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cvičení začalo 

Vážení a milí čtenáři! 

Další rok utekl jako voda a Vánoce jsou opět za 

dveřmi. Ať už byl ten uplynulý rok pro Vás rokem 

šťastným nebo méně vydařeným, přejeme Vám, 

aby ten nadcházející byl o pořádný kus lepší a 

všechny Vaše přání a plány se Vám do posledního 

vyplnily. 

A až se svými blízkými usednete ke slavnostní 

tabuli, až se sejdete se všemi, kdo jsou Vám drazí, 

užijte si plnými doušky vánoční pohodu a 

nezapomínejte, že nejdůležitější věci v životě, 

nejsou věci! 

 

Redakce AKD-NEWS! a Airsoft Klub Dejvice Vám 

přejí  Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2012!  

http://www.airsoftdejvice.cz/
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Humanitární a rozvojová pomoc 

DÍKY ČESKÝM DÁRCŮM BĚHÁ PO AFRICE 522 KOZ A 2 763 KUŘAT 

 
Praha, 8. prosince 2011 – Čtvrt milionu stromů, 522 

koz, 2 763 kuřat, 86 ovcí, 59 krav, 40 oslíků, 

s povozem a další dary rozdá do konce roku Člověk 

v tísni lidem v nejchudších zemích světa. Nově 

mohou čeští dárci darovat například lékařské 

ošetření nebo domácí bioplynárnu poháněnou 

trusem. 

  
© Iva Zímová 

 

„Díky lidem, kteří si v našem charitativním e-shopu www.skutecnydarek.cz  koupili darovací 

certifikát, jsme letos mohli pomoci dětem v sirotčinci v Kongu, farmářům v Etiopii nebo 

například ženám v Kambodži. Rozdanou pomoc pečlivě evidujeme a tak můžeme přinést 

našim dárcům podrobnou a transparentní zprávu o tom jak jsme využili peníze získané 

v rámci kampaně Skutečný dárek,“uvedl ředitel organizace Šimon Pánek. 

 

www.skutecnydarek.cz 
E-shop Skutečný dárek se za tři roky existence stal jedním z nejúspěšnějších projektů tohoto 

typu v ČR. Letos v něm dárci zatím nakoupili za více než 3 miliony korun, loni to bylo více 

než 9 milionů. „Hlavní nápor nakupujících čekáme v příštích 14 dnech. Ze zkušenosti víme, že 

většinu dárků prodáme v předvánočním období,“ doplňuje vedoucí kampaně Tomáš 

Vyhnálek. Nejvíce se podle něj zatím prodávají kozy a kuřata a mezi další nejoblíbenější 

darovací certifikáty patří školní pomůcky pro děti v Africe. 

  

„Když jsme před třemi lety kampaň 

vymýšleli, chtěli jsme lidem ukázat 

novou cestu k dárcovství. Cítili jsme, že 

část lidí chce podrobněji vědět, jak 

přesně bude jejich dar využit a jaká je 

situace lidí, kterým pomáhají. Proto u 

každého nabízeného produktu uvádíme, 

jak konkrétně pomáhá a jaká je situace 

lidí, kteří tuto pomoc potřebují. Vedle 

toho zde dárci naleznou detailní 

informace o situaci v konkrétních 

zemích a příběhy lidí, kterým jsme již 

díky Skutečnému dárku 

pomohli,“ shrnuje fundraiser Člověka v tísni Tomáš Vyhnálek. 

  

Díky e-shopu si lidé mohou vybrat konkrétní pomoc hned v několika zemích a darovat ho 

jako neobvyklý vánoční dárek svým přátelům a známým nebo poslat elektronický certifikát 

firemním partnerům v zahraničí. Nakoupená zvířata, školní pomůcky a vodní pumpy začaly 

za posledních dvanáct měsíců pomáhat lidem v devíti zemích Afriky a Asie. 

  

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=114
http://www.skutecnydarek.cz/
http://www.skutecnydarek.cz/
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V roce 2011 rozdá Člověk v tísni díky projektu Skutečný dárek 250 000 sazeniček stromků, 2 

763 kuřat, 522 koz (stále se rozdávají), 86 ovcí, 40 králíků a 59 krav. 40 oslíků s povozem 

pomáhá farmářům přepravovat náklady. Stovky žen bezpečně porodily ve zdravotnických 

centrech podpořených dárci z Čech a Moravy. Vedle toho vybavil několik škol lavicemi, 

tabulemi a školními pomůckami, opravili více než 30 studní. Chudí zemědělci dostali 

potřebné nářadí. 20 šicích strojů našlo své nové majitelky. Sirotkům koupili hektar půdy na 

pěstování zeleniny. Jako prevenci přenosu HIV z matky na dítě rozdal 742 plechovek sušené 

kojenecké stravy. 

  

Nově zahájí Člověk v tísni 

prodej certifikátů, které 

pomohou zaplatit chudým 

lidem ošetření u lékaře,  

pedagogické školení pro 

učitele nebo stavbu 

bioplynárenv Kambodži. Pro 

kambodžské rodiny znamená 

bioplynárna především vítané 

úspory a jednodušší způsob 

vaření. „Nyní stačí jen vyčistit 

okolí mého domu od trusu 

našich krav a prasat a vše pak 

můžu uvařit na plynovém 

sporáku,“ říká nadšeně paní Sarth Kimsana, která se rozhodla si zakoupit bioplynárnu v roce 

2006. „V té době jsme byli první v celé vesnici,“vzpomíná její muž pan Hom Hom Kimsana. 

  

  

Jak dárek pomáhá? 
„Zvířata i materiál vždy nakupujeme v zemích, kde je rozdáváme, abychom se vyhnuli 

zbytečným nákladům na dopravu,“ popisuje fungování Skutečného dárku Tomáš 

Vyhnálek. „Nápady na dárky vycházely z potřeb misí. Stručně řečeno, ty kozy jsme si 

nevymysleli, odpovídají skutečným potřebám lidí a reálně jim pomáhají,“ upřesňuje 

Vyhnálek. 

