1981, sv. 14,
a. j. 14, bod 4 a tamtéž, sv. 10, a. j. 9, bod k info 8.

náboženských skupin, jejichž aktivita
byla čím dál zřejmější. V noci ze 17. na
18. dubna 1974 se členové jedné takové
organizace – Strany islámského osvo
bození31 – dokonce pokusili o převrat
na MTC. Od ovládnutí školy si slibovali
obdobnou reakci na dalších místech
v zemi. Příslušníci Strany islámské
ho osvobození si předem vypracovali
seznam studentů i učitelů, které z růz
ných důvodů, např. proto, že kouřili,
nemodlili se, případně si mezi svými
osobními věcmi schovávali ženské
akty, nepokládali za muslimy, a roz

28	ZÍDEK, Petr – SIEBER, Karel: Československo a Blízký východ v letech 1948–1989, s. 81–82; WANNER, Jan: Krvavý Jom Kippur, s. 161–162, 167,
287; VÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 416, Zpráva z MTC – návrh doplňku kontraktu; tamtéž, k. 421, Zpráva o činnosti od 1. září do
15. listopadu 1973.
29	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 416, Zpráva z MTC – návrh doplňku kontraktu; tamtéž, Zpráva o činnosti odb. na MTC v Káhiře.
Návrh org. strukt. MTC. Návrh doplňků ke kontraktu č. 17 na šk. rok 1974/75; tamtéž, Jednání vedoucího čs. odborníků na MTC s mini
strem války EAR.
30	Tamtéž, Zpráva z MTC – návrh doplňku kontraktu.
31	Vedoucí československých expertů genpor. Jaromír Machač své nadřízení informoval, že šlo o puč skupiny Společnost pro svobodu
islámu. VÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 416, Zpráva o činnosti skupiny čs. odborníků na MTC v Káhiře.
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záležitost, nicméně se zmínil i o tom,
že zatčení posluchači při výsleších
uváděli, že jim jejich činnost umož
ňovala i malá náročnost a benevolence
některých československých vyučují
cích. Proti uvedenému nařčení genpor.
Machač ihned protestoval a jakoukoli
spojitost s aférou odmítl. Egyptský
ministr války nakonec celý incident
označil za vnitřní záležitost státu
nemající s činností československých
expertů nic společného.33

Rozvoj školy
v polovině sedmdesátých let

Plk. Ing. Vladimír Šmakal působil na MTC
v letech 1965 až 1967 jako učitel teorie
leteckých tryskových motorů. Od ledna 1971
do května 1976 stál naopak v čele ZF VAAZ,
která zajišťovala výběr a schvalování pra
covníků pro výjezd do Egypta.
Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
hodli se je zlikvidovat. Během jejich
neúspěšného nočního útoku jeden
z kadetů zavraždil své dva spolužáky
a došlo i k těžkému zranění dozorčího
důstojníka.32
Náčelník školy genpor. M. I. H. Salím
v době rozsáhlého zatýkání překva
pivě sdělil vedení československých
expertů, že si uvědomoval, že není vše
v pořádku. Za zdroj problémů ozna
čil i mešitu ve školním areálu. Tu by
údajně nechal i zavřít, ale byl by prý
označen za marxistu. Celý incident
vysvětloval jako vyloženě islámskou

Při dalším jednání v červenci 1974 si
ministr války vyslechl návrhy česko
slovenských pracovníků na upevnění
vojenského charakteru školy. Přislíbil
sice finanční i personální podporu,
z obou ale nakonec sešlo. Na přání
ministra vznikla alespoň komise
zabývající se dalším rozvojem školy.
Na základě dohody genpor. Machače
a velitele MTC pak začala pracovat na
návrhu desetiletého plánu spolupráce,
do něhož se měly promítnout poža
davky na zřízení ženijní specializace
a specializace boje34 s radiotechnický
mi prostředky nepřítele.35
Ve stejné době probíhala jednání
o personálním zabezpečení školní
ho roku 1974/1975. Na setkání, na
němž ZF VAAZ zastupoval plk. Ing.
Vladimír Šmakal, podepsal zástupce
hlavní technické správy ministerstva
zahraničního obchodu doplněk č. 1
k novému Generálnímu kontraktu
č. 45410 na vyslání 155 českosloven
ských expertů. Náčelník kádrové sprá

