
První a pak dlouho nic 
Historie misi OSN bývalé Československé lidové armády je do 
roku 1989 je velice skromná 
 
     Přestože historie učasti československých a českých pozorovatelů v 
misích OSN po roce 1989 je velice bohatá a pestrá, něco podobného se 
rozhodně nedá řici o čtyřech desetiletich bývalé Československe lidové 
armády.  
     Prvni misí OSN, na které se podileli naši vojáci,byla účast v Dozorči 
komisi neutrálnich statů na Korejském poloostrově. Jednalo se o 
první misi tohoto charakteru v historii vůbec. Jejím úkolem bylo dohliíet 
na dodržování dohody o přiměří na 38. rovnoběžce po skončení korejské 
války.                                                                                                                               
Prvním vedoucím naši delegace se stal dosavadní velitel1. armádního 
sboru v Bánské Bystrici generál František Bureš.  
Účast Československa v této misi trvala dlouhych čtyřicet let.                                       
Naše zastoupení na Korejském poloostrově bylo poměrně početné. 
Kromě příslušníků Dozorči komise neutralnich statů se jednalo o 
repatriačni komisi a polni nemocnici. Jen repatriačni komise měla 48 
členů. Polni nemocnici v Čon-džinu pak představovalo 36 lidi.                                      
Celkově vyslalo Československo na Korejsky poloostrov vice než 
300 vojáků a diplomatů. Menši čast jich byla přepravena letecky, 
zbytek vyjel ve čtyřech železničnich transportech 22. července 1953 z 
Prahy a přes Moskvu, Krasnojarsk a Mukden dorazil 13. srpna do 
korejského Kesongu. Odtud se již po vlastní ose přepravil do stanového 
tábora v Panmundžonu. Až později, v listopadu,byly poblíž tohoto města 
vybudovány dřevěné domy, do kterých mise přesídlila. V nich působila 
do roku 1963, kdy se společně s polskou delegaci přestěhovala do nově 
vybudovaných objektů v typicky korejskem stylu.                                                           
Úkolem Dozorči komise neutralnich statů bylo dohližet a kontrolovat 
pohyb vojenského personálu a materiálu mimo demilitarizovanou zónu a 
zároveň také vyšetřovat připadné porušení dohody. Výsledky kontroly 
pak měla hlásit Vojenské komisi pro příměři. Za tímto účelem došlo ke 
zřízení inspekčnich týmů, které začaly pracovat na letištích, v přístavech 
a důležitých železničních a silničních uzlech jak na sever, tak i na jih od 
38. rovnoběžky.                                                         
Samotná demilitarizovaná zóna na 38. rovnoběžce byla čtyři kilometry 
široká Na tomto území existovaly pouze dva vycházkové okruhy. 
Pohybovat se mimo vyznačené cesty nebylo zrovna bezpečné. Všude 
kolem byly pozůstatky minovych polí. 



     Ve srovnaní s pozdějšími pozorovatelskym misemi se jednalo o 
poměrně dobře vyzbrojeny kontingent. Kontingent musel být naprosto 
soběstačný. A tak jeho součastí byly i takové profese, jako je kuchař, 
pekař, prádelnik a holič.                                                                                                  
Zajimavostí je, že na této misi se podíleli i vojáci zakladní služby. 
Jednalo se o nastupní ročnik 1950, který ukončil službu v říjnu 1952. Tito 
vojácii byli povoláni na vojenské cvičení již v dubnu 1953 a do civilu 
odešli koncem června 1954. Početní stav československého zastoupení 
v korejské misi se velice rychle snižoval. Důvodem bylo nejen zrušení 
inspekčních tymů, repatriačni komise a ukončeni činnosti nemocnice, ale 
i skutečnost, že udržovaní tak velkeho kontingentu na Korejském 
poloostrově bylo finančně velice naročné. Již pouhý rok po zahájeni mise 
se český kontingent snížil na 110 vojáků, v roce 1955 pak na 41 a o dva 
roky později dokonce na 12 vojaků.                                                                                
V letech 1959 až 1993 se početní stav československé delegace 
stabilizoval na pěti až osmi členech. 
      Celkově se tak v teto misi za čtyřicet let vystříídalo přibližně šest set 
vojaků. Skončila až po rozděleni Československa v důsledku 
neprodlouženi mandátu severokorejskou stranou 10. dubna 1993.           
Této mise se také zúčastnil pplk.v.v. Ing Miroslav Košek člen SVV ČR, 
liberecká organizace. 
 
      Po celou dobu existence Československé lidové armády až do 
roku 1989 se její přislušnici nezapojili do žádné jiné mise. 
     Na lepši časy, pokud se týké účasti československých vojáků v 
misích OSN, se začalo blýskat několik měsiců před listopadem v roce 
1989.  
 
     V březnu 1989 odletá dvacet československych pozorovatelů do 
Namibie do mise UNTAG (UNITED NATIONS TRANSITION 
ASSISTANCE GROUP). Vyzbrojeni pouze osobními zbraněmi dohlíželi 
na stahováni jihoafrických vojsk ze severu země do Jihoafrické reoubliky 
a na připravu prvních svobodných voleb. 
      Většinu namibijského území obsadili v roce 1884 Němci, kteří byli 
vytlačeni v roce 1915 vojsky Jihoafrické unie. Po druhé světové válce 
právě Jihoafrická unie neuznala přechod pravomocí na OSN a územi 
nezákonně anektovala jako svou pátou provincii. Od roku 1966 vedla 
organizace Swapo ozbrojeny boj za osvobozeni země. Ukončení teto 
mise bylo spojeno pravě s vyhlášením nezávislosti Namibie. 
      Českoslovenšti vojaci stravili v této jihoafrické zemi dvanáct měsiců. 
Do Československa se vraceli až na jaře roku 1990 po vyhlašeni 
nezavislosti Namibie a ustanovením prvni samostatné vlády stranou 
Swapo.  



     Prakticky paralelně na přelomu let 1989 a 1990 se sedm 
československych důstojniků podilelo na misi UNAVEM I  (UNITED 
NATIONS ANGOLA VERIFICATION MISSION) v Angole. 
Jejich mandatem bylo ověřovani odsunu kubanskych jednotek z jižni 
Angoly. Tento úkol skončil v polovině roku 1991.  
 
     Na UNAVEM volně navazala mise UNAVEM II, ktere se účastnilo 
nejdřive šestnact, později dvacet našich vojaků. Jejich úkolem bylo 
monitorovaní zbrani a povstaleckých vojaků UNITA stahujiciíh se do 
mírovych posadek a jejich demobilizaci. Také v Angole se jednalo o 
celkovou stabilizaci situace a připravu voleb.  
 
      Tato mise byla k 1. lednu 1993 předána nově vzniklé Slovenské 
republice. 

 


