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ROLE ATO A ISAF V AFGÁISTÁU
Proč je NATO v Afghánistánu a na základě jakého mandátu?
Jaká je jeho úloha v této zemi a čeho tam chce dosáhnout?
Má Aliance strategii pro své působení v Afghánistánu?
Nový třídílný seriál!
a straně 2.

Květnový vtip:
Sestra: "Pane doktore. Ten
simulant z dvojky právě
zemřel."
Doktor: "o tak to už ale
vážně přehnal."

ALŽBĚTA II. MÁ NAROZENINY
Britská královna Alžběta II. se dožívá 83 let.
Více na straně 4, v rubrice Významná výročí.

BLACK RIFLE
Co víte o vzniku slavné em-16-ky?
O vývoji legendy „vietnamské války“čtěte
na straně 5!

Víš s kým bojuješ?
Nový seriál rozhovorů Vám přiblíží soukromí těch, kdo Vám kryjí záda!
Strana 9.

ENCYKLOPEDIE
Víte co je Blowback? Víte jak signalizovat pomocí
světlic? Pro ty kdo si odpoví záporně, ale i pro ty
ostatní je tu další číslo ENCYKLOPEDIE.
Strana 8.

Taliban získal čínské protivzdušné střely
Taliban od podzimu 2008 údajně dostává čínské přenosné
systémy protivzdušné obrany (MANPADS) Hong Ying 5A.
Čtěte na straně 11.

Využijte slevy, pro členy AKD v Bohemia Air Soft.
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Role ATO a ISAF v Afghánistánu - 1. díl

Proč je NATO v Afghánistánu a na základě jakého mandátu?
Jaká je jeho úloha v této zemi a čeho tam chce dosáhnout?
Má Aliance strategii pro své působení v Afghánistánu?
- na tyto a mnohé další otázky odpovídá následující článek.
Z Operačního plánu ISAF:
- Vojenské strategické cíle ISAF:
1) Rozšíření autority afghánské vlády na celé území Afghánistánu.
2) Vytvoření struktur nutných pro zajištění bezpečnosti v Afghánistánu
bez asistence mezinárodních vojenských sil.
3) Vytvoření a udržení stabilního a bezpečného prostředí afghánskými
úřady, v jehož rámci mohou probíhat udržitelné rekonstrukční a rozvojové
aktivity.
- Vojenský strategický konečný stav:
Afghánské bezpečnostní síly budou schopny zajistit a udržet bezpečnost a stabilitu země bez
pomoci NATO.
Mezinárodní společenství v Afghánistánu
Základy mezinárodní pomoci byly položeny na konferenci v Bonnu podpisem Bonnské
dohody (prosinec 2001), která odstartovala tzv. bonnský proces, specifikující rozdělení moci
v zemi a plány na vytvoření nové ústavy a vznik demokratické vlády k roku 2004.
Dne 22. prosince 2001 převzala moc v zemi prozatímní vláda, jejíž složení bylo dohodnuto
v Bonnu. Afghánistán úspěšné splnil hlavní body Bonnské dohody schválením nové ústavy a
uskutečněním prezidentských (2004) a parlamentních voleb (2005).
Londýnská konference (2006) odstartovala další etapu ve vývoji země přijetím tzv.
Afghanistan Compact, plánu pro další kroky v politické, ekonomické a sociální obnově
Afghánistánu do roku 2010. Afghanistan Compact byl společně vypracován Afghánistánem
a mezinárodním společenstvím a definuje základní principy rozvoje země, uznává afghánské
vlastnictví celého procesu a slibuje širší podporu mezinárodního společenství.
Je rozdělen do tří hlavních oblastí:
zajištění bezpečnosti
dobrého vládnutí
rekonstrukce a obnovy země
Aktivity ISAF spadají do první oblasti – zajištění bezpečnosti, která je nezbytnou
podmínkou pro udržitelný pokrok v dalších dvou oblastí. Vojenské strategické cíle ISAF
přesně kopírují strukturu Afghanistan Compact.
Mezinárodní vojenské síly v Afghánistánu
V rámci podpisu Bonnské dohody vyjádřila dočasná afghánská vláda souhlas s vysláním
Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (International Security Assistance Force,

