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Ameri� tí vojáci prchají p� ed 
rozzu� eným velbloudem v Iráku. 
 
 
 
 

Kv� tnový vtip 
Paní u� itelka zadá d� tem 
ve škole, aby nakreslili 
své tatínky. Tak na konci 
hodiny vybere obrázky a 
druhý den si zavolá 
Pepí� ka a �íká: 
"Pepí� ku? Pro�  jsi 
namaloval tatínkovi 
modré vlasy?" a Pepí� ek: 
" PROTO�E NEMÁM 
PLEŠATOU 
PASTELKU!" 
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 1. 
1945 – V P�erov�  vypuklo povstání; za� átek kv� tnového povstání � eského lidu.  
1953 – Ke svátku 1. kv� tna zahájila vysílání � eskoslovenská televize – z budovy M� š� anské 
besedy.  
1994 - Ayrton Senna zahynul p�i tragické nehod�  v San Marinu.  
2004 – � esko vstoupilo do EU. 
 2. 
1945 – Druhá sv� tová válka: Rudá armáda dobyla Berlín – sov� tští vojáci vzty� ili rudou 
vlajku na budov�  Reichstagu. 
 4. 
1802 – V Rakousku (a tedy i v � echách) byla zrušena do�ivotní vojenská slu�ba.  
1471 – Války r� �í: Lancasterové a Yorkové se utkali v bitv�  u Tewkesbury. 
1904 – Spojené státy americké za� aly stav� t Panamský pr� plav. 
1945 – Druhá sv� tová válka: v severozápadním N� mecku kapitulují všechna n� mecká vojska. 
 5. 
1945 – Vypuklo Pra�ské povstání, p�i kterém padlo 1500-2500 � eských povstalc� . 
1992 – Byla vydána po� íta� ová hra Wolfenstein 3D, první st�íle� ka z pohledu první osoby. 
 6. 
1945 – Druhá sv� tová válka: Americká armáda vedená generálem Pattonem osvobodila 
m� sto Plze� . 
1889 – V Pa�í�i byla b� hem Sv� tové výstavy otev�ena Eiffelova v� �. 
1937 – P�i p�istávání na letišti Lakehurst v New Jersey explodovala vzducholo�  Hindenburg. 
 7. 
1765 – Na vodu byla spušt� na HMS Victory, nejstarší slou�ící bitevní lo�  na sv� t� . Je 
� lenem Royal Navy a bojovala ji� v bitv�  u Trafalgaru. 
1945 – V Remeši byl podepsán protokol o úplné bezpodmíne� né kapitulaci N� mecka. 
 8. 
Mezinárodní den � erveného k� í�e:  Tento Mezinárodní den byl stanoven na výro� í narození 
Henryho Dunanta (1828), je� zalo�il � ervený k�í�. Svátek na tento den ustanovila 
Mezinárodní konference � erveného k�í�e a oslavy se tradují od  
roku 1953. 
 Mezinárodní hnutí � erveného k�í�e a � erveného p� lm� síce tvo�í t� i 
slo�ky,  a to Národní spole� nost � erveného k�í�e/p� lm� síce, Mezinárodní 
výbor � erveného k�í�e a Mezinárodní federace spole� nosti � erveného 
k�í�e a � erveného p� lm� síce. 	 ídí se sedmi principy, a to humanita, 
neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a sv� tovost. 
Obecn�  jej nazýváme  "Mezinárodní � ervený k� í�", zkrácen� " � ervený 
k� í�" . Je charakterizován jako humanitární hnutí (humanitární pomoc a 
léka�ská pé� e) ve form�  neziskové mezinárodní organizace finan� n�  zabezpe� ované dotacemi 
a p�ísp� vky. Jeho mottem je "The power of humanity - Síla lidskosti". D� lí se na n� kolik 
národních celk� . P� sobí ve 185 státech sv� ta. Hlavním sídlem je �eneva (Švýcarsko). 
� ervený p� lm� síc je organizace muslimského sv� ta, která vznikla na základ�  respektu k 
nábo�enským odlišnostem. Jeho cíle se shodují s mate�skou organizací. 
 9. 
1945 – Tankové jednotky Rudé armády vstoupily do Prahy. 
13. 
1950 – Na okruhu v Silverstone se konala historicky první Velká cena voz�  Formule 1, Grand 
Prix Velké Británie. Vít� zem se stal Giuseppe Farina na voze Alfa Romeo 158.                 
1981 – Došlo k neúsp� šnému pokusu o atentát na pape�e Jana Pavla II.. Pape� byl zran� n, 
atentátník Mehmed Ali A
 ca byl zat� en.                                                                              ®  



14. 
1855 – Byla poprvé vydána kniha Babi� ka Bo�eny N� mcové.  
1928 – Poprvé se objevila postavi� ka Mickey Mouse.                                                       
1940 – Ameri� tí podnikatelé brat�i McDonaldové otev�eli svou první 
restauraci McDonald's v San Bernardinu v Kalifornii. 
1948 
Vznikl stát Izrael.                                                                                                                                 
V odpoledních hodinách, po vyhlášení nezávislosti Izraele (s Davidem Ben 
Gurionem jako premiérem) p�ekro� ily armády okolních arabských zemí hranice Izraele a 
oficiáln�  za� alaprvní arabsko-izraelská válka. 
15. 
1951 – V Praze u Apoliná�e byla otev�ena první protialkoholní záchytná stanice v � SR a 
zárove�  na sv� t� . 
16. 
1868 – Polo�en základní kámen Národního divadla. 
17. 
1991 – Horolezec Leopold Sulovský jako první � ech vystoupil na Mount Everest. 
2006 – Evropský parlament vyhlásil Mezinárodní den proti homofobii. 
18. 
1944 – Druhá sv� tová válka: N� mci evakuovali Monte Cassino a Spojenecká vojska obsadila 
tuto pevnost po bitv� , která si vy�ádala 20 000 �ivot� . 
1958 – Letoun F-104 Starfighter stanovil sv� tový rychlostní rekord – 2259,34 km/h (1404,19 
mil za hodinu). 
20. 
1927 – Americký pilot Charles A. Lindbergh odstartoval z Long Islandu do Pa�í�e. Jako první 
� lov� k na sv� t�  p�elet� l bez mezip�istání Atlantský oceán. Let trval 33 hodin a 29 minut. 
21. 
1982 – Se v rámci války o Falklandy vylodilo 4 000 britských voják�  v zátoce San Carlos na 
Falklandech s cílem znovudobytí souostroví. 
24. 
1844 – Samuel Morse odeslal z washingtonského Kapitolu na nádra�í 
v Baltimore první telegram na sv� t� . 
27. 
1942 – Jozef Gab� ík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinharda Heydricha (zem�el 4. 
� ervna 1942); jednalo se o operaci s krycím názvem Operace Anthropoid. Nacisté 
bezprost�edn�  poté vyhlásili stanné právo a pozd� ji provedli zastrašovací akce – 
obce Lidice a Le�áky byly vypáleny a obyvatelé popraveni nebo odvedeni do tábor� . 
1941 – V Atlantickém oceánu byla potopena n� mecká bitevní lo�  Bismarck s 2 300 lidmi na 
palub� . 
29. 
1953 – Sir Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay dosáhli jako první lidé vrcholu Mount 
Everestu. 
1985 – P�i výtr�nostech p�ed finále evropského poháru ve fotbale zahynulo na Hesel 
Stadium v Bruselu 39 fanoušk� . 
30. 
1866 – V Královském � eském divadle byla poprvé uvedena opera Prodaná nev� sta Bed�icha 
Smetany. 
1942 – Tisíc britských bombardér�  uskute� nilo zni� ující nálet na Kolín nad Rýnem. 
31. 
1950 – V Praze za� al zinscenovaný politický proces s Miladou  
Horákovou a dalšími 12 osobami.                                                               ’                                                                                                  
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                                                                          To nejzajímav� jší na síti, podle naší redakce. 
 
 
 
 
 
http://www.bunkry.cz/index.asp              Internetové stránky o � eskoslovenském opevn� ní z                    
                                                                    let 1935-1938.      
http://www.milpictures.com/index.htm   Fotografie a videa z vojenských a policejních              
                                                                     speciálních jednotek. 
http://www.klub-vm.estranky.cz/             Klub vojenského muzea na demarka� ní linii  
                                                                     v Rokycanech. 
http://www.military.cz/                                Server o všem co je „MILITARY“! 
 
http://www.mreinfo.com/                            Výrobce vojenských potravinových balí� k� . 
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Sout� �te s námi o ceny od spole� nosti Bohemia Air Soft! 
 
 
 
 
Pravidla sout� �e: V ka�dém z následujících šesti (v� etn�  tohoto) �ádných � ísel � asopisu 
AKD-NEWS!, bude uve�ejn� na trojice otázek. Do sout� �e o výhru postoupí všichni, kdo 
pošlou správné odpov� di v�dy do konce sout� �ního kola. Uzáv� rka ka�dého sout� �ního kola, 
bude v�dy posledního toho m� síce, ve kterém byla otázka vyhlášena. Kdo bude mít nejvíce 
správných odpov� dí vyhrává. V p�ípad�  stejného po� tu správných odpov� dí budeme losovat. 
Konec sout� �e: 15.9. 2010 
Vyhlášení vít� ze: 18.-19.9. 2010 na akci Útok na Foy. 
 
Otázky pro II. Kolo: 

1) Kolikátým rokem se bude letos Bohemia Air Soft ú� astnit akce BAHNA? 
 
2) Jakou rá�i st�ely mají realistické vzduchovky CyberGun nov�  zavedené 

 do sortimentu Bohemia Air Soft? 
 

3) Kolikáté výro� í vypuknutí Pra�ského povstání, si letos � eská Republika p�ipomíná? 
 
Své odpov� di posílejte do 31.5. 2010 na adresu info@airsoftdejvice.cz . 
 
