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Psycholog DANIEL ŠTROBL (44) léta pracoval pro českou 
armádu, nějaký čas strávil s vojáky na zahraničních misích 

včetně Afghánistánu. Právě nyní dokončuje práci o vní,mání 
smrti a zabíjení ve válce. Vrozhovoru pro TÉMA poodkryl, 
co se asi odehrává vojákům v hlavě po smrti jejich kolegů 

v Afghánistánu. Psycholog ale popsal i důvody, proč se prestiž 
naší armády v očích veřejnosti zvyšuje, i to, jak čeští vojáci 

v Afghánistánu nahlížejí na místní obyvatele. 



• Zaujala mě rozdílná reakce vojáků na 
smrt kamarádů a kolegů v Afghánistánu. 
Zatímco při prvním improvizovaném obřa
du na základně v Bagrámu nedaleko Kábu
lu jim tečou na fotkách slzy, při příletu vo
jenského speciálu do Prahy byly spíše vidět 
zaťaté pěsti za zády. Čím to je? 
Z psychologického hlediska je to jenom jiný 
druh truchlení a jde o naprosto přirozený 
jev. Samozřejmě na chování mohla mít vliv 
i masivní přítomnost médií, ale znovu po
dotýkám, že to vůbe.c neznamená, že by ka
marádi padlých v Praze truchlení prožívali 
jakkoli méně. Vůbec nepochybuji, že někte
ří z nich v soukromí brečeli jako malí kluci. 
Z výzkumů, které jsme v Afghánistánu opa
kovaně dělali, je zřejmé, že vojáci vníma
jí sami sebe jako lidi, kteří by měli zvládat 
krizové situace racionálně, rozumně. Ono 
to ale v reálu občas prostě nejde, a když na to 
člověk narazí, tak se může stát, že si s emo
cemi neví rady. A upřímně - v Česku je zlost 
prostě společensky více přijatelná než lítost. 
• Jakto myslíte? 
Zřejmě je to dáno i výchovou a kulturou, 

. "" z jaké pocházíme. Je to věc, kterou my 
'S Češi o sobě asi nechceme příliš slyšet, ale 
~ jsme velmi zdrženlivý národ v projevování 
~ emocí, oproti třeba Američanům nebo ro
] mánským národům. V tomhle se blížíme 
~ spíše třeba Skandinávcům. Stačí se u nás 
.5 podívat na rozdíl u pohřbu Romů a pohřbu 
~ nás, gadžů. Romové se nebojí plakat, kvílet 
« 
::;; a prožívat ten smutek navenek. My tolik ne, 
j ale ta lítost v nás samozřejmě je a může se 
:g manifestovat klidně právě v podobě hněvu . 
~ Jinými slovy ten Čech i Američan prožívají 
~ totéž. Truchlí. 

Daniel Štrobl vystudoval 

psychosociální vědy 


na Husitské teologické 

fakultě UK a psychologii 

v Olomouci. Pro armádní 
Centrum pro výzkum 
stresu dělal výzkum mezi 
českými voJákyv misích 
vAfghánistánu, Iráku 
a Kosovu. Nyní pracuje 
jako soukromý psycholog 
a psychoterapeut. 

• Takže v české armádě platí, že chlapi 
nepláčou? 

Ten vztek se někomu může jevit mužnější, 
chlapáčtější, ale vůbec nejde o to, že by se 
ti kluci rozhodli takl1le chovat. Je to pouze 
jiná podoba truchlení. 

"v projevování 
, .

emocI Jsme 
zdrženlivý národ." 
• Vím, že je to hypotetická otázka, ale do
vedete si představit, co se odehrává v hla
vách vojáků, kteří se po takové události vra
cejí opět do pravidelné patroly? 

T Tisíce lidí se 8. srpna přišly rozloučit spadlými českými vojáky, zapálit svíčku a poklonit 
sejim. 

