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SOUTĚŽ! 

 

 

 

 

Soutěž s AKD-NEWS!  o ceny od společnosti  ARMYNET v celkové hodnotě  3700,- korun! 

Soutěž byla ukončena 15.9. a výherci byli vylosováni 24.9. na akci Útok na Foy 
pořádané Airsoft Klubem Dejvice. 
 

Výherci:  
1. místo: pistole CZ 75 d Compact na CO2 vyhrál Lukáš Pfeifer.           

2. místo: náramkové hodinky  

    TIMEX  EASY READER z řady Classic vyhrál Jan Šindelář. 

 

3. místo: náramkové hodinky  

    TIMEX  EASY READER z řady Classic vyhrál  Petr  Pohůnek.  
 

 

Děkujeme společnosti ARMYNET za ceny 
poskytnuté do soutěže a všem, kdo se naší soutěže 
zúčastnili. Budeme se i do budoucna snažit přinášet 
Vám další hry a soutěže o věcné ceny. Sledujte 
proto náš časopis  a hrajte s námi! 
Vaše redakce! 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.armynet.cz
http://www.armynet.cz


4 
 

 

Humanitární a rozvojová pomoc 

SKAUTI BUDOU VYBÍRAT PENÍZE NA 13. ŠKOLU. V NEDĚLI ZAČNE OSMÝ 

ROČNÍK SBÍRKY POSTAVME ŠKOLU V AFRICE 

 
© Petra Kunstová 

Awassa/Praha, 6. října 2011– Stavbou symbolické školy zahájí v neděli 9.10. Člověk 

v tísni spolu s českými skautyosmý ročník sbírky Postavme školu v Africe. Dary české 

veřejnosti letos mají pomoci postavit jiţ 13. sbírkovou školu na chudém etiopském 

venkově, v Debre Sina. 

Sbírku Postavme školu v Africe odstartují skauti a skautky s ČvT tuto neděli 9. října ve 14 

hodin v centru Prahy. Na Náměstí Republiky skauti vybudují velký model školy z papírových 

krabic, na které budou vybírat peníze od kolemjdoucích Praţanů. Fotografie školy pak 

poputuje jako pozdrav dětem do Etiopie. 

  

Podpořte stavbu školy příspěvkem na sbírkové konto 222 444 555 / 0300 

či posláním DMS AFRIKA na číslo 87 777 (Cena DMS je 30 Kč). 

  

Od 9. do 14. října budou skauti ve více neţ čtyřech desítkách měst v České republice vybírat 

do kasiček a pořádat řadu doprovodných akcí. „Pro děti je to příleţitost, jak pomoci svým 

vrstevníkům na druhém konci světa. Je jedno, jestli jde o vybírání do kasiček, pořádání 

charitativního koncertu nebo výstavy. Mohou tak lépe pochopit hodnoty, které se snaţíme 

předávat –  aktivně se zapojit a starat o svět kolem sebe, právě tak, jako při sbírce Postavme 

školu v Africe,“ řekl koordinátor sbírky Vojtěch Marek.  

Třináctou sbírkovou školu začíná ČvT budovat v hornaté oblasti Debre Sina (150 km 

severovýchodně od Addis Abeba). Nová škola bude stát v areálu jediné stávající školy pro 

dvacetitisícové město, do jejíchţ 22 tříd chodí 3042 dětí. Kvůli přetlaku se tu ţáci musí učit 

kratší dobu a na směny, i tak se ale 

v jednotlivých třídách tísní aţ 70 ţáků. 

„Nová škola v první řadě zredukuje systém 

směn ve vyučování. Díky tomu bude 

moţné zahrnout do výuky celou osnovu a 

dodrţet vyučovací standard. Studenti tak 

dostanou kvalitnější vzdělání,“ upřesnil 

Ketsela Lemma, který ma v Debre Sina na 

starosti kvalitu vzdělání. 

Díky sbírce Postavme školu v Africe 

postavil ČvT v Etiopii od roku 2005 jiţ 12 

nových škol pro více neţ 3000 dětí. Nové 

budovy mají velká okna, jsou zařízené nábytkem i školními pomůckami a některé z nich jsou 

opatřeny i střešními sběrači vody. Vedle samotné stavby škol Člověk v tísni v Etiopii 

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=114
http://www.clovekvtisni.cz
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vzdělává učitele. „V naší dvanácté škole v Umbulo Dikkichcha, má všech 7 učitelů 

středoškolské pedagogické vzdělání a roční nástavbu na vysoké škole, coţ je na etiopské 

poměry velmi nadstandardní. Lepší výuce pomohou vedle moderních vyučovacích metod i 

prostornější třídy, v nichţ budou děti moci lépe udrţet pozornost,“ popisuje nedávnou 

otevřenou školu Dana Plavcová, koordinátorka etiopských projektů ČvT.  

  

Důleţitost vzdělání pro chudou Etiopii 

Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a právě nízká úroveň vzdělání – polovina 

dospělých obyvatel Etiopie je negramotná – její chudobu prohlubuje. „Věříme, ţe podpora 

přístupu ke vzdělání je nejlepší způsob, jak pomoci Etiopanům dostat se z kruhu chudoby,“ 

říká Dana Plavcová. Například v zemědělství pouţívají nevzdělaní farmáři zastaralé 

zemědelské metody a bez schopnosti číst se můţou hůře učit novým; často nejsou schopni 

čelit následkům pravidelného sucha a přicházejí o úrodu i stáda svých zvířat. 