  

Dárky fungují jako součást komplexních aktivit, které mají místním lidem pomoci postavit se 

na vlastní nohy. Na zemětřesením postiženém Haiti, kde člověk v tísni staví školy, pomůže 

Skutečný dárek dovybavit budovy kvalitními dřevěnými školními lavicemi. Na severu Srí 

Lanky, kde Člověk v tísni pomáhá uprchlíkům při zabezpečování obživy rodiny a zakládání 

živností, rozdal 37 krav v poslední fázi březosti nebo s telátky a 19 koz. Mléko zvířat obohatí 

jejich stravu a prodej dalších chovaných zvířat přispěje potřebným způsobem do rodinné kasy. 

Dalších 59 rodin mohlo díky příspěvku založit drobné podnikání v podobě obchůdku se 

smíšeným zbožím, tesařské dílny nebo malé elektrikářské živnosti. 

  

 

 

 

Jak funguje Skutečný dárek v praxi? 
Princip je jednoduchý. Nákupem kozy přispějí dárci do programu „obživa“ a za jejich dar 

bude koupena koza. Pokud bude ale v dané chvíli prodáno více kozích certifikátů než kolik 

bude potřeba koz, nakoupí Člověk v tísni například ovce. Takto například v Kongu rozdal 10 
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koz a 12 ovcí. Za dar se tedy vždy nakoupí to nejpotřebnější v programu „obživa“, který dává 

lidem práci. Podobně je tomu s programy „školy“, „zdraví“ a „voda“. 

  

Poděkování partnerům: 
Rádi bychom poděkovali všem mediálním partnerům a spolupracovníkům, bez jejichž pomoci 

by e-shop ani kampaň neexistovali. Zejména chceme poděkovat agentuře Mark/BBDO, w3w 

a MediaComu, kteří s námi zdarma kampaň připravují. Spoty s kozou, která putuje do Afriky 

tak můžete například shlédnout v České televizi, která je hlavním mediálním partnerem 

projektu. Partnerem mezi kamennými obchody se stala síť Albi. 
 

Podrobnou zprávu o distribucích dárků v roce 2011 čtěte ZDE 

  

 

 

Věříte, že pomáhat druhým má smysl? 

Podpořte nás! 

Staňte se členy Klubu přátel Člověka v tísni. 

 

 

 

reklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skutecnydarek.cz/pages/jak_pomohl_2011/
http://www.clovekvtisni.cz/klub
http://www.skutecnydarek.cz/
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Airsofťáku daruj krev II. 
 

 Dne 24.11. 2011 se konal již druhý ročník akce Airsofťáku daruj krev. Celkový počet 

účastníků byl 9 lidí. Od Rychlé Roty nakonec dorazili pouze 3 lidé, já a Jirka Musílek a 

Nikola Fialová. Původně jsme měli jet na odběry autem, ale bohužel se porouchalo a tak se 

jelo vlakem. Celou cestu jsem Jirku strašil jak budou odběry strašné, a chtěl sem natočit jak se 

tam složí. Bohužel Jirka odběry zvládl bez problémů a těší se na další. Ale přece sem ho 

porazil a odběr sem zvládl o 15 vteřin rychleji jak on. 

A proč to vlastně děláme? Protože máme dobrý pocit, že někomu pomůžeme a třeba jednou 

někdo pomůže nám. Navíc máme nárok na volno ve škole a stravenku, což také není na 

škodu.  

 

Dále se akce zúčastnili za Občanské Sdružení Airsoft Hradec Králové: 

Jan Majurník - Absinth 

Jan Kalhous - Jóna 

Za Third Phoenix Company 

Michal Voženílek - Snippy (Fotil) 

 

Dále: 

Radim  Knížek ze 74. mpr 

a někteří dálší : Martin Vojáček – Balů, Pavel Adamec – Stein Ondřej Soukup   

 

Foto: 
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Autor: Bronislav Svoboda 

� 

 

 

 

 

reklama 

 

 

 

 

 

http://www.armynet.cz
http://www.facebook.com/profile.php?id=1773863516
http://www.facebook.com/profile.php?id=1773863516
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Největší letošní vojenské cvičení 

začalo na Doupově 
5.12.2011 • Vojenský výcvikové prostor Hradiště ožil v minulém týdnu přípravou na 

letošní největší cvičení Armády České republiky, cvičení Cooperative Effort 2011, které 

se koná od neděle 4. prosince do čtvrtka 8. prosince. V rámci něj na Doupově vyvrcholí 

také závěrečná fáze dvoutýdenní přípravy 9. jednotky Provinčního rekonstrukčního 

týmu Lógar Armády České republiky (9.PRT) k nasazení v Afghánistánu. 

Jak řekl velitel 9.PRT plukovník Antonín 

Genser: „Příprava jednotky byla 

rozdělena do tří fází, nejprve na zhruba 

tříměsíční výcvik jednotlivce, následně 

přípravu malých jednotek a nakonec to je 

právě fáze přípravy jednotky jako celku 

zhruba 300 vojáků, ve které se nyní 

nacházíme.“ Na svém finálním cvičení 

jsou příslušníci 9. PRT na Doupově již 

od pondělí 28. listopadu. V uplynulých 

dnech se zaměřili především na 

opakování a zdokonalování svých dovedností v základních bojových drilech, patrolovací 

činnosti, reakcích na IED ( iprovizované výbušné zařízení ) incidenty a pochopitelně také v 

bojové střelbě. Právě na střeleckou přípravu a ovládnutí všech souvisejících drilů je i v této 

fázi výcviku položen velký důraz, neboť jednotka bude jako vůbec první od února 2012 

nasazena v Afghánistánu s novou útočnou puškou CZ 805 BREN, kterou byl 42. 

mechanizovaný prapor Tábor, tvořící jádro 9.PRT, v minulých měsících přezbrojen. Spolu s 

BREN bude jednotka využívat v Afghánistánu i další moderní osobní zbraně z výzbroje 4. 

brigády rychlého nasazení, pistole CZ 75 SP-01Phantom. Paralelně s tímto „běžným“ 

výcvikem jednotky probíhal zároveň i plánovací proces a vydávání úkolů k následující 

komplexní etapě přípravy, během níž se Doupov v rámci cvičení Cooperative Effort 2011 

dočasně změní na neklidnou provincii 

Lógar.  