(~ Čes l < a televí ze 

Po takové traumatické události je vždy nej
lepší vrátit se relativně rychle k zaběhané ru
tině . Nikoli ve smyslu, že se nic nestalo, ale 
ve smyslu: "My to zvládneme a jedeme dál. 
Jsme profesionálové, nenecháme se tím zlo
mit a splníme to, proč jsme tady." Podle mě 

, to nyní znamená, že někteří vojáci v Bagrá
mu se o to více upnuli k plnění běžných kaž
dodenních operativních úkolů. Druhou ro
vinou je vztah k místním. Řeknu to možná 
natvrdo, ale na rozdíl od í'ady protiislám
ských křiklounů u nás doma, kteří tady 
hulákají nějaká moudra ohledně muslimů, 
čeští vojáci vědí, co jsou tihle lidé zač a co od 
nich čekat. V dobrém i ve špatném. 
• Můžete být konkrétnější? 
Prostě znají místní populaci a co je důleži
té, nedělají si o ní iluze. Je pravda, že řada 
českých vojáků více či méně sympatizuje 
s protimuslimskými hnutími či stranami. 
Na rozdíl od politiků z těchto stran ale mají 
zkušenosti a vědí, proč jsou některé tamní 
věci prostě nekompatibilní s naší kulturou. 
Chci tím říct, že tahle událost příliš pohled 
našich vojáků v Afghánistánu na místní 
populaci nezmění, protože ten vždycky byl 
spíše opatrný a skeptický, ale v rovině cho
vání našich vojáků i naprosto profesionál
ní. To mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. 
Nejsou k té místní populaci nějak hrubí ani 
otevřeně nepřátelští. Jen si o ní nedělají ilu
ze. Mimochodem většina českých vojáků 
vám řekne, že jsou tam hlavně proto, aby 
u nás nebouchali autobusy s dětmi jako ně
kde jinde. 



• V internetové bublině sociálních sítí za
znívaly i názory, že trojice padlých nejsou 
žádní hrdinové, ale vlastně žoldáci. Nebylo 
vám ztoho smutno? 
Nepřeceňuji to, je to v každé zemi na svě
tě. Zaujalo mě na tom ale úplně něco jiného. 
Hodně těchto kritiků jsou současně velmi 
protiimigrační a protimuslimsky naladě
ní lidé. A tady vidím obrovskou nesoudrž
nost jejich postojů. Naše armáda proti fun
damentalistickému islámu reálně bojuje 
a místo, aby tihle lidé vojákům tleskali, že 
dělají tu práci za ně - navíc tam a nikoli tady 
-, tak je odsuzují. Tato skupina lidí ale nevy
povídá o společnosti jako takové. Vypovídá 
především sama o sobě. Jde často o lidi s ně
jakým veUcým vnitřním trápením, s velký
mi komplexy. Těžko bude takhle reagovat 
člověk, který je v životě spokojený, úspěšný 
a raduje se ze svých dětí. 
• Když jste mluvil o některých křiklou
nech, kteří odsuzovali českévojáky jako žol
dáky, není to také tím, že jim vadí, že bojují 
vAfghánistánu po boku Američanů? 
Pro určitou část z nich určitě ano. Kdyby 
bojovali na straně Rusů v Sýrii, tak by to 
bylo zřejmě v pořádku. Pak by snad byli 
spokojeni. 
• Na druhou stranu spousta lidí přišla 
uctít památku trojice zavražděných vojáků 
i na jejich cestě Prahou avyjádřit úctu. VAf
ghánistánu zemřelo od roku 2008 již 13 čes
kých vojáků, ale taková vlna emocí asouná
ležitosti tady ještě nebyla. Je důvodem jen 
strach zmigrační krize aterorismu? 

