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Pár vět úvodem

Text, který jsem napsal, není klasickou autobiografi í. Je příbě-
hem obyčejného kluka z průměrné rodiny, který se vypracoval 
a „prosloužil“ až do nejvyšších vojenských funkcí a po čtyřice-
ti letech služby odešel do zálohy jako generálporučík.

Stálo za tím dvacet let učení a studia na civilních a vojen-
ských školách, praxe na nejrůznějších funkcích v armádě a také 
hodně nepříjemností ve službě i v rodinném životě. Soukro-
mý život jsem až na výjimky do knihy nepojal. Nebyl jedno-
duchý, vydal by jistě na samostatnou knihu, ale já se chtěl 
především soustředit na život vojenský – koneckonců ten ta-
ké asi případného čtenáře bude nejvíce zajímat.

Dovolím si upozornit čtenáře, že text vychází jen z mých 
vzpomínek. Nepsal jsem si deník a nemám ani žádné doku-
menty z té doby. Jak se dnes přesvědčuji, paměť má své mezery 
a některé věci či jejich posloupnost se mi vybavují jen těžko. 
Setkal jsem se v průběhu výkonu svých funkcí v armádě se 
stovkami či tisíci nejrůznějších funkcionářů v armádě i v civi-
lu a rovněž si je všechny nepamatuji jménem. Omlouvám se 
za případné nesrovnalosti, ke kterým mohlo dojít.
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