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Listopad 1989 umožnil velice rychle 
otevřít dříve neřešitelnou otázku od-
sunu sovětských vojsk z Českosloven-
ska. Příslušnou smlouvu podepsali 
ministři zahraničí obou zemí Jiří 
Dienstbier a Eduard Ševarnadze již 
26. února 1990 v Moskvě. Do červ-
na 1991 pak proběhl celý složitý pro-
ces odsunu 75 000 vojáků a asi 50 000 
příslušníků rodin vojáků z povolání 
i sovětských civilních zaměstnanců. 
Odvezlo se 1220 tanků, 2505 bojových 
vozidel pěchoty, 1218 děl. Odletělo 
77 bojových letadel a 146 bitevních 
vrtulníků. Asi jen málokdo dokáže 
ocenit rychlost a sebevědomí tehdejší 
československé zahraniční politiky 
i organizační schopnosti a energii 

představitelů Československé armády 
i železničářů.

Život sovětských vojsk za ploty 
kasáren a výcvikových prostorů byl 
dvacet let tabu. Kdo nemusel, o so-
větské vojáky a zejména o vojenské 
objekty se nestaral. Nebyla to planá 
obava. Státní bezpečnost spolu s KGB 
intenzivně sledovaly každého, kdo se 
zvenčí zajímal o sovětskou vojenskou 
techniku, základny i samotné vojáky. 
V letech 1990–1991 mohlo několik čes-
koslovenských fotografů svobodně 
zachytit podmínky života sovětských 
vojáků, kuriózní oprýskané artefakty 
komunistické vojenské propagan-
dy, špínu, haldy odpadků i tehdejší 
ochablou morálku Sovětské armády. 

Nejvíce se toho podařilo zaznamenat 
třem fotografům: Daně Kyndrové, Janu 
Jindrovi a Karlu Cudlínovi. Právě vý-
běr z fotografií posledního z nich při-
náší rubrika Galerie. Zachycují sídlo 
velení Střední skupiny sovětských 
vojsk ve středočeských Milovicích 
na počátku 90. let. Od té doby se tam 
mnohé změnilo. Všechna vyfotogra-
fovaná místa už dnes nelze najít. Jen 
z bílých budov tankové střelnice 
zachycených na některých snímcích 
zůstaly ruiny. Zachována bude jen 
unikátní velkoplošná mozaika se 
zdravotnickou tematikou. Poslouží 
jako exponát budoucího milovického 
muzea.

Prokop Tomek

V nepřístupné zóně
Obrazy okupace roku 1968 jsou výraznou součástí české kolektivní paměti. 
Následující dvacetiletý pobyt sovětských vojsk na našem území však probíhal 
převážně vskrytu. V jakém prostředí se okupanti pohybovali, odhalují fotografie 
Karla Cudlína.
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Karel Cudlín (nar. 1960)
V letech 1997–2003 působil jako jeden z oficiálních fotografů prezidenta 
Václava Havla a především tak ho zná veřejnost. Respektovaným autorem 
se však stal už v osmdesátých letech minulého století. Vyrůstal na pražském 
Žižkově a po maturitě na gymnáziu pokračoval ve středoškolském studiu 
na sociálně-právní škole – především proto, aby se vyhnul povinné vojenské 
službě. Prostředí i studium ovlivnily jeho tvorbu. Fotil život žižkovských 
Romů nebo lidi potýkající se s drogovými závislostmi. Jeho zájem se však 
netýkal jen „lidí na okraji“. Sám pro sebe také zaznamenával různé oficiální 
komunistické slavnosti, jako například průvody na 1. máje. Dokumentoval 
i pražské maturitní plesy. Obojí mimo oficiální kánon zdůrazňující radost, 
optimismus a veselí. V roce 1987 absolvoval FAMU, katedru umělecké  
fotografie.

Díky své bezprostřednosti, dobrosrdečnosti i obyčejné lidské slušnosti 
vzbuzuje důvěru. Člověka před jeho objektivem velmi rychle opouští potře-
ba pózovat. Vznikají díla, která na první pohled působí až obyčejně, bližší 
zkoumání však odhalí jedinečnou autorovu schopnost uvést v jeden celek 
prostotu i nápaditost, vážnost i humor.

Karel Cudlín často zachycuje lidi v obtížných životních situacích. Týká 
se to i cyklu fotografií dokumentujících odsun sovětských vojáků, kteří se 
nedobrovolně a s cejchem okupantů vracejí do své vlasti – impéria, jež se 
právě hroutí. Zobrazuje ubohost, zmar, únavu i nejistotu. Činí tak ovšem 
bez krutosti či cynismu; ani jedno nemá v jeho autorském rukopisu místo. 
Vždy zachovává úctu k člověku.