Za těch bezmála dvacet let, co se u armá
dy pohybuji, sleduji krůček po krůčku, jak 
se postupně zvedá její prestiž. U řady lidí 
vzniká něco zajímavého. Dříve vnímali, že 
armáda bojuje kdesi v zahraničí, nyní to ale 
cítí tak, že MY Češi někde bojujeme. Je to 
o patriotismu, o tom vzít armádu jako sou
část sebe sama, jako součást společnosti. 
Vidím, že se to tedy zlepšuje, i když pořád 
v tomhle nejsme na úrovni zemí, jako jsou 
třeba Británie, Francie, USA. V něčem mi 
to připomíná Německo a jeho vyrovnává

"Na rozdíl od 
křiklounů tady 
doma vojáci vědí, 
co jsou ti lidé zač." 
ní se s minulostí. Ve 20. století naše ar má
da jakoby opakovaně selhala a dost lidí si 
s tím stále neví rady. I když selhala ... Byla 
v tom ve skutečnosti nevinně. Rozhodnutí 
dělali politici, kteří ji opakovaně svými roz
hodnutími vykastrovali. Proto vlastně jako
by nevíme, zda ji máme ctít, a pokud ano, 
za co vlastně. Nemáme za sebou tak slav

ná vítězství, která mají Britové, Francouzi, 
Američani. A když, tak povětšinou v cizích 
uniformách . 
• Ale jsou i jiné příklady. Třeba v srpnu 
1968 elitní výsadkáři vHolešově na Zlínsku 
odmítli kasárna okupant~m vydat. To stojí 
za zmínku, ne? 
Existuje naštěstí pořád dostatek pamětní
ků, aby tyhle věci mohli popsat. Mimocho
dem srpen 1968 je dobrý příklad v tom, že 
už zhruba od května 1968 se chtěla armá
da více emancipovat od Varšavské smlouvy, 
což byl mimochodem velký spouštěč pro 
následnou invazi. Jak srpen 1968, tak třeba 
Mnichov 1938 mohou být traumata, ale po
kud nežijete v diktatuře, tak armáda prostě 
musí poslouchat politiky. A ona je poslech
la a asi je to dobře, protože by došlo k straš
nému krveprolití. Přesto je pro někoho pro
blém, jak tu věc uchopit. 
• Přesto říkáte, že se vztah Čechů karmá

dě zlepšuje, což ostatně potvrzují i průzku


my veřejného mínění... 

Když v září 2011 zahynula při pádu leta

dia v ruské Jaroslavli trojice českých ho

kejistů (Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef 

Vašíček, pozn. red.), určitě stálo za to jim 

vzdát hold. Ve stejném roce ale v afghánské 

provincii Vardak zahynuli dva naši vojáci 


T Česko má na zahraničních misích 800 vojáků, ztoho 250 vAfg.hánistánu. Na snímku 
je výcvik českých vojáků chystajících se právě do Afghánistánu. Cesko by mělo ještě letos 
vyslat do Iráku, Afghánistánu a Mali až o275 vojáků víc, než je tam dosud. 
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a přišlo mi nespravedlivé, že se jim takové
ho ohlasu a poct nedostávalo. Tentokrát to 
ale bylo jiné. Minimálně z hlediska ohlasů 
lidí. I moje desetiletá dcera se mě při siré
nách ptala, zda jde zase o zkoušku jako kaž
dý měsíc, a když zjistila, že nikoli, odložila 
u oběda příbor, aby mrtvé vojáky minutou 
ticha sama uctila. 

Může podobná vlna patriotismu nad 
smrtí tři vojáků přivést do armády nové 
mladé lidi? 
Nemyslím si, že by to mělo významný vliv. 
K prudkému nárůstu zájemců o vojenskou 
službu dochází zpravidla tehdy, je-li napa
dena země na svém území. To se stalo na
příklad v USA po ll. září 2001. Od kolegů, 
co pracují v našich rekrutačních centrech, 
vím, že o vstup do armády je poměrně stálý 

"" vysoký zájem. Problém je jiný. Mladí kluci 
.c. mají nadváhu, nejsou fyzícky zdatní a psy
~ " 