 
       
  Hrajeme o  SMG5 A5 od firmy ICS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Více na www.airsoft.cz/shop 
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Po� átky v � SR 
Kulomet BREN vychází konstruk� n�  z 
p�edchozího úsp� šného 
� eskoslovenského kulometu ZB vz. 26. 
Po� átky vzniku lehkého kulometu jsou ji� 
ve 20. letech 20. století, kdy � eský 
konstruktér Václav Holek ze Zbrojovky 
Praga vytvo�il prototyp této zbran� . 
Kulomet byl p�edveden na ja�e 
roku 1922 a do výzbroje � eskoslovenské 
armády byl zaveden pod 
ozna� ením PRAGA vz. 24 . Licenci 
zakoupila Zbrojovka Brno, která provedla 
díl� í úpravy a za� ala vyráb� t lehký 
kulomet ZB vz. 26. Sériová výroba za� ala 
v roce 1927 a armáda p�evzala celkem 34 
550 kus� . Kulomety se díky své nesporné 
kvalit�  za� aly vyvá�et do zahrani � í a 
docházelo i k prodej� m licence. Jednou z 
nich byla licence do Velké Británie, kde na 
základ�  �ádosti britského ministerstva 
války vznikl kulomet ZGB 33, jen� byl 
zkonstruován pro anglické st�elivo 
rá�e 7,7 mm. 

Zkoušky ve Velké Británii 
Britská armáda za� ala ji� na po � átku 20. 
let hledat náhradu za dosud pou�ívaný 
lehký kulomet amerického p� vodu Lewis. 
V prosinci 1922 prob� hly první srovnávací 
zkoušky dostupných kulomet�  
amerických, dánských i francouzských, ale 
�ádný nevyhov � l p�ísným po�adavk � m 
zkušební komise. V roce 1930 byl 
zakoupen od Zbrojovky Brno vzorkový 
kulomet ZB vz. 27 s p�íslušenstvím a tato 
zbra�  úsp� šn�  prošla zkouškami v � íjnu 
tého� roku. 

Byl pojmenován BREN, co� jsou 
po� áte� ní písmena názvu Brna a Enfieldu. 

P�íšt� : Puška Lee-Enfield 

Zpracoval: Carlos   
                                                                  Omluva: V minulém � ísle jsme  chybn�   uvedli,  �e  
                                                                  zbra�    MP 40  má   max.   dost�el  200m.  Jedná  se            
                                                                  samoz�ejm�  o ú� inný dost�el. Tímto se omlouváme!                         
 
 

 
Lehký kulomet BREN�

Typ� lehký kulomet�

Místo p� vodu�  � eskoslovensko�

Historie slu�by �

Ve slu�b� � 1938 — 1991 (Velká Británie)�

Pou�ívána�  � eskoslovensko 
 Velká Británie, Commonwealth 
 Izrael 
 Bulharsko�

Války � Druhá sv� tová válka, První arabsko-
izraelská válka�

Základní údaje�

Hmotnost� 10,2 kg (Mk.I s prázdným 
zásobníkem)�

Délka� 1156 mm (Mk.I), 1133 mm (L4A4)�

Typ náboje� .303 British, 7,62 x 51 mm 
NATO (L4A4)�

Rá�e� .303 (7,7 mm) nebo 7,62�

Kadence� 500 ran/min�

Ús� ová rychlost� 800 m/s�

Maximální 
dost� el�

2000 yard�  (1830 m)�
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�
� Jsme airsoftový tým z okolí �eleznobrodska (okr.Jab lonec n. N.) se zam�� ením na n� meckou 
armádu. Náš tým je profesionáln�  vybaven co se tý� e airsoftu.  Jako tým nemáme p�ímé zam�� ení na 
napodobování speciálních slo�ek a sil, a proto nám nejde jen o to n� koho trefit a nebo n� koho 
buzerovat, ale jen si zahrát a u�ít si ten pocit bo je a férové hry. 
 Náš tým vznikl 8.8.2008. V týmu má v� tšina lidí minimální v� k 18 let . Momentáln�  máme 8 
� len� . Airsoft bereme jako sport a koní� ek dohromady. Jsme vybavení taktickými nosnými systémy a 
taktickými vestami a pro vícedenní akce máme vojenské stany, jídelní pot�eby, atd. Samoz�ejm�  
provádíme tréninkové akce se zahrnutím fyzických a psychických test� , ale jak jsme u� �ekli, bereme  
to jako koní� ek a ne jako fanatismus. 
 Nej� ast� ji a nejrad� ji jezdíme na v� tší akce do Ralska, ale ob� as i na menší (10-20 lidí)  
akci� ky u nás po okolí. 
  
             Ovšem nejv� tší problémy nám � iní to, �e se prakticky nikdy nesejdeme všichni spo lu na jedný 
akci, proto�e spousta z nás má ješt �  jiný koní� ky, které mají vyšší prioritu (motokros, hasi� i, práce...), 
ale jak u� máme psáno v popisu týmu, airsoft bereme  jako koní� ek a p�íjemn�  strávený � as  
 Dá se �íct, �e nám více vyhovuje, kdy� se akce koná v ned � li, proto�e v sobotu má n � kolik 
našich � len�  jiné sout� �e, na kterých nem � �ou chyb � t, ale je jasný, �e velký AS akce se v ned � li 
nedají po�ádat a tak se sna�íme alespo �  2-3/rok zú� astnit, na t� ch menších se v� tšinou domluvíme  
podle toho, jak nám to vyhovuje. 
 Na akce jezdíme nejrad� ji autem je to nejprakti� t� jší i nejpohodln� jší  
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 Jedná se o vysoce-efektivní, speciální, 
multi-ú� elovou zbra�  pro pou�ití zem� -
vzduch.�Je 5-8 krát ú� inn� jší ne� 
konven� n�  pou�ívané ru� ní palné zbran� .  
 V p�ípad�  m� stských boj�  a konflikt�  je 
mo�né jej pou�ít pro bourání 
nep�átelských palebných pozic v 
budovách, muni� ních sklad�  a zastavení 
pohybu nep�ítele v ulicích.�Je vhodný jak 
pro týmy tak pro nezávislé 
jednotky.�Vzhledem ke svým malým 
rozm� r� m, nízké hmotnost a p�enosnosti, 
se jedná o ideální t� �kou zbra�  pro 
parašutisty, mobilní a pozemní jednotky.�Široké uplatn� ní najde také p�i protiteroristických 
operacích.�Jeliko� tento typ akce je  dnes b� �ný, jsme p�esv� d� eni, �e GM6 bude hrát 
klí� ovou roli v závislosti na nové severo-atlantické strategii, vzhledem k jeho zna� né 
destruktivní síle, v kombinaci s impozantní p�esností.��
�D� le�ité nep�átelské cíle mohou být neutralizovány bezpe� n�  a� na vzdálenost 1500 m. 
Je také vhodný na eliminaci "�ivých (sebevra�edných) bomb", které jsou instalovány ve 
vozidlech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gepard GM6 'Lynx' je polo-automatická�anti-materiální puška.�Díky unikátní technologii 
zákluzu hlavn� , je zp� tný ráz menší ne� u jiné zbran�  ve stejné kategorii. Pracuje se 
standardním�st�elivem12.7x107 ruské�výroby�� nebo st�elivem�0,50 Browning.  
 Byla stvo�ena pro zastavení cíle, jako jsou lehká obrn� ná vozidla, nebo jiné obrn� né 
jednotky a budovy, radio-elektronické konstrukce, rakety a letící helikoptéry. 
 Zbra�  má nízkou váhu, vysokou p�esnost,�malé rozm� ry a impozantní rychlost st�elby. 



Hmotnost v� etn�  zásobníku: 11.5 kg 

Délka v palebné pozici: 1126 mm 

P� epravní délka: 928 mm 

Ús� ová energie: 
Ruský kalibr: ~ 14,5 kJ /  
0,50 Browning: ~ 14,5 Kj 

Ús� ová rychlost: 
Ruský kalibr: ~ 780 m / s /  
0,50 Browning: ~ 870 m / s 

Délka hlavn� : 730 mm 

Kapacita zásobníku: 5 ran 

Volitelná optika:  3-12 x 50 nebo 5-25 x 56 

Pr� raznost: 
250 mm betonové st� ny pod 90 ° úhlem 
na 100 m.  

Armour piercing:  20 mm pancí�e od 100 m  

Rychlost st� elby: 5 výst�el�  <3 sekundy 

Maximální dost� el: 2000m 

Ú� inný dost� el: 1500 m 

 
    Zdroj: http://www.sero.hu/lynx 
    Zpracoval: Carlos 
�

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



� eský � ervený k� í� Praha 1 
5. místní skupina 

zve na následující akce 
 
 
sobota 8.5. - Memoriál Alice Masarykové  
Procvi� te si s námi um� lé dýchání, nep�ímou masá� srdce nebo ošet �ování krvácení. 
Nechte si namaskovat n� jakou krvavou ránu a na invalidním vozí� ku a slepecké holi 
si vyzkoušejte, jak se �ije handicapovaným spoluob � an� m! Navíc uvidíte ukázky 
policejní techniky a zásahu dobrovolných hasi��  a bude také tombola. Od 17 hodin 
pak vystoupí I studentská kapela Wosa. 
Kdy: sobota 8. kv� tna 2010 od 14 do 18 hodin 
Kde: vnitroblok u Chlupovy ulice na Lukách 
Konec akce : asi v 18 hodin 
 
Ve st�edu 12. kv� tna bude ji� 14. kv � tinový den – � eský den proti rakovin� . 
Neváhejte a kupte si svou kyti� ku za pouhých 20 K� ! 