I kdyţ se dostupnost vzdělání v Etiopii zlepšuje (zatímco v roce 1992 chodilo do školy jen 

jedno z pěti dětí školního věku, nyní je poměr opačný), musí etiopské děti překonávat mnoho 

překáţek: mnohé z nich denně podstupují několik kilometrů dlouhou cestu do školy, 

v temných a přeplněných třídách hliněných škol se musí látku učit nazpaměť, protoţe zde 

nejsou ţádné základní pomůcky. 

Náročné podmínky a neatraktivní forma výuky řadu rodičů odradí. Mnohé děti tak do školy 

ani nenastoupí, nebo z ní předčasně odejdou. Namísto výuky děti často pomáhají rodičům – 

nosí vodu či sbírají dříví na otop, starají se o mladší sourozence, nebo rodině pomáhají 

vydělávat peníze. Rodiče je také posílají na práci do města, coţ děti vystavuje riziku 

obchodování s lidmi. V dospělosti se pak tito lidé věnují pomocným, nekvalifikovaným 

zaměstnáním, pracují jako námezdní dělníci, pomocnice v domácnosti, nebo farmáři. 

  

Jak pomoci postavit školu v etiopském Debre Sina?  

Od 10. do 14. 10. můţete přispět do kasiček skautů. 

Během celého roku můţete přispívat na sbírkové konto 222 444 555 / 0300, nebo 

posílat DMS AFRIKA na číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč). 

  

Zahájení sbírkového týdne Postavme školu v Africe a stavba papírové školy  

Kdy: Neděle 9. 10., 14:00 – 15:00 

Kde: Praha, Náměstí Republiky 

  

Sbírku Postavme školu v Africe slavnostně odstartují skauti hrou a stavbou symbolické školy 

z papírových krabic.Škola vyrostena Náměstí Republiky před obchodním domem Palladium, 

stavba začne ve 14 hodin. Krabice získají skauti v terénní hře po Praze a k postavení papírové 

školy jim pomohou finanční příspěvky české veřejnosti. Skauti si tak spolu s vybíráním 

symbolicky vyzkouší i stavění školy. S postavenou školou se skauti vyfotí a fotografii zašlou 

jako pozdrav etiopským školákům. Na místě bude informační stánek, výstava fotografií 

z Etiopie a o rytmický průběh akce se postarají bubeníci na africké bubny. Další akce jako 

jsou výstavy, koncerty a divadelní představení proběhnou v mnoha dalších sbírkových 

městech (seznam měst a doprovodných akcí zde, kontakty na organizátory regionálních akcí 

na vyţádání zašle Jan Ţáček).  

 

Více informací podá: 

Jan Ţáček, Junák – svaz skautů a skautek ČR, 777 800 254, jan.zacek@skaut.cz 

Petra Kunstová, skautka, nyní na návštěvě sbírkových škol přímo v Etiopii+251 924 028 918 

Více na www.skolavafrice.cz a www.skaut.cz 

Silvie Dumalasová 

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=282&idArt=1787
http://bit.ly/pRbtMp
mailto:jan.zacek@skaut.cz
http://www.skolavafrice.cz/
http://www.skaut.cz/
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Osm Čechů pomáhá střežit vzdušný prostor. Od 

Beneluxu po Pobaltí 

29.9.2011 • Deset minut od vyhlášení signálu Alfa Scramble vzlétá z čáslavské ranveje 

dvojice hotovostních letounů JAS-39 Gripen začleněná do aliančního systému 

integrované protivzdušné obrany – NATINADS (NATO Integrated Air Defence 

System). 

Jejím cílem je civilní dopravní Ae 270, který vlétl do vzdušného prostoru České republiky, 

aniţ by navázal spojení s orgány řízení letového provozu.  

Hotovostní směna staroboleslavského střediska řízení a 

uvědomování vede dvojici gripenů po trase a koordinuje 

zásah hotovostních pilotů z čáslavské 211. taktické 

letky. Jejich prvotním úkolem je provést vizuální 

identifikaci sporného cíle. Během několika 

následujících minut dochází k přímému kontaktu s Ae 

270. Činnost ostré hotovosti probíhá přesně podle 

stanovených pravidel. Podaří se jí navázat radiové 

spojení s osádkou civilního stroje na mezinárodní 

nouzové frekvenci. Následně letoun opouští český vzdušný prostor a dvojice gripenů se vrací 

zpět na mateřskou základnu. 

České gripeny jsou v přímé podřízenosti vedoucího hotovostní směny mnohonárodního 

operačního střediska vzdušných sil CAOC (Combined Air Operations Centre), jeţ se nachází 

nedaleko severoněmeckého městečka Uedemu. Do gesce tohoto aliančnímu prvku spadá 

ostraha vzdušného prostoru nad devíti evropskými státy, od Beneluxu po Pobaltí. Kolektivní 

obrana uvedeného kusu nebe nad Evropou je zajišťována dvojicemi hotovostních 

nadzvukových letounů na osmi aliančních leteckých základnách. 

CAOC Uedem je zahraničním pracovištěm pro osm 

profesionálů Armády České republiky. Ve stálých 

hotovostních směnách rotují tři Češi, další dva jsou 

plánovači přes pátrací a záchrannou sloţku SAR, 

respektive pozemní protivzdušnou obranu. Nově 

obsazenými posty jsou specialisté pro bezpečnost 

komunikačních a informačních systémů a pro oblast 

výcviku a přípravy cvičení. Nejvýše postaveným 

je plukovník gšt. Petr Mikulenka zastávající funkci 

zástupce ředitele operační sekce. Do jeho pravomocí mimo ji patří i rozhodnutí o aktivaci 

pohotovostního systému NATINADS v zájmovém prostoru uedemského „kaoku“.  