Řídící cvičení Cooperative Effort 2011 a 

velitel 4. brigády rychlého nasazení 

plukovník Miroslav Hlaváč uvedl: 

„Hlavním cílem tohoto cvičení je 

kontrola sladěnosti a stavu připravenosti 

9.PRT před jejím nasazením v 

Afghánistánu.“ Spojence, tedy americké 

koaliční partnery, Afghánskou národní 

armádu, Afghánskou národní policii, ale i 
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místní obyvatelstvo a povstalecké skupiny bude příslušníkům 9.PRT v rámci cvičení 

Cooperative Effort nyní představovat okolo 800 jejich českých kolegů. Spolu s řádově 300 

příslušníky 9.PRT se tak celkový počet cvičících vojáků vyšplhá na více než 1100 osob s 

téměř 300 kusy techniky, včetně kolových obrněných transportérů Pandur, které naši vojáci 

úspěšně užívají v Afghánistánu již delší dobu. 

Plukovník Hlaváč, čerpající při řízení cvičení také ze své zkušenosti s nedávným působením 

ve funkci velitele 7. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Lógar Armády České 

republiky, doplnil: „Jsme v kontaktu s našimi v Afghánistánu nasazenými jednotkami a 

snažíme se maximálně realisticky rozehrát všechny situace, které zde mohou naše vojáky 

potkat. Do scénáře přenášíme nejnovější poznatky o taktice protivníka. Při nadcházejícím 

výcviku se zaměříme na útoky nástražnými systémy i komplexní útoky povstalců tak, 

abychom příslušníky jednotky připravili na nejhorší možné scénáře a varianty plnění úkolu. 

Podmínky jsme i v dalších ohledech přiblížili realitě nejen užitím místních názvů, ale i 

maximálním využitím vojáků s čerstvými zkušenostmi z Afghánistánu. Simulujeme skutečné 

reálné prostředí ve všech rovinách včetně obtíží v komunikaci v mezinárodním prostředí či při 

kontaktu s jinými kulturami.“ 

I proto, aby byla simulace maximálně 

realistická, je do cvičení nasazen tak 

masivní počet osob a techniky, včetně 

mnoha specifických odborností od ženistů 

a dělostřelců, přes vojenské policisty, 

zdravotníky, specialisty elektronického 

boje a průzkumu až po letectvo. Do 

cvičení Cooperative Effort 2011 je 

zapojeno velitelství 4. brigády rychlého 

nasazení a jeho podřízené jednotky - 41. 

mechanizovaný prapor, 42. 

mechanizovaný prapor (tvoří jádro 9. jednotky PRT), 43. výsadkový mechanizovaný prapor, 

vybrané prvky ze 13. dělostřelecké brigády, 14. brigády logistické podpory, 15. ženijní 

brigády, 53. brigády průzkumu a elektronického boje, 103. střediska CIMIC/PSYOPS, 6. a 7. 

polní nemocnice a dalších zdravotnických zařízení, 22. základny taktického letectva, 23. 

základny vrtulníkového letectva, 24. základny dopravního letectva, Vojenské policie a 

specialisté z dalších vojenských útvarů a zařízení AČR.  

Ve středu 7. prosince bude součástí cvičení Cooperative Effort 2011 ve Vojenském 

výcvikovém prostoru Hradiště i ukázkový den. V rámci dynamické ukázky s námětem plnění 

úkolu v zahraniční operaci se budou moci přítomní zástupci odborné veřejnosti a médií 

seznámit s řešením komplexního útoku povstalecké skupiny na přesunující se patrolu 

koaličních sil, v níž jsou zařazeny kolové obrněné transportéry Pandur. Na ni naváže ukázka 

evakuace, příjmu a ošetření raněných vojáků prostředky polní nemocnice a statická ukázka 

moderních zbraní a vybavení Armády České republiky. Vlastní cvičení Cooperative Effort 

2011 zahájil velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Miroslav Hlaváč po nástupu 

jednotek v neděli 4. prosince 2011 v 9.00 hodin ráno. 

Autor: major Jan Šulc, tiskový a informační důstojník 9.PRT Lógar, Zdroj: www.army.cz 
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http://www.airsoftpujcovna.cz/
http://www.airsoftpujcovna.cz/
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Lockheed C-130 Hercules 

připravil Jirka Wagner 

C-130 Hercules vykonává největší část letecké přepravy mezi jednotlivými oblastmi a 

zeměmi. Letadlo je schopno operovat i z nerovných a nepříliš upravených ploch a hlavní 

roli hraje i při transportu výsadků vojsk a materiálu do nepřátelských teritorií.  

Základní návrh tohoto letounu 

byl tak prozíravý, že dnes 

vyráběné modely se od 

prvních liší zvnějšku jen 

velmi málo. Ve službě je už 

přes čtyři desetiletí - prvním 

byl model C-130A se čtyřmi 

turbovrtulovými motory 

Allison T-56-A-1. Prototyp 

YC-130 poprvé vzlétl 23. 

srpna 1954 a mezi jeho 

přednosti patřila zadní 

sklopná nákladová rampa pro 

usnadnění nakládání 

objemných předmětů a pro zajištění co nejmenšího rozptylu vzdušných výsadků. Nosnost 

byla 11 340 kg nebo 92 vojáků nebo 64 parašutistů. Dalším znakem tohoto letounu byl 

robustní mnohokolový podvozek, jehož hlavní jednotky se zatahují do gondol na trupu a 

jehož výška je taková. že úroveň podlahy je v úrovni korby nákladního vozu, a hornokřídlá 

koncepce s konstrukcí křídla nezasahující do nákladového prostoru. 