 
 
20. - 23.5. - Bambiriáda  
Procvi� te si s námi um� lé dýchání, nep�ímou masá� srdce nebo ošet �ování krvácení. 
Nechte si namaskovat n� jakou krvavou ránu a na invalidním vozí� ku a slepecké holi 
si vyzkoušejte, jak se �ije handicapovaným spoluob � an� m! Náš stánek je druhý vlevo 
po vchodu do areálu. Vedle toho se zde budou prezentovat další sdru�ení    ®®®®  



 d� tí a mláde�e (Junák, Pionýr, KC Maják, Sojka, Turis tické oddíly mláde�e a mnoho 
dalších) a na pódiu budou nep�etr�it �  probíhat hudební I tane� ní vystoupení a 
spousta sout� �í pro d � ti. Jedna z vrcholných událostí roku se blí�í!  
Kdy:  20. a� 23. kv� tna 2010 od 9 do 18 hodin (jen v ned� li do 16 hodin) 
Kde: Vít� zné nám� stí - “kula� ák” - Praha 6, Dejvice 
Konec akce : asi v 18 hodin 
 
 
Zveme d� ti a mláde� i do našich krou�k �  mladých zdravotník� : 
Malostranské gymnázium, Josefská 7, pond� lí 14:30 – 16:00, mobil 603353799 
Naše klubovna – Hellichova 11b, pátek 16:00 – 18:00, mobil 606864948 
 

Šimon Hlinovský 
5ms@cckpraha1.cz	
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    V pátek se konalo cvi � ení humanitární jednotky našeho oblastního spolku 
�� K, kterého se ale ú � astnila i dru�stva z Prahy 7, M � lníka a dobrovolní hasi � i 
z Nebušic. 
    V 16:45 jsme se sešli u And � la a u� tam jsme potkali Honzu Kojše ze 
sedmi � ky. Ješt �  jsme si na chvíli sedli v KFC a pak jsme vyrazili na tramvaj. 
Nakonec jsme na Chaplinov �  nám� stí ješt �  stihli autobus, který nás dovezl a� 
do Slivence, kde bylo trochu obtí�né od provizorní zastávky najít zdejší školu, 
kde se cvi � ení konalo. 
    Uvnit �  jsme se dozv � d� li, �e naše pátá místní skupina bude tvo � it samostatné 
dru�stvo. Do vysíla � ky jsme se hlásili ale jen jako pátá. Další dru�stv a byla 
jedni � ka, sedmi � ka, hasi � i a d � ti (Slivenec). Dru�stvo malých d � tí ze Slivence 
ve �lutých vestách bylo nejpo � etn � jší, bylo jich hned 14. Naopak naše 
� ty�� lenné dru�stvo bylo nejmenší. 
    Všechna dru�stva ale postupovala v rojnici vedle se be a postupn �  jsme 
prošli n � kolik úsek �  lesa. Dokud bylo ješt �  denní sv � tlo, nato � il si nás stejný 
televizní štáb z Aktualit Prahy 13, jaký byl ve � tvrtek na tradi � ní akci Bezpe � ná 
t� ináctka. Reportá� se objeví v dalším vydání. 
    Jak � as postupoval, rozsv � celi jsme své svítilny. Jako velitel jednoho týmu 
jsem m � l u sebe vysíla � ku, p � es kterou jsme s ostatními dru�stvy neustále 
komunikovali. Já jsem zjistil, �e v rojnici � asto chodím p � íliš rychle. 
    Sedmi � ka nakonec našla chlapce, kterého jsme hledali. Spo lu s hasi � i ho 
transportovali na základnu a my jsme u� jen p � ihlí�eli. Ve stanu vybudovaném 
na základn �  jsme se ješt �  ob� erstvili horalkami a � ajem a šli jsme zp � t do 
školy. 
    V� tšina ú � astník �  cvi � ení odjela v noci dom � , zatímco já jsem zde p � espal a 
spolu s malými d � tmi jsem se další den p � esunul do Radotína na akci 
Bezpe� né jaro, kde jsme p � edvád � li první pomoc široké ve � ejnosti na zdejším 
dopravním h � išti.  

                                                                                                                                           ®®®® �
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Odpoledne p�ijela studentská kapela Wosa. P� vodn�  jsme plánovali, �e její koncert prob� hne 
v divadelním sále, ale díky hezkému po� así jsme nakonec mohli kapelu p�esunout ven, kde 
aspo�  byla více na o� ích a hlavn�  na uších. 
 

Šimon Hlinovský                                                                                                                     ’’’’  
5ms@cckpraha1.cz 
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 Po šesti letech válka kon� í. Jsou si toho v� domi obyvatelé okupovaných zemí i vojáci 
wehrmachtu a jejích souputník� . Od Atlantického valu postupují spojenecké jednotky pod 
velením gen.Eisenhowera, z východu úto� í Rudá armáda maršála Rybalka, od severozápadu 
maršál Kon� v. Zbytky n� mecké armády se zoufale sna�í uniknout z dosahu sov� tských vojsk 
a probít se do amerického zajetí. V cest�  jim ale stojí Praha. 
 Ji� v roce 1944 byla ustavena � eská národní rada, která m� la za cíl koordinovat � innost 
jednotlivých odbojových skupin. Nejsiln� jší z nich byla ilegální skupina Bartoš, která 
sdru�ovala p�edevším d� stojníky  gen.štábu a ú�edníky protektorátních ministerstev. Ta se 
stala, díky výcviku, zkušenostem a znalosti organizace, základem vojenského velitelství 
Velké Prahy. Do � ela byl jmenován � NR brig.gen. Kutlvašr. Takto vzniklý orgán se zaslou�il 
o sjednocení všech revolu� ních skupin i jednotlivc�  a jeho zásluhou se �ivelné povstání 
zm� nilo v organizovanou a centráln�  �ízenou revoluci. 
 N� mci navenek tvrdili, �e Praha bude prohlášena 
lazaretním m� stem a jako takové nebude hájena. 
V� dom�  lhali. Podle jejich tajného plánu m� la být 
Praha p�etvo�ena v pevnost a hájena za všech 
okolností. Okolo Prahy m� ly být vybudována 
pásma ve vzdálenosti 50, 30 a 20 km, obsazená 
protipancé�ovými jednotkami a tanky. Do Prahy se 
v té dob�  stáhlo na 30 000 n� meckých voják� , 
p�íslušník�  SS, Volkssturmu, Hitlerjugend, policie 
a Todtovy organizace. Podstatnou chybou 
n� meckého velení bylo, �e nevzalo v úvahu 
mo�nost vnit�ního  útoku a nezajistilo prost�edky 
spojení. T�eba�e pokyny k obran�  byly 
vypracovány do nejmenších podrobností, nebyly 
zajišt� ny pošty, telefony a telegrafy, nádra�í, 
elektrárny a další strategická místa. Tak se stalo, �e 
jednotky byly v okam�iku vypuknutí povstání 
izolovány a tudí� bezradné, proto�e v duchu 
n� mecké mentality si netroufly cokoliv provést na vlastní p� st a p�íslušných rozkaz�  se 
nedo� kaly. Tím daly povstalc� m � as k dozbrojení. 
 Pád Berlína, Hitlerova smrt a blízkost úplného zhroucení 	 íše zna� nou � ást n� meckých 
jednotek demoralizovalo natolik, �e si p�estaly všímat strhávání n� meckých nápis�  a 
vyv� šování � eskoslovenských vlajek. Proto�e m� li vojáci sní�ené p�íd� ly, dokonce 
s obyvateli Prahy vym�� ovali zbran�  za potraviny. 
 
5. kv� tna  
 Ji� v ranních hodinách jsou na ulicích odzbrojovány n� mecké hlídky a v ú�adech a továrnách 
zatýkáni a internováni n� me� tí p�íslušníci a kolaboranti. Okam�ité úsp� chy opíjely Pra�any. 
P�esv� d� eny o slabosti N� mc� , vyrá�ely do ulic hlou� ky nedostate� n�  vyzbrojených mu��  a 
vnášely zmatek nejen do �ad N� mc� , ale i spolubojovník� , proto�e akce nebyly koordinovány 
a � asto se k�í�ily a prolínaly. Našt� stí ani t� chto okam�ik�  N� mci nedokázaly vyu�ít. 
Ojedin� lé protiakce n� kterých velitel�  byly snadno odra�eny. Tanky z Dejvic, ne� dojely na 
Strossmayerovo nám� stí, p�išly o 13 mu��  a stáhly se zp� t. Policejní hlídky na Václavském 
nám� stí byly odzbrojeny a internovány.Bylo dobyto vršovické nádra�í, mezim� stská úst�edna, 
vozatajská kasárna ve Vršovicích, branický pivovar.                                                               ®®®®  



 Ve 12.33 volá rozhlas o pomoc. Velitelství Bartoš zaujalo stanovišt�  v budov�  policejního 
�editelství v Bartolom� jské � .5. Od této chvíle podchycuje jednotlivé odbojové skupiny a 
organizuje sí�  velitelských kádr� . Boj o rozhlas trval a� do ve� era. Byl vykoupen velkými 
ztrátami, ale vysílal stále. Personál opustil zni� enou budovu a z�ídil studio nejprve ve 
Strašnicích, poté v Husov�  sboru na Vinohradech. 
 Boje se rozši�ují do celé Prahy. Bylo dobyto nádra�í Smíchov, Masarykovo, Dejvice 

(protiútokem SS bylo ztraceno), 
pankrácká v� znice a v Jinonicích byl 
odzbrojen obrn� ný vlak.. P�ed setm� ním 
se objevila n� mecká letadla, která 
zasypala obyvatelstvo i obránce st�elbou 
z palubních zbraní. Ale nejv� tším ziskem 
dne byl � as. Tím, �e do rukou povstalc�  
padla holešovická elektrárna a hlavní 
pošta, zajistily si revolu� ní síly energii a 
sou� asn�  N� mc� m p�erušili telefonické 
spojení. V� tšina most�  a tém��  všechna 
nádra�í byla neporušena v rukou Pra�an� . 
Udr�ení Letné a Holešovic vzalo 

