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VÁLKA GAGŮ - 11.9. RALSKO
11. dubna pořádá airsoft klub SKWAT v bývalém vojenském
výcvikovém prostoru Ralsko druhý ročník AS akce Válka
gangů.
Recenzi vám přineseme v příštím čísle.
By Carlos
Foto: SKWAT

Dubnový vtip:
\"Maminko, můžu tu
mísu vylízat?\"
\"Ne, Pepíčku, jen
pěkně spláchni!\"

Uvnitř čísla:
Útočná puška SA-80
Str.2

Stalo se v AKD:
WINTER HELL
Str.3

WITER HELL- aneb první jarní „střílečka“
Tak jsme se konečně dočkali. Sníh slézá i z těch posledních
strání a v lesích a hájích čím dál častěji slýcháme štěkání airsoftových
pušek a karabin.
Recenze na str.3!

Britští vojáci se stahují z Iráku
Britští vojáci se v úterý začnou stahovat z Iráku, informuje server
Times Online.
Další informace na str.4!

VÍTE ŽE?

Britové v Iráku
končí!
v rubrice
Str.4

Aneb jak to vidí Wikipedie.
Slovník pojmů ze světa airsoftu a vojenství. V každém čísle, v
rubrice E-CIKLOPEDIE.

Jak sdělit hesla nebo
kódová označení?
ENCIKLOPEDIE
do

Válka v zálivu

Str.5

2. srpna 1990 – Irácké elitní jednotky vtrhly s obrovskou přesilou
do Kuvajtu. Po krátkém boji jej obsadily. OSN přijalo rezoluci,
která vyzývala Irák, aby se okamžitě stáhl.
Vše co nevíte o nedávném blízkovýchodním konfliktu na straně 5.

Členové AKD nakupují v
General Army.
www.army-shop.cz
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SA-80 Small Arms for the 80

th

SA 80 /L85 je moderní zbraňový systém zahrnující útočnou pušku a lehký kulomet systému
"bull pup", který byl přijat do výzbroje britské armády v polovině 80. let 20. století. Tento
systém se vyznačuje tím, že závěr a zásobník nábojů je umístěn za spoušťovým ústrojím, což
umožňuje snížit celkovou délku zbraně. Tyto nové útočné pušky nahradily v britské armádě
zastaralé samonabíjecí pušky L1 A1 a rovněž dosluhující samopaly L2 A3 Sterling.

Historie a verze
Původní experimentální modely pro náboj
ráže 4,85 x 49 mm nesly označení Mod. XL
64 (puška) a Mod. XL 65 E4 (kulomet). Po
zavedení standardního náboje 5,56 x 45 mm
NATO byly překonstruovány na tuto ráži.
Pak celá koncepce obdržela označení SA 80
(Small Arms for the 80th - malorážové
zbraně pro 80. léta) a tento komplet byl
zaveden do výzbroje britské armády roku
1985. Měl postupně nahradit tyto zbraně:
•
•
•
•

samonabíjecí pušku Mod. L1A1
samopal Sterling L2A3
lehký kulomet BREN Mod. L4A4 LMG
univerzální kulomety L7A1, L7A2

SA-80

Zbraň existuje ve dvou hlavních verzích. Jako útočná puška L85 E1 IW (IW-Individual
Weapon-osobní zbraň) nebo jako lehký kulomet L86 E1 LSW (LSW-Light Support Weaponlehká podpůrná zbraň).