První sériový C-130A vzlétl 7. dubna 1955 a celkem bylo vyrobeno 219 kusů tohoto modelu. 

V r. 1959 následoval první z celkem 134 modelů C-130B vybavených motory Allison T-56-

A-7, z nich 14 se jako modifikace WC-130B používalo pro meteorologický výzkum. 

Model C-130E s dalekým doletem vyhovoval požadavkům Military Air Transport Service 

(MATS) na období do dodání očekáváného Lockheedu C-141. Tactical Air Command (TAC) 

získal tento letoun roku 1963 a tato varianta nesla hlavní nápor taktické dopravy za války ve 

Vietnamu a byla také ve větších počtech exportována. Šest kusů tohoto modelu bylo 

předěláno do verze WC-130E, která oproti předešlému typu WC-130B větší dolet a zlepšenou 

technologii předávání dat. 

Současný vyráběný typ je Lockheed C-130H, ktarý sjíždí z výrobní linky již více než třicet 

let. Jeho první variantou byl HC-130H objednaný v r. 1964 pro záchrannou službu Aerospace 

Rescue and Recovery Service pro účely zachycování navracejících se kosmických lodí. První 

základní transportní verze následovala po tomto typu v r. 1968. Dostatečný výkon tohoto 

letounu vedl až k verzi C-130H-30, která má trup prodloužený o 4,57 m a kapacitu zvětšenou 

na 128 pěšáků nebo 92 plně vybavených parašutistů. 

NOVÝ SERIÁL 
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Jenom typu C-130H bylo zatím prodáno do jiných zemí přes 2000 kusů. Specialializované 

aplikace letounu C-130 Hercules dokazují jeho univerzálnost a nepochybně bude tento letoun 

létat ještě dlouhá léta po celém světě, ať už ve vojenském, nebo civilním provedení. Mezi 

nejvýznamnější modifikace patří mj. také námořní hlídková varianta C-130-MP, ozbrojená 

verze pro přímou pozemní podporu AC-130H Spectre, záchranná verze pro US Coast Guard 

HC-130H, tankovací KC-130H nebo verze pro speciální mise MC-130H.  

Byla plánovaná i verze pro 

včasnou  výstrahu, která se 

ale nedostala do 

prototypového stádia. Při své 

primární funkci přepravce 

může C-130H pojmout 92 

vojáků nebo 64 plně 

vybavených parašutistů 

sedících na sedadlech zády 

ke stěně trupu. Výsadkáři 

opouštějí letoun dvojicí 

dveří na každé straně trupu 

(za odtokovou hranou křídel) 

nebo nákladovou rampou v ocase, která se používá i pro vypouštění nákladu. C-130 se 

nasazují také při letech s humanitární pomocí ve všech oblastech světa, přinášejíc tak 

postiženým jídlo, oblečení, stany, lékařský a zdravotnický personál i medicínskou pomoc a 

rovněž převážejí oběti katastrof nebo válečných bojů k ošetření. 

Herculesy jsou využívány i pro transport těžkých mechanismů pro stavby letišť a silnic, při 

hledání nafty nebo při přepravě místních produktů. C-130 se účastnily rovněž leteckých 

transportů během různých vojenských konfliktů včetně války v Perském zálivu nebo v 

Jugoslávii. V současnosti jsou v používání modely C-130J, US Marine Corps používají jako 

tankovacích letornů KC-130F a KC-130R. V polovině roku 2000 poprvé vzlétl nový 

model KC-130J vyráběný na zakázku USMC. 

Stručná charakteristika C-130H 

Základní funkce letecká taktická přeprava na velké vzdálenosti 

Výrobce Lockheed Aeronautical Systems Company 

Pohon čtyři turbohřídelové motory Allison T56-A-15 

Výkon 4x 7412 lb 4x 32,97 kN 

Délka 97 stop 9 palců 29,79 m 

Výška 38 stop 3 palce 11,66 m 
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Rozpětí 132 stop 7 palců 40,41 m 

Plocha křídla 1745 stop čtv. 162,11 m čtv. 

Rychlost 
max. 384 mph 618 km/h 

cestovní 374 mph 602 km/h 

Dostup 42 900 stop 13 075 m 

Hmotnost  
prázdná 76 780 lb 34 827 kg 

max. vzletová 175 000 lb 79 379 kg 

Nosnost 

Až 92 osob nebo 64 výsadkářů nebo 74 nosítek s pacienty nebo pět 

standardních dopravních palet. Pro obranu vybaven klamnými 

cíly flares(2,7MB). 

Dolet 
bez nákladu 5200 mil 8 370 km 

max. náklad 2356 mil 3792 km 

Posádka pět (dva piloti, navigátor, letecký inženýr a šéf nákladu) 

Začátek výroby duben 1955 

Cena jednoho stroje 22.9 miliónů dolarů (v r. 1992) 

Ve stavu Aktivní síly - 98; Air National Guard - 173; Rezerva - 606 

 

Příště: AC – 130 H Spectre 

 

 

 

Tento článek jsme uveřejnili s laskavým svolením serveru MILITARY.CZ 
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Trénink AKD, Praha – západ 10.12 2011, foto: archiv AKD  
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Hradištko - pobočka koncentračního tábora Flossenburg 

 
     Území obce se rozkládá nad soutokem 

Vltavy a Sázavy. Počátky osídlení sahají až 

do neolitu. Cenné archeologické nálezy 

dokládají strukturu života a práce v nejstarší 

řemeslnické a tržní osadě Sekanka v 13. 

století. Starobylá ves patřila do husitských 

válek Ostrovskému klášteru, poté byla v 

držení šlechtických rodů. V 16. Století zde 

byla postavena renesanční tvrz, která s 

celým panstvím přešla do majetku 

strahovského kláštera. Počátkem 18. Století 

byla přebudována na barokní zámeček, dnes 

sídlo Obecního úřadu.  

