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„P íslušníci jednotky plnili plánovaný 
úkol v prostoru obce Gerešk, a to za-
bezpe!ení a ochranu týmu dánského 
CIMIC. Celá akce za!ala v dev"t hodin 
místního !asu. V 9.30 došlo asi sto pa-
desát metr# od velitelství k napadení 
jednotky sebevražedným atentátníkem. 
Po incidentu dojela na místo skupi-
na našeho hotovostního týmu a spolu 

s britskou patrolou po obhlídce zjistila, 
že došlo k úmrtí jednoho !eského a t í 
dánských voják# spole!n" s místním 
tlumo!níkem. Dále došlo ke zran"ní 
dvou p íslušník# !eské armády. Na mís-
t" byla poskytnuta okamžit" první po-
moc a následn" byli všichni p evezeni 
na naši základnu,“ uvedl generálporu!ík 
Vlastimil Picek.

Jeden z voják# Armády $R, je-
hož zran"ní byla t"žká, byl transpor-
tován do americké nemocnice Role 3 
v Kandaháru. Dne 19. b ezna v dopo-
ledních hodinách jej p epravilo britské 
vojenské letadlo C-17 do $eské repub-
liky. „T"žce zran"ný p íslušník jednotky 
ISAF – SOG je hospitalizován v Úst ední 
vojenské nemocnici Praha. Jeho zdravot-
ní stav je vážný, ale stabilizovaný, a voják 
je i nadále udržován v um"lém spánku,“ 
 ekla v dob" uzáv"rky tohoto !lánku tis-
ková mluv!í ÚVN Praha Iva Ruskovská.

„To, co se stalo, má sv#j hluboký vý-
znam, p estože nás tato událost velmi 
bolí,“ uvedla 17. b ezna ministryn" obra-
ny Vlasta Parkanová na tiskové konfe-
renci po jednání vlády $R. Podle ní je 
tragické úmrtí dalším d#kazem 
state!nosti voják# i toho, že boj 
s terorismem bohužel p ináší 
i ob"ti na životech.

Kondolenci rodin" prapor!í-
ka Milana Št"rby zaslal i pre-
zident $eské republiky Václav 
Klaus. Praví se v ní: „Vážená 
paní Št"rbová, s hlubokým 
zármutkem jsem p ijal zprávu 
o tragické smrti Vašeho manže-
la, prapor!íka Milana Št"rby, p i 
pln"ní bojového úkolu v dale-
kém Afghánistánu. Dovolte mi, 
abych jako prezident a vrchní 
velitel ozbrojených sil Vám 
a Vaší rodin" vyjád il svou nej-
hlubší soustrast. Velmi si vážím 
všech, kte í si za své povolání 
zvolili !estnou, ale i nebez-
pe!nou službu vojáka z povolání. Váš 
manžel prokázal svou ú!astí v  ad" ná-
ro!ných zahrani!ních misí nejen osobní 
state!nost, ale i to, že slova jako vlas-
tenectví, solidarita, !est a v"rnost vojen-
ské p ísaze pro n"j nebyla jen prázdné 
fráze.“

Pátek 21. b ezna 2008, základna do-
pravního letectva Kbely. Dvacet minut 
po osmnácté hodin" p istává letoun 
Airbus A-319CJ. Piloti rolují se strojem 
na vyhrazenou stojánku a zastavují mo-
tory. Na letištní plochu nastupuje jed-
notka $estné stráže A$R a Posádková 
hudba Praha. Pietní akt s vojenskými 
poctami na po!est zem elého vojáka 
Armády $eské republiky za!íná. P ed 
katafalk potažený !erným suknem p i-
cházejí rodinní p íslušníci a nejbližší 

 erný den 
v Afghánistánu
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Pond lí 17. b!ezna 2008 
se stalo pro vojáky 
speciální jednotky 
Vojenské policie (SOG) 
"erným dnem. P!i pln ní 
úkol# mise v afghánské 
provincii Helmand totiž 
zahynul jeden z nich. Smrt 
"eského elitního vojáka, 
prapor"íka Milana Št rby, 
po útoku sebevraha 
oznámil na mimo!ádné 
tiskové konferenci 
ná"elník Generálního štábu 
Armády $R generálporu"ík 
Vlastimil Picek.

poz#stalí prapor!íka Milana Št"rby, dále 
nejvyšší p edstavitelé resortu obrany 
v !ele s ministryní Vlastou Parkanovou 
a jejími nám"stky, generalita Armády 
$eské republiky vedená ná!elníkem 
GŠ A$R genpor. V. Pickem, poslanci 
Parlamentu $R a další smute!ní hosté. 
Na poslední cest" doprovázejí svého 

spolupracovníka a kamaráda také p í-
slušníci Vojenské policie.

Nákladový prostor airbusu se ote-
vírá a po dopravním pásu sjíždí rakev 
s ostatky zem elého vojáka dekorována 
státní vlajkou $eské republiky. Truba! 
zatroubí t ikrát signál „Pozor“. Za zvuk# 
smute!ního pochodu je rakev p enese-
na na katafalk. Se smute!ním slovem 
vystupuje hlavní kaplan A$R podplu-
kovník Jan Kozler, který p ed!ítá úryvek 
z bible. 

Poté jsou vyhlášeny personální roz-
kazy, jimiž se prapor!ík Milan Št"rba 
vyznamenává nejvyšším vojenským re-
sortním vyznamenáním, a to Záslužným 
k ížem ministryn" obrany $eské repub-
liky I. stupn" a povyšuje se do hodnosti 
poru!íka in memoriam. 

Na poz#stalé se s krátkou  e!í obrací 
ministryn" obrany V. Parkanová: „Jsem 
si v"doma toho, že zmírnit bolest rodi-
ny poru!íka Milana Št"rby je t"žký úkol, 
v tuto chvíli tém"  nemožný. Chci však 
 íct, že jeho smrt nebyla marná. On 
se ob"toval za nás všechny, za naše 
ideály i za náš bezpe!ný život. Na jeho 

hrdinství nikdy nezapo-
meneme, by& je pro nás 
všechny tak zarmucující.“

Vojenská hudba hraje 
státní hymnu $eské re-
publiky. Poté nosi!i z !est-
né jednotky uchopí rakev 
a p enesou ji k p istave-
nému vozidlu poh ební 
služby. Tragicky zem elé-
mu profesionálovi A$R je 
vzdávána poslední pocta. 
Auto s jeho ostatky odjíždí 
z areálu vojenského letišt" 
Kbely.

„Postihla nás velice 
smutná událost,“  íká ná-
!elník Generálního štá-
bu Armády $R. „Realitou 
však je, že vojenští poli-

cisté z této jednotky speciálních opera-
cí p#sobí ve velice rizikovém prostoru 
a denn" plní nejsložit"jší bojové úkoly. 
Musíme v" it, že se nám podobné tra-
gédie budou vyhýbat.“ Generálporu!ík 
Picek dále prohlásil, že p íslušníci 
jednotky ISAF – SOG budou na jihu 
Afghánistánu plnit stanovené úkoly i na-
dále beze zm"n. „Žádné nové kroky, jež 
by m"ly mít vliv na bezpe!nost našich 
voják# v této operaci, nep ipravujeme. 
Stávající opat ení jsou dle mého názoru 
efektivní a dostate!ná. My je máme p i-
jata a držíme se jich,“ konstatuje ná!el-
ník Generálního štábu A$R.

Poslední rozlou!ení s poru!íkem 
in memoriam Milanem Št"rbou se kona-
lo ve !tvrtek 27. b ezna ve velké ob adní 
síni krematoria v Praze-Strašnicích.
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