N� mc� m mo�nost bránit levý b�eh Vltavy i severní � ást Prahy.Místní rozhlas vysílá 
nep�etr�ité aktuality z boj� , státní rozhlas má spojení s cizinou. Povstalce úsp� ch prvního dne 
nesmírn�  moráln�  posílil, naopak N� mci ztratili mnoho materiáln�  a moráln�  vše. 
 Sektor Letná-Holešovice: jejich udr�ením bylo p�erušeno d� le�ité spojení s východem p�es 
Karlín a Libe� , tak�e nebyl umo�n� n ústup wehrmacht p�es Prahu. 
 Sektor Dejvice-Bubene� -Hrad� any: oblast hájena asi 8000 p�íslušník�  armády a SS. 
Sektor Smíchov a p�ilehlá p�edm� stí: ji� v první vln�  povstání byly pom� rn�  slabé posádky 
zlikvidovány a siln� jší posádka na Sletovém stadionu byla obklí� ena a izolována. 
 Samostatný úsek Praha-sever nebyl tak ucelený, jak se p�edpokládalo. Na vin�  byla 
neschopnost domluvy mezi 
vojenským velením a zástupci RG. 
Jejich zám� ry se k�í�ily stejn�  jako 
ve Vyso� anech a � áste� n�  i 
v Karlín� . D� sledkem toho bylo, �e 
se pozd� ji nepoda�ilo zabránit 
N� mc� m v pr� niku a� do centra. 
 Ji� odpoledne za� alo hust�  pršet. 
P�esto na výzvu rozhlasu se tisíce 
lidí vydalo do ulic stav� t barikády. 
Do rána jich bylo po Praze na 1200. 
T�icetitisícovou  n� meckou posádku 
barikády rozd� lily a obránc� m 
umo�nily kontrolovat pohyby 
nep�ítele. 
 
6. kv� tna 
 Po ránu se v Hlubo� epích objevila pr� zkumná skupina americké armády s nabídkou pomoci. 
Vyslanci � NR, kte�í se s ní sešli, však trvali na dodr�ení dohody o demarka� ní linii, uzav�ené 
se sov� tskými vojsky. 
 V centru Prahy došlo k prudkým boj� m mezi povstalci a n� meckým obyvatelstvem, které 
bylo dob�e vyzbrojeno. Zfanatizovaní jedinci, školáky po� ínaje a d� chodci kon� e,               ®®®®  



p� sobili jako odst�elova� i z oken svých byt�  a p� sobili zna� né ztráty. Byli však postupn�  
zlikvidováni nebo zajati a internováni. N� mecká letadla celý den �ídí d� lost�eleckou palbu na 
exponovaná místa. 
 Odpoledne do Prahy dorazily první oddíly ROA gen.Vlasova. Proto�e � NR jim na pokyn 
Moskvy odmítla dát záruky beztrestnosti za d�ív� jší � innost, po n� kolika hodinách op� t Prahu 
opustily. Do boje o nádra�í v Buben� i zasáhl také obrn� ný vlak, uko�ist� ný v Roztokách. 
Na Pankráci byl odra�en tankový útok na v� znici i útok na Letenské nám� stí a na plynárnu 
v Michli. 
 O� ekávaný zásah mimopra�ských n� meckých uskupení se nekonal, proto�e jednotky byly 
vázány boji s povstaleckými a partyzánskými jednotkami na p�ístupových cestách k Praze. 
 
7. kv� tna 
 Nejvíce byla zdr�ena SS divize Wiking, táhnoucí od Zbraslavi po obou b�ezích Vltavy. Do 
ve� era uvázla na � á�e Chuchle-Mod�any. Zato od severu a severozápadu se N� mc� m da�il 
pr� lom v oblasti od Kobylis po Libe� , kde postoupil a� k Vltav� , dále do Vyso� an a Hrdlo�ez. 
Tady se jim poda�ilo v následujících dnech postoupit a� na Po�í� í a nám� stí Republiky. 
 Pravob�e�ní proud divize SS Wiking postoupil do ve� era a� do Braníku, ale p�echod p�es 
�eku na pomoc levob�e�nímu proudu zma�ili obránci Smíchova v okolí Císa�ské louky. 
N� mecký útok na Pankrác a Michli se nezda�il a vojsko ustoupilo. Byla dobyta škola na 
Lobkovickém nám� stí, Plodinová burza a Motol i s motolskou vozovnou. 
 
8. kv� tna 
 SS divizi Wiking se kone� n�  poda�ilo postoupit p�es Chuchli na Barrandov, byli však 
zásluhou obránc�  Smíchova a 
partyzánského oddílu mjr. 
Hubanova odra�eni. Po ránu 
také vyrazily n� mecké jednotky 
do centra z pozic v Karlín� . Poda�ilo 
se jim proniknout a� na Starom� stské 
nám� stí, kde tanky 
vybombardovaly a zapálily 
Starom� stskou radnici a další 
budovy. Také na Pankrác a Michli 
se pokusili N� mci razantn�  zaúto� it 
za pomoci skupiny tank�  
Tygr. Pokus byl op� t neúsp� šný. 
Mezi obránci Prahy se u� tou dobou roznesla zpráva, �e N� mecko definitivn�  kapitulovalo. 
A� koliv n� mecké jednotky postupn�  za� ínají Prahu vyklízet, jednotky SS pokra� ují v bojích a 
d� lost�eleckém ost�elování. Definitivn�  byl odvrácen útok na Pankrác, Michli a  Nusle 
zásluhou obrn� ného vlaku z nádra�í Vršovice. Osvobozeno letišt�  Ruzy� , Invalidovna a 
budovy MNO v Dejvicích. 
 
9. kv� tna 
Kapitulace Wilsonova nádra�í, Petschkova paláce, vy� išt� ní Pet�ína a Kinského zahrady. 
První sov� tské tanky vjí�d� jí do Prahy od Dejvic a Holešovic, ale v ji�ních � ástech Prahy se 
ješt�  bojuje. N� mci ustupující p�ed sov� tskými jednotkami se stávají ob� tmi obránc�  barikád. 
Šest let teroru se kone� n�  stává kapitolou d� jepisu.                                                                  ’’’’  
 
Zdroj: Jan Soukup- P� ehled boj�  Pra�ského povstání ve dnech 5.-9. kv� tna 1945 
Zpracoval: K.K. 



	
���
�������������������������������������������� �������������������������Strana 18�
 
�������	
�	�	��	� , aneb Skomovi zá�itky ze softu, naleznete také na stránkách 
������������   
  
17.4.2010–FALKLANDY  
AS LOKALITA (Nový Dv � r)   
 
 Nový den za� al plnit o� ekávání s prvními 
doteky prstí� k�  úsvitu. Hektické ranní 
vstávání nahradila neopakovatelná chu�  
boje s v� ní silikonových mazadel. Nedalo 
se uniknout, a práv�  proto jsem se sna�il 
euforii oddalovat jako poslední orgasmus. 
Dopomoci mi m� la druhá snídan� , 
kontrola výstroje, dopln� ní všech 
pot�ebných airsoftových rekvizit a 
kontrola st�elbyschopnosti mého nového 
miminka od Jarinka:-) a samo sebou 
prvotní rituál s mými vále� níky...smoke 
together and fight together:-)  
Zápletku hry koncipovali „Dejvi� áci“ jako 
útok argentinské armády na souostroví Falkland, které bylo v dr�ení armády britské 

monarchie. Není k tomu, co dodat, jen snad, 
další chvályhodn�  p�ipravená AS akce:-) díky!!!  
 
 V barvách Argentinc�  jsme pronikli do území 
nep�ítele, kde na nás � ekali desítky zakopaných 
obránc� . První obranná akce m�  odd� lila od 
zbytku skupiny. Postupoval jsem tedy sám, dr�el 
jsem se hrani� ní oblasti stále vlevo, sm� rem k 
vodní ploše. Lehký v� t�ík ke mn�  tu a tam 
donesl z�etelné signály probíhajících boj� , avšak 
toho jsem nedbal a stále pokra� oval, kde byly 

stromy, šel jsem, �ídké remízky janovc�  a dalších ke��  jsem 
prolezl po � ty�ech a otev�en� jší plochy rad� ji v le�e, co� bylo  
lehce pekelné po zimním spánku.  
 
 Minul jsem miniskupinu s afektovaným velitelem, kterému 
fanaticky planuly o� i, kdy� jsem nazna� il, �e já rozkazy 
nep�ijímám a �e jsem tu vlastn�  na takové sólo procházce po 
okolí s vlastní strategií, jak Brit� m zatopit. Nechal jsem ho, 
a�  své manager skills zkouší jinde a v matoucích v� ních jara 
neustával v pohybu, nejt� �ší místa jsem zvládl, te�  se p�ede 
mnou rozprost�el mladý borový lesík, z druhé strany 
kopírovaný bývalou cestou, za ní� se táhly pásy rákosu, 
skupinky vrb a hlavn�  mo� ál, kde jsem nep�edpokládal 
silnou defenzívu. U� jsem si celkem zvykl, �e v mém �ivot �  
p�edpoklady fungují, jak by m� ly. Od stromu ke skupin�  ke�� , kontrola perimetru p�ed sebou, 
udr�ování tempa s jednotkou postupující po mé pravici borovým hájem, nezapomínat hlídat si 



záda. Kontakt. Šedesát metr�  p�ímo p�ede mnou. 
P� t cíl� , všechny zam� stnány pohybem v lese, k 
mo� álu se nikdo ani nepodíval, já urazil polovinu 
vzdálenosti klidnou ch� zí rákosem, pak na � ty�i, 
vyu�ití ideáln�  urostlého smr� ku v barv�  
olivegreen:-)  
 
 U� tu bylo to lehké mraven� ení pod k� �í, grimasa 
obli� eje v pevném odhodlání, jistá ruka, hladina 
adrenalinu v � ervených � íslech, poslední 
mikrosekunda soust�ed� ní, nádech, výdech, dávka, 

druhá, t�etí, v�dy po p� ti a� sedmi kulích. V� tšina našla cíl a všichni t� i zasa�ení p�iznali, jak 
milé. Nikdo z jejich kumpán�  však netušil, která 
bije, a tak bily další kule do nich, jakmile se mi 
jen nepatrn�  odkryli. Další � ty�i opustili své posty 
za doprovodu veselého umírá� ku z hrdel 
nes� etných pta� ích virtuos� , tak na�havených na 
akt jara. Ješt�  jsem nebyl odhalen, tak jsem kryt 
tím stejným, lehce omšelým, tudí� mén�  
nápadným smr� kem zahnal �íze� , doplnil st�elivo, 
urovnal popruh, doto� il a znovu kontroling mého 
okolí. Kousek za mnou Stanley from DC´s 
zam� stnával jejich pozornost efektivn�   
vyu�itým st�elivem, to mi dalo mo�nost dalšího 
postupu.  
 