Od r. 1848 je Hradištko samostatnou obcí, 

jejíž součástí jsou i bývalé plavecké osady 

Brunšov, Šlemín, Pikovice.  

 

     Výcvikový prostor Waffen-SS Čechy 

(„SS-Truppenübungsplatz Beneschau“, od 1. 

září 1943 „SS-Truppenübungsplatz 

Böhmen“), byl zřízen v březnu 1942 v 

prostoru zhruba vymezeném Vltavou, 

Sázavou, Konopišťským potokem a dnešní 

silnicí I/18 Vrchotovy Janovice – Sedlčany, 

velitelství sídlilo v Benešově. Funkce 

velitele připravovaného výcvikového 

prostoru byla zřízena 1. listopadu 1941. V pěti fázích došlo k vystěhování většiny původních 

obyvatel (cca 30 000 osob) z asi 65 obcí, menší část obyvatelstva (asi 40 %) byla donucena 

cvičiště zemědělsky zásobovat. V prostoru platily německé říšské zákony. Postupně zde byly 

zřízeny dělostřelecká škola, škola tankových granátníků, ženijní škola, škola stíhačů tanků a 

škola útočných děl. Přímo v Hradištku byla zřízena Pionierschule SS (ženijní škola SS).  

 

     V roce 1943 zde Němci zřídili pobočku koncentračního tábora ve Flossenburgu.  

Koncentrační tábor u obce Hradišťko byl jeden z  nejhorších koncentračních táborů zřízených 

v prostoru cvičiště „SS-Truppenübungsplatz Böhmen“. 

 
reklama 

 

 

Kříž u památníku obětem WW2 
 

http://www.asportal.cz
http://www.armyshoppraha.cz
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     Tento tábor byl nejdříve tzv. „Erziehhungslager“, tj. pracovní tábor pro muže, v němž byli 

umisťováni nejdříve naši lidé, kteří uprchli ze svých pracovišť v Říši nebo se do nich nevrátili 

z dovolených, případně lidé obvinění ze sabotáže při práci. V roce 1943 byl však tento tábor 

změněn na klasický koncentrační tábor, v němž byli umístěni Srbové, Rusové, Holanďané, 

Francouzi a příslušníci jiných národů. Vězni z tohoto tábora pracovali v nedalekém 

kamenolomu, na úpravě silnic v okolí a na budování protitankových příkopů nedaleko obce 

Třebsín. 

 

 

 

 

 

 

Prostor SS-Truppenübungsplatz Böhmen 

 

 
 

Pracovní tábor Hradištko 
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     Na území výcvikového prostoru SS bylo zřízeno několik dalších táborů: pracovní 

výchovné tábory pro lidi vyhýbající se práci, sonderlagery pro lidi ze smíšených rodin 

(manžely židovek a potomky smíšených párů), kárný tábor pro provinilé příslušníky SS, pro 

politické vězně atd.  

Vězni ve starých uniformách čs. armády budují cvičiště pod dozorem důstojníka 
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     Režim, který tu vládl, byl strašný a vyvrcholil vražděním příslušníků tábora asi 3 týdny 

před koncem války. Asi 10 dnů před koncem války byl tábor odvezen. V tomto období (konec 

března – začátek dubna) se zde děla obrovská zvěrstva, kdy prakticky každodenně docházelo 

při různých pochodech za prací k hromadným vraždám vězněných. Jednalo se např. o střílení 

pochodujících vězňů po silnici ve směru Hradišťko – Závist – Třebsín. Podle údajů 

uvedených v otevřeném dopise Místního národního výboru pro Hradištko, Brunšov a Pikovice 

na předsednictvo vlády Republiky Československa ze dne 17. května 1945 za všechny tyto 

činy zodpovídali zejména vedoucí důstojníci z SS-Pionier Schule Hradischko. 

     Po skončení druhé 

světové války byl v 

červnu 1945 bylo v táboře 

v Lešanech drženo 15 000 

německých zajatců, členů 

Wehrmachtu nebo 

Waffen-SS. Na podzim 

1945 zde byl internační 

tábor pro vysidlované 

německé obyvatelstvo 

     Po válce byl postaven 

Památník obětem II. 

světové války, kde se 

každoročně koná pietní 

vzpomínka. 

Fotografie pracovního tábora na konci obce Hradištko 

 

Informační cedule na místě pracovního tábora Hradištko 
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V okolí Hradištka bylo mnoho středověkých štol jako pozůstatek po těžbě zlata, nová 

podzemní díla vznikala jako součást přípravy ženistů SS, nebo jako úkryty pro produkci 

válečného průmyslu (Medník, železniční tunely). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  

Ondra / Carlos 

Zdroj: 

archiv autorů 

www.hradistko.cz 

www.cs.wikipedia.org 

www.brigadyr.net 

http://web.nacr.cz/zw/index.htm  

www.dunivec.wordpress.com  

Památník obětem WW2 u silnice Hradištko - Závist 
 

Bedny s dokumenty SS nalezené 

US armádou v roce 1946 
 

Bedny s dokumenty SS nalezené 

US armádou v roce 1946 
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Opět velkou ráží 
2.12.2011 • „K boji“, velí důstojník v oranžové vestě a příslušník jednotky vybíhá se 

schránkou munice. Dostává se po bočním pancíři na obrněné vozidlo, mizí po ramena v 

poklopu a nasazuje si atypickou přilbu, určenou pro některé specialisty. Nasazuje 

schránku na lafetu a zakládá na skluzavku kulometu pás s náboji. Následují dunivé 

výstřely, nábojnice a pás padají na zem. 

 

 „Zásah“ volá pozorovatel, který sleduje cíle. Další vojáci se zabývají přípravou záložní 

zbraně a plněním pásů municí.  
Střílí baterie STA, u níž by mnozí nějaké střílení ani nečekali. Jedná se totiž o operátory 

elektronických systémů, především 

průzkumného a pozorovacího 

(teleskopického) kompletu Sněžka a 

radiolokátoru ARTHUR. Cvičení 

navazovalo na obdobný úkol z 21. října. 