Česká „osmička“ je zde uznávanou skupinou multinárodní instituce, kterou tvoří reprezentanti 

sedmnácti ozbrojených sil NATO. „Tím, ţe zabezpečujeme reálnou činnost pozic, které nám 

byly v organizační struktuře předurčeny, Česká republika jasně deklaruje, ţe je 

plnohodnotným členem Severoatlantické aliance a podporuje chod CAOC. V současné době 

patříme k aliančním zemím, které stoprocentně obsadily pozice svými příslušníky 

ozbrojených sil,“ konstatuje plukovník Mikulenka, který osobně zaţívá „double“ roli v 

aliančním systému NATINADS – dříve jako hotovostní pilot gripenu, nyní coby jeden z 

velících důstojníků, který o vzletu rozhoduje. 

 

Zdroj: www.army.cz 
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Otestovali jsme pro Vás! – strava od firmy Arset 

Z mnoha jídel od firmy Arset, které jsem měl k dispozici, jsem si pro otestování v terénu 

vybral schválně balení, ve kterém není chemický ohřev potravin, ale tuhé palivo – respektive 

podloţka a lihové tablety Esbit. 

 

 

Jednalo se o „Střelecký balíček SPZ, Set 2“ (celé sloţení je uvedeno na konci článku). 

Hlavní jídlo v tomto balení jsou masové kuličky v rajčatové omáčce a musím konstatovat, 

ţe velice dobré.  

Celé balení se vejde pohodlně do sumky nosného systému PLCE a nebo do bočních kapes 

kalhot a nebo do velkých kapes na bundě. K otevření dobře zavařené folie je zapotřebí nůţ. 

Jako u jiných typů takto balených potravin zde nefunguje „rychlootvírání“ zataţením za 

volné konce balení, ale v akcích, pro které je toto jídlo dělané, má kaţdý alespoň malý nůţ. 

  

Vše, co potřebujete k přípravě vynikajícího oběda se nachází uvnitř balení a tak Vám odpadá 

nošení ešusů, pítek, příborů a podobně. I přiloţený balíček kávy a cukr lze rozmíchat s vodou 

z čutory v přiloţeném igelitovém sáčku, který po vypití kávy pouţijete na odpadky.Pro ohřev 

hlavního jídla je v balení kovová podloţka Esbit, kterou ohnutím stran velice lehce a rychle 

sloţíte ve funkční lihový vařič. Pak stačí umístit na nějakou nehořlavou podloţku, v mém 

případě dobře poslouţil ţulový kámen, vybalit lihové tablety a zapálit.  

Zde můţe být  

PROSTOR PRO VAŠI REKLAMU! 
A co za to? Podpořte finančně nebo materiálně náš klub! 

Ceny a další podmínky k doptání na info@airsoftdejvice.cz 
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Masové kuličky jsou v plechovce, k jejímuž otevření je zapotřebí trochu víc síly, jelikož její provedení 

je opravdu bytelné. Velice praktický je držák na plechovky, díky kterému plechovku snadno 

přemístíte. Malý problém byl s promícháváním jídla v plechovce, protože masové kuličky byli opravdu 

obří, ale během ohřevu se mi masové kuličky povedlo pěkně prohřát a při tom omáčku nepřipálit.  

Ještě k držáku plechovky – při umísťování na plechovku stojící na takto malém vařiči hrozí při 

manipulaci s její pojistkou zvrhnutí plechovky a pokud dáte držák na plechovku před ohřevem, tak ho 

po ohřátí pokrmu nelze udržet, protože se jaksi také ohřeje. Já jsem pro jistotu umístil držák na 

plechovku před ohříváním a při sundání plechovky z vařiče se osvědčil jako dobrý pomocník rukáv 

bundy.  

   

Po ohřátí jídla, které bylo hotové do 5ti minut a uhašení lihového vařiče stačí už jen vybalit suchary, 

které jsou v kombinaci s rajskou a masovými knedlíčky kupodivu velmi dobré. Jako skvělý zákusek je 

zde hořká čokoláda a pro „labužníky“ kondenzované slazené mléko s karamelovou příchutí.  

Je zde ještě kuřecí polévka a ovocný džem. Pokud by bylo nutné, tak si člověk ohřeje vodu 

v plechovce od hlavního jídla a nasype si tam instantní polévku a na zbylé suchary (jsou malé, ale 

velmi syté) si namaže džem.  
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Obsah celého balení v pohodě pokryje oběd nebo večeři a svačinu a ještě jsou tu sladkosti pro 

zlepšení nálady a zvýšení energie. Veškeré jídlo je velice chutné a příprava i za použití přiloženého 

lihového vařiče není nijak náročná ani zdlouhavá i ve zhoršených terénních  podmínkách a 

nevyžaduje sebou nosit žádné jiné pomůcky (kromě nože), protože vše potřebné najdete uvnitř 

balení. 

 

                                                      
Během mého pobytu jsem otestoval i jiné balíčky od firmy Arset (např.: Střelecký balíček SPZ Set 1, 

několik setů Individuální vojenské dávky typu WZ a další) a všechny obsahují velice dobré jídlo a 

skvělé doplňky a můžu ho doporučit všem, kteří se pohybují v terénu a potřebují si zajistit rychle 

výživné jídlo. 