vy ministerstva národní obrany při této
příležitosti opět apeloval na včasné
vysílání kontrahovaných expertů.36
Doplněk nově zahrnoval i pasáž,
podle které se připouštěly částečné
změny způsobené neočekávanými příčinami. Byla rovněž upravena pracovní
doba československých pracovníků na
pevně stanovených čtyřicet hodin týd
ně. Československé i egyptské státní
svátky navíc obě strany považovaly
za dny odpočinku. Platnost doplňku
měla vypršet až 15. září 1977, s tím, že
pokud ani jedna strana neučiní jinak,
bude automaticky prodloužen na další
tři roky, tedy až do 15. září 1980. No
vou dohodu si vynutily rostoucí ceny
i celkový ekonomický vývoj. Nový kon
trakt, jehož uzavření bylo v minulých
letech odkládáno kvůli politické situa
ci, byl pro československou stranu
výhodnější než předchozí.37
Československá přítomnost na MTC
byla vzhledem k počtu pracovníků
neustále zřejmá. Na všech katedrách
visely nástěnné noviny jako prostře
dek cílené politické propagace ČSSR.
Školou se šířily i časopisy v angličtině
a arabštině, vydávané obchodním
oddělením ZÚ ČSSR.
Školní rok 1974/1975 byl zahájen pár
dnů před prvním výročím vypuknutí
jomkipurské války. Od počátku ho tak
narušovala přítomnost velkého množ
ství posluchačů na nácviku slavnostní
přehlídky, která pak proběhla v rámci
„oslav vítězství“ 6. října 1974.38
Závěrem roku 1974 egyptská strana
v souladu s přípravou nového perspek
tivního plánu požadovala především
více profesor ů a docentů, a to na

32	Tamtéž, Zpráva o činnosti skupiny čs. odborníků na MTC v Káhiře; BAREŠ, Ladislav – VESELÝ, Rudolf – GOMBÁR, Eduard: Dějiny
Egypta. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009, s. 638–639; WANNER, Jan: Krvavý Jom Kippur, s. 304.
33	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 416, Zpráva o činnosti skupiny čs. odborníků na MTC v Káhiře; tamtéž, Zpráva o činnosti vedoucího
skupiny čs. odborníků na MTC v Káhiře.
34	Českoslovenští představitelé chtěli problém se zřízením specializace boje s radiotechnickými prostředky nepřítele vyřešit čs.-sovětskou
kooperací, protože v ČSLA se uvedenou problematikou zabýval jen úzký okruh specialistů. VÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 422,
Stanovisko ke zřízení specializace v oblasti „Boje s radioelektronickými prostředky nepřítele na MTC“.
35	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 416, Zpráva o činnosti vedoucího skupiny čs. odborníků na MTC v Káhiře; tamtéž, k. 418, Materiály
z metodického zaměstnání k vyhodnocení akce MTC.
36	Tamtéž, k. 415, Informační zpráva z července 1974 – výsledky jednání v EAR-VTA Káhira.
37	Tamtéž, Generální kontrakt 45410; tamtéž, Informační zpráva z července 1974 – výsledky jednání v EAR-VTA Káhira.
38	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 416, Zpráva o činnosti skupiny čsl. odborníků na MTC v Káhiře z 12. listopadu 1974.
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V únoru 1975 genpor. PhDr. Jaromír Machač informoval své nadřízené o personálních změnách
v řízení MTC. Vedení čs. skupiny prozatím netušilo, jakým způsobem se tyto změny konkrétně
projeví.
Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
úkor ostatních přednášejících. Podle
zástupce československých expertů
v tomto směru vedení školy, zejména
genmjr. I. A. Nabi, často vyslovovalo
nereálné požadavky. Nicméně česko
slovenské vedení svůj souhlas s dlou
hodobým plánem na dobudování MTC
potvrdilo.39