 Poslední vydýcháva� ka, hluboký náb� r vzduchu do plic jako p�ed skokem do hlubiny, 
skokem vp�ed. Ihned po tomto manévru st�et s hlídkou cca p� t krok�  ode m� , oba zasko� eni, 
on více, nemusel jsem ani ma� kat spouš�  a sám se zvedl a odkrá� el s rukama nad hlavou. 
B� hem toho jsem se posunul o dalších deset metr�  k vosímu hnízdu. Z úvah o útoku na 
budovu mi pomohla vyst�ízliv� t dávka, která mi nep�íjemn�  zasvišt� la kolem hlavy, ale ne� to 
mozku došlo, t� lo se ji� instinktivn�  pohodilo do vhodného terénního výmolu, po� kal jsem si 
dobrých t� icet vte�in, ne� jsem zvedl hlave�  p�ed sebe a postupoval dál, dostal jsem dva a po 
p� ti krocích jsem sebou op� t švihnul na zem.  
 

 Hlídám si záda a s pot� šením vidím posilu, 
SKWATRS a FRANTÍCI. Hned jsem rozdal 
povely, Skwatrs lesem vpravo, Frantíci rákosím 
vlevo, systematický postup, v�dy jeden kup�edu, 
ostatní dle pot�eby coverfire. Já z� stával stále u 
cesty a postupoval od jednoho valu k dalšímu, ne� 
nás tam lehce p�ibrzdili. Nakonec jsme je �ekn� me 
krásn�  dostali, ale nehodlali um�ít, musel jsem 
vyu�ít modré pásky a jít si s doty� nými ujasnit pár 
v� cí, nakonec to snad pochopili, ale v hloubi duše 
museli být dot� eni jako d� cka, která jsou 
p�isti�ena p�i k�ivd�  a nepravosti. FOA AS 

KIDZ!!!!  
 



Celou linii jsme posunuli a� na kontaktní 
vzdálenost k budov� , i zde jsem si vysypal t� i, 
ale nebyl jsem si jist, zda zmizeli na mrtvolišt� . 
Na druhou stranu musím konstatovat, �e oproti 
poslední Válce gang� , to vypadalo, �e morálka 
a smysl pro fair-play se p�eci jen mohou � as od 
� asu mezi lidmi usídlit a celkem zajímav�  
fungovat. K budov�  vyrá�eli odvá�livci a sna�ili 
se nám prost�ílet cestu z velmi kontaktní 
vzdálenosti, kdy p�izná ka�dý. Mezi t� mito 
kamikadze jedinci byl i náš Cudlla...hezky ty:-) 
Boj se p�estal vyvíjet, stáli jsme na míst� . 
Pokusili jsme se o útok více z boku, ale n� jak jsem si p�estal dávat pozor. V situaci, kdy bych 
k obran�  dohodil kamenem, asi tak dvacet metr� , to nebylo nejlepší rozhodnutí za� ít se 
zabývat dalšími okolnostmi a hned jsem to poznal. HEAD SHOT:-) dvakrát mi cinkla optika a 
jeden dozajista o� istný hit koupilo ucho. A kdo�e si to v� bec dovolil deletovat samozvaného  
d� stojníka SKWAT...ano naše paní organizátorka MARCI:-)  
 
 Zmizel jsem se re-freshovat, ob� dvat a polehku poškádlit testovacího pilota do lepidla. Byl to 
acid poisson, tak�e jsem se do války v�ítil s velmi pozm� n� ným smyslem pro vnímání reality 
a vše mi p�išlo jaksi z�ejm� jší,  
hmatatelné a uskute� nitelné.  
 
 Nebylo zbytí, musel jsem. Nutkavé naléhavé volání na zadním sedadle mé duše se nedalo 
nevyslyšet. Hnán drav� ími instinkty jsem v�� il, �e se st�etnu se svými vále� níky. Neustával 
jsem v b� hu územím, kde se fragmentovit�  bojovalo, ale nic z toho m�  nezajímalo. M� l jsem 
vlastní cíl, vlastní strategie a kodex, který neuznává chyb. Kone� n�  jsem v porostu rozpoznal  

n� kolik Skwatrs, Denyho a kluky z Pí� ka:-)  
 
 Váleli se na zemi jako banda vep�ového. 
P�ednesl jsem jim návrh, jak se kone� n�  
probojovat na další post. Kr� ili jsme se na 
b�ehu rybníka, p�ed námi budovy, doleva 
sm� rem k hrázi val, ob�  pozice v dr�ení 
nep�ítele. Jeden st�elec tu z� stane, ostatní se 
posuneme kup�edu, dole u vody, rad� ji po 
b�iše, vyu�ít terénu, strachu odp� rc�  našeho 
práva a momentu p�ekvapení. Stále v pohybu. 
Na hrotu novic Jarda, za ním další, já zkoumal 
okolí z dobré pozice, kde jsem nechal dalšího 

backcover st�elce, a sám jsem dohnal � elo pelotonu. Byli jsme blí�, ne� je kontaktní 
vzdálenost, všichni � ekali na mou st�elbu, všichni postupovali, skupinka na budovy, skupinka 
po cest�  p�ímo k valu a my jakoby na hráz. Pak se to spustilo, mé sólo ihned doprovodil 
symfonický orchestr mechabox� :-) Agrese útoku se vyplatila, bleskov�  jsme rozší�ili dr�bu 
území bez jediné ztráty, (dostal jsem jich asi p� t).  
 Našli jsme si výbornou výchozí pozici na finální operaci, odpo� ívali a � ekali na povolení k 
dalšímu postupu. � ekal nás minimáln�  p� lkilák vle�e. Signál oznámil, �e je cesta volná.  
Pokra� ovali jsme dle plánu. Byl jsem vp�edu, koordinoval postup. Bylo to velmi namáhavé, 
ale se za� atými zuby a rozed�enými lokty m�  to teprve baví. Bolest je dobrá, bolest ti �íká, �e 
ješt�  �iješ, s tím je pot�eba n� co ud� lat. Kontakt. Zastavil jsem postup, našli jsme si pozice a 



� ekali. Pustil jsem to do prvních ter��  asi z 
deseti krok� , nepomohlo jim ani k�oví a traviny, 
vše šlo skrz a dva v � ele obrany to stálo vlhké 
skvrny v rozkroku, nikoho tu asi ne� ekali:-)  
 
 Dr�eli jsme dosa�ený bod, ne� p�išla podpora, 
celkem hektar lidí, tak�e jsem se ihned 
samozvan�  chopil velení a tla� il je kup�edu, 
mrtvoly byly nahrazovány novými bojovníky. 
Neustávali jsme v dop�edném pohybu, 
proplétali jsme se hradbou vrbového proutí, 
všude kolem pršely kule, ale hustota porostu jim 
neumo�nila efektivn�  sni�ovat naše stavy ani omezovat postup. Kone� n�  jsem byl skrz, 
nezvedal jsem se a nezastavoval se, ostatní m�  vcelku loajáln�  následovali.  
 
 Zvolil jsem si bod, palebnou pozici, kryt ostrou travní biomasou a bodovým porostem 
mladých borovic, systematicky jsem st�ídal pravou ruku a levou nohu a znova opa� n� , ruce 
op�ené o krvavé lokty a na nich polo�ený gun, aby nep�eká�el v pohybu. Kone� n�  jsem tam 
byl, vid� l jsem tolik cíl� , tak  kontrola munice, ok, cvak, zásobník doJ jasn�  a m� l jsem 
náskok p�ed ostatními šachty, do polokleku ve skupince borovic, všude m�  to píchalo, jindy 
bych to mo�ná vnímal, ale te�  ne, vid� l jsem rozmazan�  celé okolí, ale zcela jasn�  jsem svým 
zrakem definoval cíle, kdo bude první? Bylo to jako na st�elnici, skupinka pod valem, jedinci 
kolem valu a v blízkém lesíku sm� rem k Rezidenci, další na valu, všichni st�íleli ale daleko za 
m�  do mých druh� ...IT MAKES ME PISS OFF:-)  
 
 Pomalý nádech do plných plic, obrovský tlak � asu a prostoru, nakonec zbyl jen prostor, � as 
p�estal existovat, zm� nil se v medovou hmotu. To byla má chvíle, jako ve zpomaleném filmu 
jsem vid� l komické postavi� ky protivník� , groteskní figurky v chaotickém pohybu � ástic. 
Za� al jsem vydechovat a v kratších intervalech dr�el spouš� . Za� al jsem p� kn�  zleva doprava, 
nejprve dva dole u valu úpln�  vlevo, oba do optiky:-D krásn�  to cinkalo:-), další to dostal o 
metr dál v dí�e u stromu, skupinkou v borovicích p�ímo proti mn�  jsem vy�ešil trochu delší, 

zato jistou dávkou, skupinka zprava se 
p�esunovala na val na support, jak jsem neomyln�  
o� ekával, vybíhali z porostu do mikrovolného 
terénu a hned dostávali, p� t se jich oto� ilo k 
mrtvolišti, ale další bych z mega fair-play 
nepodezíral:-( Na valu to v�elo, ale zamezili jsme 
jakékoli ofenzív�  z jejich strany.  
 To umo�nilo skupin�  Frantík�  a dalším 
postupovat podél hranic lokality na kasárna. � ekal 
jsem na n� koho známého, nakonec se ukázal 
Pavlis m� j spolubojovník z firmy OVB a taky � len 

hradní strá�e pana prezidenta � R, tak jsme se klusem v p�edklonu vydali podpo�it 
ARGENTINCE. P�ib� hli jsme na místo, ani jsme se v rozrušení nestihli zadýchat. Krizové 
situace umí z � lov� ka vy�dímat to nejlepší, a co teprve, kdy� nejste � lov� k:-)  
 
