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Víš s kým bojuješ?
Seriál rozhovorů,
který Vám přiblíží
soukromí těch, kdo
Vám kryjí záda!
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Víte co dělá
lenochod, když
hoří prales?
.
Hoří taky!

UK speciální síly – SFSG
Role ATO a
ISAF
v Afganistanu.
2.díl
,a straně 15.

České stíhačky střeží Pobaltí
Jde o vůbec první nasazení českého taktického
letectva v zahraniční operaci v celé poválečné
historii. Celý článek na straně 18.

Slangový slovník koaličních vojáků
na blízkém východě.

Chcete-li se dozvědět vše o této
britské speciální jednotce, čtěte
článek na straně 3.
Víte co je to PŘEDMOSTÍ?
Čtěte článek na straně 6 a dozvíte
se: Jak to vidí WIKIPEDIE?

Odstřelovačská legenda,
puška Dragunov SVD-1.
Historie vzniku jedné z „dcer“
systému Kalašnikov na straně 9.
ovinka! Jedna strana pro vaší
inzerci. Strana 21.

Strana 22

FOTKA MĚSÍCE
Vážení čtenáři!
Počínaje
tímto
číslem začíná nový
seriál,
představující
airsoftové kluby.
A začínáme naším
téměř sesterským
klubem z Mimoně.
Článek na str. 13.
Americký voják Zachary Boyd přináší do boje proti Talibanu novou psychologickou taktiku.
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UK speciální síly – SFSG

Znak SFSG

The Special Forces Support Group (SFSG) je v Británii nejnovější jednotka speciálních
operací. Je zformovaná z příslušníků 1. praporu (1 PARA), Parachute Regimentu s dalšími
vojáky z Královského námořnictva a RAF Regimentu. SFSG poskytuje pěchotu a
specializovanou podporu pro SAS/SBS.
SFSG úlohy:
- Působí jako síla rychlé reakce pro SAS / SBS operace
- Zabezpečení a střežení prostoru operace
- Účastní se rozsáhlých útoků spolu se SAS / SBS jednotek
- Provádí sekundární útoky a akce pro odvrácení pozornosti
- Působí jako „blokační síla“ proti útokům na speciální síly
- Domácí proti-teroristické podpora
- CBRN (chemická, biologická, radiační a nukleární) detekce / ochrana
Modelem pro tento druh operací SFSG byla akce v roce 2000 v Sierra Leone (Operace
Barras), ve které jednotky 1 Para napadli základnu rebelů zatímco SAS / SBS zachraňovali
kolegy vojáky z nedalekého tábora.
Srovnatelný vztah existuje
mezi
75.
Ranger
Regimentem a SFOD-1
(Delta Force) v USA.
U Rangers se předpokládá
zabezpečení perimetru pro
operace Delta Force v
Somálsku v roce 1993, jak
je popisováno ve filmu
Black Hawk Down.
SFSG sídlí na své základně
v St. Athan ve Walesu. Od
dubna 2005 je nasazena na
podporu UKSF operací v
Iráku a Afghánistánu.
SFSG, květen 2000 Sierra Leone

SFSG v Afghánistánu

Kromě poskytování přímé podpory SAS / SBS misí, SFSG rovněž poskytuje specializované
školení.
Jednou z tradičních rolí Special Air Service bylo poskytovat zahraničním armádám odborné
školení. Vzhledem k tomu, že mnoho z těchto školení nemusí nutně vyžadovat dovednosti z
SAS, tréninky mohou být nyní prováděny příslušníky SFSG, to znamená uvolnění SAS pro
přímé bojové mise.
SFSG bude také podporovat policii během domácích teroristických incidentů. Přesná povaha
této podpory není veřejně známá, ale spekuluje se, že může zahrnovat další oblasti
bezpečnosti kolem rozsáhlých teroristických incidentů. Domnívám se, že CBRN (chemické,
biologické, radiační a nukleární) specialisti ze SFSG budou pomáhat v případě domácího
teroristického útoku.
Složky SFSG:
1 Para
Podstatná část SFSG se skládá z 1. Batallionu, Parachute Regimentu a z části 2. Batallionu.
Vojáci z 2 a 3 Para mohou požádat o vstup do SFSG po 2 letech služby.
Královské námořnictvo
Commandos z Královské námořní pěchoty mají jiný úkol ve Special Support Group. Role
královského námořnictva v SFSG je myšlenkově zaměřena na obojživelné operace. Úkolem
je poskytnout 1 údernou skupinu (F Company), asi 120 mužů pro SFSG.
RAF Regiment
Uvádí se, že RAF Regiment bude poskytovat alespoň jednu údernou četu (asi 30 mužů) RAF
dělostřelců pro SFSG. Jiné oddíly RAF Regimentu připojené k SFSG budou plnit řadu jiných
úkolů dle potřeb SFSG jako je letecká podpora, CBRN podpora zajišťující detekci a
dekontaminaci pro chemické, biologické, radiologické a jaderné (CBRN) teroristické útoky.
Všechny prvky (s možnou výjimkou v CBRN jednotek) jsou školeny v Parachute Regimentu
SFSG.

SFSG operace
Podrobnosti o SFSG operacích jsou v této době utajené. Obecně se ví, že SFSG aktivně
podporuje UKSF v Afghánistánu a Iráku.

Pracovní skupina Red /
Maroon
Krátce po vzniku jednotky,
bylo hlášeno, že jednotka
od SFSG byla přidělena
k US Army skupině 145
(TF-145).
TF-145 byla
nedávno přejmenována na
TF-88, působí v Iráku a
pronásleduje důležité členy
Al-Káidy jako je alZarqawi
a
jeho
spolupracovníky.
Operace

Medusa

SAS / SFSG v Iráku

SBS a SFSG byly údajně
zapojeny do operace Medusa, v září 2006. OP Medusa byl kombinovaný útok na Talibanské
síly ve strategicky významném okrese Panjwayi v Afghánistánu. Zúčastnili se ho jednotky
NATO z Velké Británie, USA, Kanady a Nizozemí. SBS a SFSG hrály klíčovou roli v
koordinování útoků.