Akce MTC v době
politických změn
Jomkipurská válka z října 1973 se
bezesporu stala významným mezní
kem v politice sádátovského Egypta.
I v souvislosti s jejími důsledky mu
sely být zahájeny významné reformy

a Egypt svou novou „politikou ote
vřených dveří” zahájil ekonomickou
a politickou liberalizací spojenou
s celkovou proamerickou orientací. 40
Východní blok v čele se Sovětským
svazem se sice snažil své postavení
na Blízkém východě nadále udržet, ale
postupným změnám nedovedl účinně
čelit. Nový kurz egyptské politiky se
nutně promítal také do armády.
Rozsáhlé změny se tedy nevyhnuly
ani MTC. Dne 13. února 1975 se dosa
vadní velitel genpor. M. I. H. Salím stal
poradcem ministra války pro otázky
zbrojního pr ůmyslu. Další vysocí
hodnostáři byli penzionováni. Dne
15. února 1975 genpor. Salím oficiál
ně oznámil tuto změnu vedoucímu
československých expertů. Současně
mu představil i nového velitele školy,
genmjr. dipl. ing. M. Šawkího Šarífa,
Ph.D., který předtím studoval ve Velké
Británii a v USA a měl za sebou několi
kaletou pedagogickou praxi. Do funkce
velitele MTC přešel z egyptského gene
rálního štábu a podle československé
strany jednoznačně patřil k zastáncům
nového politického směru.41
Genpor. Salím tuto změnu údajně
zdůvodnil jako přirozenou obměnu
generací, která ale další spolupráci
neovlivní. Na schůzce dne 19. února
1975 se nový velitel genpor. Machačo
vi zmínil, že se v zásadě nic nemění,
avšak během rozhovoru připustil, že
k určitým interním strukturálním změnám na koleji by přece jen dojít mohlo.42
S novým vedením se však postupně
měnil i vztah k československé sku
pině. Velitel školy se s ní, vzhledem
ke krátké době svého působení, plně
neseznámil, a proto se každé schůz
ky zúčastňoval i jeho první zástupce
genmjr. Muhammad Mustafá Midhat.
Spolupráci s ním neoznačoval genpor.
Machač ve svých zprávách za nejlep
ší. Genmjr. M. M. Midhat studoval na
brněnské VAAZ, kde také v roce 1965

39	Tamtéž, Zpráva o činnosti skupiny čsl. odborníků na MTC v Káhiře z 9. prosince 1974; ZÍDEK, Petr – SIEBER, Karel: Československo
a Blízký východ v letech 1948–1989, s. 83.
40	BAREŠ, Ladislav – VESELÝ, Rudolf – GOMBÁR, Eduard: Dějiny Egypta, s. 634–635.
41	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 417, Zpráva o činnosti – nový náčelník MTC.
42	Tamtéž.
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obhájil disertační práci, a vedoucí čes
koslovenských expertů si stěžoval, že
jeho znalost Československa a zejména
situace na VAAZ se obrací proti nám.
Mimoto uvedl, že na rozdíl od genpor.
M. I. H. Salíma, který se přes některé
nedostatky z československé strany
dokázal velkoryse přenést, Midhat
a pod jeho vlivem i Šaríf je měli na
opak dramatizovat. Tyto nedostatky se
týkaly především stále opožďovaných
příletů kontrahovaných pracovníků.43

