Skutečný morální stav ČSLA po 17. Listopadu 1989
TV PRIMA dne 14.11. a 18.11. 2018 v 12:30 hod.
Skutečná pravda po 30 letech mlčení a nekonání spravedlnos . Bývalý velitel Západního
vojenského okruhu Tábor, armádní generál Mojmír Zachariáš vypráví o skutečnostech
a postojích vojenské junty, velení ČSLA a plánech armádních jestřábů.

Generál Mojmír ZACHARIÁŠ
velitel Západního vojenského okruhu
(rozhodující osobnost 1989)

Co se odehrávalo v nejvyšším velení československé lidové armády po masakru studentů 17. Listopadu 1989 na Národní třídě? Unikátní výpověď,
která by vlastně měla být součás trestního spisu, zločinů této komunis cké junty v armádě. Cituji: Z nejrůznějších stran na mne vyvíjeli nátlak,
aby vojska Západního vojenského okruhu událostem jen nepřihlížela, ale vystoupila na obranu režimu. Šlo o nejrůznější lidi, apely a výzvy.
Dokonce jeden z mých zástupců, generál Pokorný, mne vyzval, aby se pro demonstracím zasáhlo. Odpověděl jsem mu, že nespus m občanskou
válku, zvláště proto, že jde o nezvratné společenské změny (v celé východní Evropě). Z Prahy byl ke mně vyslán jako emisar příslušník vojenské
kontrarozvědky podplukovník Milan Václavík (syn ministra obrany generála Václavíka). Řekl: "Je nutné něco dělat, vyjet na Prahu, kde je situace
kri cká a ministerstvo obrany je ze všech stran obklíčeno. Stát (ministr) se cí ohrožen a jen já mu mohu pomoci. Řekl mi, že já mám dost
prostředků a podřízených vojsk k zásahu. Mysleli si, že zavelím a pojedeme na Prahu. Šlo o pokus nějaké junty na ministerstvu či generálním
štábu. V Praze se něco kulo a oni mě zkoušeli, co by jim vyšlo. Šlo o skálopevné komunisty, kterých bylo okolo ministra Václavíka dostatek.
Sám jsem nebyl nikdy součás „centra“ .Byli velmi opatrní. Nikdo se k těmto věcem ani dnes nepřizná."
O tom, že se něco organizovalo svědčí vystoupení velitele tankové divize Zdeňka Zbytka na sjezdu zemědělců v Praze. Tlumočil šokovaným
účastníkům „ pozdravy bojových dění“ ČSLA. Toto musel přeci organizovat někdo z ministerstva či hlavní poli cké strany se na tomto sjezdu nikdo
neukázal. Účast jsem odmítl, ale ambiciozní Zbytek se nechal přemluvit a přednesl bojovou zdravici.

Generál Milán VÁCLAVÍK
ministr obrany v roce 1989

Po 17. Listopadu 1989 vyvstala závažná otázka pro další demokra cký vývoj. Může armáda zvrá t sametovou revoluci? Co by se stalo, kdyby
češ vojáci začali střílet do lidí? Udělali by to vůbec?
Michael Kocáb v průběhu rozhovoru složil generálu Zachariášovi poklonu za jeho postoje a stejně ocenil i sovětské vojáky, kteří nezasáhli pro
demonstrantům. Je nutné ocenit prohlášení generála Zachariáše, že odmítl zasáhnout pro občanům pomocí armády a jak přiznal pan Kocáb
cituji: armáda mohla demonstrující jednoduše rozdr t. Z toho měl Václav Havel a další disiden velké obavy.
Stála zde otázka. Jsou tady sta síce nespokojených lidí a armáda má pro nim zasáhnout? Generál Zachariáš rozhodl, že armáda nezasáhne.
Tento výrok byl pro vrcholné představitele jednoznačný signál a podezření, že táhne s demonstranty za jeden provaz a je pro ně kolaborant.
Generál také přiznal, že armáda a vedení KSČ nemělo dost informací a oni se ptali nás, co se vlastně děje v KSČ, vedení kolem Miloše Jakeše
bylo naprosto zmatené.