Ondra
Zdroj/foto: Elite UK Forces
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Předmostí
Jak to vidí WIKIPEDIE?
Jako předmostí označujeme malou opevněnou
enklávu na jinak nepřátelském území. Jeho smyslem
je vytvořit předpoklady pro následný průnik a expanzi
na tomto území. Předmostí zpravidla neexistují dlouho
- obvykle jsou po maximálně několika dnech existence
buďto zlikvidována, nebo expandují do okolí.
Předmostí, které se příliš dlouho nerozšiřuje riskuje
buďto to, že nepřítel shromáždí dost sil k jeho
likvidaci, nebo že je obklopí a uzamkne polními
opevněními, čímž zcela znemožní jeho expanzi a zcela
je tak znehodnotí.
Vylodění v ormandii. týl předmostí
- vyloďovací pláže

Klasické příklady předmostí vznikají v případě překračování vodních toků (řeka, průplav,
potok) nebo vylodění se na březích rozsáhlých vodních ploch (velké jezero, břeh moře). Jako
ideál prvního případu můžeme považovat překročení Suezského průplavu Egypťany za války
Jom Kippur - předmostí bylo několik hodin po svém vzniku bleskově rozšířeno. Příkladem
nepovedeného předmostí je předmostí u Anzia (viz vylodění u Anzia), kde Američané příliš
dlouho váhali s expanzí do vnitrozemí a umožnili tak německým jednotkám uzamknout je
uvnitř perimetru. Ještě hůře dopadla předmostí vzniklá při vylodění u Gallipoli a při bitvě o
Tangu, která musela být po těžkých ztrátách vyklizena.
Mezi různými typy předmostí existují samozřejmě podstatné rozdíly, nicméně určité
požadavky jsou obecné:
předmostí musí být zřízeno v prostoru, který je relativně dostupný a kde nehrozí riziko, že by
byl snadno odříznut nepřítelem
při jeho vytváření i následné expanzi je třeba vytvořit značnou lokální převahu na zemi, ve
vodě i ve vzduchu
jednotky tvořící předmostí musí mít čas a možnost předmostí vytvořit a dostatečně opevnit
předmostí musí mít dostatečnou hloubku - aby umožnilo vcelku klidné vylodění jednotkám
druhého sledu
předmostí musí vzniknout v prostoru, odkud je možno snadno expandovat
předmostí musí vzniknout v místě, kde je možno relativně snadno vylodit těžkou techniku.
Nejlepší je přístav, ovšem za určitých okolností není nutný. Během Vylodění v Normandii si
Spojenci přivezli s sebou vlastní plovoucí přístavy.
Poněkud specifický případ představuje předmostí vytvořené pouze za pomocí vzdušného
výsadku. Obvykle je zapotřebí skutečně extrémní převaha jedné strany, aby se k němu mohla
odhodlat s nějakým pozitivním výsledkem. Obvykle se vyžaduje, aby v rámci předmostí bylo
obsazeno kvalitní letiště, i tak ale jsou podobné akce na pováženou, neboť obvykle ani v
těchto případech není snadné dopravit potřebné těžší zbraně. Příkladem úspěšné operace
vedené pouze parašutisty je německé obsazení Kréty, pokud ovšem vezmeme těžké ztráty
mezi elitními parašutisty jako přijatelnou cenu.
By: Carlos

Zdroj: Wikipedie, otevřené encyklopedie
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Víte kdo vám kryje záda?
aneb

Znáte členy AKD?
Devatenáct otázek a odpovědí, které ti řeknou s kým bojuješ!

Základní údaje:
Nick: Koudy
Věk: 17
Zbraň: L85 aeg
Hodnost: Staff Sergeant
Vstup do AKD: 25.11.2007

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal?
Chci být vojákem elitních jednotek a airsoft umožňuje prožívat situace jako v reálném
boji.
2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina?
Deep Purple, Jimi Hendrix, Iron Maiden
3) Jaký je tvůj oblíbený film?
Apocalipsa, Lupiči paní domácí, Zelená míle
4) Jaká je tvá oblíbená kniha?
Bojový manuál
5) Jaká je tvá oblíbená PC hra?
Call of Duty, Vietcong
6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát?
Jsem student. Chtěl bych být hudebníkem nebo vojákem.
7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon?
Od 14 let

8) Je airsoft sport vhodný i pro holky?
Holky v maskáčích jsou sexy
9) Měl jsi finanční problém při získávání airsoft výstroje a výzbroje a co by jsi
v tomto směru doporučil ostatním?
Problémy stále mám – je to drahý koníček. Chce to hodně peněz.
10) Jaký druh akce máš nejraději?
Strategicko taktická akce širšího rozměru
11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň
Britská armáda. L85.
12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem?
Čímkoliv, kamkoliv a kdykoliv
13) Existuje v airsoftu přátelství nebo je to pro tebe jen adrenalinový sport, kam se
chodíš pouze odreagovat?
Přátelství tam existuje a adrenalinu je tam spousta
14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft?
Nepřiznávači
15) Jak často by se měl hrát airsoft?
Denně
16) Jaký máš vztah k vlastnímu týmu?
Dobrý
17) Jaký máš pocit, když číháš na protivníka?
Je to velmi zajímavý, skoro nevyjádřitelný pocit, ale dobrý
18) Jaká je Tvá oblíbená strategie?
Obchvaty
19) Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka?
Mít zbraň, která přestřílí ostatní zbraně
Koudyho zpovídal Sušenka