Končící spolupráce
V zimním semestru 1975/1976 na MTC
působilo 37 československých předná
šejících. Pouze 23 z nich však vyučova
lo své předměty zcela samostatně.
Ostatní na přednáškách spolupracova
li s egyptskými kolegy. V letním semest
ru pak na škole, mimo 314 egyptských
pedagogů, působilo i 75 českosloven
ských expertů. Pozice náčelníků kateder
si však nadále drželi Čechoslováci.44
Přítomnost skupiny českosloven
ských pracovníků, jako občanů státu
východního bloku i jako příslušníků
jeho armády, na území Egypta se po
stupně stávala nepříjemnou záležitos
tí, která případně mohla i komplikovat
vztahy s Francií a Velkou Británií.
Navíc nastala doba, kdy bylo v určité
míře možné československé vyučují
cí nahrazovat egyptskými. Genmjr.
M. S. Šaríf, zřejmě v obavě, aby Čes
koslovensko probíhající akci přece jen
předčasně neukončilo, zatím nezau
jímal žádná vyhraněná stanoviska. 45
Situace vygradovala v březnu 1976,
kdy prezident Anwar Sádát vypověděl
sovětsko-egyptskou dohodu o přátel
ství a spolupráci, uzavřenou koncem
května 1971. V souvislosti s tím gen
por. Machač okamžitě podával infor
mace o očistě egyptských ozbrojených

Pplk. doc. Ing. Svatopluk Slavíček, CSc.
Foto: VÚA – SA AČR Olomouc
sil od „vlasteneckých důstojníků, bo
jujících v říjnové válce 1973“. Je otáz
kou, jak moc si byl vědom případných
změn v egyptské armádě, jisté však je,
že následky Sádátova kroku získaly
globálnější rozměr. Praha po kon
zultaci se Sověty vytyčila nové man
tinely pro své působení na Blízkém
východě. V hospodářských vztazích
s Egyptem měla být hlavním vodítkem
ekonomická výhodnost. V závislosti
na Sovětském svazu došlo k citelnému
ochlazení československo-egyptských
vztahů a uvažovalo se i o ukončení
účasti na MTC. 46
Ve dnech 16.–29. září 1976 školu přes
to navštívila delegace představitelů mi
nisterstev zahraničního obchodu a ná
rodní obrany a VAAZ. Egyptskou stranu
reprezentoval genmjr. Ing. M. M. Midhat.
Hlavním cílem jednání bylo uzavření
doplňků smlouvy na další školní roky.
V důsledku posledních událostí se mlu
vilo hlavně o ekonomických otázkách,

■ Pplk. Ing. Svatopluk Slavíček, absolvent
Zbrojní fakulty VAAZ a pozdější „odborník pro vědeckou přípravu a učební proces na MTC“, pracoval
v Káhiře již v letech 1966–1968 a 1970–1972. Od
srpna roku 1975, v době personálních změn ve
vedení MTC, navíc působil jako agent Hlavní
správy Vojenské kontrarozvědky (HS VKR) s krycím
jménem „Roman“. Řídící pracovníci ho úkolovali
především na osoby z vedení československé skupiny a na případné odhalování podezřelé činnosti
vysoce postavených egyptských důstojníků na škole. V jeho práci mu pomáhala dokonalá znalost
angličtiny a částečně i arabštiny. Pobyt v Káhiře
ukončil 30. srpna 1977 a poté byl ustanoven do
funkce zástupce náčelníka zahraničních vysokoškolských akcí ZF VAAZ a současně dokončoval
habilitační práci. Od 30. září 1978 působil jako
vedoucí československých expertů na Military Technical College v Bagdádu, kde současně na strojním departementu školy přednášel automatické
regulace, mechaniku a numerické metody. V říjnu
1979 byl povýšen na plukovníka. V Iráku se během
akce řízené I. správou SNB pokusil kontaktovat
plk. Awada Saída Madlúla s cílem prověřit jeho
styky s československými pracovníky. Ke schůzce
nakonec nedošlo, ale agent „Roman“ měl přesto
předat poznatky, které plk. Madlúla odhalily jako
„kádrového rozvědčíka irácké speciální služby“. Po
návratu z Iráku v červenci 1984 pracoval plk. Slavíček ve vedení vědeckého oddělení VAAZ. HS VKR
s ním z důvodu změny v jeho pracovním zařazení
ukončila spolupráci.
ABS, svazek spolupracovníka (agenta) HS VKR s krycím
jménem „Roman“, reg. č. 69824, a. č. 41194; VÚA – SA AČR
Olomouc, f. Personální spisy vojáků z povolání, osobní
spis plk. doc. Ing. Svatopluka Slavíčka, CSc.