ISAF) na území Afghánistánu. Ve velení ISAF se postupně vystřídaly Velká Británie,
Turecko, Německo společně s Nizozemím. Vzhledem ke vzrůstající vojenské náročnosti
vedení operace převzala odpovědnost za ISAF v srpnu roku 2003 Severoatlantická aliance.
V říjnu roku 2003 rozšířila OSN mandát působení ISAF z oblasti Kábulu na celé území
Afghánistánu.
V operaci ISAF bylo ke konci února 2009 zapojeno cca 59.000 vojáků ze 41 zemí, a to včetně
všech 26 spojenců a dvou nově přistupujících zemí. Z členských zemí EU působí v ISAF
všechny kromě Kypru a Malty.
Vedle ISAF působí v zemi i koaliční protiteroristická operace Trvalá svoboda (Operation
Enduring Freedom, OEF) pod vedením USA. Jejím úkolem je aktivní boj s teroristy
především na jihu a východě země podél hranic s Pákistánem. ISAF a OEF úzce spolupracují
a koordinují své aktivity.

3 Para během operace Oqab Tsuka v Afghánistánu

Největší část opozičních militantních sil , které bojují proti afghánské vládě a
mezinárodním jednotkám v Afghánistánu, je tvořena náboženským fundamentalistickým
hnutím Taliban, který ovládal zemi před intervencí mezinárodního společenství v říjnu 2001.
Jeho tvrdé jádro je relativně malé, avšak disponuje značnými prostředky k najímání
dostatečného počtu bojovníků. Jeho základnou je afghánský jih a sousedící oblasti
pákistánského Balúčistánu. Taliban spolupracuje s Al Kajdou, která poskytuje především
technickou asistenci a sofistikované vybavení. Zejm. na východě Afghánistánu operují menší
extremistické skupiny, jako jsou „Hezb-e Islami Gulbuddin“ či „Haqqani network“. Mozaiku
doplňují kriminální skupiny motivované převážně finančními zisky.

Italský Pancéřovaný Personální osič (APC), který je součástí prozatímního rekonstrukčního týmu (PRT) v
provincii Herat, Afghánistán.

Autor: Ondra
Zdroj: „Stálá delegace České republiky při ATO v Bruselu
(www.mzv.cz/nato.brussels/index.html) Foto: www.defenceimagedatabase.mod.uk
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Alžběta II. má narozeniny, slavit je bude až v červnu
21.4.2009

Alžběta II.
Londýn - Britská královna má narozeniny. Je jí
83 let. Alžběta II. panuje od roku 1952 a kromě
Spojeného království ji jako hlavu státu uznává
dalších patnáct zemí, mezi nimi Kanada, Austrálile,
Nový Zéland nebo třeba Jamajka či Belize. Britský
monarcha nevládne politickou mocí, má ale důležité
ceremoniální a formální povinnosti.
Dnešek, tedy 21. duben, je dnem, kdy se narodila britská královna Alžběta II. Žádné oslavy
ale na dnešek Británie neplánuje. Oficiálně se totiž slaví její narozeniny až v červnu. Důvod je
prozaický, touhle dobou totiž bývá v zemi lepší počasí.
Pro Brity je Alžběta II. symbolem všeho dobrého z historie. Popisují ji jako ženu oddanou
svému poslání a zkušenou panovnici. "Čeho si lidé na královně váží nejvíc, je její pracovitost
a smysl pro povinnost. Nikdy nešlápla vedle. Rodinu a monarchii udržela i přes soukromé
skandály svých dětí," tvrdí komentátor listu The Times Michael Binyon.
Královna je známá tím, že se snaží vést monarchii jako moderní zemi. Přesto britská
panovnice nevládne politickou mocí, má ale důležité ceremoniální a formální povinnosti.
Ve svých třiaosmdesáti letech je Alžběta II. nejstarším panovníkem na Britských
ostrovech. Překonala totiž rekord, který držela královna Viktorie. Pokud by Alžběta II. měla
překonat i další prvenství Viktorie jako nejdéle panující monarcha, musela by vládnout až do
roku 2015.
Zdroj: www.ct24.cz
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M16 je útočná puška vyráběná firmou Colt. Byla vyvinuta z experimentálního modelu AR-15 (také CAR-15), později
XM16E1, nazývaném "černá puška" (anglicky "Black rifle"). Původně takto byla nazývána Vietkongem. Našly se
dokumenty, které varují právě před "Černou puškou". Tento model byl vytvořen v období vietnamské války. Ve
výzbroji
nahradila
pušky
M14
a
M1
Garand.
Verze:
První verze byly nespolehlivé (kvůli špatné munici) a američtí vojáci je odmítali, proto je u těchto zbraní také druhotné
označení:
XM1-E1 (AR-15) byla experimentální verze, která však měla problém se zasekáváním závěru.
M16A1 u této verze byla přidána páčka na ruční dovření závěru, měla hladké předpažbí. Byla hojně používána ve
Vietnamu,
kde
byla
protějškem
AK-47.
M16A2 je novější verze (používaná až po "Vietnamu"), která má drážkované předpažbí a zásobník na 30 nábojů;
umožňuje střelbu po tříranných dávkách (M16A2 mají i modifikaci na plně automatický režim).
M16A3 se od předchozí verze se liší pouze rychle odnímatelnou transportní rukojetí pro rychlejší nasazení kolimátoru
či
optiky
(rukojeť
je
nasazena
na
tak
zvanou
R.I.S.
lištu).
M16A4 upraven vnitřní mechanizmus pro vyšší odolnost proti okolním vlivům (písek, bláto, ...) a přidána R.I.S.
předpažbí.
Rozdíly mezi označením AR-15, XM-16 (XM16E1) a M16A1 jsou následující. AR-15 je konstrukční název, dodnes
však používaný u označení civilní verze této zbraně (u civilní verze není automatický režim, zbraň je pouze
poloautomatická). XM16E1 je označení pro experimentální model M16 a E1 znamená první experimentální úprava. Po
schváleni modifikací se písmeno X vypouští a E je nahrazeno písmenem A. Tedy název XM16E1 se po schválení
promění
na
M16A1.
Munice:
Zbraň používá náboje 5,56 × 45 mm NATO (.223 Remington). V prvních verzích byl
použit zásobník na 20 nábojů, zásobníky na 30 nábojů byly plánovány i původně.
Měly však četné výrobní vady, které byly převážně ve špatných pružinách. Je možné i
vzácně vidět speciální 50-ti nábojové zásobníky, ale většina vojáků nabíjela pouze 18,
protože při plném nabití měla zbraň tendenci se zasekávat z důvodu špatné pružiny na
posunování nábojů v zásobníku. Později se začaly používat zásobníky na 30 nábojů
poté, co byly odstraněny konstrukční vady. 30ranné zásobníky je občas možné spatřit
na
fotografiích
z
Vietnamského
konfliktu.