~ chicky odolní. Je jim plus mínus dvacet let 
~ a nejsou schopni zvládnout požadované vý
~ kony. Hrubá statistika říká, že z deseti lidí se 
ť mohou vzít asi dva, protože čtyři neprojdou 
~ psychotestya další čtyři těmi fyzickými. 
~ • Máte za sebou roky praxe u armády, 
~ strávil jste hodně času na misích. Překva
~ pilo mě, že mnoho z vojáků má o nepříteli 
~ naprosto jasno a nepochybují třeba ozprá
:g vách o chemických zbraních v Sýrii, když 
~ tam Američané pošlou rakety. Nebo třeba " 
~ když se ukáže, že rakety zasáhly nemocni

ci. Je to nějaký zvláštní rys téhle profese? 
Nepochybovat? 
K tomu musím říct dvě věci. Když vez
mu například bojové operace v Afghánis
tánu: vojáci sice mají přístup na internet, 
kde si mohou něco přečíst, ale nejdůležitěj
ším zdrojem informací pro ně jsou zjištění 
zpravodajců. V novinách si zprávy přečtete 
přefiltrované přes politická hlediska, někdy 
i optikou přehnané korektnosti. Když Ame
ričané vybombardovali nemocnici, kde si 
Tálibán udělal základnu, tak z toho byl vel
ký mezinárodní hwnbuk. Lékaři bez hranic 
si stěžovali, ale český voják v Afghánistánu 

Ostatky tří mrtvých vojá kil 
ktefí zemřeli při útoku 181etého 

sebevražedného atentátníka 
dopravil do Prahy vládní speciá l. 

vi, že Američané opakov:aně tuto organizaci 
upozorňovali, že se tato budova stane cílem 
jejich útoku kvůli základně fundamentalis
tů. V momentě, kdy tam operuje Tálibán, 
tak to pro ně není nemocnice a zdravotnic
ký personál měl čas odejít. To, že tam pak 
nakonec byly civilní oběti, je smutná věc, 
ale český voják ví, jak to ve skutečnosti bylo. 
Nazírá situaci jinou optikou, než o ní píší 
sociálně korektní média. Prostě to vidí jinak 
než my tady v televizi. Navíc s úplně jinou 
intenzitou vnímáte realitu na obrazovce a ji
nak na místě, kde například deset kilometrů 
od vás pobili kompletní učitelský sbor, pro

...politici armádu" 
opakovaně 
vykastrovali." 
tože se ředitel rozhodl přijmout humanitár
ní pomoc. Bojím se, že televizní reportáž lidi 
vnímají spíše jako nějaký film . 
• Asi jak kdy. Podobné věci drsně popisuje 
vcelovečerním filmovém dokumentu VMo
sulu česká režisérka Jana Andertová, která 
strávila při dobývání bašty Islámského stá
tu řadu měsíců s iráckými elitními jednot
kami v první válečné linii. A popisuje, jak 
bojovníci Islámského státu často nahnali ci
vilisty do domu, ze kterého pak ostřelovali, 
aby po leteckém útoku vina za smrt civilistů 
ležela na vládních jednotkách. 
Je to prostě velice častá taktika. Úplně stej
ně funguje třeba palestinský Hamás v Gaze. 
Zásadně používají k odpalování střel a raket 
na Izrael nemocnice a školy. Pak mají Izrael
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ci buď svázané ruce, nebo čelí mezinárodní 
kritice, když si to nedají líbit. Všechny ty
hle věci ale naši vojáci vnímají a zároveň to 
zvyšuje despekt k jejich nepřátelům z těchto 
fundamentalistických hnutí. Oni by tohle 
nikdy neudělali a považují to za nap~osto 
zbabělé. 

Tak není to běžný konflikt, ale guerillová 
válka. Tam přece taková pravidla neexistu
jí, ne? ' 
To ano, ale nic to nezmění na vnímání ne
přítele a velkém despektu k němu. A ani po 
smrti jejich tří kolegů se výrazně nezrněni 
ani jejich vnímání místní populace. Může 
"ám to připadat až divné, ale vidíte tam tře
oa na cestě malého pasáčka, který na vás 
?řátelsky mává, a vojáci vám rovnou řek
:lOU: "Bacha na to. Pod zadkem může mít 
satelitní telefon a můžeme dostat zásah ří
zenou střelou." S tím vším počítají a nedě
:ají si iluze. 

Jaká je ta druhá věc vedoucí k nepochy
bování onepříteli? 