Pro zájemce doporučuji navštívit stránky firmy Arset: http://www.arset.cz/ 

 

 

http://www.arset.cz/
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Střelecký balíček SPZ, Set 2, složení: 

A) pro všechny varianty SPZ stejné doplňky: 

- Esbit podložka na ohřívání 

- tuhé palivo Esbit - 3 kusy 

- držák na plechovku 

- bonbón s extraktem z kávy 

- bonbón s vitamínem C 

- žvýkačka 

- ovocný džem  

- cikorkový kávový extrakt  

- cukr 

- instantní čaj 

- příbor  

- igelitový sáček 

- osvěžující vlhčený ubrousek  

- zápalky  

- toaletní papír 

- sůl 

- pepř 

- instantní pomerančový nápoj 

B) hlavní složení: 

- masové kuličky v rajčatové omáčce 300g  

- instantní kuřecí polévka 

- speciální tvrdé suchary 90g 

- kondenzované mléko 

- hořká čokoláda 

 

Autor: Ondra 
Foto: archiv AKD – Marci 
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AIRSOFT OPEN II. - 2011  
Druhý ročník této airsoftové akce proběhne v sobotu 29.10.2011.  

Scénář bude opět jednoduchý a originální - více na www.airsoftopen.cz  

Půjde také o symbolické zakončení sezóny v AS areálu Nový Dvůr.  
Jako bonus bude připraveno bojové vozidlo pěchoty (BVP-1) a kaţdý účastník se bude moci svézt 

BVP-1 bude k dispozici od 15-ti hodin i pro veřejnost.  

 
REGISTRAČNÍ PROCES  

Hráč/i mající zájem se zúčastnit této akce a souhlasící s podmínkami účasti pouze vyplní 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ a odešle jej na email registrace.airsoftopen@seznam.cz. Po 

schválení registrace obdrţí od organizátora fakturu s údaji platbě a kody lístků jednotlivých účastníků. 

Teprve po připsání fin. hotovosti na konto organizátora se hráč stává zaregistrovaným a obdrţí od 

organizátora POTVRZENÍ O PLATBĚ a doplňující údaje ke hře (přesné místo prostoru atp.).  
 

CENA: 
a) V období 27.9.2011 - 22.10.2011: 200,- Kč/osoba (platba převodem na účet do 22.10.2011). Údaje 

pro platbu obdrţí registraci provádějící osoba aţ po zaregistrování. V této ceně má kaţdý hráč 1 jízdu 
v BVP zdarma.  

b) Na místě 29.10.2011: 300,- Kč/osoba (platba na místě, registrace 23.10.2011 - 27.10.2011). V této 

ceně má kaţdý hráč 1 jízdu v BVP zdarma.  
 

Jízdy v BVP-1 (hráči, veřejnost): 100 Kč / okruh / osoba (platba na místě)Pozn.: Fakturu lze uhradit 

několika způsoby. Převodem z účtu na účet, vloţením fin. hotovosti na účet na přepáţce banky a 

zasláním fin. hotovosti na účet pomocí poštovní poukázky. Při veškerém platebním styku musí být 
uveden u platby správný variabilní symbol pro identifikaci plátce. Pokud tento var. symbol u platby 

nebude, není zaručena účast hráčů na akci.  

 
Těšíme se na Vaší účast!!!  

 

Oficiální pořadatel: 
Ing. Ondřej Kuchař, Airsoftpujcovna.cz 

http://www.airsoftopen.cz/
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:registrace%2eairsoftopen%40seznam%2ecz
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Zraněný voják z Afghánistánu zemřel 

10.10.2011 • AKTUALIZOVÁNO: V neděli 9. října 2011 v ranních 

hodinách podlehl ve vojenské nemocnici v Olomouci následkům 

střelného poranění z Afghánistánu rotmistr Adrian Werner, příslušník 

2. jednotky výcvikového a poradního týmu OMLT. 

Rotmistr Adrian Werner (1979) nastoupil do AČR 1. května 2004 k 71. mechanizovanému 

praporu do Hranic na Moravě. U této jednotky z prvotní pozice kulometníka postupoval ve 

vojenské hiearchii postupně aţ do funkce zástupce velitele 2. palebné čety minometné baterie. 

V průběhu své sluţby se třikrát zúčastnil zahraniční mise, dvakrát v Kosovu a naposledy v 

Afghánistánu, kde působil jako instruktor 5. výcvikového týmu 2. jednotky OMLT. Dne 6. 

července 2011 byl při napadení předsunuté základny COP SALAR v provincii Wardak těţce 

zraněn. Okamţitě mu byla na místě poskytnuta první pomoc a odborná péče ve 

zdravotnickém zařízení na základně SHANK a u českého polního chirurgického týmu na 

základně KAIA v Kábulu. Jiţ druhý den po incidentu byl přepraven vojenským speciálem do 

České republiky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde mu byla ihned poskytnuta 

specializovaná péče. V srpnu po dohodě s rodinou byl převezen na specializované pracoviště 

do vojenské nemocnice v Olomouci, kde bohuţel svým zraněním podlehl. 

Armáda České republiky v rotmistru Adrianu Wernerovi ztrácí skvělého profesionála, vojáka 

tělem i duší, který bezezbytku naplnil slova přísahy a obětoval svůj ţivot pro lepší ţivot 

jiných. V mysli vojáků, kolegů a kamarádů však bude ţít navţdy. 