Typ: Útočná puška
Místo původu: USA
Historie služby
Ve službě: 1961 - dosud
Používána: USA a dalších asi 73 zemí
Války: Válka ve Vietnamu, Válka v Zálivu,
Válka v Iráku
Historie výroby
Konstruktér: Eugene Stoner
L. James Sullivan
Navrženo: 1957
Výrobce: firma Armalite od prosince 1959
firma Colt's Patent Firearms Manufacturing
Company
Vyrobeno: 1960 - dosud
Počet vyrobených kusů: přes 8 milionu kusů
Základní údaje
Hmotnost: 3,9 kg; závislá na modelu
Délka: 1 000 mm
Délka hlavně: 508 mm
Typ náboje: 5,56 x 45 mm (.223 Remington)
Kadence: 800 až 950 ran/min
Počátečn rychlost střely: 975 m/s (M16A1)
930 m/s (M16A2)
Zásobování municí: schránkový zásobník na 20, 30 nebo 100 (dvojitý bubnový) nábojů
Hledí: mechanické stavitelné By: Sušenka
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Válka Gangů se uskutečnila 11.4.2009 v Ralsku na bývalém vojenském
letišti. Když jsme dorazili na místo, byla jsem docela zaskočená účastí.
ějak extra moc lidí tam nebylo, ale s postupem času se parkoviště
zaplňovalo. Sešlo se tu spoustu týmů,který uznávají jiné armády atd., ale
nikdo neměl na nikoho nějak zvláštní výhrady nesouhlasu.
Při ,,zápisu“ bylo vidět, že se na akci dostali i lidi mladší 15 let, proto je
škoda, že se díky tomuto zákazu nezúčastnilo víc našinců. Akce se
nezahájila v 10hod.podle plánu, ale s cca 40 min. zpožděním. Což
v takovémhle docela hojném počtu lidí (200) není příliš. Po objasnění
pravidel, celé zkrácené legendy a společné fotky, se mohlo začít řádit.

