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Následuje krátká domluva velitele s pozo-
rovacím stanovištěm, které je umístěno 
přímo na vrcholku skladu kontejnerů ve 

výšce třetího patra obytného domu. „Negativní, 
nemohu potvrdit vizuální kontakt s narušitelem 
na vnitřním perimetru. Opakuji, negativní, “ ozý-
vá se ve sluchátku. Chvějící se dívčí hlas přitom 
naznačuje, že policistce je na kovové střeše zima. 
Leží tam již několik hodin. Nemůže se přitom hý-
bat. Pohyb by ji prozradil.     

Velitel týmu uděluje šeptem rozkazy. Policisté 
zaujímají postavení, dva zůstávají na místě 
a ostatní pátrají v okolí. Co kdyby se některému 
z pachatelů přeci jenom podařilo proniknout. 
Když prohlídka neodhalila nic podezřelého, ve-
litel zaznamenává pomocí GPS souřadnice na-
rušeného plotu a digitálním fotoaparátem 
dokumentuje rozsah poškození. Následuje in-
formace vysílačkou pro operačního důstojníka 
o tom, co se podařilo zjistit. 

Velitel zanechává dva policisty v místě naru-
šení na hlídce, zbytek týmu se vrací do výcho-
zího postavení. Muži si v úkrytu sedají na zem 
a jeden z nich z termosky nalévá ostatním kávu 
do kelímků. Rádi by si i zapálili cigaretu, na tu 
si ale budou muset počkat ještě několik hodin. 
Zásah české Vojenské policie, který má chránit 
britskou logistickou základnu Shaiba, skončí až 

kolem čtvrté hodiny. Teprve pak si policisté vy-
bijí zbraně, shodí kila zátěže. Na pár hodin se 
natáhnou k drahocennému spánku. Ráno ně-
které z nich čeká výuka, začíná totiž pro ně další 
běžný pracovní den. 

Iráčtí policisté 

nezapomněli

Po více než roce působení v Iráku zanechala 
česká Vojenská policie za sebou řadu vycviče-
ných místních policistů. Mnozí z nich již dosáhli 
významných pozic v irácké policejní hierarchii. 
Na své učitele však nezapomněli. Při každém se-
tkání již z dálky zdraví. Také Češi jsou hrdí na je-
jich úspěch.

Policejní akademie jsou v Iráku dvě. Jedna 
je v Bagdádu. Školí se v ní budoucí policisté 
zejména ze severních provincií Iráku. Druhá 
policejní akademie, ve které se školí budoucí 
policisté z jižních provincií, se nachází v městě 
Az Zubayr. To je vzdálené přibližně šest kilo-
metrů od základny Shaiba. Čeští instruktoři se 
před rokem zapojili do výuky velmi razantně. 
V neuvěřitelně krátké době se jim podařilo pře-
ložit výukové osnovy z angličtiny do češtiny 

Prapor 
bude dál vlát 

„Já dvojka, na rohu oploce-
ní registruji pohyb,“ nese se 
éterem. Policisté ve výcho-
zím postavení zbystřují po-
zornost, každý si instinktivně 
kontroluje vybavení. „Dvojka, 
potvrzuji vizuální kontakt 
s narušitelem. Na rohu oplo-
cení dvě osoby, opakuji, dvě 
osoby, stříhají zřejmě plot,“ 
ozývá se znovu z pozorovací-
ho stanoviště. Velitel vydává 
pokyn k zásahu. Tým českých 
vojenských policistů v Iráku se 
dává do pohybu. Nocí se ne-
slyšně přesunuje k místu na-
rušení osm osob. Vzdálenost 
nějakých tři sta metrů překo-
návají za necelou minutu. Na 
místě ale již nikdo není. Pouze 
kus plotu chránícího základ-
nu je rozstřižený. Pachatelé se 
zřejmě lekli, svého počínání 
zanechali a utekli. 

Český kontingent kromě výcviku 
iráckých policistů plní řadu dalších 
úkolů ve prospěch mnohonárodní 
divize Jihovýchod
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a s pomocí tlumočníků začít v arabštině vyu-
čovat. Česká flexibilita, přizpůsobivost a schop-
nost improvizace, dobře známá z misí na 
Balkáně, tehdy poprvé překvapila celou řadu pří-
slušníků cizích vojenských a policejních jednotek 
i zde v Iráku. 

Krátce potom, co se Češi zapojili do výuky, 
však přišli ještě s nabídkou širšího policejního 
vzdělání. Úmyslem velitele přitom tehdy bylo za-
měřit se nejen na kvantitu, ale i na kvalitu výuky. 
Nosnou myšlenkou celého projektu bylo vycvičit 
schopné instruktory, kteří budou své znalosti dále 
předávat. Češi proto na základně Shaiba vybudo-
vali samostatné výcvikové centrum. V mobilních 
buňkách zde vznikly učebny, cvičiště dopravní 
služby, cvičiště pro nácvik policejních technik 
a samozřejmě střelnice. Na místě, kde ještě před 
rokem byla bez nadsázky jen hlína, se nyní tyčí 
nad výcvikovým centrem česká vlajka. 