Konstrukce
Zbraň pracuje na principu odběru prachových
plynů, které působí na píst ovládající
prostřednictvím tenké pístnice nosič závorníku.
Sterling L2A3
Celý závěrový mechanizmus, stejně jako
kladívkový bicí mechanizmus, část spoušťového
ústrojí a zásobníková šachta se zásobníkem jsou uloženy v dutině hlaviště pažby za pistolovou
rukojetí a lučíkem spouště. Botka pažby se nachází v prodloužení osy vývrtu hlavně, což
snižuje nadhození zbraně při výstřelu. Předpažbí zhotovené z plastu a vybavené velkými
chladicími otvory, stejně jako nadpažbí usnadňuje bezpečné držení zbraně druhou rukou.
Střelba jednotlivými ranami nebo dávkou. Přepínač režimu palby je umístěn na levé straně
zbraně nad spouští. Používané schránkové zásobníky přímého nebo segmentového tvaru mají
kapacitu na 20 nebo 30 nábojů. Je možno použít rovněž zásobníky pro útočnou pušku M16 z
duralu nebo nylonu. Útočná puška i lehký kulomet SA 80 jsou vybaveny standardně optickým
zaměřovačem SUSAT (Sight Unit, Small Arms, Trilux) se čtyřnásobným zvětšením. Lze
rovněž namontovat nosnou rukojeť s klasickými mechanickými mířidly. Možnost použití
zdroj: Wikipedie.org
nočního zaměřovače Rank Pullin SS 80.
By Carlos
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A JE TO TADY!
Tak jsme se konečně dočkali. Sníh slézá i z těch posledních strání a v lesích a hájích
čím dál častěji slýcháme štěkání airsoftových pušek a karabin.
Nejinak je tomu i v našem klubu. Po prvních nesmělých pokusech, kdy jsme zkoušeli jaké
nejnižší teploty naše zbraně snesou, jsme uspořádali
první jarní akci!
Říkám uspořádali, ale byl to náš „největší člen“ Ondra ve spolupráci s Marci , Koudym,
Suškou, Maxem a Redem. Říkám jarní, ale byla ještě zima.
Nic méně 7.3. 2009 se několik členů AKD utkalo s hosty z Bohemia Legion a z Desert
teamu. Akce se konala v lesích okolo Vonoklas a nesla název
WITER HELL.
Vyřádili jsme se náramně. Bouchačky až na menší nedostatky kropily jako o život, počasí v
normě, zkrátka prima.
Jediným problémem se ukázal být nedostatek taktu některých hostů, kteří si s pravidly přiliš
těžkou hlavu nedělali.
Celkově se ale jednalo o bezva první letošní
počin, dobrou prověrku zbraní před hlavní
sezónou a senza kropičku po bez tak dost dlouhé
zimě. Všem kdo se podíleli na její přípravě,
proto 3x DÍK a všem členům AKD mnoho
dobrých airsoft akcí v roce 2009!
By Carlos
Foto: archiv AKD

Foto: www.defenceimages.mod.uk
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Britští vojáci se stahují z Iráku
BASRA / 22:53, 30. 03. 2009
Britští vojáci se v úterý začnou stahovat z
Iráku, informuje server Times Online.
Poslední z nich by měl zemi v Perském
zálivu opustit během července.
Svou základnu v přístavním městě Basře
předají Britové již v úterý Američanům.
Američtí vojáci tam však budou pouze školit
policisty, nebudou hlídkovat na ulicích.
Britové měli v Iráku nejvíc vojáků po
Američanech. Jejich počet kolísal, před
dvěma lety dosáhl vrcholu, když v provincii
Basra bylo 46 000 Britů.
Británie v Iráku během šesti let ztratila 179
vojáků.
Britská okupace Basry však byla považována
za úspěšnější než americká
okupace Bagdádu. Britové, někdejší
kolonizátoři,mají bohaté zkušenosti se
správou cizích území, proto se nejspíš v
Iráku nedopustili tolika přehmatů jako Američané.
Nyní je Basra, kde působili také čeští vojenští
policisté, na irácké poměry bezpečným místem.

Britští vojáci (Ilustrační foto: Mediafaxfoto.cz)

Autor: Pavel Jégl zdroj: Mediafax.cz

NATO má 28 členů, přistoupila Albánie a Chorvatsko
Severoatlantická aliance má od středy 1.4.2009, 28 členů. Její řady rozšířily Chorvatsko s
Albánií. O jejich vstupu do aliance se rozhodlo už loni v dubnu na summitu NATO v
rumunské metropoli Bukurešti. Ve středu byl ve Washingtonu formálně dokončen
ratifikační proces předáním příslušných dokumentů.
Původně se očekávalo, že by do aliančních řad loni v dubnu na
summitu mohla být přizvána
i Makedonie. Té se však
nepodařil vyřešit spor s Řeckem o její jméno. Rozepře, z níž se
nepodařilo vymanit dodnes, spočívá v tom, že zatímco Atény
tvrdí, že označení Makedonie přísluší jen oblasti na severu
Řecka, tak balkánská země se ho ani kvůli vstupu do aliance
nehodlá vzdát.

ATO- (Severoatlantická aliance) byla založena 4. dubna 1949 podpisem tzv. Washingtonské
smlouvy, která zakotvila vznik bezpečnostní organizace západních demokracií jako odpověď
na poválečnou situaci v Evropě.
Česká republika je členem NATO od 11.3. 1999.