Bylo vidět, že spousta týmů je hodně dobře sehraná. Bylo neuvěřitelný jak se někdo dokáže
tak snadno ujmout velení a jak ho lidé respektují. Půlka týmu DEA se dala po hrázi, která se
dlouhou dobu nedala dobýt. Po určité době se i díky Marci, která se dostala dostatečně daleko
a podala nám bližší informace, podařilo hráz dobýt a dostat se do území Gangu. Druhá
polovina DEA si to obešla přes bažiny a úspěšně zaútočila na Gang z boku. Což znamenalo
pro červený(gang) ústup do satelitního zařízení a jeho střežení.
Pak jsme se s našima a další Britskou jednotkou vydali vstříc najít satelit a zároveň
oboustranné mrtvoliště. Vše se po relativně krátké době podařilo dobít a díky suprovému
velení ,,briťáků“ jsme to přežili jen s menšími ztrátami.
Nejvíc nám dal Gang zabrat na cestě
k laboratoři, kde na nás nečekaně zaútočili
ve velké skupině a dlouhatánskou dobu
nás nepouštěli k sobě. Po tomhle dlouhém
útoku se spousta lidí sebrala a odešla si
počíhat na hangáry. Část DEA zdržovala
červený a zbytek se odebral hlídat hráz,
kde se Gangu také nepodařilo prorazit a
obešli si to přes bažiny.

Celá akce by probíhala bez problémů,kdyby se někteří účastníci nerozhodli rozhlašovat, že
akce skončila, protože se červený vzdali. V okamžiku, kdy všichni začali z hangárů slézat a
rozebírat celou situaci, se červený objevili a začali to do všech kropit. To nikdo nečekal, tudíž
Gang dostal drogy na letiště a vyhrál.
Podle mého názoru to byla dost dobře provedená akce, jen někteří jedinci si to hráli prostě
podle svého scénáře a nezajímalo je, jestli se to ostatním líbí nebo ne. Byla jsem překvapená u
Britské jednotky, které jsme se drželi, protože ta jejich sehranost byla dokonalá. Dalo se
s nimi domluvit a rozuměli jsme si signály, taktiky, prostě všecko. A tak by to nejspíš mělo
vypadat všude.
Jenom škoda, že se z AKD zúčastnilo tak málo lidí, což je Marci, Carlos, Koudy a já.
Přišli jste opravdu o hodně!!!
By Petra
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VÍTE ŽE?
Aneb jak to vidí Wikipedie.
BlowBack – je systém, který umožňuje zpětný pohyb závěru při střelbě; síla je třetinová než
u reálných zbraní.

By Carlos
Zdroj: WIKIPEDIE

SIGALIZACE POMOCÍ SVĚTLIC
V případě ohrožení s sebou pravděpodobně nebudete mít příliš velkou zásobu
pyrotechnických pomůcek, proto je dobré je používat s rozmyslem, což znamená jen tehdy,
když je pravděpodobně spatří nějaké prolétávající letadlo, nebo přibližující se pátrací skupina.
Červená světlice vyjadřuje žádost o pomoc, bílá světlice pozdrav nebo varování.
Letadlo používající noční pátrací postup vystřeluje každých 5-10 minut zelené světlice. Pokud
uvidíte jednu nebo více těchto světlic:
•
•

•

Čekejte na přílet letadla, abyste měli zaručeno, že jste viděli právě jeho světlice.
Potom vystřelte červenou světlici a krátce nato druhou.
Pokud uvidí první světlici, obrátí se letadlo (skupina) do jejího směru a směr svého
letu dále upraví podle druhé. Bude vystřelovat další zelené světlice, dokud nebude nad
vámi.
Počkejte až bude letadlo přímo nad vámi a poté vystřelte třetí světlici. Můžete také
třetí světlici vystřelit ve chvíli, kdy zjistíte, že letadlo (skupina) ztrácí kurz.

Se světlicemi zacházejte velmi opatrně. Držte je daleko
od těla a ve výšce ramen, při odpálení světlice nesmí na
nic a nikoho směřovat! Světlice držená v ruce má dnovou
objímku, z níž vystupuje krátký provázek nebo jiný
odpalovací prvek. Objímka se při odpálení silně zahřeje,
proto ji po výstřelu neodhazujte ne předměty, které se
mohou vznítit, nebo na dno záchranného člunu.
By Carlos Zdroj: kniha Jak přežít v přírodě
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Víte kdo vám kryje záda?
aneb

Znáte členy AKD?
Devatenáct otázek, které ti řeknou s kým bojuješ!
Základní údaje:
NICK:
NICK
VĚK:
VĚK
ZBRAŇ:
ZBRAŇ
HODNOST:
HODNOST
V KLUBU OD:
OD