 Cook vedl svou skupinu p�ímo do území, pro� istili nám cestu, já sm� roval druhou skupinu 
vpravo od nich k valu, který Cookova skupina u� obsadila a � ekali, my se seskupili pod 
valem, já se dr�el na st� n�  valu, sice to nebylo easy pro ch� zi, ale m� l jsem p�ehled o obou 
skupinách, výborné krytí a nikdo m�  tam moc neo� ekával. Kdy� nás byla op� t stmelená banda 
nadr�ených hrdlo�ez� , za� al jsem hecovat k postupu, �val jsem z plných plic, „nezdr�ujte se, 



jedem, jedem, dop�edu, podpora, pohyb, pohyb, levé k�ídlo p�idejte, prává strana bacha na les 
p�ed vámi, zmasakrujeme je na tom valu:-D“, a tak podobn� , no pr� a nejv� tší I LOVE AS 
PUNK!!! V dokonale synchronizované linii, jako stroj apokalyptické zkázy, druh vedle druha 
jsme se p�ehnali p�es val a skrz lesíky okolo, jako vlna tsunami, nikdo nep�e�il a zbab� lci se 
ukryli k poslednímu odporu v Rezidenci, která se po kakofonii granát�  a stovek projektil�  v  
agonii vzdala.  
 powered by SkoM                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

Po� ádali jsme (We 
organized):  FALKLANDY, AS areál Nový 
Dv� r (BVVP Ralsko) 17.4.2010 

Akce na motivy "Argentinská invaze na 
Falklandy 1982". 
Falklandy 1982 – na základ�  rozhodnutí 
guvernéra Falkland Sira Rexe Hunta byla 
britská posádka v po� tu cca 90 mu��  rozmíst� na 
na rezidenci a v jejím nejbli�ším okolí a zde 
m� la odolávat argentinské invazi. 
 
 Falklandy 2010 – v našem p�ípad�  bylo rozhodnutí guvernéra ignorováno a britská posádka 
obsadila strategicky d� le�ité body (letišt� , d� le�ité budovy ve m� st� , kasárna a rezidenci). 
Úkolem brit�  bylo bránit tyto body dokud to p� jde a v p�ípad�  p�e� íslování se stahovat 
k rezidenci, která bude jako poslední místo odporu. 
 Argentinská invaze za� ala vylod� ním v zálivu Yorke s úkolem obsadit a zabezpe� it letišt�  a 
pak postupovat na m� sto Port Stanley. 
 Obrana letišt�  se musela díky argentinské p�esile stáhnout, ale obránci m� sta odolávali velmi 
dlouho a b� hem tvrdých boj�  zp� sobili Argentinské armád�  � etné ztráty. Po n� kolika 
hodinovém boji se však poda�ilo argentinc� m prolomit obranu m� sta a za� ali britské obránce 
zatla� ovat k rezidenci. Po obsazení m� sta vyslali argentinci podp� rnou jednotku ji�n�  od 
m� sta, kde m� la zabezpe� it prostor pro vylod� ní další skupiny voják� , jejich� úkolem bylo 
obsadit kasárna východn�  od m� sta. 
 O kasárna prob� hl krutý boj a zbytky britské posádky bránící kasárna se stáhli do posledního 
úto� išt�  v rezidenci. O kapitulaci odmítli britové jednat a rozhodli se bránit poslední kus 
britské zem�  do posledního mu�e. V obklí� ené rezidenci se opravdu dr�eli state� n� , ale 
nakonec podlehli argentinské p�esile … sláva vít� z� m a � est pora�eným. 
 
Po� et hrá��  za britskou stranu: 135 
Po� et hrá��  za argentinskou stranu: 154 
Celkem hrá�� : 289 
Airsoft Klub Dejvice d� kuje všem zú� astn� ným tým� m a jednotlivc� m a všem co pomáhali s 
organizací akce (GOS - Chasseurs, SKWAT,...). Dále d� kujeme sponzor� m Bohemia Air Soft 
a Armynet za ceny do tomboly, panu Kopeckému za umíst� ní stánku s ob� erstvením, panu 
Bou� kovi za" týlové zabezpe� ení" a Marci za výrobu 60ti "armádních pala� inek". 
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Hledáte nové mo�nosti  pro Vaše nevšední zá�i tky? 
Pot� ebujete uspo� ádat adrenalinovou f iremní akci? Hledáte 
zábavu se skupinkou p� átel? Láká vás n� co nového? Chcete 

si také vyzkoušet airsoft? 
 

 
Nese� te doma u v i r tuálních st� í le� ek.  SKWAT Vám nabízí  real i tu v podob�  
ai rsoftu! !!   
 
 Na hraní  ai rsoftu Vám nabízíme náš vlastní  AS areál  Nový Dv� r , který se 
nachází  na okraj i  BVVP Ralsko v Libereckém kraj i  (u obce Mimo�  -  oblast  
Svébo� ice).   
 Lokal i ta má roz lohu cca 19 hektar�  a je jasn�  ohrani� ená. Severní ,  západní 
a j i �ní  st ranu tvo� í  hranici  asfal tová komunikace, na východní stran�  je 
potok a Novodvorský rybník II.  Území má pouze jednu p� ístupovou cestu,   
která je uzam� ena pomocí závory.   
 
 Areál  nabízí  asfal tové parkovišt�  (pro bezproblémové zaparkování aut) ,  
n� kol ik polorozpadlých objekt�  r� zných vel ikost í  (n� které i  podsklepené � i  
patrové),  mnoho terénních nerovnost í  v podob�  val� ,  prohlubní a výkop� .  
Nachází  se zde i  n� kol ik podzemních šachet a tunel� ,  nechybí ani  cestní  sí�   
(tak�e je teoreticky mo�né vyu�ít i jeepy atd.).  
 
 Území je z  v� tší  � ást i  zarost lé náletovými d� evinami (b� ízy,  o lše,  
borovice),  menší plochy jsou � is t�  t ravnaté � i  porost lé nepr� stupnými 
k� ovisky.   
 Pro v� tší  akce lze zahrnout i  okolní  sousedící  lokal i ty (lesy,  bytovky,  
pozorovací  v� �e atd.) .  V lét�  je mo�né vyu� í t  nedaleký rybník i  ke koupání.   
 
Na � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � �  najdete p� ípadn�  ceník za pronájem 
lokal i ty.    
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 International Survival Akademy vznikla v roce 1996 z dobrovolného sdru�ení HARD TO 
KILL, které bylo zalo�eno v roce 1993. Toto sdru�ení se zam�� uje na vypln� ní volného � asu 
� inostmi, jejich� vykonávání je spojeno s rizikem a dobrodru�stvím. Ú� astníci se seznamují a 
dále zdokonalují  v � innostech, které kladou vysoké nároky na fyzickou a psychickou 
odolnost ka�dého jednotlivce. Sou� asn�  se zdokonalují i v týmové � innosti v kritických 
situacích. 
 
 Pro p�ehled uvádíme oblast výcviku, kterým se ISA zabývá. Celý výcvik je rozd� len do 4 
základních oblastí: 
 
1)  horolezecký a jesky� á�ský výcvik 
 házení a boj s no�em,  výcvik speciální sebeobrany 
 pr� zkum a p�e�ití v podzemí 
 bojová st�elba ( krátké zbran�  ) 
 základy první pomoci 
 
2) para výcvik a seskoky z letadla 
 pokro� ilé házení a boj s no�em 
 combatová st�elba – pokra� ování 
 
3) p�e�ití ve volné p�írod�  
 pou�ití horolezecké a jesky� á�ské techniky v akci 
 odst�elova� ský výcvik, st�elba z malorá�ní a velkorá�ní zbran�  s optikou 
 antiteroristický boj 
 
4) teorie a praxe perkusní st�elby 
 zhotovování st�eliva 
 paraguding – základní výcvik 
 antiteroristický výcvik 
 
 Ú� ast a výsledky ú� astník�  se zaznamenávají do osobních pr� kaz�  ka�dého jednotlivce. 
Po ú� asti na základních srazech mo�nost ú� asti na zahrani� ních expedicích s dobrodru�nou 
náplní. 
 Od roku 1996 jsme zahájili úzkou spolupráci se skupinou antiteroristického boje 
z Berlína.Zahájili jsme tak období mezinárodní spolupráce, která není v civilním sektoru zcela 
obvyklá. 

 



Víte, kdo vám kryje záda 
aneb 

Znáte � leny AKD? 
Základní údaje: 
Nick:                  Hawky 
Zbra� :                M16A3 AEG 
Hodnost:            Lance Corporal   
Vstup do AKD: 28.10.2009  
 
 
 
 
 

1) Pro�  práv�  airsoft? Co t�  na n� m baví a jak jsi se k n� mu dostal? 
Vlastn�  úpln�  náhodou. Šli jsme si se spolu�áky jen tak zast�ílet a ono m�  to chytlo. 
Co m�  na tom baví? Asi úpln�  všechno... 
 

2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina? 
Ono je jich víc. Green Day, The Offspring, Zebrahead a Sum – 41. 
 

3) Jaký je tv� j oblíbený film? 
M*A*S*H 4077 a Ghost Busters. 
 

4) Jaká je tvá oblíbená kniha? 
Kapitán Slipy :) Ne d� lám si srandu... Je to ANTARES - Nervové centrum. 
 

5) Jaká je tvá oblíbená PC hra? 
World in Conflict, Cities XL, Ghost Busters a The Saboteur. 
 