např. o zvýšení finančních prostředků
na ubytování československých učitelů.
Československá strana však s výsled
ky jednání nebyla spokojena a začala
přemýšlet o ukončení celého kontraktu,
neboť byl z ekonomických hledisek pro
čs. stranu naprosto nepřijatelný.47

43	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 416, Zpráva o činnosti skupiny čsl. odborníků na MTC v Káhiře z 26. března 1975; tamtéž, k. 418,
Materiály z metodického zaměstnání k vyhodnocení akce MTC.
44	Tamtéž, k. 418, Vyhodnocení akce MTC; tamtéž, k. 416, Zpráva o činnosti skupiny čsl. odborníků na MTC v Káhiře z 3. března 1976.
45	
A A, záznam rozhovoru autora s doc. Ing. Svatoplukem Slavíčkem, CSc. ze dne 11. 3. 2008; VÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 416,
Zpráva o činnosti skupiny čsl. odborníků na MTC v Káhiře z 3. března 1976.
46	
VÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 416, Zprávy z MTC rok 1976; BAREŠ, Ladislav – VESELÝ, Rudolf – GOMBÁR, Eduard: Dějiny Egypta, s. 684.
47	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 418, Zpráva o výsledcích jednání delegace MNO v Káhiře; tamtéž, Akce VTA – ukončení.
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Zjara 1976 Egypťané navíc snížili své
požadavky na personální zabezpečení
o sedmnáct československých učitelů.
Podle názoru vedení československé
skupiny je k tomu vedla snaha získat
finanční prostředky pro zajištění že
nijní specializace a specializace elek
tronické války. Genpor. Machač své
představené dále informoval o tom, že
vzhledem k tomu, že Egypt disponuje
speciálním zařízením nejen ze SSSR, ale
i z USA, Anglie a Francie, bylo by vhodné
přece jen vyslat z Československa ale
spoň jednoho pracovníka na zajištění
specializace elektronické války.48
V souvislosti s podstatným sníže
ním stavu československých expertů
byl odvolán vlastní československý
lékař, který byl k dispozici skupině
na MTC. Podle smlouvy dál zajišťovala
komplexní péči pro československé
pracovníky a jejich rodiny egyptská
strana v Central Military Hospital
Cairo–Maadi. V nutných případech se
pak využívalo služeb československé
ho lékaře při zastupitelském úřadě.49

Odchod československých
expertů z MTC
Situace vrcholila z pohledu Prahy právě
po anulování egyptsko-sovětské smlou
vy o přátelství a spolupráci. Českoslo
venští experti uváděli, že se změnilo
i poslání egyptských ozbrojených sil,
které dostaly vnitřní úlohu, tedy zabez
pečení osobní moci Sadata. Všeobecně
se již vědělo, že se do Egypta dovážela

výzbroj a další speciální zařízení ze
západní Evropy. Objem uvedených do
dávek zatím neměl být velký, nicméně
vedoucímu expertů se zdálo, že váha
sovětských a našich zbraní a bojové techniky ve výzbroji egyptské armády bude
v důsledku jejich fyzického a morálního
opotřebení klesat.50
V době těchto změn nechtělo ani
velení MTC přejímat konkrétní závaz
ky. Ve svém jednání vycházelo zřejmě
z obav z předčasného ukončení celé
akce československou stranou a sou
časně se snažilo vyhnout i příslibům
dlouhodobější spolupráce. Je však jisté,
že změnu ve vedení MTC si českoslo
venská strana vysvětlovala jednoznač
ně jako čistě politickou záležitost. Ve
vztahu ke skupině nový velitel sice vy
stupoval naprosto korektně, avšak zá
roveň poskytoval minimum informací.
V průběhu roku 1976 navíc navštívila
MTC řada vojenských odborníků51 i zá
stupců západních zbrojařských firem.
Na katedrách se začala objevovat do
kumentace západních zbraní, jež se do
Egypta dovážely nebo s jejichž dovozem
se v blízké době počítalo. V souvislosti
s tím také Egypťané začali s vědeckou
přípravou a stážemi svých studentů ve
státech západní Evropy.52
Neklamné známky brzké změny se
objevily i v červnu 1977, kdy egypt
ští představitelé narychlo rozhodli
o odvolání sedmdesáti tří egyptských
inženýrů z řádné aspirantury a sedmi
posluchačů z postgraduálního studia
na VAAZ v Brně.53