By Carlos zdroj: -ovinky.cz
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FOETICKÁ ABECEDA (AGLICKÁ)
Jak sdělit hesla nebo kódová označení například při radiové relaci, aniž by došlo k jejich
špatné interpretaci? Poslouží nám k tomu anglická fonetická abeceda. S její pomocí
nahradíme jednotlivá písmena slovy, která jsou svým zvukem nezaměnitelná.
A Alfa

B Bravo

C Charlie

D Delta

E Echo

F Foxtrot

G Golf

H Hotel

I India

J Juliet

K Kilo

L Lima

M Mike

 November

O Oscar

P Papa

Q Quebec

R Romeo

S Sierra

T Tango

U Uniform

V Victor

W Whisky

X X-Ray

Y Yankee

Z Zulu
Příklad: Vojenská jednotka má volací
znak Kilo 11. Foneticky bude znak znít
KILO jedna jedna, nebo v případě
nejasnosti Kilo India Lima Oscar jedna
jedna.
By Carlos
V příštím čísle Signalizace pomocí světlic

Foto: www.defenceimages.mod.uk

VÍTE ŽE?
Aneb jak to vidí Wikipedie.
HOP-UP – je gumička udělující kuličce vystřelené z airsoftové zbraně zpětnou rotaci, která
narovnává balistickou křivku a tím podstatně zvyšuje její dostřel.
By Carlos
Zdroj: WIKIPEDIE
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Válka v Zálivu
Napsal: Alexander Vejvara

Strany:
Velitelé:
Síla:
Ztráty:

OSN
N.Schwarzkopf
K. bin Sultan
883 863
358 zabito v akci
776 zraněných
30 zajatců

Irák
Saddám Husajn
360 000
cca 20 000 až 200 000
63 00

Schéma operace Pouštní bouře

Příčiny konfliktu:
Irák dlužil 15 miliard dolarů Kuvajtu a 15 miliard Súdánské Arábii, další půjčky byly Iráku
zamítnuty. Husajn začal otevřeně provokovat Kuvajt , že Iráku náleží ušlý zisk ve výši 22,4
miliard dolarů z ukradené ropy těžené Kuvajtem metodou šikmých vrtů u ropného pole
Rumaila, které leží na hranici obou států, že Kuvajt je historicky 19. provincií Iráku apod.
Průběh války:
•

•

2. srpna 1990 – Irácké elitní jednotky vtrhly s obrovskou přesilou do Kuvajtu. Po
krátkém boji jej obsadily. OSN přijalo rezoluci, která vyzývala Irák, aby se okamžitě
stáhl.
3. srpna – Jordánský král Husajn navrhoval konferenci čtyř arabských států za účasti
egyptského prezidenta Mubaraka, jeho osoby, Saddáma Husajna a za předsednictví

•

•

•

•

krále Fahda ze Saúdské Arábie. Věřil, že takováto
konference by mohla přesvědčit iráckého diktátora, aby se
bez boje stáhl z Kuvajtu. Rychlé Saddámovo odmítnutí
jeho arabské přátele urazilo. Otevřela se tak cesta k tomu,
aby Saúdská Arábie souhlasila s umístěním cizích
vojenských jednotek na svém území.
• 6. srpna – Saúdská Arábie oficiálně požádala síly
Spojených států, aby vstoupily do království za účelem
jeho obrany. První letky stíhačů odletěly na Blízký východ
téhož dne. Začala operace Pouštní štít. Jejím cílem bylo zabránit Saddámovi v další
expanzi. V té době zdaleka nebylo jasno, zda zvítězí diplomatické či vojenské řešení
krize.
11. září – Prezident Bush v jednom ze svých projevů uvádí, že „během (řádově) dnů
zaplavilo Kuvajt 120 tisíc mužů irácké pěchoty a 850 tanků…“ a začínají ohrožovat
Saúdskou Arábii, k jejíž hranici se přiblížili. Pentagon prohlásil, že má satelitní
snímky iráckých jednotek poblíž hranic mezi Kuvajtem a Saúdskou Arábií. Obě
tvrzení se později ukázala jako nepravdivá, poté, co jistý novinář St. Petersburg Times
vyžádal nezávislé satelitní snímky této oblasti, které odhalily prázdnou poušť.
10. října – Prezident Bush se zasazuje o vojenský zásah ale podle průzkumů veřejného
mínění není americká veřejnost jednoznačně rozhodnuta pro nasazení svých jednotek.
10. října ve slyšení před Kongresem Spojených států vystoupila patnáctiletá dívka,
která popisovala událost, při které měli iráčtí vojáci vtrhnout do kuvajtské nemocnice,
kde tato dívka měla pracovat, a zabíjet novorozence v inkubátorech. Svědectví mělo
vliv na veřejné mínění, představitele Senátu i následné schválení vojenského zásahu.
Až v září 1992 vyšlo najevo, že se jednalo o nepravdivé informace. Dívka byla dcerou
kuvajtského ambasadora, v té době v Kuvajtu nebyla a její vystoupení před
Kongresem konzultovala s experty na public relations.
21. září – Saddám Husajn přednesl prohlášení Revoluční velitelské rady. V něm tvrdil,
že není ani nejmenší možnost iráckého odsunu z Kuvajtu a všechny pokusy vyhnat
Irák by vedly k „matce bitev“. Rada bezpečnosti schválila celkem 12 rezolucí
odsuzujících agresi Iráku proti Kuvajtu. Ve většině z nich spolu poprvé hlasovalo
všech pět stálých členů. Vznikla koalice 28 států, jejichž
jednotky se vydaly do ohrožené oblasti v Perském zálivu.
Součástí 300tisícové koaliční armády byla i Čs.
protichemická jednotka. Faktickým ultimátem pro Saddáma
byla rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 673.
16. ledna 1991 začala operace Pouštní bouře.