6) Jaké je tvé povolání nebo � ím se chceš stát? 
Cht� l bych být v� dec nebo projektovat n� jaké zajímavé stroje... 
 

7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon? 
Pokud ten � lov� k dodr�uje pravidla a umí hrát fair tak myslím, �e je to jedno... 
 

8) Je airsoft sport vhodný i pro holky? 
Ur� it�  … Pokud je to baví tak pro�  ne? 
 

9) M� l jsi finan � ní problém  p� i získávání airsoft výstroje a výzbroje a co by jsi 
v tomto sm� ru doporu� il ostatním? 

M� l jsem toho v� tšinu k Vánoc� m tak�e ani ne... 
 

10) Jaký druh akce máš nejrad� ji? 
P� kná taktika... 
 

11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbra� ? 
Ausrtalská Armáda a zbra� ? Asi GAU-8 Avenger a M82A1 Barret. 
      



      12) Jak daleko a � ím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem? 
Prakticky kamkoliv (pokud � as a peníze dovolí). 

 
13) Existuje v airsoftu p� átelství nebo je to pro tebe jen adrenalinový sport, kam se 
chodíš pouze odreagovat?  

Samoz�ejm�  �e jo … P�átelství existuje i v Softu... 
 

14) Co podle tebe na airsoft nepat� í? Kdo by rozhodn�  nem� l hrát airsoft? 
Ur� it�  by nem� li hrát lidi co neum� j hrát fair … A kdo by nem� l hrát? Termináto�i :) 
 

15) Jak � asto by se m� l hrát airsoft? 
Tak jednou za 2 týdny ur� it� ... 
 

16)  Jaký máš vztah k vlastnímu týmu? 
Velmi pozitivní... 
 

17)  Jaký máš pocit, kdy� � íháš na protivníka? 
„Vystr�  tu hlavu ješt�  trošku víc“ Tatatatata a nazdar :) 
 

18)  Jaká je Tvá oblíbená strategie? 
Kobercový nálet a pak hezky Search and Destroy. 
 

19)  Jaký je tv� j sen, jako airsof� áka? 
M� j sen? Ummm... Nevím :) 
 
 
 
 

Autor projektu: Sušenka     
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Sout � � "Airsoft Sniper Elite 2010" �

Lokalita:  Mladoboleslavsko (lokalita bude up�esn� na pouze zaregistrovaným - soukromý 
pozemek). 
Termín:   12. � erven 2010 (p�ed akcí "Operace Flood") 
Sraz:     8:00   
Konec:  13:00  
Cena:    100,- K�   
V� kové omezení: 15+ (mladší 18ti let - souhlas rodi�� ) 

�



Sout� � pro airsoftové snipery  a nejen pro n�  (dlouhá zbra�  s optikou).  
 
Maximální po� et sout� �ících:  20 osob 
 
5 ohodnocených míst (ceny od sponzor�  a AKD) 
 
N� kolik st� eleckých disciplín (r� zné pozice, st� elba jednotliv� , omezený po� et st� el, 
zamaskování se ve vymezeném prostoru, ...) 
Omezení ús� ové rychlosti zbraní - max. 170 m/s, kuli� ky o váze max. 0,3g. 

Generální sponzor sout � �e: �

 

Sponzor sout � �e: �

�

��
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Operace Flood �

Lokalita:  Mladoboleslavsko (lokalita bude up�esn� na pouze zaregistrovaným - soukromý 
pozemek) 
Termín:  12. - 13. � erven 2010 (dvoudenní millitary taktická akce pod dohledem bývalých 
i stávajících � len�  A� R, omezená munice, ...) 
Sraz: do 13:00 hod (Milice do 10:00 hod), (sobota)  
Konec: cca 16:00 hod (ned� le) 
Cena: 150,- K�  (ú� astníci Airsoft Sniper Elite 50,-) 
V� kové omezení: 15+ (mladší 18ti let - souhlas rodi�� ) 
Maximální po� et hrá�� :  cca 60 (pozvaní a vá�ní zájemci) 

�

Nástin scéná � e: �

 Kdesi na Balkán�  se zformovala teroristická skupina (Milice) ohro�ující civilní obyvatelstvo. 
Pod vedením bývalého zástupce ministra vnitra, majora Ersoftana Kuli� e, se teroristická 
skupina ukrývá v rozsáhlých lesích na severu, kde by podle pr� zkum�  m� la mít n� kolik 
základen.    
 NATO vy� lenilo speciální skupinu (Special Force), která má za úkol v lesích vypátrat 
základny terorist�  a zlikvidovat je. 
 První den jednotky "Special Force" budou zabezpe� ovat a hlídat svou základnu, která bude 
z�ízena v prostoru opušt� né vsi uprost�ed les� , provád� t pr� zkum oblasti za ú� elem najít 
tábory "Milice", hlídkovat ve vymezeném prostoru a eliminovat nep�átelské skupiny. Priorita 



prvního dne bude odstran� ní v� dce Milice (v ur� eném � asovém limitu) a objevení hlavní 
základny.  
 Druhý den vyrazí SF zlikvidovat menší základny a poté by m� la provést útok na hlavní 
základnu Milice.  
 Milice bude ze svých základen napadat pr� zkumné skupiny SF (bránit v objevení svých 
základen) a bude se sna�it napadat hlavního sídlo Special Force. B� hem soboty musí Milice 
ochránit svého v� dce, který se asi bude pohybovat mezi základnami a dostat ho �ivého 
v � asovém limitu na hlavní základnu. Druhý den se bude Milice sna�it ubránit své základny a 
hlavn�  ubránit hlavní základnu do � asového limitu. 
 
Rozlišení: 
Special Force – nic na obli� eji (krom�  brýlí a mask. barev), jednotný mask. vzor v týmu a 
kvalitní výstroj („ústrojová káze� “).  
Milice – kukla jakékoliv barvy a jakékoliv maská� e � i jiné oble� ení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        FALKLANDY foto by: Leonid Kop�iva Signal Corps 
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Radiostanice RF-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hodn�  dlouho jsem hledal informace o této � eské radiostanici, která ji� dosluhuje v naší 
armád� . To co jsem našel bylo velice všeobecné a pro m�  nedosta� ující.  
  Po p� l roce shán� ní se mi poda�ilo koupit pár kus�  a za� al jsem získávat praktické  zkušenosti. Za� al 
bych touto stru� nou recenzí o RF-10 a pak se zam�� il na konkrétní prvky. 
 

Tato recenzi jsem napsal pro � asopis Airsoft. 
 
  V poslední dob�  se za� aly v airsoftové scén�  rozmáhat vojenské radiostanice typu RF-10. V � lánku 
bych rád p�edstavil tento spojovací prost�edek vyráb� ný v podniku Tesla Pardubice.  
  V sedmdesátých letech m� ly nahradit zastaralé stanice typu R-105 a R-109, které se 
vyzna� ovaly vysokou váhou a velikostí, zastaralou elektronikou, nebo nap�íklad neustálým a 
hlasitým šumem p�i p�ijmu. Vývojá�i z Tesly se opravdu p�ekonali na svoji dobu, vyrobili 
opravdu kvalitní vysíla� ku. Pou�itá technologie tenkrát p�ekonala svoji konkurenci. Nap�íklad 
náš nep�ítel USA pou�íval v sedmdesátých letech stanice typu  PRC 77,  kterou  RF-10  daleko  
p�edb� hla jak velikostí, spot�ebou, hmotností atd.



 
 