Odstřelovací puška Dragunov vzor 1963 (SVD-1)
Zkušenosti
z
druhé světové války
utvrdily
velení
Sovětské armády v
přesvědčení
o
potřebě značného
množství odstřelovačů v jednotkách Sovětské armády a významu odstřelovače na bojišti. Po
dlouholetém používání starých opakovacích pušek Mosin vzor 1891/30 a samonabíjecí SVT40 byla zapotřebí nová účinná zbraň, která by pečlivě vyvažovala odolnost, snadnou obsluhu,
nenáročnou údržbu a přesnost. Proto byla v roce 1963 zavedena do výzbroje Sovětské armády
a následně do dalších armád Varšavské smlouvy odstřelovačská puška Dragunov, kterou
vyvinul konstruktér Jevgenij Fedorovič Dragunov (1920-1991). Puška SVD je již čtyřicet let
vyráběna iževskou zbrojovkou IZMAŠ. Mimo území bývalého SSSR byla licenčně vyráběna
v Polsku (SWD-M), Iráku (Al-Kadisa) a Číně (Typ 79). V ČSLA byla zavedena během 70. let
jako náhrada za odstřelovačskou pušku vzor 54.
Odstřelovací
puška
Dragunov
je
samonabíjecí zbraň,
která
používá
upravený
Kalašnikovův
mechanismus, pracuje
na principu odběru
plynů z hlavně tlakem
na píst uložený nad
hlavní. Závěr typu AK
se
dvěma
uzamykacími ozuby
se pevně uzamyká
Odstřelovací puška Dragunov s příslušenstvím
pomocí
rotace
závorníku.
Plynový
násadec je opatřen dvoustupňovým plynovým regulátorem se stavitelnými výfukovými
otvory. Při normálních podmínkách je regulátor v poloze 1, při znečištění se nastavuje do
polohy 2. Pootočení regulátoru se provádí dnem nábojnice. Oproti útočné pušce AK-47/AKM
kde tvoří píst s pístnicí a nosičem závěru jeden díl, u pušky SVD jsou píst, pístnice a nosič
závěru tvořeny samostatnými díly. Puška je zásobována ze segmentového dvouřadého
zásobníku na 10 nábojů, který je vyroben z plechu s charakteristickými prolisy na bočních
stěnách. Puška SVD je určena pro náboj 7,62x54R, puškový náboj Mosin s okrajem. Pro
přesnou střelbu se používají speciální odstřelovačské náboje se střelou o hmotnosti 9,8 g a
prachovou náplní 3,1 g. Lze však také střílet běžnými náboji, které používá československý
univerzální kulomet vzor 59. Předpažbí pušky SVD je složeno ze dvou polovin spojených
dvěma objímkami, každá strana předpažbí má šest podélných ventilačních otvorů. Puška má
odlehčenou pažbu rozměrnými výřezy a výškově stavitelnou lícnici, pažba a předpažbí je
vyrobeno z vrstveného laminovaného dřeva. Na ústí hlavně je našroubován tlumič plamene s
pěti podélnými štěrbinami. Kromě otevřených mechanických mířidel stavitelných do 1200 m
je obvykle osazena optickým zaměřovačem PSO-1 (1P43) se čtyřnásobným zvětšením.
Záměrný kříž tohoto dalekohledu lze za zhoršených světelných podmínek přisvětlit pomocí
lampičky napájené bateriovým zdrojem uloženým v základně dalekohledu. Pro střelbu v noci
lze použít noční zaměřovač NSPU (1PN58) ruské konstrukce. Zbraň je konstruována pro

nasazení bodáku z AKM. Příslušenství odstřelovačské pušky Dragunov tvoří čtyři desetirané
zásobníky, plátěná sumka na zásobníky, čistící a montážní souprava, nosný popruh,
víceúčelový bodák a denní optický zaměřovač PSO-1 s ochranným obalem.

Voják AČR s puškou SVD Dragunov

Náboj 7,62x54R

Technicko - taktická data SVD Dragunov
Ráže

7,62 mm

Náboj

7,62x54R

Délka zbraně

1225 mm

Délka hlavně

620 mm

Váha zbraně s optickým zaměřovačem PSO-1, s prázdným zásobníkem, bez
4,3 kg
bodáku
Úsťová rychlost

830 m/s

Hlední dálka

1300 m

Efektní dostřel

800 m

Efektní dostřel s nočním zaměřovačem

300 m

Kapacita zásobníku

10 nábojů

Zdroj: http://www.militaria.wz.cz/cs
Od: Adoše
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Zdravověda – První pomoc, FAKTA !
1. DÍL
V britské armádě za I. i za II. světové války i v běžných nynějších válkách Britové v mezních
situacích, pokud nemají v blízkosti nějakou zdravotní stanici ošetří si ránu (průstřel, průřez atd.…)
vypálením rozžhaveným předmětem a zasypou štěrkem nebo pískem, který ovšem zanese infekci
do rány a musejí se dlouhodobě léčit antibiotiky, které dostanou na jejich zdravotní stanici (V
případě nevyléčení přichází na řadu amputace). Jeden voják, který dostal dva čisté průstřely do
lýtka si ošetřil
rozžhaveným předmětem a zasypal štěrkem (bohužel neměl sebou žádné
zdravotnické vybavení) Od štěrku se mu do rány dostal ošklivý zlatý stafylokok, který ovšem
pokračoval dalšími infekcemi. Záhy vojákovi odumírali dolní končetiny a infekce mu pokračovala do
těla, když věděl, že umře napsal takovou to báseň:

Přeložil: Daniel Vysoký
Komár by bolestí nelétal
a ryba neplavala.
Jen já, abych nadával,
že i na mne dorazila.
Jedna myšlenka dobrá,
druhá na straně opačné.
Nevím kde teď shánět obra
a nevím zda má ruce zázračné.
Hledám ho snad věčnost.
V horečkách a blouznění,
vidím jeho milost.
On mi dává znamení,
že mil,
kterých jsem ušel,
jsem promarnil
a pošel.
Po těchto incidentech byly zařízeny povinné lékárničky v kapse každého vojáka. Nýbrž jak řekl
Britský generál. „Zdravotník může mít 100 jehel nebo 200 nálepek, ale má jen dvě ruce…“
Mezinárodní červený kříž: je humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace.
Zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je tomu
potřeba .Motto této organizace zní : the power of humanity - síla lidskosti. Červený kříž je větven
do národních celků; celkem působí v 185 státech světa.Hlavní sídlo má ve Švýcarsku v
Ženevě.Symbolem červeného kříže se stala jeho vlajka, která vychází ze švýcarské vlajky s tím
rozdílem, že má přehozenou barevnou kombinaci. Bílé pozadí a na něm situován červený kříž.
Tato instituce byla formálně založena v r. 1863 pěti muži: Henry Dunantem, Gustave Moynierem,
válečnými lékaři Louis Appianem a Theodore Maunoirem a velitelem švýcarských jednotek
generálem Henri Dufourem. Inspirací jim byly obrovské počty zraněných na obou stranách v bitvě
u Solferina v r. 1859.