Ocelový déšť:
Vrchní velitel koaličních sil generál Norman Schwarzkopf měl jasný plán. Prvním cílem
musí být nepřátelské radarové a protiletecké systémy. Nepřítel nesmí „vidět“ útočící
letadla. Jinak hrozí velké ztráty.
•

•

17.1.1991 2:38 - z vrtulníků AH-64A Apache, které operují nízko nad terénem a jsou
těžko detekovatelné, byla vypálena baráž raket typu AGM-114C Hellfire. Jejich
úkolem bylo zničit radary včasného varování v jižním Iráku.
3:00 - přesně v hodinu H „neviditelné“ bombardéry F-117A Nighthawk vypouští první
laserem naváděné bomby na telekomunikační centrum v Bagdádu.

•
•

•
•
•

3:03 - z lodí v Rudém moři a Perském zálivu startují střely Tomahawk s plochou
dráhou letu
3:15 - startují návnady BQM 74. Nejnovější střely, dokončované v horečném tempu.
Střela je na obrazovkách radarů vidět jako letka bombardérů. Pátrající radary jsou
prozrazeny a následně zničeny.
pátého dne války byla irácká protiletadlová obrana vyřazena z
provozu.
začalo vytrvalé bombardování ve dne, v noci
ocelový déšť padal na Irák 43 dnů

Izrael:
Po napadení Irák zareagoval odpálením raket Scud částečně na
spojenecké základny v Saúdské Arábii, ale hlavně na území Izraele.
Předpokládal, že Izrael vojensky zareaguje, a to by mohlo vést k rozbití
koalice, neboť Arabové by mohli mít
problém pokračovat v boji po
boku Židů.

Generál Schwarzkopf

Od svých spojenců dostal de facto ultimátum nechat na jeho města dopadat rakety scud, a
nepodnikat nic. To se příčilo celé dosavadní izraelské strategii. Diplomatická jednání byla
velmi složitá. Misku vah převážily až americké baterie obranných protiraketových střel
Patriot. Nakonec Saddámův plán nevyšel a Izrael si zachoval neutralitu.
Dohra:
Úspěch nepřinesly ani obranné či lokální útočné operace irácké armády, která byla v ploché
poušti velmi rychle rozdrcena zejména leteckými údery. Husajn následně nařídil zapálit ropné
vrty v Kuvajtu, popř. vypustit ropu do moře (tím způsobil velké ekologické a ekonomické
škody) a stáhl své nejlepší jednotky (zejm. Republikánskou gardu) pryč, aby se vyhnul jejímu
zničení. S její pomocí pak potlačil povstání šíitů, které Američané vyprovokovali, aniž by mu
pak poskytli slibovanou pomoc.
Válka skončila osvobozením Kuvajtu. Američané ani jejich spojenci se neodhodlali ke
svržení Husajna (ke kterému ovšem neměli mandát od OSN). K jeho svržení (též bez mandátu
OSN) došlo až později, ve válce v Iráku. Protože pozemní boje byly sváděny především v
otevřené pouštní krajině, ztráty na životech nebyly zdaleka takové, jak se původně spojenečtí
plánovači obávali. Generál Schwarzkopf už při svém jmenování striktně trval na tom, že
bojové operace bude řídit on se svým štábem, a ne Bílý dům.
Zdroj: www.wikipedia.cz, Foto: www.wikipedia.cz