.~.by voják mohl plnit úkoly, nosit zbraň 
:: . vl připraven ji použít, musí prostě toho 
~~ ·.lhého člověka vnímat jako nepříte

.:: \' okamžiku, kdy by ho vnímal jen 

. .'.~~o "možná nepřítele", tak by se stalo, že 
~ .. zbrai1 použil pozdě a byl sám mrtvý. 
=' '':~Ie Je to popsané v románu Na západ

. '-"01 té klid od Ericha Marii Remarquea. 
: :':'7 \ jedné scéně skončí hlavní hrdina 

::: ~ ::: e -k~' voják) v díře po šrapnelu s fran
: " -zs:,,\'m nepřítelem, nezaváhá ani vteři

_ ~ z<ibi.ie ho (zachvátí jej pak ovšem po· 
. :' :.' a zmaru, když z dokladů zjistí, že 

. _ ,;c;: i'ítel byl typograf a měl manželku, 
,: -: . --.; .i. Je to kdo s koho. A jsme zpátky 

"Civilisté jako štíty? 
Zákeřnou taktiku 
používá i Hamás." 
v Afghánistánu. Český voják má každo
denní' zkušenost s fundamentalistickým 
islámem a v jeho - i mých představách - je 
tento druh společnosti naprosto nekom
patibilní s Evropou. V okamžiku, kdy by 
tato společnost říkala, že zůstane, kde je, 

A. VMorkoušich u Plzně, odkud pochází jeden z mrtvých vojáků Patrik Štěpánek (t25), vzniklo 
pietní místo v místní kapli. Během mise v Afghánistánu přišlo oživot už třináct leských 
vojáků. 

Smrt tří Čechů v afghánském 
Bagrámu doprovázely 
silné emoce. Na základně 

I 	 se snimi přišli rozloučit 
i spolubojovníci z řad 
spojenců. Mimochodem 
- útok sebevražedného 
atentátníka Tálibánu se 
v Afghánistánu odehrál 
jen týden poté, co se 
v katarském Dauhá 
setkaly delegace Tálibánu 
aamerického ministerstva 
zahraničí. Mluvily o mírové 
dohodě, která by zahrnovala 
uznání existence l'álibánu 
azároveň by ukončila jeho 
boj proti afghánské vládě. 

že bude vnímat i naše hodnoty, v pořád
ku. Když ale někteří z nich chtějí zavést své 
praktiky i u nás, tak pro našeho vojáka je 
to jasný nepřítel, který realně a hmatatel
ně ohrožuje jeho rodinu, jeho zemi, jeho 
způsob života. 
• Dlouhodobě se odborně zabýváte vní
máním smrti a zabíjení u vojáků. Nemají 
problémy se zaváháním třeba u prvního 
zabití? 
Právě 	 na tohle téma dodělávám rigo

práci a zpracovávám výzkumy, 
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jež jsem prováděl s mnoha vojáky různých 
armád. Naprostá většina z nich hovoří 
o tom, že to bylo automatické, intuitivní, 
spontánní. Že je to vlastně až překvapilo, 
jak nezaváhali a jak to bylo snadné. Jiná 
věc je se s tím následně vyrovnat. Nedáv
no jsem mluvil s jedním dnes už bývalým 
českým vojákem, který v Iráku zabil jako 
prvního člověka ženu. Při akci se jeho tým 
takticky rozmístil, on zahlédl jenom silue
tu zvedající kalašnikova, tak toho člověka 
zastřelil, a teprve potom zjistil, že to byla 
žena. Samozřejmě ho to trápilo, ale cítil, že 
se nedalo nic dělat. Taky tvrdil, že nevá
hal a fungoval zcela automaticky. Tak byl 
vycvičen. 