První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při
náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či
postižení. Většinou se jedná o laickou první pomoc před příjezdem Zdravotnické záchranné
služby, nebo jiného kvalifikovaného odborníka. Poskytnout první pomoc je povinen každý,
pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.

Dělení




první pomoci
Technická první pomoc
Laická první pomoc
Odborná zdravotnická první pomoc

Povinnost poskytnout první pomoc
Do příjezdu záchranné služby je občan povinen poskytnout první pomoc dle svých možností a
schopností.
eposkytnutí první pomoci je trestným činem.
Přehled základních činností:Prioritní je zajištění průchodnosti dýchacích cest záklonem hlavy
a předsunutím dolní čelisti a zastavení masivního krvácení, v nouzi stlačením rány holými
prsty. Nejpozději v tomto okamžiku voláme zdravotnickou záchrannou službu. Do příjezdu
provádíme nepřímo srdeční masáž a umělé dýchání z úst do úst. Prioritu má srdeční masáž.
Umělé dýchání provádíme většinou jen u dětí (2x za minutu 1 vdech), u dospělých jen v
případě, že záchranu poskytují dva lidé.Masáž srdce pokud možno NEPŘERUŠUJEME.
V případě nouzového volání je dobré uvést tyto informace:
•
•
•
•

•

Kde se událost stala ?
Co se stalo ?

Kdo volá ?
Záchrannou službu voláme ještě před posktynutím první pomoci v případě, že je
postižen dospělý člověk. Je-li postiženým dítě mladší 8 let, voláme Záchrannou službu
až po 1 minutě srdeční masáže a umělého dýchání.
Zhodnocení stavu vědomí

Hodnocení hloubky bezvědomí můžeme orientačně rozlišit takto:
1. Bdělost. Nemocný či zraněný má otevřené oči, vnímá své okolí, nemusíme jej oslovovat,
abychom se ujistili o jeho vědomí
2. Reaguje na slovní podnět. Na naše oslovení reaguje. Pokud je reakce zpomalena a
spolupráce se zachráncem je minimální, hovoříme o somnolenci.
3. Reakce pouze na bolestivý podnět (štípnutí apod.…). Opouštěný odborný termín pro
tento stav je sopor. Nemocný je v nebezpečí ucpání dýchacích cest zapadnutím jazyka.
4. Nereaguje ani na bolestivé podněty. Odborný termín koma, který je hojně laiky
používán i pro předchozí stavy.

By Dr.House
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147. Pitbul Divize z Mimoně
Ahoj!
Jsme 147. Pitbul divize z Mimoně.
Ptáte se proč tento název? Je to asi takhle. Team byl
založen 14.7.2007, a tak jsme použili první tři čísla
z datumu. Proč právě Pitbul? Protože to je pěkný pes a
měli jsme ho v logu na maskáčích dříve než byl stanoven
název a divize je taktický svazek ozbrojených sil ( team ).
Mimoň je město nedaleko České Lípy a členové bydlí
převážně v Mimoni. Ostatní bydlí v okruhu 5 km a tak
jsme si vždy na dosah. Když se svoláme, tak to nikomu
dlouho netrvá a je tam coby dup.
Dnes máme 22 členů. Čistě hrajících je 17 a každý
má přidělenou funkci, kterou oddaně plní. V žádném teamu
nesmí chybět velitel a zdravotník. Pak máme další funkce,
jako jsou – průzkumník, záškodník, odstřelovač, podpůrný
střelec, pyrotechnik, střelec, radista, řidič a zvěd. Máme také dva vojíny čekatele, neboť jim
jsou teprve 2 a 4 roky. Činnost teamu dokumentují naši dva fotografové a dohlížejí i na
plynulost hry. V každém teamu nebo divizi je důležitý „provianťák“, který se stará o bříška a
my také jednoho máme.
Co se týče ošacení, tak převážně se celý team obléká do maskáčů vzor 95 české armády.
Začátečníci se většinou strojí do vzoru jiné armády, nebo hrají v čem se dá. Používáme různé
druhy taktických vest a pokrývek hlavy.
V teamu nenajdete dvě stejné zbraně. Každý má jinou a je znát, že každému vyhovuje
něco jiného.
Svoji činnost prezentujeme na různých ukázkách ve školách, dětských domovech nebo
na dětských dnech. V měsíci květnu jsme byli pozváni na dvě akce. Jednou z nich je dětský a
bezpečnostní den v podniku Kautex Textron Bohemia v Kněžmostě, kde je zaměstnáno
několik členů teamu. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet střelbu ze zbraní na terč a bude
jim také předvedena ukázka zadržení drogového dealera . Druhá akce je ukázku na dětském
dnu v Mimoni, kde si rovněž budou moci zájemci vyzkoušet střelbu z airsoftových zbraní.
Naše lokality, kam jezdíme střílet a trénovat různé taktiky, jsou bývalé prostory po
ruských vojácích - Ploužnice, Bělá pod Bezdězem a občas vyrazíme i mimo náš revír, třeba
do Prahy na pozvání teamu z Dejvic.
Zajisté se asi ptáte, kde všechny zbraně, munici, ošacení a další věcičky nakupujeme?
Jezdíme do Děčína do specializované prodejny EagleGuns za našim kamarádem Tomášem
Bartákem, kterému prodejna patří. Doposud jsme u Tomáše pořídili vše, co jsme potřebovali.
Náš team je doposud jediným teamem, který je sponzorován městem. Město Mimoň nás
zahrnulo do svých výdajů a finančně naši činnost podporuje. Získané prostředky se snažíme
využívat jen správným směrem, například na nákup
munice, nebo proplácení cest na výše zmiňované
akce. Dalším naším sponzorem je řeznictví a
uzenářství Romana Lehkého z Mimoně. Touto
cestou chceme všem našim sponzorům poděkovat a
také airsoftovému teamu z Dejvic za možnost
zveřejnění tohoto článku v jejich časopise.
Naše motto zní: zásahy přiznej!!!