"Česká republika přišla v osobě dvaatřicetiletého Adriana Wernera o vynikajícího vojáka. 

Rotmistr Werner nosil na rukávu uniformy českou vlajku a své vlasti přinesl oběť nejvyšší. 

Česká republika je součástí nejsilnější vojenské aliance na světě a v Afghánistánu plní své 

spojenecké závazky. Bohužel služba vlasti někdy přináší i ztráty a oběti. Na rozdíl od 

českých sportovců naše vojáky nevidíme tak často v mediích. Své životy však nasazují za 

naše bezpečí a za bezpečí budoucích generací. Rodině rotmistra Adriana Wernera a jeho 

přátelům vyslovuji svoji nejhlubší soustrast," uvedl ministr obrany Alexandr Vondra. 

Zdroj: www.army.cz 
Autor: plukovnice Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pujcovna-stanu.cz
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Pořádali jsme: 
  Ve dnech 24. A 25.9. ,pořádal Airsoft 

Klub Dejvice, v AS areálu Nový Dvůr akci 

Útok na  Foy 2011 (3. Ročník). Akce je 

pořádána volně na motivy seriálu Bratrstvo 

neohroţených.  

  Děkujeme všem týmům i jedincům, kteří 

se naší akce zúčastnili. Letošní ročník byl 

od začátku velice náročný, hlavně díky 

dobře "zakopaným" Spojencům a nebylo 

vůbec jednoduché se dostat během 

sobotních útoků do jejich pozic. Škoda jen, 

ţe se v pozdním odpoledni začaly kupit 

hádky mezi herními stranami, ale v určité 

míře to lze chápat - boje byly těţké a psychicky i fyzicky náročné. Jediná výjimka byl hráč 

"granátník", který byl díky opakovanému porušování pravidel v neděli vyhozen. Během 

druhého herního dne nám na obou stranách 

chybělo pár lidí a díky úbytkům na 

Spojencké straně se „Němcům“ podařilo 

získat alespoň 1/2 jejich linie. Bohuţel to 

nestačilo na získání refre bonusu. Po tuhých 

bojích se v neděli podařilo Spojencům 

vystřílet Němce z Foy a připsali si vítězství.  

 

Počáteční stav hráčů v sobotu byl:  

65 Němci / 88 Spojenci.  

Doufáme, ţe se akce zúčastněným líbila, a 

ţe nám zachováte přízeň i nadále a těšíme se 

na další shledání s Vámi všemi v příštím 

roce. 

 

Děkujeme sponzorům akce ARMYNET, ARSET, Armyshop Praha, Ing. Marcela 

Šteflová - ACCOUNTTAX, Airsoftpůjčovna a Bohemia Air Soft. 

 

Dodatek:  Airsoft Klub Dejvice reprezentovaný osobami pořadatelů si vyhrazuje právo 

pořádat airsoftové akce podle námětů, které uznají za vhodné! Nepasujeme se do rolí klubů 

vojenské historie, ani jejich práci nemíníme jakkoli snižovat! Airsoftové akce jsou pro nás 

především zábavou a vítanou příležitostí setkat se s přáteli. Dobové uniformy či jiné militárie 

na našich akcích nevyžadujeme, ale vítáme. Téma dané akce nám jen pomáhá navozovat 

atmosféru a dobarvovat scénáře a okolnosti bojů. 
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Speciální jednotky světa 
 
 
 

 
V tomto seriálu Vám pravidelně budeme představovat „to nejlepší“ co mají armádní síly vyspělých 
zemí k dispozici. 
 

ECO COBRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie 

Dne 1. května 1973 - Johannes Pechter zaloţil a vedl jednotku Gendarmeriekommando Bad 

Vöslau. Tato jednotka měla za úkol starat se o bezpečnost transportů ţidovských uprchlíků ze 

SSSR. 

 

1977 - návrh na vytvoření speciální zásahové jednotky Gendarmerieeinsatzkommando 

zkráceně GEK (Četnické zásahové komando). 

Nová jednotka vzniká oficiálně 1. dubna 1978 pod velením Johannese Pechtera. 

1981 - jednotka přebírá ochranu premiéra 

1982 - v návaznosti na americký akční seriál, vysílaný v té době v rakouské televizi, byla 

jednotka novináři nazvána Cobra. V tomto období převzala jednotka také úkol ochrany 

cestujících na palubách letadel 

1985 - odsouhlasen projekt výstavby nové základny 

1992 - je otevřena nová základna u Wr. Neusadt 

2001 - dochází ke zhodnocení současného stavu speciálních zásahových jednotek četnictva a 

policie a je nastartován projekt reformy těchto jednotek 

2002 - reorganizovaná jednotka Einsatzkommando (zkráceně EKO) Cobra, spadající pod 

velení policejního prezidia, začíná 

fungovat na čtyřech zásahových 

stanicích: Wiener Neustadt (centála), 

Linz, Graz a Innsbruck 

2003 - přibývají tři zásahová 

pracoviště Klagenfurt, Salzburg a 

Feldkirch-Gisingen 

2005 – přibývá poslední zásahová 

stanice Vídeň 
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Úkoly jednotky a Organizace 

Jednotka EKO Cobra je pověřena záchranou rukojmích, dále pak zadrţením ozbrojených a 

nebezpečných pachatelů, bojem proti organizovanému zločinu a nakonec ochranou důleţitých 

osob a objektů, do čehoţ spadá i sluţba ochrany letadel „Air Marshalls“. Členové jednotky se 

také účastní operací v zahraničí, například kdy jde o hledání ztracených rakouských občanů 

jako naposledy při katastrofě tsunami v jihovýchodní Asii nebo kdy působí jako ochrana 

rakouských diplomatů. 