Generál Miroslav VACEK
náčelník generálního štábu ČSLA
od roku 1990 ministr obrany

Generál Zachariáš prozradil, že komunisté v armádě ještě kalkulovali s m, že udrží komunis cký aparát u moci. Tyto úvahy se podle Zachariáše
v armádě odehrávaly v době, kdy už byl oﬁciálně zrušen ústavní článek o vedoucí úloze KSČ, takže by se armáda fak cky zachovala pro ústavně.
Tyto akce organizoval někdo v Praze z okolí ministra Václavíka, okolo náčelníka generálního štábu Vacka, náčelník hlavní poli cké správy Klícha
či zástupce ministra Rusov? Protože by jednali pro zákonně proto jim říkám junta, řekl Zachariáš.
Skutečnos je, že pokud by vojáci dostali rozkaz přímo z Prahy, vyjeli by. Vojáci z Benešova by zřejmě jeli na Prahu, na jejímž okraji by vyčkávali
další rozkazy. Vše bylo dávno secvičené a do detailu připravené. Historik Prokop Tomek je zase názoru, že armáda by nakonec plně nezasáhla
mimo jiné proto, že plukům a divizím již velela mladá generace a ta by do toho nešla.
Tvrdit, že armáda byla v rozkladu je nesmysl tvrdí Zachariáš. Odpor pro případné akci projevili absolven vojenských kateder vysokých škol
v Liberci, kteří požadovali rozpus t armádu a Československo se stalo neutrálním. Dále řidiči obrněných transportérů v Karlových Varek
prohlásili, že, dojde li k rozkazu k výjezdu, nikam nepojedou. Pouze tyto dva případy „neposlušnos “ se projevily jako minimální u všech
útvarů Čech a Moravy. Generál Zachariáš tvrdí, že většina útvarů by vyjela, protože byly desítky let tvrdě trénováni k absolutní poslušnos .
Vojáci byli zvyklí slepě poslouchat a většině vojáků v základní službě bylo tehdy úplně jedno co se za zdmi kasáren děje. K železné disciplíně byli
vycepováni i vojáci z povolání.

Generál Jaroslav KLÍCHA
náčelník hlavní poli cké správy ČSLA

Pokud by rozkaz z Prahy přišel, pak by bylo velice ob žné tento armádní stroj zastavit. Jednalo se o můj osobní risk a dovolil jsem si to říci
i ministru Václavíkovi, že pokud budu velet Západnímu vojenskému okruhu, pro demonstrantům s vojáky nezasáhnu.
Michael Kocáb vyprávěl, jak se Václav Klaus držel při jednání s generálem Zachariášem zpátky a během 2 hodin nepromluvil. Pozdější ministr
obrany generál Vacek obvinil generála Zachariáše, že se spolčil s Kocábem a Občanským fórem. V podstatě jej označil za zrádce, jako některé
důstojníky na poradě generálního štábu, kteří neprojevili dostatečnou ochotu „zasahovat“.Ale to už dě ve školách říkali „Paní učitelko, nám
už nemusíte lhát.“
Závěr, zhodnocení stavu armády. Vyšetřovací komise parlamentu ČR pro objasněné okolnos s akcemi Norbert, Vlna, zásah z roku 1996 konstatovala: Rozhodnu velitele západního vojenského okruhu generála Mojmíra Zachariáše a to opakovaně, že jeho jednotky pro demonstrantům
nezasáhnou, byl pravděpodobně zlomový okamžik, který měl rozhodující vliv na další vývoj poli ckého dění ve státě.

Generál Karel RUSOV
zástupce ministra obrany ČSLA

Panu generálu Mojmíru Zachariášovi patří minimálně velké poděkování za to, že svým odpovědným postojem zabránil ztrátám na životech našich
občanů a možná i občanské válce.

ČSLA po 17. listopadu 1989
a její skutečný morální stav