Ilustrační foto z akce AKD: Battle for Wolfish Farthing 2, Roblín 18.4.2009

Podrobnější informace o nás naleznete na: http://airsoft147pitbul.webnode.cz/
Autoři: členové 147.pitbul divize
Foto: archiv 147.pitbul divize a AKD

V příštím čísle se vám blíže představí náš domovský klub AKD

Role ATO a ISAF v Afghánistánu - 2. díl

Strategie ATO/ISAF v Afghánistánu
Jednotlivé principy Strategie ISAF:
1. Společný a dlouhodobý závazek
Společný a dlouhodobý závazek znamená závazek všech spojenců plně se zapojit do
společného úsilí s cílem dosáhnout stavu, kdy Afghánistán bude schopen zajistit bezpečnost
a kontrolu nad svým územím, nebude ohrožovat své sousedy a nebude útočištěm pro
mezinárodní terorismus.

Team, známý jako DIT, působící přímo v
Mezinárodních bezpečnostních podpůrných silách (ISAF), který řídí operaci v Talibanu v oblasti v
Horní Gereshk

ISAF se dlouhodobě potýká s nenaplněnými vojenskými požadavky mise, což znamená, že
spojenci neposkytují dostatek sil pro hladké a bezproblémové plnění úkolů mise. Konkrétně
se ISAF potýká s nedostatkem výcvikových týmů pro afghánskou armádu, vzdušných sil
(vrtulníky, taktické letectvo, prostředky vzdušného průzkumu) a bojových manévrovacích
praporů. Někteří spojenci na své jednotky uvalují tzv. národní omezení, kterými limitují
teritoriální působnost a tím znemožňují jejich využitelnost v oblastech, kde je toho nejvíce
zapotřebí. V současnosti uplatňuje teritoriální omezení celkem 15 zemí přispívajících do
ISAF (ČR mezi nimi nefiguruje).

Desátník z čety B, 2 PARA, ukazuje rekrutům pro nový Kábulský pluk manipulaci se zbraní

2. Podpora afghánskému vedení a afghanizace
Podpora afghánskému vedení a postupné přebírání odpovědnosti Afghánci (afghanizace) je
klíčovou podmínkou pro dosažení cílů ISAF. Důraz je přitom kladen na výcvik a
vyzbrojování afghánských bezpečnostních sil (zejména afghánské armády) tak, aby
odpovědnost za bezpečnost v zemi mohla být postupně předávána do jejich rukou a bylo tak
umožněno postupné snižování a v dlouhodobějším výhledu odchod mezinárodních sil
z Afghánistánu. Předávání odpovědnosti do afghánských rukou již započalo v případě
Kábulu a okolí a předání tohoto prvního regionu by mělo být dokončeno v průběhu roku
2009. V průběhu tohoto roku by také mohlo dojít k identifikaci dalších oblastí vhodných pro
předání v budoucnosti.
Afghánská národní armáda (ANA) se rychle rozvíjí a je dlouhodobě považována za
nejdůvěryhodnější instituci v zemi. Již dnes se jednotky ANA aktivně podílí na cca 70%
operací ISAF a v 50% z těchto operací mají vedoucí úlohu.

Bezpečnostní tým ve Feyzabad Airport, Afghainstan

3. Komplexní přístup mezinárodního společenství a sladění civilního a vojenského úsilí
Z pohledu aktivit celého mezinárodního společenství v Afghánistánu má hlavní roli při
koordinaci civilního a vojenského úsilí OS v podobě své mise UAMA (United Nations
Assistance Mission to Afghanistan) a jejího vedoucího a zároveň zvláštního představitele
GT OS pro Afghánistán (tento post zastává od března 2008 norský diplomat Kai Eide).
Ačkoli mandát UNAMA byl původně značně omezený, došlo v roce 2008 k jeho posílení a
UNAMA postupně přebírá hlavní roli při koordinaci aktivit mezinárodního společenství

v zemi. Pro rok 2009 došlo k zásadnímu navýšení rozpočtu UNAMA a očekává se rozšiřování
počtu jejích kanceláří působících v jednotlivých provinciích.
Z aliančního pohledu mají v oblasti civilně-vojenské spolupráce zásadní význam Provinční
rekonstrukční týmy (PRT), které zajišťují rekonstrukční a rozvojové projekty v prostředí,
kde bezpečnostní situace nedovoluje plné působení ostatních rozvojových aktérů. Jedná se o
civilně-vojenské týmy, kde se početně menší civilní složka (pod národní kompetencí) věnuje
rekonstrukčním projektům a vojenská složka (součást ISAF) zajišťuje bezpečnost všech členů
PRT, dopravu a komunikaci s velením ISAF a národním velením. Od března 2008 ČR vede
vlastní PRT v provincii Logar na východě země.

,a fotografii je kamenná zeď postavena na kanálu
k nové hydroelektrárně na Anabe, Afghánistán

Jedna ze škol, které obdržely pomoc od PRT, který je součástí probíhající občansko vojenské
kooperační operace (CIMIC) v odlehlých provinciích Afghánistánu

4. Zvýšená spolupráce a zapojení sousedních zemí, zejména Pákistánu
Klíčovým sousedem pro další vývoj v Afghánistánu je Pákistán, a to díky
nedostatečné kontrole kmenových území při hranici s Afghánistánem, kde se nachází
bezpečná útočiště pro Taliban, Al Kajdu a další skupiny bojující proti afg. vládě a
mezinárodním jednotkám v Afghánistánu. Pákistán je zároveň významnou tranzitní zemí pro
zásobování mezinárodních jednotek v Afghánistánu.
Po pádu prezidenta Musharaffa a nástupu civilní vlády v Pákistánu v roce 2008 došlo
k zásadnímu zlepšení bilaterálních afghánsko-pákistánských vztahů. K výraznému zlepšení
došlo i v oblasti trojstranné vojenské spolupráce mezi oběmi zeměmi a mezinárodními silami

v Afghánistánu v rámci tzv. Tripartitní komise, což je formální rámec pro konzultace na poli
vojenské spolupráce a koordinace mezi těmito třemi aktéry v oblasti afghánsko-pákistánských
hranic. V březnu 2008 bylo otevřeno první z celkem šesti pohraničních koordinačních center,
které mají být vybudovány na obou stranách společné hranice a mají přispět k dalšímu
prohloubení spolupráce a koordinace mezi afghánskými a pákistánskými jednotkami.
Autor: Ondra
Zdroj: „Stálá delegace České republiky při ,ATO v Bruselu
(www.mzv.cz/nato.brussels/index.html)
Foto: www.defenceimagedatabase.mod.uk