Hlavním střediskem je základna ve Wiener Neustadt, která slouţí jako centrum výcviku a 

velení. Na základně je koordinační středisko pod zkratkou KOST, které řídí a zabezpečuje 

provoz všech ostatních částí jednotky. Zásahová stanice se skládá z malé koordinační skupiny 

KOST a dále ze čtyř zásahových oddílů. Zásahová pracoviště se skládají ze dvou zásahových 

oddílů a jsou propojena s některou zásahovou stanicí. Lidé ze střediska nebo skupin KOST 

musí být připraveni pro nasazení v akci stejně, jako lidé ze zásahových oddílů. 

 

Výběrové řízení 

O výběrové řízení se mohou ucházet pouze zájemci z řad policie. Ti jiţ musí mít ukončen celý 

základní výcvik policisty, který trvá celkem 2 roky. Výběrové řízení má několik stupňů: 1) 

Specifické poţadavky EKO Cobra, 2) Psychologické vyšetření, 3) Lékařské vyšetření, 4)  

 

Osobní pohovor. 

První část se skládá z předvýběru – zájemci musí splnit určitá kritéria předvýběru jako jsou 

šplh na laně bez přírazu, shyby na hrazdě, plavání s rukama svázanýma za zády. Pokud 

uchazeč nesplní i jediný poţadavek, vypadává. První část dále obsahuje běh na překáţkové 

dráze a střelecký test. Při psychologickém vyšetření se zjišťuje inteligence, osobnost a 

pohotovost reakcí. Lékařské vyšetření obsahuje jak základní komplexní lékařské vyšetření, 

tak vyšetření potřebné pro létání a seskoky padákem, vyšetření sportovním lékařem na 

motoriku a výkonnost a také vyšetření moči a krve na přítomnost například drog nebo jiných 

látek. Výsledek tohoto vyšetření můţe být schopen, neschopen nebo dočasně neschopen. 

Osobní pohovor se odehrává před komisí a zájemce je dotazován takovým způsobem aby se 

projevily určité charakterové rysy, schopnost týmové spolupráce, odolnost proti stresu, 

motivace a podobně. Výběrové řízení a jeho poţadavky jsou shodné pro muţe i ţeny.  

Po výběrovém řízení začíná základní kurs, který trvá šest měsíců. Součástí kursu je taktika, 

střelba, sport, řízení vozidel, slaňování, boj zblízka, psychologie, výuka jazyků atd. Po 

zvládnutí základního kursu mají noví příslušníci EKO Cobra na výběr z několika specializací 

jako: padákové výsadky, potápění nebo odstřelovačský výcvik. Výcvikové středisko je 

špičkově vybaveno. Dominantou celého areálu základny je 20 metrů vysoká výcviková 

zásahová věţ. Tato věţ se poţívá jak pro výcvik ve výškových činnostech jako slaňování, 

lezení a překonávání překáţek typu roura 

ve zdi, hromosvod, okap atd. ale i pro 

taktický nácvik s cvičnou municí. Jedna 

strana věţe má řadu oken a jsou zde 

cvičeny kompletní zásahy ve výškových 

budovách.  

V rámci 9. konference zásahových 

jednotek Combat Team Conference v 

červnu roku 2003 vyhrál šestičlenný tým z 

EKO Cobra první místo ve speciálním 

zásahovém desetiboji. Jedná se o závod, 

kdy soutěţí zásahové jednotky z různých 
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států ve specifických dovednostech potřebných pro zásahové akce. Tuto konferenci i závod 

organizuje kaţdé dva roky německá jednotka GSG-9. 

 

Výzbroj 

Pistole:Glock 17, Glock 26 

Samopaly:MP88, jedná se o variantu útočné pušky Steyr AUG, která pouţívá střelivo 9mm 

Para. Nově byl zaveden i samopal HK MP7 speciální ráţe 4,6mm 

Útočné pušky:Sturmgewehr 77, zkráceně StG77 jinak také Steyr AUG v ráţi 5,56mm NATO 

Odstřelovací pušky:Steyr CISM 300 Standard 

 

Výstroj 

Příslušníci jednotky pouţívají při akcích černé zásahové kombinézy, přes které mají 

neprůstřelnou vestu. Na levém rukávu kombinézy mají umístěnu nášivku se znakem jednotky 

nebo rakouskou vlajku. Na zadní straně vesty je nápis Polizei. Pistoli mají umístěnu ve 

stehenním pouzdře. Pro ochranu hlavy je pouţívána balistická přilba se sklopným balistickým 

štítem. 

Pro svou přepravu jednotka pouţívá osobní vozy Mercedes Benz a BMW. Jednotka také má 

zásahová vozidla umoţňující rychlý zásah v patře nebo v letadle. Dalším přepravním 

prostředkem je nafukovací motorový člun. Jak jiţ bylo uvedeno, na základně je hangár pro 

dva vrtulníky. Jeden je Eurocoter Ecureil patřící ministerstvu vnitra a druhý je poskytovaný 

armádou a jedná se o Augusta-Bell AB212. 