Další události na sebe nenechaly
dlouho čekat. Dne 13. července 1977
sdělil velitel MTC genpor. Machačo
vi, že kontrakt, na jehož základě je
akce zajišťována, nebude z egyptské
strany obnoven. Zároveň stanovil
termín opuštění školy k 1. září 1977.
Instrukce mu měla být dána ústně
přímo z ministerstva války. Za tím
to rozhodnutím měly být neshody
v ekonomických otázkách, které
tehdy opravdu panovaly. Velitel školy
konstatoval, že veškeré jiné dohody
se nechají doběhnout bez jakýchkoli
zásahů z egyptské strany. Vedení MTC
chtěl zřejmě postavit do role jakéhosi
vykonavatele příkazů, což zřejmě byla
i pravda, protože podle neoficiálních
informací chtěla škola předložit svým
nadřízeným návrhy na pokračování
spolupráce. Československá strana
za neprodloužením kontraktu i oka
mžitém odvolání všech egyptských
posluchačů z ČSSR opět viděla jasné
politické pozadí.54
V souvislosti s ukončením celé do
hody se musela vyřešit řada problémů.
Dne 17. července 1977 proběhla služeb
ní porada, během které se rozhodlo
o vytřídění a likvidaci dokumentů
a majetku.55 Po 1. září 1977 převzali
veškeré funkce na škole Egypťané
a českoslovenští pracovníci školu,
kterou zakládali a devatenáct let
pomáhali vést, definitivně opustili.
Největší i nejvýznamnější akce svého
druhu, na které ZF VAAZ pracovala,
skončila.

48	
Tamtéž, k. 416, Zpráva o činnosti skupiny čsl. odborníků na MTC v Káhiře z 3. března 1976.
49	
Tamtéž, Zpráva o činnosti skupiny čsl. odborníků ze 7. července 1976; Zpráva o činnosti skupiny čsl. odborníků na MTC v Káhiře
z 1. prosince 1975; Zpráva o činnosti vedoucího čsl. odborníků na MTC z 29. března 1977.
50	Tamtéž, Zpráva o činnosti skupiny čsl. odborníků na MTC v Káhiře z 16. května 1976.
51	Českoslovenští experti si všímali zvláště francouzského pronikání na půdu školy. Koncem roku 1975 totiž bylo na stáži ve Francii deset
asistentů z MTC. Francouzská strana také zajistila škole výpočetní středisko, pro které se současně ve Francii školili egyptští analy
tici, programátoři a operátoři. Československá strana dále obdržela i informaci o činnosti sedmičlenné francouzské skupiny na gene
rálním štábu egyptských ozbrojených sil. Velení MTC s touto skupinkou zároveň konzultovalo koncepci specializace „elektronická
válka“ a zároveň se k této problematice připravoval i kurz. Pozornost budily i návštěvy britského a francouzského vojenského přidělen
ce u velitele MTC. VÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 416, Zpráva o činnosti skupiny čsl. odborníků na MTC v Káhiře z 1. prosince 1975;
Zpráva o činnosti vedoucího čsl. odborníků na MTC z 29. března 1977.
52	Tamtéž, Zpráva o činnosti skupiny čsl. odborníků na MTC v Káhiře z 16. května 1976.
53	
V ÚA – SA AČR Olomouc, f. VAAZ, k. 418, Materiály z metodického zaměstnání k vyhodnocení akce MTC.
54	Tamtéž, Akce VTA – ukončení; Zpráva o činnosti vedoucího čsl. odborníků na MTC z 22. července 1977.
55	Tamtéž, k. 421, Služební porada 17. 7. 1977.