České stíhačky střeží Pobaltí,
letcům začala první zahraniční mise od války
1. května 2009

Od zvláštního zpravodaje v Litvě - Čeští vojenští piloti se stíhačkami Jas-39 Gripen
začali chránit vzdušný prostor nad Litvou, Lotyšskem a Estonskem. První zahraniční
mise letců od druhé světové války potrvá čtyři měsíce. V ochraně pobaltských republik,
které nemají vlastní
letectvo, se střídají
státy NATO.

Nepřetržitou službu
převzali čeští stíhači
od dánských kolegů
na
základně
v
litevském
městě
Šiauliai v devět
hodin ráno místního
času (8:00 SELČ).
Češi
pak
při
slavnostním
ceremoniálu dostali
pomyslné "klíče" od zdejšího vzdušného prostoru.
"Symbolicky po deseti letech v NATO jsme plnohodnotným členem," řekl velitel
vzdušných sil Jiří Verner. Jak dodal, české letectvo má ambice si v budoucnu takovou
misi zopakovat, hlavně proto, aby získalo další zkušenosti.
Na případné provokace ze strany Ruska nebo Běloruska jsou podle jeho slov čeští letci
připraveni. Letouny jsou standardně vyzbrojeny jako v Česku dvěma protivzdušnými
raketami a kanónem.

Civilní letoun Češi sestřelit nesmějí

Čtyřměsíční mise

Piloti smějí zasahovat jen proti vojenským cílům, nemají mandát k
zásahu proti takzvanému "renegátovi", tedy například unesenému
civilnímu letadlu.

Česká republika do
mise vyslala celkem
čtyři
jednomístné
letouny Jas-39 Gripen,
které jsou připraveny
zasáhnout v případě
vojenského ohrožení
těchto států, stejně tak
jako
poskytnout
pomoc a asistenci
civilním letadlům v
nouzi.

U ruského Kaliningradu a běloruských hranic pro piloty platí takzvané
nárazníkové pásmo. "Nepůjdeme tam blíže než na 15 kilometrů k
hranici a to samé se očekává od ruských a běloruských letounů,"
popsal situaci Míka. Od roku 2004, kdy letouny NATO pobaltské země
střeží, ale podle jeho slov k žádným vyloženým provokacím ze strany
Ruska nebo Běloruska nedošlo.

Po celou dobu mise budou čeští vojáci plnit rozkazy nadřazeného
velitelství ATO v ěmecku. Pro letce ale platí v Pobaltí jedno Jde o vůbec první
nasazení
českého
důležité omezení. emohou zasahovat proti civilním letounům.

taktického letectva v
zahraniční operaci v
"Kdyby se v Pobaltí stalo něco podobného jako 11. září v Americe, celé
poválečné
můžeme to ze vzduchu pouze monitorovat a nechat je trefit se do těch historii.

budov," uvedl velitel Jaroslav Míka.
Jak však dodal, běžnou asistenci civilním strojům v nouzi poskytovat Češi pochopitelně
budou."Pokud budou mít nějakou technickou závadu nebo ztrátu spojení," popsal úkoly
Míka.

Na letišti se za posledních pět podle jeho slov vystřídaly prakticky všechny moderní
stroje. "Po Češích ochranu převezme Německo s letouny Eurofighter Typhoon," dodal
litevský generál.
Gripeny českých vzdušných sil vzbudily u personálu letiště i místních médií velký
rozruch. "Gripen je pro Litevce novinka. Byl jsem na věži a všichni byli nadšení,
protože takový letoun tady ještě nepůsobil," řekl jeden z pilotů Radoslav Matula.

Carlos zdroj: idnes.cz

ZÁVĚREM!


Během května překročil počet amerických vojáků zabitých v Iráku hranici 4300,
je jich už 4304. Poslední dva zemřeli v neděli 31.5. při nehodách Tallílu a v
Tikrítu. Do počtu 24 mrtvých z května jsou zahrnuti i oběti amerického vojáka,
který na klinice postřílel své kolegy.



Zbylé britské jednotky v Iráku se začaly stahovat z této arabské země minulý
měsíc. V jihoirácké Basře se uskutečnil obřad k uctění památky 179 britských
vojáků, kteří přišli v Iráku o život. "Byla to mise osvobození," řekl podle BBC
uznale irácký prezident Džalál Talabání.



Za dobu pobytu českých jednotek v Iráku zemřel na následky zranění jeden muž.
Nepřežil dopravní nehodu asi 150 kilometrů od Basry v květnu 2003.



Tři čeští vojáci zemřeli v posledních letech ve službě v Afghánistánu. Poslední
oběť je z minulé středy. V provincii Logar zasáhla vůz bomba, jeden voják zemřel,
další dva byli těžce zraněni. Jeden z nich dosud bojuje o život v pražské vojenské
nemocnici.

ení zuřivějších a krvavějších a déle
trvajících válek na války způsobené
růzností názorů, zvláště na věci bezvýznamné.
Jonathan Swift

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Redakce AKD-NEWS!