 

Za pomoc při tvorbě článku děkuji 

velení jednotky. 

Vielen Dank für die Hilfe zu ECO 

Cobra HQ. 

 

 

 

 

 

Tento článek jsme uveřejnili s laskavým svolením serveru MILITARY.CZ 

 

 

 

 

 

 

http://signalcorps.rajce.idnes.cz/
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http://www.airsoftpujcovna.cz/
http://www.airsoftpujcovna.cz/
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Operacion:     CABINDA 

Kdo:         Jihoafričtí průzkumníci (RECCES) 

Kdy:         květen 1985 

Kde:         Angola 

 

 Třináctého května 1985 jihoafrický útočný člun nesoucí na 

své palubě průzkumný a podpůrný tým opustil zátoku 

Saldanha a dorazil s nimi na místo nacházející se u angolského 

pobřeţí nedaleko hranic se Zaire. Úkolem mise bylo potvrdit 

existenci základen teroristů organizací ANC a SWAPO 

nedaleko Cabindy. V oblasti se nacházela ropná těţební 

zařízení ovládaná Angolany a Gulf Oil, z téhoţ důvodu se 

v těsném sousedství nalézalo i několik velkých vojenských 

základen. Nepotvrzené zprávy hovořili o tom, ţe ropné 

instalace chrání američtí veteráni a několik bývalých 

příslušníků SAS. Průzkumníci se vylodili na pobřeţí v noci 20. 

května poté, co předsunutý výzvědný tým provedl průzkum 

pláţe, na které měli přistát. Panovalo sice ideální podmračené 

počasí, avšak uţ od začátku akce probíhala pomaleji  neţ měla, protoţe průzkumný tým musel 

být na svých člunech vysazen dál od pobřeţí, neţ se původně počítalo.  

 Delší cesta k pobřeţí, stejně jako rozbouřené moře, narušily precizní načasování celé akce. 

Nedaleko pobřeţí  si kapitán Du Toit všiml malého rybářského člunu nacházejícího se 

v oblasti vylodění a jeho osazenstva, které odpočívalo na břehu kolen ohně.  To přinutilo 

průzkumný tým počkat na moři u pobřeţí, dokud rybáři neopustili oblast. Znamenalo to, ţe se 

celá akce uţ v tomto okamţiku zpoţďovala oproti plánu  o tři hodiny, čímţ vzrostlo 

nebezpečí, ţe bude prozrazena.  Po vylodění byly ukryty čluny a stanoveno místo setkání. 

Muţi se vyšplhali na útesy a pokračovali trasou, která vedla kolem malé vesničky a mířila 

k cestě. Avšak špatně odhadli vzdálenost k cestě , vrátili se, a tím přišli o další hodinu tak 

cenného času. Du Toit se rozhodl i přesto pokračovat a dosáhnout během dvou hodin, které 

zbývaly do úsvitu, „místa pro odpočinek“. Podle jihoafrických zpravodajských informací a 

leteckých snímků vypadala oblast neobydlena,  ve skutečnosti byla obklopena  dobře 

zamaskovanými a skrytými tábory FAPLA. Do úkrytu průzkumníci dorazili za úsvitu.  Místo, 

které si zvolili, mělo však k ideálu daleko, protoţe se nenalézalo v husté dţungli, ale byl to 

vlastně ostrůvek hustého porostu leţící kus od okraje dţungle. Průzkumníci se skryli 

v podrostu a vytvořili obranný perimetr, s jedním muţem vysunutým na pozorovacím 

stanovišti směrem na sever s výhledem na trasu, kterou sem přišli. Kdyţ vyšlo slunce, ukázalo 

se, ţe nedaleko od jejich pozice, ve vzdálenosti pouhých 1000 yardů (přes 300 metrů) se 

nachází velice dobře zamaskovaná základna FAPLA. O pár hodin později spatřili 

průzkumníci malou patrolu FAPLA, která šla po stopách, jeţ na cestě sem v noci průzkumná 

hlídka  zanechala. Pak průzkumníci sledovali, jak se hlídka stáhla, aby se za chvíli vrátila ve 

větším počtu,avšak prošla nakonec kolem jejich úkrytu. V 17.00 hodin se vydala na obchůzku 

další tříčlenná hlídka a došla přímo aţ k houští, ve kterém se jihoafričtí průzkumníci skrývali. 

Hlídka se zastavila  těsně před houštím a vrátila se  zpět na základnu. Mezitím se  však 

k úkrytu průzkumníků přiblíţila ze druhé strany jiná patrola a začala silně ostřelovat skryté 

pozice průzkumného týmu. Jakmile začali jejich pozice zasahovat rakety vystřelované z RPG, 

nařídil kapitán Du Toit svým vojákům ústup.  