• Když jste mluvilo jasném nepříteli v po· 
době fundamentalistického islámu, jak vní· 
mají čeští vojáci napjatou situaci sRuskem? 
Pokud si vzpomínám, dělali jste s kolegy 
nějaký výzkum i na toto téma. 
V tomto případě je to trochu jiné. V sou
časném generálním štábu Aleše Opatyjistě 

vnímají Rusko jako bezpečnostní hrozbu. 
Existuje ale výzkum, o kterému už nyní 
mohu hovořit, protože jeho výsledky před 
časem unikly do médií. V roce 2015 jsme 
průřezově v rámci celého resortu obrany 
dělali šetření, z něhož vyplynulo, že 8 pro
cent lidí - což není úplně málo, bavíme se 
o stovkách lidí - má velmi neočekávané 

.,; názory. Nešlo jenom o velkou příchylnost 
~ k Rusku, ale byli mezi nimi i lidé s tako
'e
E 

vými názory, že například tělesné tresty 
~- žen jsou v pořádku. Zkrátka měli posto
~ je zcela nekompatibilní se společenským 
~ zřízením, v němž žijeme, s hodnotami, 
: na nichž stojíme a které má naše armáda 
~ bránit. Tehdy jsme tento výzkum předá-

Usáma bin 

Ládin, jeden 


ze zakladatelů 


islamistické 

organizace al· 


Káida a roky 

nejhledanější 


terorista světa, 


měl dlouho 

v Afghánistánu 


svoji hlavní 

základnu. Zničení 


Světového 


obchodního centra 
v New Yorku pomocí 

unesených letadel 
11. září 2001 


odstartovaly válku 

proti terorismu. 


Americká 

vojska ajejich 


spojenci jsou tak 

v Afghánistánu 

už téměř 17 let. 


I proto, že centrální 

vláda je slabá. 


"v takové chvíli je 
to kdo s koho. Žít, 
nebo být zabit." 
vali na generální štáb, a než se s tím začalo 
pracovat, tak to jistá osoba vynesla novi
nářům. Nedostali jsme kvůli tomu šanci 
výzkum pořádně interpretovat. Tehdy to 
celé na můj vkus nešťastně žehlil ministr 
obrany Martin Stropnický. Evidentně to 
ale nebyla náhoda ani omyl. Za ministry
ně Šlechtové se letos ukázalo, že jeden vy
soký důstojník vojenského zpravodajství 
píše na internet velmi proruské komen
táře, včetně schvalování okupace v srpnu 

Zatímco al·Káida a Tálibán mají své základny hlavně v Afghánistánu a Pákistánu, Islámský 
stát operoval zejména vSýrii a v Iráku. Zde začal v posledních měsících těžce prohrávat, atak 

se část jeho jednotek přesunula i do Afghánistánu. 

1968. Právě na tyto lidi a jejich možný po
čet náš výzkum upozorňoval. 
• Jaké je tedy resumé? 
Určitě se dá říct, že naprostá většina vojá
kú má o nepříteli jasno, vnímá, že máme 
nějaké spojenecké závazky. Ze strany Rus
ka je ale vedena velmi silná dezinformač
ní, hybridní válka a šíření některých názo
rů nahrává i současná společenská situace . 
Sympatizantú Ruska v naší armádě jistě ur
čité procento bude, ale to je úkol pro zpra
vodajce, aby tyhle lidi drželi dál od někte
rých informací. Možná že ke vztahu české 
armády k Rusku je důležité ještě slyšet ge
nerála Petra Pavla (v letech 2012-2015 náčel

ník Generálního štábu české armády, který 
pak v letech 2015-2018 působil jako předse
da vojenského výboru NATO, tedy v jedné 
z nejvyšších funkcí Severoatlantické aliance, 
pozn. red.). On sám vnímá jako větší rizi
ko migraci do Evropy. Já to čtu jako pohled 
vojáka, protože proti militantnímu islámu 
múže česká armáda něco v současné chví
li dělat; proti Rusku tomu tak v dané chvíli 
není. To je nyní výsostné pole tajných slu
žeb, politiků nebo třeba internetových fi
rem. Samozřejmě demonstrujeme v rámci 
NATO sílu v Polsku a v Pobaltí, aby Ruso
vé věděli, že toto území nedáme, ale tím to 
vlastně z vojenského hlediska 
končí. Možná je dobré říct, 

chválabohu. 

Josef Hympl 
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