Velení útvaru rozhodlo, že střelbu z 

velkorážných kulometů DŠKM ráže 12,7 

mm, které jsou lafetované na 

samohybných kanonových houfnicích 

vzor 77, sněžkách i některé další technice 

13. dělostřelecké brigády z Jinců, si 

procvičí další střelci. 

Uvedené kulomety slouží nejen jako protiletadlové zbraně k obraně proti vrtulníkům a 

pomalejším bitevním letounům, ale rovněž k ničení pozemních cílů. Z tohoto hlediska mají 

nezastupitelnou úlohu i v rámci konfliktů nízké intenzity, které se často odehrávají ve městech 

nebo hornatém terénu. Střelci z DŠKM brání vozidla i vojáky před častými útoky z horních 

pater nebo střech domů či z úkrytů na svazích. Jejich zbraň má sice z určitého hlediska už 

historickou hodnotu, avšak disponuje drtivou ničivou silou. Dokáže prostřelit pancéřování 

většiny obrněných vozidel s výjimkou tanků, stejně jako ničit různé stavby a polní opevnění. 

Cvičení řídil poručík Radek Vítek, který má praxi ze zahraničních misí. Navíc se evidentně 

drží zásady, že velitel má jít příkladem. Neváhal osobně kontrolovat každý dílčí problém, 

osobně se podílel na odstraňování závad a předvedl i svoje střelecké schopnosti. 

Střelcům se dařilo zasahovat cíle, ale docházelo k občasným závadám. Hlavním důvodem 

byla pravděpodobně munice, která pocházela z roku 1955 a její prachová náplň byla ještě o 

dva roky starší. I při ideálním skladování 

nelze zabránit chemickým změnám. To 

samozřejmě ovlivňovalo chod automatiky 

kulometů. Rovněž některé díly DŠKM 

nesloužily moc „uvědoměle“, protože 

pamatují megalomanské zbrojení 

padesátých let minulého století, kdy se na 

kvalitu moc nehledělo. Životnost 

pěchotních zbraní se tehdy, pro případ 

války, počítala v minutách. Velitelé i 

střelci tedy museli občas opravovat drobné 

závady, což mohlo u některých vytvářet 

stres vpravdě bojový. Přesto pozorovatel nejčastěji hlásil „zásah“. 
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Foto: Radko Janata 

Autor: Martin Koller 

Zdroj: www.army.cz 

 

reklama 
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Speciální jednotky světa 
 
 
 

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

Special Team 6 

UNMIK 

 

Před delší dobou proběhla v médiích zpráva o tom, že do Kosova odjela skupina policistů. Co 

však bude pro řadu lidí překvapující a nové je to, že v Kosovu existuje mezinárodní speciální 

policejní jednotka. Těm, kteří četli „Rainbow six“ tato jednotka bude připomínat „Duhovou 

šestku“. Jenže tato je skutečná.  
Special team 6, je již zmíněnou policejní mezinárodní speciální jednotkou, která byla 

založena v roce 1999 v Kosovu v rámci 

mise UNMIK. Základnu má v Pristině 

a působí po celém území Kosova. ST6 

spadá pod veleni UN (Spojené Národy) 

“Special operations HQ”.Úkoly jsou 

stejné jako má např.URN v Česku nebo 

GSG-9 v Německu – tj. zásahy proti 

nebezpečným jedincům převážně z 

oblasti organizovaného zločinu. Počet 

akcí se pohybuje kolem 4 – 6 měsíčně, 

někdy více, někdy méně. Jinak se cvičí 

a cvičí. Velení se střídá, teď je 

velitelem Němec, zástupce Čech a 

Švéd. Součástí skupiny jsou členové 

těchto jednotek: 

Cobra - Rakousko 

Delta - Norsko 

Emergency Task Force Police Toronto - Kanada 

GSG9 - Německo 

Nationella Insatsstyrkan - Švédsko 

URN - Česko 
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Viking Team - Island 

krajské zásahové jednotky Policie z Německa, Česka a Rakouska- Češi jsou tu od roku 2000 

(3 z URN a 2 ze ZJ Budějovice a Plzeň) 

Úředním jazykem je Angličtina (stejně jako pro celou misi UNMIK). Společná činnost je 

zajímavou zkušeností, kdy se porovnávají postupy a řešení možných situací. 

Mimo běžné policisty a ST6 existuje v Kosovu ještě CPU (close protection unit), která má za 

úkol ochranu osob, a SPU (special police unit), která je určená proti demonstracím a 

nepokojům. SPU je tvořena z jednotek z Polska, Rumunska, Indie, Jordánska. Jednotky z Asie 

jsou na nižší profesionální úrovni než je zvykem v Evropě. 

 

Vybavení 

Výstroj: 
Každý člen má svoji uniformu a vystroj, kterou používá u své domovské jednotky. Výjimkou 

je světle modrý baret běžný pro jednotky Spojených Národů. Znak ST6 (vyšitý i na nášivce) 

má své kořeny ve znaku německé GSG9. 

Výzbroj: 
Pistole - používá každý svou, kterou mu poskytne jeho stát. Dlouhé zbraně - poskytuje UN - 

samopal HK MP-5 ráže 9mm a útočnou pušku HK G36 ráže 5.56mm. 

Vozidla: 
Toyota 4 Runner - používaná všemi jednotkami mise UNMIK. 

obrněné vozidlo RG-31 

 

 
 

Výběrové řízení 

Výběrové řízení je velice jednoduché. Jelikož jsou všichni příslušníci speciálních zásahových 

jednotek už doma, uchazeč musí projít pouze pohovorem a střeleckými testy. U pohovoru se 

zjišťuje jakou má uchazeč praxi, u jaké jednotky sloužil, jestli má zkušenosti z “hostage 

situation“ – tj. záchrana rukojmích. Dále se předpokládá fyzická a psychická zdatnost. Pokud 

uchazeč projde, jde na střelecké testy. Každý uchazeč má právo dělat střelecké testy dvakrát. 