 Neměli jinou moţnost, neţ ustupovat tou samou cestou , jakou přišli v noci.  Kdyţ opustili 

kryt stromů, byli raněni první dva vojáci. Příslušníci FAPLA, kteří se objevili asi 50 yardů 

západně, na ně začali střílet z kulometů RPD, RPG a mnoha samopalů AK-47. Průzkumnický 
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tým se vydal na sever, vojáci FAPLA je pronásledovali. Ze západu začala postupovat další 

skupina angolských vojáků, takţe průzkumníkům zbývala jediná moţnost – ustupovat na 

východ. Před sebou uviděli skupinu stromů, ale k tomu, aby jí dosáhli, museli překonat 40 

yardů prostoru porostlého travou vysokou jen do pasu. Kapitán Du Toit si vzal dva muţe a 

vydal se s nimi travou, zbytek týmu zůstal ukrytý v křoví. Tato malá skupinka  na sebe  na 

odkrytém prostoru přitáhla palbu asi třiceti angolských vojáků. Jeden desátník průzkumníků 

byl zabit a dva jeho kamarádi zasaţeni, další dva muţi uţ vystříleli veškerou munici a byli 

také raněni, jeden později zemřel. Zraněn byl také kapitán Du Toit. Spojení bylo přerušeno a 

dva  jihoafričtí vojáci byli mrtví. Kdyţ leţel kapitán Du Toit na břiše, dorazil k němu jeden 

Angolan, a protoţe se domníval, ţe je kapitán mrtvý, začal sbírat jeho výstroj a vybavení, pak 

si ale uvědomil, ţe je pořád na ţivu a střelil ho do zad. Kapitán zůstal při vědomí s ranami 

v zádech, rameni a paţi, voják FAPLA ho začal zuřivě mlátit. Du Toit se mu pokoušel 

vysvětlit, ţe je opravdu jihoafrický důstojník, protoţe angolský voják si myslel, ţe se jedná o 

ţoldáka. Nakonec pořádně zmláceného kapitána převezli do Cabindy, kde ho ošetřili, a pak 

převezli do nemocnice v Luandě. Zbývajících šest jihoafrických průzkumníků se opatrně 

vydalo  na sever, nakonec se jim podařilo shromáţdit se  a bezpečně se vrátili zpět do  

Jihoafrické republiky. Uniknout se jim  podařilo zčásti díky tomu, ţe se Angolané spokojili 

s tím, ţe se jim podařilo za jmout kapitána Du Toita. Ten byl na konec  po sloţité akci na 

výměnu zajatců propuštěn po 837 dnech, které strávil na samotce v angolském vězení.  
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Po dvou letech nastupuje k armádě 157 nováčků 
 

4.10.2011 • Dlouhou dobu byla v české armádě rekrutace pozastavena. A to aţ do 

včerejšího dne, kdy do vyškovského školícího střediska dorazili nováčci. Teď mají před 

sebou tři měsíce tvrdého výcviku. 

 Ten rozhodně nebude jednoduchý. Ţáci přípravné sluţby během tří měsíců musejí vstřebat 

velké mnoţství informací a projít fyzickou zátěţí. Začíná se zvolna. Fasování výstroje, 

lékařské prohlídky a další organizační věci časem vystřídá pořádný dril. 

„V teoretické části dostanou základy 

střelecké přípravy, taktické přípravy, 

základních řádů a podobně. Pak si všechno 

vyzkouší v praxi,“ prozradil vrchní praporčík 

odboru výcviku praporčík Marek Mareček. 

 

Kaţdý má jiný motiv 

Petr Slušný se chystá k výsadkářům do 

posádky v Chrudimi. „Zatím jsem z letadla 

nikdy neskákal, ale láká mě to. Odmala 

sportuji, dělám box a baví mě adrenalinové 

sporty. Řekl jsem si, ţe pokud půjdu do 

armády, tak ať dělám něco pořádného,“ řekl Petr během příjezdu do výcvikového centra ve 

Vyškově. 

Do armády nevstupují jen mladí muţi. Na tříměsíční výcvik přijela i třiadvacetiletá Vendula 

Smištíková ze Skoronic u Kyjova. Ta sice nechce skákat z letadla, ale jistou odvahu bude 

potřebovat také. „K práci v armádě mě vedlo uţ moje předchozí zaměstnání, kdy jsem 

pracovala v nemocnici jako laborantka. Ráda bych se přesunula k armádě hlavně proto, abych 

se mohla v rámci práce ve zdravotnictví podívat i do zahraničí. Afghánistán mě velmi láká,“ 

zasnila se Vendula. 

Podle slov armádního psychologa poručíka Františka Zakopala čekají nové vojáky perné 

chvilky. „Jde o to, ţe formou nepřetrţitého výcviku člověk zaţije chvíle, kdy si skutečně 

sáhne na dno a to jak na to fyzické, tak na to psychické. Právě to můţe pro některé nováčky 

znamenat, ţe se před nástupem na posádku s armádou rovnou rozloučí. Díky tomu, ţe vojáky 

takto otestujeme, máme jistotu, ţe se k nám dostanou jen ti nejlepší lidé. Právě ty armáda 

potřebuje.“ 

Největší zátěţ přijde nakonec 

Čtyřdenní komplexní polní výcvik čeká na 

rekruty týden před ukončením celého 

základního výcviku. V poli tak zúročí veškeré 

znalosti, které během tří měsíců nasbírají. „I 

kdyţ voják nastupuje na kancelářskou funkci, 

musí mít dobrou fyzickou kondici. Právě proto 

by měl kaţdý zvládnout tuhle finální zátěţ,“ 

dodal Mareček. 

Dalším faktorem, který přidává výcviku na 

náročnosti, je izolace od rodiny. Vojáci jsou 

celé tři měsíce v intenzivním výcviku ve Vyškově, aby docházelo k co nejmenšímu styku s 

jejich rodinou a okolím. „Je to důleţité proto, aby se mohli jako vojáci zformovat. Víkendy 

sice tráví doma, ale většinu týdne nesmí opustit kasárna.“ uzavřel velitel. 

Autor: Kateřina Lang 

Zdroj: www.army.cz 
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