90

2014/01 paměť a dějiny

PD_02_2014.indb 90

27.03.14 13:01

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře

V době příchodu československých expertů do Bagdádu velel MTC brigadýr Ismáíl Sultán Džábir. Vpravo fotografie dokumentující vědeckou
činnost na MTC v Bagdádu.
Foto: archiv autora
Brány školy od doby vzniku v roce
1959 až do odchodu československých
expertů v roce 1977 opustilo na pět
a půl tisíc absolventů. Mimo Egypťanů
zde studovali i příslušníci ozbrojených
sil dalších arabských států, hlavně
Syřané, Iráčané, Libyjci a Súdánci.
MTC ještě za československé účasti
zaujala významné místo v systému
egyptského školství a úspěšně funguje
do dnešních dnů.

Military Technical College
v bagdádu
ZF VAAZ následně zajišťovala ještě
jednu zajímavou akci v zahraničí. Na
podzim 1978 začala na MTC v iráckém
Bagdádu působit čtrnáctičlenná sku
pina československých expertů pod
vedením pplk. doc. Ing. Svatopluka
Slavíčka, CSc. Jejich činnost se však
mírně lišila od působení na káhirské
MTC. V prvé řadě začali pracovat
na škole, která již pět let fungovala,
a jejich hlavním úkolem se stalo za
jištění přednášek pouze u vybraných

specializací. Irácká MTC se budovala
podle amerického vzoru a studijní
plány a obory byly pevně dané, takže
do nich českoslovenští přednášející
neměli možnost zasahovat. Většina
expertů pod vedením plk. Slavíčka
skončila na bagdádské MTC v létě roku
1984. Na škole zůstal pouze plk. doc.
Ing. Andrej Lúč, CSc., specialista na
spojovací systémy. Působil tu sám až
do 11. srpna 1985, kdy školu definitivně
opustil. Po tomto datu již v Iráku žádný
československý pedagog nepůsobil.56

Závěrem
Akce na MTC v Káhiře a Bagdádu pa
třily mezi významné, ne však jediné,
na kterých Československo, potažmo
ZF VAAZ, pracovalo. Na Vojenské
technické akademii v afghánském
Pul-e Čarchí například působila od
poloviny šedesátých let až dvacítka
československých expertů. Počátkem
sedmdesátých let se syrští předsta
vitelé vážně zajímali o případnou
československou účast při výstavbě

Vojenské spojovací školy v Homsu,
pro kterou ZF VAAZ stačila zajistit
kompletní učební dokumentaci. V sou
vislosti s ohromnými vojenskými
dodávkami se Praze nabízela také
zajímavá příležitost na plánované
Vojenské letecké technické akade
mii v Libyi. Československé možnosti
však vážně limitovala účast početného
kontingentu československých ex
pertů na Středním leteckém učilišti
v Tripolisu. Vlastní realizace letecké
akademie tak nikdy nepřekročila fázi
plánů a příprav.
Je třeba zmínit, že podobné zahra
niční akce vnímal Sovětský svaz a jeho
satelity jako investici, u které pevně
věřil ve velkou politickou návratnost.
V reálu však výsledný efekt často ne
byl přímo úměrný vynaloženým pro
středkům, především kvůli politickým
změnám a nepokojům v zemích, kam
tato investice směřovala.57 Jako památ
ka na akce, většinou realizované na
dlouhodobé úvěry, tak řadě států
bývalého východního bloku mnohdy
zbyly jen nedobytné pohledávky.

56	Více k tématu působení československých expertů na MTC v Bagdádu např. VYHLÍDAL, Milan: Češi v Iráku. K činnosti expertní
skupiny na Military Technical College v Bagdádu v letech 1978–1985. Historie a vojenství, 2010, roč. LIX, č. 3, s. 84–97.
57	NÁLEVKA, Vladimír: Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Triton, Praha 2004, s. 80.
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