 

Tento článek jsme uveřejnili s laskavým svolením serveru MILITARY.CZ 
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Operace:        NIMROD 

Kdo:               SAS 

Kdy:               květen 1980 

Kde:               Londýn 
 

 Britské speciální síly na sebe poprvé přitáhly dramaticky 

pozornost 5. května 1980. Již šestého dne probíhalo 

obléhání iránského velvyslanectví. Příslušníci pohotovostní 

čety Pagoda B squadrony, což byl hotovostní tým 

speciálních projektů 22. pluku SAS, zaútočili na budovu 

velvyslanectví, aby osvobodili zbývajících pětadvacet 

rukojmí. V 19.23 se muži z jednotky nacházející se na 

střeše budovy číslo 16 Princes Gate přehoupli přes její 

okraje a začali se rychle na lanech spouštět dolů. Prvním 

dvěma párům se to podařilo bezpečně, ale pak jedno z lan 

nakoupených narychlo v Londýně první den obležení 

nevydrželo tření a zkroutilo se. Smyčka se zachytila o 

výstroj jednoho z mužů třetího páru a bezmocně ho 

uvěznila přímo před okny druhého poschodí. Tento 

nepříznivý vývoj situace zabránil členům přepadového 

týmu použít k vyražení oken výbušnin, jak měli původně 

v plánu, protože se obávali, že by tím zabili muže bezmocně visícího nad nimi. Namísto toho  

proto vyrazili okna kladivem a vhodili dovnitř omračující a ochromující granáty.  

Uvězněnému muži se naštěstí podařilo se za chvíli osvobodit a mohl se  tak připojit ke svým 

kolegům z útočného týmu.  

 Jeden z teroristů, Oan, který měl v případě útoku zabít jednoho z rukojmích, iránského 

tiskového atašé Abbase Lavasaniho, zrovna v prvních momentech útoku telefonicky hovořil 

s vyjednávači, což byla také jedna z pečlivě připravených akcí, která měla jednak od útoku 

odvrátit pozornost, a jednak přivést únosce na přesně lokalizované místo. Ozval se zvuk 

rozbitého okna, které nešťastnou náhodou vykopl  v horním patře člen prvního týmu, když 

slaňoval dolů. To přitáhlo Oanovu pozornost, zavěsil telefon a pospíšil si do prvního patra. 

Vyhlédl ven oknem a spatřil muže z SAS připravující se prorazit dovnitř oknem. Oan zvedl 

svoji zbraň a připravoval se ke střelbě. Policejní konstábl patřící mezi rukojmí toho využil a 

jednal rychle, vrhl se na teroristu a srazil ho k zemi. Chvíli se na zemi prali a pak už do 

místnosti vtrhli vojáci a křičeli: „Trevore, pusť ho!“ Lock se odkutálel pryč, čehož hned 

terorista využil a rychle zvedl svoji zbraň a zamířil na konstábla. Jeden z příslušníků SAS 

zmáčkl spoušť svého samopalu MP-5, vyprázdnil v mžiku zásobník  a zabil vůdce teroristů. 

V 19.26 dva příslušníci čety Pagoda nacházející se  na průčelí budovy aktivovali 

desetisekundový časovací detonátor od nálože připevněné k oknu. Velká exploze byla jednak 

signálem pro příslušníky útočného slaňujícího týmu vzadu, aby začali s útokem,  jednak 

otevřela čtyřem mužům z SAS vstup na balkon. V témže okamžiku byl přerušen přívod 

elektřiny do budovy a rozbitými okny byly dovnitř vhozeny granáty se slzným plynem, to 

všechno mělo přispět ke zvýšení chaosu, který propukl mezi teroristy.  Dva již zmíněné 

útočné týmy byly podporovány třetím, o kterém se moc nemluví. Ten prorazil slabou zeď 

prvního patra oddělující iránské a etiopské velvyslanectví a vtrhl dovnitř, kde se spojil a 

hlavním útočným týmem.  
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 V první místnosti, do které vtrhli útočící vojáci, se nenacházel i ani rukojmí, ani únosci, což 

útočníky přinutilo k ještě rychlejšímu postupu. Hluk, který útok vyvolal, upozornil tři 

teroristy nacházející se v místnosti číslo deset, že 

probíhá útok. Zvedli svoje zbraně a začali střílet na 

rukojmí, jednoho zabili a dva zranili. Když slyšeli 

přibližující se příslušníky SAS, začali křičet ve 

farštině: „Tasleem!“ („Vzdáváme se!“). Pak se vrhli 

na podlahu. O sekundu později vrazili muži SAS 

dovnitř, a když zjistili, co se stalo, zeptali se: „ Kdo 

jsou teroristé?“ Když pak na ně jeden z rukojmí 

ukázal, byli únosci okamžitě zasaženi a zastřeleni. 

Rukojmí začali být urychleně evakuováni dolů po 

hlavním schodišti a k zadním dveřím, když v tom byl 

uprostřed této skupinky spatřen jeden z teroristů, který 

mával tříštivým granátem. Jeho poloha mezi 

rukojmími zabránila nejbližšímu příslušníkovi SAS, 

aby po něm vystřelil, proto jej přetáhl přes záda  

pažbou svého samopalu MP-5 a bezvládně poslal dolů 

po schodech.  Dva příslušníci útočného týmu do něj 

okamžitě vyprázdnili svoje třicetiranné zásobníky, po 

této popravě byl tedy další z únosců na místě mrtvý.  Když uslyšel střelbu, upustil terorista 

hlídající v jedné z místností čtyři ženy-rukojmí svoji zbraň a pokusil se ukrýt mezi rukojmími.  

Když tam dorazili příslušníci SAS, byl rychle objeven. Začali ho prohledávat, jestli neskrývá 

ještě nějakou zbraň či detonátor od náloží, které byly, jak se zapřísahal Oan, rozmístěny po 

celé budově velvyslanectví. Terorista se nerozumně vzpíral tělesné prohlídce, proto byl bez 

jakýchkoli ceremonií shozen ze schodů a pak odvlečen z budovy ven.  Byl jediným teroristou, 

kterému se podařilo přežít zásah SAS.  