Sušenka
14
AK 47 tactical aeg
Lance Corporal
7.7.2008

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal?
Od malinka mě zajímá armáda a hlavně období 2. svět války a války ve Vietnamu. Na airsoftu
mě baví střelba, která nezabíjí doopravdy, taktika a když spustí bojová vřava.
2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina?
Serj Tankian, In Extremo, Steppenwolf.
3) Jaký je tvůj oblíbený film?
Přežili jsme Ardeny, Údolí stínů, Zachraňte vojína Ryana, Bratrstvo neohrožených.
4) Jaká je tvá oblíbená kniha?
Děsivé dějiny, detektivky od Agáty Christie.
5) Jaká je tvá oblíbená PC hra?
Gothic, Mediavel, Battlefield .
6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát?
Jsem student a čím budu? Ještě nevím.
7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon?
Od 13 let.
8) Je airsoft sport vhodný i pro holky?
Pro starší 15 let a tak trochu drsnější.
9) Měl jsi finanční problém při získávání airsoft výstroje a výzbroje a co by jsi
v tomto směru doporučil ostatním?

Je to poměrně drahý sport. Do začátku nekupovat drahé věci. Zbraň také nemusí být hned za
10000,-.
10) Jaký druh akce máš nejraději?
Obrana dobře opevněného stanoviště.
11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň
Britská armáda, M249.
12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem?
Kamkoliv a čímkoliv.
13) Existuje v airsoftu přátelství nebo je to pro tebe jen adrenalinový sport, kam se
chodíš pouze odreagovat?
Přátelství a důvěra je v airsoftu to nejdůležitější a adrenalin tam ale taky patří.
14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft?
Alkohol, drogy a nepřiznávači!
15) Jak často by se měl hrát airsoft?
Nejlépe každý den.
16) Jaký máš vztah k vlastnímu týmu?
Je to moje druhá rodina.
17) Jaký máš pocit, když číháš na protivníka?
Vzrušení a těším se až zmáčknu spoušť.
18) Jaká je Tvá oblíbená strategie?
Najít a zničit!
19) Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka?
Neomezený počet kulí v zásobníku, stále nabitá baterie, fairplay hráči.
Sušenku zpovídal Ondra.
V příštím čísle se ptá Sušenka Koudyho.
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Taliban údajně získal přenosné protivzdušné střely čínské výroby
Jak pro Gazetu Wyborczu informovali Marcin Górka a Wojciech Jagielski, polské, americké, ale i
další spojenecké bezpečnostní zdroje disponují poznatky o tom, že příslušníci afghánského hnutí
Taliban od podzimu 2008 údajně dostává čínské přenosné systémy protivzdušné obrany (MANPADS)
Hong Ying 5A. Tyto zbraně jim prý poskytují příslušníci pákistánské vojenské zpravodajské služby
ISI. Zbraně zatím nebyly operačně nasazeny, protože dosud probíhá výcvik obsluh, který vyžaduje
zhruba šest měsíců. V obtížném afghánském terénu hraje letectvo klíčovou roli - ať už při dopravě
jednotek nebo při poskytování palebné podpory. V 80. letech minulého století představovaly americké
dodávky protileteckých střel Stinger zlom ve válce, protože neúnosně vzrostly ztráty sovětského
letectva a SSSR byl nakonec přinucen se z Afghánistánu stáhnout.
TTD systému Hong Ying 5:
Délka: 1 508 mm
Hmotnost: 15 kg
Délka rakety: 1 423 mm (HN-5); 1 463 mm (HN-5A)
Průměr rakety: 72 mm
Hmotnost rakety při odpálení: 9,8 kg
Pohonná soustava: Jednostupňová raketa na pevné palivo
Operační dostup: 0,05~2,3 km (HN-5); 0,05~2,5 km
Operační dosah: 0,5~4,2 km (HN-5); 0,8~4,4 km
Maximální rychlost: 500 m/s
Navádění: Pasivní infračervené
Hmotnost bojové hlavice: 0,5 kg (HN-5); 0,6 kg (HN-5A)
Reakční čas: 5 sekund
Karel Dolejší-Britské listy

http://www.bullarmyshop.cz

Tato stránka bude do budoucna rezervována pro vaši inzerci!
 Kupujete novou zbraň a chcete výhodně prodat tu starou?
 Prodáváte maskáče, nebo výstrojní součástky?
 Nebo chcete prodat něco jiného?
 Svěřte to naší inzertní stránce!
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