IZERTÍ STRAA A.K.D. – EWS! redakce - carlos.akd@seznam.cz
TREKY LC-1 US ARMY Olivové (použité)
cena: 100,Info.: Carlos 737 828 524
carlos.akd@seznam.cz

OPASEK ŠIROKÝ US Olivový (použitý)
cena: 30,Info.: Carlos 737 828 524
carlos.akd@seznam.cz

Tubusový kolimátor Nikko Stirling s úzkou montáží.
Jedenáct poloh svítivosti červeného bodu. Průměr
30mm. Kolimátor je osazen úchytem na úzké montážní
lišty. Pro správné upnutí na zbraň musí být tato osazena
příslušnou úzkou montážní lištou.
cena: 990,- (původní cena 1360,-) (nepoužívané)
Info.: Ondra 603414568
info@airsoftdejvice.cz
Obal na karimatku-alumatku 12x33cm (nový)
cena: 50,Info.: Carlos 737 828 524
carlos.akd@seznam.cz
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ové výrazy koaličních vojáků
Války v Iráku a Afganistanu přinesli na tento svět hodně nového, a to snad ve všech
oblastech. O čem se ale moc nemluví je fakt, že tak jako vždy i teď si lidé začali
zjednodušovat komunikaci novými výrazy/zkratkami. Tady je uvedených několik,
které jsou spojené s působením koaličních vojáků v Iráku a v Afganistanu.
Angel

(Anděl.) Voják zabitý v boji. Termín používají někteří zdravotníci.

Battlefield
airmen

(Bojoví letci.) Označení pro příslušníky Air Force Special Operation Command
(AFSOC). Starají se o záchranu sestřelených pilotů, zabezpečují kontrolu bojiště,
ale správy o počasí. Termín je pravděpodobně nový.

Battle rattle

Výraz snad podobný našemu výrazu “plná polní“. Jde o téměř 50 liber vybavení od
oblečení, přes vestu, helmu či munici až po zbraně. Pojem jako takový se používá
už od roku 1812, ale díky množství vybavení, které se používá a jeho technologické
úrovni, dostal tento pojem úplně nový rozměr.

BIAP

Baghdad International Airport, tedy Bagdadské mezinárodní letiště.
Přezdívka pro základnu Anaconda která je u města Balad. Vydobyla si jí díky

Bombaconda častým minometným útokům povstalců.
CC

Coalition Country, tedy koaliční stát. Stát který se zúčastnil operace Irácká svoboda,
dohromady tzv. “Koalice ochotných“.

CHU

Containerized Housing Unit, tedy něco jako “kontejnerová ubytovací jednotka“
(vyslovuje se “čú“). Jedná se o hliníkový ubytovací “kontejner“, o něco větší než
jsou standardní lodní kontejnery. Má dveře, okno, klimatizaci a elektrickou síť. Jsou
dvě základní varianty, buď jde o kontejner pro čtyři osoby, nebo je rozdělený na
dvě části, přičeš každá je pro dvě osoby. V případě, že je mezi dvěma místnostmi i
sprcha a toaleta, přezdívá se tento kontejner “wet chu“ (wet - mokrý). I když to
možná nezní nijak hvězdně, poskytují kontejnery lepší podmínky a víc místa než
klasické stany.

CHUville

Základna/stanoviště více CHU.

(Ve volném překladu „smrtící květ“.) Častý, a nešťastný, postup iráckých
bezpečnostních sil při střetu s nepřítelem. Podle zkušeností koaličních vojáků totiž
Death Blossom jak se stanou iráčtí vojáci terčem třeba jen slabé palby, buď utečou, anebo spustí
masovou palbu na všechny strany, a tomu se říká Death Blossom. Termín byl
použitý už v roku 1984 ve filmu „The Last Starfighter“.
(Dining FACility.) Jídelna. Staří vojáci používají i název “Chow hall“ (“žrací
místnost“), a když použijete názvy jako “Mess hall“( mess – stravovat se ve
DFAC [dí-fak] vojenské kantýně, hall - hala), každému bude jasné že nepatříte zrovna mezi
ostřílené veterány. DFAC bývají dobře vybavené (běžnou součástí je televizor),
a často dekorativně ozdobené ve stylu kaváren (např. sportovními trofejemi).

Dirt sailor
FOB
FOB Taxi

(„Špinavý námořník“.) Označení pro příslušníky jednotek Navy´s Construction
Battalions. V Iráku se pojem začal používat ve spojitosti s námořníky kteří neplní
typické námořnické úlohy.
Forward Operating Base, tedy předsunutá operační základna.
Vozidlo které nikdy neopouští prostory FOB.

Fobbit

FRAGO

Voják, např. technik, který nikdy neopouští bezpečí FOB.
Fragmentary order, něco jako “útržkovitý rozkaz“. V podstatě zkrácená forma
operačního rozkazu. Zpravidla je vydaný na základě denní rutiny. Ulehčuje
překonávání byrokratických překážek, na rozdíl od operačního rozkazu (OPORD),
musí být založený na jiných rozkazech.

Vozidla námořní pěchoty, které si jejich uživatelé vybavili podle vlastní potřeby,
zejména dodatečným pancéřovaním. Dovedla je k tomu nedostatečná ochrana
původních vozidel. Z 30 000 vozidel nasazených v Iráku a Afganistanu v roce 2004,
Frankenstein 8 000 nedisponovalo absolutně žádnou pancéřovou ochranou. Jen 6 000 se dalo
označit za plně pancéřované, a 10 000 bylo vybavených různými ochrannými
doplňky.

Green zone

(Zelená zóna.) Těžce střežená oblast v centre Bagdadu. Nachází se v ní několik
významných budov bývalého režimu. Často je označovaná jako nejbezpečnější
místo v Iráku. Sídlily tam mnohé státní instituce jako diplomatické mise některých
zemí. Je lákavým cílem ozbrojenců. Často se mnohé nebezpečné oblasti označují
jako Red zone – červená zóna. Pokus o přejmenování na International zone (IZ) –
mezinárodní zónu se pravděpodobně neujal.

Gun truck

Těžce obrněné a opancéřované vozidlo určené na ochranu konvojů.

GWOT
Haji [hadži]
armor

Global War On Terrorism, tedy globální válka proti terorismu.
Improvizované pancéřování na vozidlech iráckých bezpečnostních sil (zpravidla
Humvee). Jde vlastně o jakýkoliv kovový plát připevněný na vozidlo.

Haji mart

Libovolný malý obchod vedený Iráčany prodávajícími věci cizincům.