 Během méně než deseti minut tak byli rukojmí v bezpečí a všichni teroristé, až na jednoho, 

mrtví. Obrázek vynikajícím způsobem provedené akce speciálních sil se pevně usadil 

v myslích  a srdcích jak médií, tak veřejnosti, a od té doby panuje mezi nimi  a SAS 

„milostiplný“, leč nezasloužený vztah. Samotná fakta svědčící o tom, že akce byla špatně 

naplánována a její provedení zpackáno; že jeden z vojáků byl lapen do smyčky, když se  

spouštěl po lanu ze střechy budovy, a poskytl tak možnost teroristům zabít rukojmí; to, že 

výbušné nálože speciálně připravené k tomu, aby jen vyrazily okna, zároveň zapálily celou 

budovu a bránily tak záchraně; a konečně to, že příslušníci SAS hromadně popravili teroristy, 

kteří odhodili zbraně a vzdávali se; to všechno bylo úmyslně přehlíženo a ignorováno. A 

pouze intervence jednoho z rukojmích, konstábla metropolitní policie z řad Skupiny na 

ochranu diplomatů, zabránila tomu , aby jediný přeživší terorista nebyl odvlečen příslušníky 

SAS zpět do hořící budovy a „nezastřelen, protože kladl odpor“.  Policejní konstábl Trevor 

Lock byl posléze umlčen policejními autoritami, aby nemohl popsat,  co se přesně toho dne 

přihodilo, a později znechuceně od policie odešel. Taktéž další fakt, že takzvaní teroristé, ač 

nepochybně nebezpeční a odpovědní za zavraždění jednoho z rukojmích, nepocházeli z řad 

specializované teroristické skupiny, ale patřili k politicky militantnímu Demokratickému 

revolučnímu hnutí za osvobození Arabistánu (DRMLA) a vyloženě na svůj úkol nestačili, byl 

taktéž zcela ignorován. Co však ignorováno být nemůže, je fakt, že operace, která pozvedla 

prestiž SAS až na heroickou úroveň, představuje pouze omezený úspěch a jenom o 

příslovečný kousek vyhnula tomu, stát se naprostou katastrofou, která mohla zapříčinit smrt 

mnoha rukojmích. 

Zdroj: Encyklopedie elitních sil světa – Richard M. BENNETT 

Zpracoval: Carlos 
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Hawkyho politická mapa domácnosti 

Tuto mapu jsem vypracoval z nudy. Nápad se zrodil při diskusi o politice a státních situacích s 

kamarády. 

  

Ložnice - Všichni zde přítomní souhlasí se změnami a aktivitami zde prováděnými. 

 

Terasa - Máma se zde snaží vytvořit něco, co není možné. Tím něčím jsou kvetoucí květiny. 

 

Dětský pokoj - Každý si tam může dělat co chce a nikomu to nevadí. Tedy dokud nepřijde máma. 

 

Pracovní stůl - Zde vládne chaotická byrokracie. Nikdo nesmí na nic sáhnout pokud na to nemá 6x 

orazítkovaný formulář a povolení ústavního soudu. 

 

Obývák - Federativní monarchie se vyznačuje tím, že každé části místnosti „šéfuje“ jeden člověk, a 

dohromady tvoří fungující celek. 

 

Kuchyň - Zde patří všechno všem. Takže můžeš sníst komu chceš, co chceš, ale ten dotyčný bude 

pravděpodobně na***nej až na to přijde. 

 

Chodba - Zde je moc panovníka stanovena ústavou. Ústavou se rozumí naše máma estetka, které se 

nelíbí to, co se líbí mě a naopak. 
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Koupelna - Nikdo nemá tak velkou moc, aby tu mohl provádět změny bez souhlasu ostatních. (Můj 

názor, ale stejně nikoho nezajímá.) 

 

Můj pokoj - Původně to byl pokoj pro hosty, ale nastěhoval jsem se sem z vlastní iniciativy. Jen já 

rozhoduju o tom co tu bude a co ne. Proto diktatura. 

 

Garáž - Vláda odborníků, techniků a lidí, kteří tomu rozumí (to by měli zavést do politiky). Takže je 

to tátův revír. Protože jen on se tam v tom chaosu vyzná. 

 

Kotelna - Chaotická proto, že se tu válej hromady dřeva, papírů a pilin. Nikdo neví kde co přesně je a 

vládne tu jediný člověk. 

 

Špajz - Zde jsou tuny (ehm...) jídla a všemožného konzumovatelného materiálu. Vzít si můžeš co 

chceš, ale pak budeš muset poslouchat babičku, jak nadává, že nemá z čeho vařit. A nakonec ten 

výtvor jíst (což je občas ještě horší než to poslouchat). 

 

Sklad - Hromada nepotřebného materiálu. Od lampiček, přes golfové hole, sedáky na židle až k desce 

stolu. Skladováno pro případ potřeby (která stejně asi nikdy nepřijde). 

 

Prádelna - Zde vládne jeden jediný člověk a tím je paní Hanka. Postarší paní, která se tam jako jediná 

vyzná a umí používat tamní vybavení. 

 

Pískoviště - Zde vládne Bagrismus. Takže u vlády je ten, kdo ovládá ten velký žlutý bagr co se tam 

nachází. Což je většinou bratříček, protože když mu svrhnu vládu a seberu kontrolu nad bagrem, tak 

začne řvát. 

 

Bazén - Jelikož nikdo do bazénu nedal přípravek "Stanné právo do bazénu", tak vládu převzaly řasy, 

udělaly ho nepřístupným a vesele si tam bujej... 

 

Zahrada - Bují si to všechno jak chce, ale občas to někdo zatrhne a provede čistku.  

  

V oblastech s označením N/A nevládne žádný specifikovaný režim. 

 

Autor: Hawky (AKD) 
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http://www.airsoftshop.cz
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