Zhruba třicet procent příslušníků současného 
pátého kontingentu působilo již v prvním kon-
tingentu. Tito lidé se vrátili na základnu, kterou 
před rokem začínali budovat. Již od prvních dnů 
bylo proto vidět, že se pátý kontingent ujal přebí-
rání operačního úkolu velmi dynamicky. Pravidlo, 
že osobní a místní znalost je hlavní zbraní poli-
cisty, se projevuje i zde. V praxi to znamená, že 
tito zkušení policisté vědí například, kde a jak se  
tankují pohonné hmoty, kde se objednává strava, 
případně na která místa je třeba dát si obzvlášť 
pozor. Ulehčilo to první dny pobytu v misi. 

Skupina 

speciálních operací

Mezi úkoly kontingentu Vojenské policie 
spadá i policejní zabezpečení  mnohonárodní di-
vize Jihovýchod (MNDSE). Tento úkol se vztahuje 
také na doprovody důležitých osob, tzv. V.I.P. Do 
sestavy kontingentu Vojenské policie byly proto 

začleněny i dvě čety jednotky speciálních ope-
rací (SOG). Tuto jednotku tvoří zvlášť dobře 
vycvičení vojenští policisté, kteří mají mimo 
jiné zkušenosti ze zásahů proti nebezpečným 
pachatelům ve speciálních jednotkách Policie 
České republiky. Disponují zbraňovou vý-
bavou kompatibilní se standardem jednotek 
NATO.  Používají útočné pušky M4, standardní 
záložní zbraní příslušníka SOG je pistole 
Glock 17. Zbraně i příslušníci SOG jsou vyba-
veni přístroji tak, aby bylo možné je používat 
i v noci. Většina příslušníků SOG je schopna 
plně komunikovat v angličtině. Obě čety jsou 
navíc vybaveny speciálně upravenými terén-
ními vozidly typu Toyota, které byly zakou-
peny z prostředků americké vlády. Vozidla jsou 
pancéřována, vybavena stropními příklopy, ve 
kterých jsou instalovány těžké kulomety. Tyto 
automobily se využívají i v případě doprovodu 
britských V.I.P. osob. Jak říká velitel jedné ze 
skupin SOG, nasazení v Iráku je možno chápat 
jako velkou příležitost k získání zkušeností 
v oblasti doprovodů osob. Během prvního 
měsíce najezdila skupina speciálních ope-
rací  přes 12 500 km převážně po jižním Iráku. 
Přesunovala se s pomocí satelitní navigace, na-
vigátoři používali souřadnicový systém kompa-
tibilní s armádami NATO. Vše navíc probíhalo 
v náročném pouštním terénu. Klimatické a te-
rénní podmínky byly tak obtížné, že se velmi 
často musely měnit pneumatiky, a to i za pře-
sunu s chráněnou osobou. Komunikovalo se 
přitom výhradně v angličtině. 

Také pro příslušníky policejních čet je pobyt 
v Iráku neocenitelnou zkušeností. Pro mnoho 
vojenských útvarů je nasazení v misi vlastně 
prověrkou toho, na co se doma dlouhodobě 
připravovaly. Charakter služby u Vojenské po-
licie je trochu odlišný v tom, že policisté i doma 
ve vlasti nejen cvičí, ale také provádějí zákroky 
naostro, v přímém výkonu. Zde v Iráku však 

policisté mají možnost získat trochu odlišnou 
a hlavně mnohem intenzivnější praxi. Opět se 
přitom uplatnil princip, podle kterého policisté 
se zkušenostmi z Iráku předávají poznatky svým 
méně ostříleným kolegům. 

V pátek je neděle

Kromě vysokého pracovního vytížení si po-
licisté dokážou najít chvilku i na odpočinek. 
Volným dnem je v Iráku pouze pátek. Sobota 
a neděle jsou pracovními dny. Jako Evropané se 
musíme umět přizpůsobit muslimskému světu, 
zdejším zvykům, a tedy i muslimskému kalen-
dáři. Sportovní dny se proto organizují výhrad-
ně v pátek. Oblíbené jsou volejbalové turnaje. 
Česká základna je vybavena hřištěm, které zde 
vybudoval již první kontingent. Turnaje jsou při-
tom mezinárodní, účastní se jich družstva ostat-
ních spojeneckých armád. Další formou tělesné 
přípravy jsou tréninkové pochody v plné výstroji. 
Ty byly zařazeny do výcviku proto, aby připravily 
naše policisty na mezinárodní soutěžní přesun, 
který organizuje dánský kontingent. Uspořádat 
pochod známý jako DANCON MARCH (DANISH 
CONTINGENT MARCH) je tradiční každoroční 
povinností každého dánského kontingentu  kte-
rý slouží v zahraničí. Letos byl termín pochodu 
již v lednu a Českou republiku při něm repre-
zentovalo zhruba třicet policistů. Pochodovalo 
se v přilbě, s neprůstřelnou vestou a se zbraní. 
Mezi prvními v cíli byl právě jeden z příslušníků 
české Vojenské policie. Další zajímavostí je, že 
jeden z našich vojáků se zúčastnil pochodu již 
před několika lety v Kosovu. Bude tak na své 
uniformě nosit dvě velmi podobné stužky. Za 
účast byli totiž všichni vojáci odměněni dánskou 
pamětní medailí.   

V současné době prožívají čeští vojenští 
policisté pocity spojené s prodloužením mise, 
které bylo schváleno poslanci Parlamentu České 
republiky v prosinci loňského roku. Pátý kontin-
gent tedy zřejmě zůstane v Iráku o měsíc déle. 
Pro policisty to znamená, že své blízké uvidí 
o něco později, než původně plánovali. Všem je 
ale jasné, že jsou vojáci, a tudíž musejí splnit 
rozkaz.
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