Haji patrol

Hlídka/jednotka jednotlivých kmenů loajálních bagdadské vládě.

Haji shop

Každá základna má svůj vlastní “haji mart“ nazývaný haji shop, resp. politicky
vhodnejší obchod vedený domácími. Prodávají vlastně všechno, od cigaret po
pirátské kopie CD/DVD.

Hillbilly
armor

Improvizované pancéřování doslova ze šrotu. Vojáci často prohledávali smetí a jak
našli vhodné ocelové pláty, použili je jako pancíř. Jméno získalo díky 278.
plukovnímu bojovému týmu národní gardy státu Tennessee. Její příslušník
specialista Thomas Wilson se stal slavným když posbíral dost odvahy, a na rovinu
se zeptal Donalda Rumsfelda během jedné z jeho návštěv v Iráku proč se musí
američtí vojáci hrabat v odpadcích aby našli prostředky na svojí obranu. Byl to
pravděpodobně jeden z nejdůležitějších stimulů na “obrnění“ jednotek působících
v Iráku a Afganistanu.

IED
ICDC

(Improvised Explosive Device.) Improvizované výbušné zařízení.
(Iraqi Civil defence Corps.) Irácké civilní obranné sily, název se už v podstatě
nepoužívá.

V doslovném překladu „uvnitř drátu“. Kdo se nachází “uvnitř drátu“ je vlastně
v oblasti, s výskytem nepřátelských ozbrojenců v okolí zařízení koaličních vojsk.
Jedná se o zejména psychicky náročnou práci, zvlášť na izolovaných územích jako
je
Guantanámo. Každý voják musí projít systémem několika brán. Vojáci pracující
Inside a wire
na vyslýchání nepřátel často chodí se zakrytými jmenovkami, neoslovují se
vlastními jmény, a nebaví se jen když jsou si jistí bezpečím. Ve Vietnamu se pojem
používal na označení perimetru každé americké základny.

ITGA

Interim Transitional Government of Afghanistan, teda Afgánská vláda.

(Cinkající náklaďáky.) Vozidla typické pro Afganistan. Název získali díky
pestrobarevným ocelovým stužkám připevněným na vozidlo které při pohybu
Jingle trucks cinkají. Byli objednané afgánskou vládou. Muž který měl dodání vozidel pro cizí
příslušníky na starosti byl taktéž nazýván “Jingle man“.

KAF

Kandahar Air Field, kandahárské letiště, hlavní spojenecká základna na jihu
Afganistanu. Je na ní umístěno množství vojáků, a je i významnou logistickou
základnou.

KBR

Kellogg, Brown & Root, největší kontraktor pracující pro koaliční vojska.

L

Local National, v podstatě “domácí“. Iráčan, resp. Afgánec. Zpravidla člověk
zapojený do rekonstrukčních prací, či jinak spojený s koaličními vojsky.

Mortaritaville Další pojmenování pro základnu Anaconda.
Muj [múdž]

Zkratka pro slovo mudžahedín. Zhruba od roku 2005 ve všeobecnosti používaný
výraz pro irácké povstalce.

Outside the
wire

Oblast mimo FOB, za bezpečnostním perimetrem.

OEF

Operation Enduring Freedom, operace Trvalá svoboda.

OGA

Zkratka pro Other Government Agency, myšleno CIA.

OIF

Operation Iraqi Freedom, operace Irácká svoboda.

POG

People Other than Grunts, týlové zabezpečení jednotky, zhruba to samé jako Fobbit.

PRT

Provintional Reconstruction Team, tedy provinční rekonstrukční tým. V podstatě
jednotka vyslaná státem podílející se na civilních rekonstrukčních programech ve
vytyčeném prostoru. Koordinuje práce a poskytuje humanitární pomoc.

PSD

Personal Security Detail, i přes název jde o příslušníky soukromých bezpečnostních
agentur.

Red on red

Palba nepřátel na nepřátele, tedy přátelská palba (friendly fire) mezi nepřáteli.
Fenomén vyskytující se cca od června 2005. Tehdy hlídka americké námořní
pěchoty hlídkující v poušti na hranicích se Sýrií nahlásila boje mezi jednotlivými
skupinami poblíž Eufratu od Husajby po Qaim. Postupně docházelo ke stále
častějším a očividnějším rozkolům mezi jednotlivými skupinami které jsou
viditelné doteď.

REMF

(Rear-echelom motherf****r.) Pojem který myslím není je vhodné prekládat.
Termín pochází z vietnamské éry, už se nepoužívá. V podstatě nahrazený pojmem
fobbit.

Remfland

Týlová oblast kde pomocný personál žije a pracuje v relativním bezpečí. Na rozdíl
od časů Vietnamské války se tentokrát pojem nepoužívá ani tak na vymezení
prostoru, jako spíš psychického stavu kdy se voják cítí být v bezpečí.

Sandbox

(Pískoviště.) Přezdívka pro Irák.

Sandpit

(Pískoviště.) Přezdívka pro Irák.

Shake and
bake

(Zatřást a usmažit.) Název opět pocházející z Vietnamu. Tehdy došlo ke
kombinovaným útokům napalmem, clusterovými bombami a konvenčními
bombami.

Sustainer
theater

Název naráží na zdlouhavou cestu na kterou se musí prodrat každý film promítaný
v tomto “divadle“. Původní myšlenka byla skromná, promítat na základně
Anaconda filmy. Avšak třeba týdny čekání a snahy aby byl film schválený na
promítání, přičemž celý proces začíná na veliteľství Army Air Force Exchange
Service v Dallasu.

TC

Third country National, tedy příslušník třetí krajiny. Obyvatelé neutrální země
pracující pro koaliční vojska. Typickým příkladem jsou např. nepálští šoféři
kamiónů. Jsou častým terčem útoků, např. v roce 2004 v Ansar al Sunnah došlo
k zabití právě nepálských řidičů.

TCP

Traffic Control Point, tedy vlastně kontrolní stanoviště sloužící k zabezpečení
kontroly nad jistou oblastí.

VBIED
By Carlos

Vehicle Borne Improvised Explisive Devise, tedy autová bomba.
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