  V tehdejší � SLA byla RF-10 vyu�ívána p�edevším ke spojení na úrovni � eta rota. Její vyu�ití 
však nekon� ilo jen zde, ale díky vysoké kompatibilit�  se montovaly do aut, na základny nebo 
jako telefonní mosty. 
  Vyu�ití našly i u slo�ek MV, jako nap�íklad u hasi�� . Pro skladovací a transportní ú� ely je 
RF-10 ulo�ena v polyesterové krabici a to vše zabaleno v nepromokavém pouzd�e. Toto 
pouzdro bylo navrhnuto, aby vydr�elo nap�íklad shození z vrtulníku nebo se nepono�ilo pod vodu.      
  V této krabici je ulo�en takzvaný "komplet RF-10", který se skládá ze samotné stanice, 
mikrotelefonu neboli sluchátka, krátké a dlouhé antény, záv� sné a sm� rové antény, brašny s 
popruhy na stanici a náhradní baterie, š�� ry a krabi� ka s náhradími díly. Pro n� které p�ekvapiv�  není 
sou� ástí kompletu zdrojová sk�í� , ty se toti� skladovaly mimo balení, aby byla zaru� ena neustálá 
bojeschopnost udr�ením v nabitém stavu. Váha tohoto kompletu je zhruba 3kg a� 4kg.     
  Ovládání stanice spl� ovalo základní po�adavek, to jest velice jednoduché a neomylné. Pokud 
by se i p�esto radistovi zdálo pon� kud nesrozumitelné, je na boku vysíla� ky stru� ný manuál k 
obsluze. Veškeré ovládací prvky se nachází na horním panelu. Na n� m najdeme dva r� zné 
konektory, slou�ící k p�ipojení antény. Jeden z t� chto konektor�  je ke krátké prutové (0,5m) a 
dlouhé prutové (1,5m) antén� . K pevnému uchycení nám pomáhá areta� ní vrtulka, kterou po 
zasunutí antény utáhneme. Vedle tohoto konektoru je v rám�  stanice o� ko pro uchycení zemnícího 
drátu, který nám slou�í jako protiváha k antén� . U první verze byl tento otvor p�ímo naproti konektoru, 
co� m� lo ob� as za následek zkratování kostry a antény. V druhé verzi tento otvor posunuli dál od 
antény. Pokud se rozhodneme pou�ít bu� to záv� snou (5m) nebo sm� rovou anténu (30m), 
pou�ijeme vedlejší konektor typu BNC.  
  Je t�eba si dát pozor na to, aby nebyly p�ipojeny ob�  antény sou� asn� , ale v�dy jen jedna. 
Prutové antény jsou vyrobeny ze svazku n� kolika tenkých drát�  navzájem provázaných, tento 
zp� sob d� lá anténu velice pru�nou. Proto konec antény je opat�en plastovou kuli� kou a bílým 
prou�kem pro bezpe� í lidí pohybujících se kolem radisty. Záv� sná anténa je rozd� lena na dv�  
� ásti odd� lené cívkou. Nejprve je signál veden koaxiálním kabelem k cívce, ozna� en zelenou 
barvou a od cívky pokra� uje dál u� jen jedno�ilný zá�i�  �luté barvy. P�i umíst� ní této antény je 
zapot�ebí, aby �lutá � ást byla napnutá a v poloze kolmo k zemi, u zelené je to jedno. Nasazení 
sm� rové antény, jak u� z názvu vyplývá vyu�íváme k vysílání ur� itým sm� rem. Její celou délku 
natáhneme po�adovaným sm� rem ve výšce 1m nad zemí.  
  Pod anténními konektory je umíst� n voli�  re�imu. Má celkem 6 poloh. Ihned po stavu 
vypnuto je re�im s ozna� ený symbolem trojúhelníku. V tomto stavu je aktivovaný takzvaný 
kompresor hlasu. � asto se stane, �e operátor pot�ebuje odeslat relaci, p�i které musí šeptat, 
nap�íklad z d� vodu prozrazení. Aby tato zpráva byla slyšet a byla srozumitelná, tento 
kompresor automaticky odvysílá zesílený. Poslucha� i pak tuto zprávu slyší celkem nahlas. 
Operátor si však musí dát pozor na hlasitost slovního projevu, který by nem� l být na úrovni 
b� �né komunikace. Toto by m� lo za následek nasycení vstupního nap� tí zesilova� e, jeho 
do� asného vy�azení a efekt se projevuje vypadávání modulace (�e� i).  
   Další dv�  polohy jsou klasické úrovn�  hlasitosti sluchátka, kde citlivost mikrofonu je 
nastavena na standardní modulaci. Hodnota šumové brány je nalad� na na samotný okraj. Toto 
má za následek nadm� rnou velikost, kde sta� í sebeslabší signál a p�íjem stanice se otev�e. 
Práv�  funkce šumové brány, neboli sqelshe je u RF10 zásadním zlepšením od jejích 
p�edch� dc� . Mo�ná se m� �e zdát a� p�íliš citlivá, ale spojení je d� le�it � jší ne� pohodlí 
u�ivatele. Stanice je citlivá, proto nap�íklad ve m� st�  neustále šumí, zatímco hluboko v lese je 
zcela zticha. Tato brána se deaktivuje p�i páté poloze, zna� ená vypln� ným obdélní� kem. 
Volíme jí v p�ípadech, kdy se sna�íme p�ijmout velice slabý signál. Hlasitost sluchátka je velice 
hlasitá.    ®



  Šestá poslední poloha je test stanice. Rozsvítí se podsvícení frekvencí a p�i zakli� ování 
zelené sv� týlko, sluchátko za� ne šum� t. P�i tomto testu nemusí být p� ipojena �ádná anténa, 
proto�e výstupní výkon je p�epojen do um� lé zát� �e. Dalšími t�emi voli� i v �ad�  ladíme frekvenci, 
prvním stupni megaherce od 44MHz do 53MHz v  kroku po 1MHz, dále kiloherce po 1kHz a 
nakonec herce s hodnotami 00, 25, 50,75Hz. V neposlední �ad�  najdeme na panelu také 
indikátor vybité baterie, který je signalizován rozsvícením � erveného sv� týlka p� i poklesu nap� tí na 
kritickou hodnotu.  
  Kone� n�  se dostáváme ke konektoru pro sluchátko. Pro uchycení je opat�en závitem pro pevné 
dr�ení. Kabel mezi stanicí a sluchátkem je rovný, nekroucený, jak jsme u ostatních sluchátek 
zvyklí. Mikrotelefon je tvaru L s klipsem pro zav� šení k výstroji. Pod sluchátkem se nachází dv�  
tla� ítka slou�ící k odeslání tónu, neboli výzv� . Tento tón má vysokou frekvenci, proto je velice dob�e 
slyšet a dá se také pou�ít k morseovce.  
  Tímto by jsme m� li ovládání stanice a nyní se podívejme na zdrojovou sk�í� . Tato baterie je 
vybavena p� ti nabíjecími � lánky typu NICD s nap� tím 1,2V a kapacitou 4000mAh. Velikostn�  jsou 
shodné s � lánky typu D, neboli bu�ty. Sk�ínka stejn�  jako stanice  je vybavena pojistkou proti 
špatnému nabíjení nebo p�epólování. Na jejím boku je p� ilepena nálepka, kde obsluha má mo�nost 
zapisovat záznamy o nabíjení, jako data, po� ty cykl�  atd. Nabíjení je �ešeno n� kolika zp� soby.       
  V nej� ast� jším p�ípad�  se jedná o tzv. konzervátory na 30 kus� . Toto za�ízení udr�ovalo 
akumulátory stále nabité a pravideln�  je udr�ovalo. Proto�e se jedná o veliké a pomalé za�ízení, je 
k dispozici polní nabíje� ka neboli hodinová, která je schopná nabíjet pouze dv�  sk�ínky najednou, zato 
vysokým proudem, kde za hodinu je nabito. T�etí zp� sob umo�� uje sk�ínka A a to proudem 450mA. 
Spot�eba, neboli výdr� akumulátor� , je závislá na provozu. Vysílací výkon je 1W, co� je pom� rn�  
malý. Pokud vycházím z praxe, tak víkendový provoz není problém. Toto je v podstat�  vše, 
co se dá ve stru� nosti napsat o radiostanici RF-10. Ní�e je uvedeno pár technických parametr� . 
 
Frekven� ní rozsah: 
Výkon / Citlivost: 

 
  44,000 MHz do 53,975 MHz (krok 25kHz) 
  1W / 0,5µV 

Rozm� ry / Hmotnost:    295 x 47 x 191 mm / 3Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Konektor pro p�ipojení krátké a dlouhé prutové antény. 
2. Konektor pro p�ipojení záv� sné, sm� rové a vozidlové antény. 
3. Re�im provozu: A) vypnuto 
                                 B)kompresor zesílí hlas, pot�ebuje-li radista šeptat/ sluchátko je tiché. 
                                 C)tichý provoz/bez šumu. 
                                 D)hlasitý provoz/bez šumu 
                                 E)velmi hlasitý provoz/šum 
                                 F)test/šum/podsvícení/zelená p�i zaklí� ování svítí 
4. Lad� ní po 1 MHz od 44 do 53. 
5. Lad� ní po 100 kHz od 0 do 9. 
6. Lad� ní po 25kHz  00, 25, 50, 75. 
7. Konektor pro p�ipojení sluchátka, nebo sk�í� ky A. 

 
                                                                                                                                              ®   
 
   
 
 
 



7.  
 
              Pohled na bok s jednoduchým manuálem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baterie: 5 � lánk�  6V NI-CD 4000mAh, bateriové pouzdro je osazeno standartimí D bu�ty. K 
nabíjení slou�í redukce, která se nasadí na konektor baterie. Ve víku bateriového pouzdra je 
samostatná pojistka, aby nedošlo k chybnému nabíjení, nebo p�epólování. 

 
                        5 � lánk�  zapojených v sérii 

 
             Na boku pouzdra je vid� t záznam o nabíjení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         ®   



 
Nabíjecí konektor 
 
 

 
Redukce nasazená na baterii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antény: Sou� ástí kompletu jsou 4 druhy antén. 
 
1. krátká prutová s garantovaným dosahem 2km, skute� n�  10km 
2. dlouhá prutová s garantovaným dosahem 5km, skute� n�  15km 
3. záv� sná, kde polovina antény je vodi�  a druhá je zá�i� . Anténa se hází do 
            korun strom� , uvád� ný dosah 15km, skute� n�  30km 
4. sm� rová s uvád� ným dosahem 20km, skute� n�  tak 50km 

 
                      Sm� rová anténa 

 
            Záv� sná anténa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       ®  
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                      Pásek provle� ený okem v RF-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 P� ístup k ovládání je zachován           
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

 
 
 
 
Pásek provle� ený okem v RF-10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pouzdro na baterii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   ®  
 
   



 
Sk� ínka A: Pokud je RF-10 vyu�ívána jako základna, nebo v aut� , je k dispozici sk�ínka 
A. Proto�e RF-10 je napájena 6V a v aut�  je 12V, sk�ínka A nám umo�� uje p�evod z 12V na 6V. 
Další neocenitelná funkce je p�ipojení externího reproduktoru pro hlasitý odposlech a 
mo�nost nabíjení baterie. Pokud pou�íváme polní telefony, m� �eme je p� ipojit k A a 
navzájem propojit radiostanice v éteru s polními telefony, p�ípadn�  pomocí dvou souprav RF-
10 + A vytvo�it p�emost� ní a spojit dva telefonní okruhy, kde nelze natáhnout kabel. 
 
A s dr�ákem na RF-10, která se p� ichytí popruhy                 Sk� ínka zep� edu + RF-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Pohled ze shora                                                     Pohled zezadu na A + RF-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Adalf 
Upravil: Carlos 
Veškeré texty a fotky jsou Adalfovým výplodem.  
Pokud máte zájem o pou�ití n� kterých z t� chto informací, kontaktujte. 
adalf@volny.cz                                                                                                                       ’
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Pokra� ování p� íšt�   
Jakub Sedlá� ek (Sir Wollf, KOZEL) 
P�ípadnou kritiku zasílejte na smert@seznam.cz 
�
 
 
 
 
 
 
 
 
Posílejte nám i nadále Vaše nám� ty, nápady a v� bec všechno co Vás zajímá, nebo co by jste 
cht� li v našem � asopise vid� t. 
 
Vaše redakce. 
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