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 Co přináší 5. číslo AKD-�EWS! ? 
   

  3   160th SOAR – Jednotka vzdušné podpory americké armády. 

  6    Pyrotechnická asanace BVV Ralsko. –                                                         

10    Pozvánka na srpnovou akci RADIO AIDID. 

11    Další díl seriálu rozhovorů – Víte Víte Víte Víte kdo vám kryje záda?kdo vám kryje záda?kdo vám kryje záda?kdo vám kryje záda? 

13   Vizitka airsoftového klubu MAU 11. 

14    Rubrika Encyklopedie. 

15    MaskováníMaskováníMaskováníMaskování    &&&&    KamuflážKamuflážKamuflážKamufláž 

17  INZERCE 

                                                                                        Foto měsíce: 
                                                                                        Příslušnice americké armády v Iráku. 
                                                                                        Taky vás napadlo, že služba                                       
v                                                                                       v USArmy má něco do sebe? 
 

 
 

V letech 1990-2004 bylo 
v Ralsku nalezeno více než 
2900 kusů munice. 

Srpnový vtip 
 
Smrtijed jede tramvají 
a vrazí do starého 
pána. Ten se svalí na 
zem. ,,Alespoň by si 
mohl říct kouzelné 
slůvko," zlobí se.  
,,Avada kedavra!" 
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160th Special Operations Aviation Regiment 

(USA)    

    

 160. Special Operations Aviation Regiment 
(Airborne)    

 

 160. Special Operations Aviation Regiment 

(Airborne)insignie jednotky  
 Aktivní      od 16. Října 1981  
 Země      Spojené státy  

 Věrnost      Spojené státy americké  
 Větev      US Army 

 �asazení      Speciální operace  
 Role      Poskytovat leteckou podporu  
 Sídlo      Fort Campbell  

 Přezdívka      Night Stalkers  

 Motto     
"Night Stalkers Don't Quit" 
(NSDQ)  
"Death Waits in the Dark"  

       

     
  160. Special Operations Aviation Regiment (Airborne)je speciální operačí jednotka ze, 
která poskytuje leteckou podporu pro všeobecné použití síly a speciální operace sil 
americké armády.  Jeho mise zahrnují útok, napadení, a průzkum, a jsou obvykle prováděny 
v noci, při vysokých rychlostech, malých výškách, a na poslední chvíli.  Na 160. SOAR sídlí 
ve Fort Campbell, v Kentucky. 160. SOAR (A) jsou také známí jako �ight Stalkers a jejich 
motto je "Night Stalkers Don't Quit" (NSDQ). 



 Tento pluk se skládá z přípravky, zvláštní operační letecký výcvik a čtyř praporů: 1. a 2. ve 
Fort Campbell, 3. Hunter Army Airfield, Georgie a 4. ve Fort Lewis, Washington.  To 
umožňuje rychle shromáždit  smíšené síly ke splnění krátkých speciálních operací.  
  Všichni uchazeči o zařazení do 160. SOAR musejí projít intenzivní přípravou a složit 
výdvikem zvaným Green Platoon. Základní Night STALKER kurz vojáka trvá pět týdnů, 
důstojníka 20 až 28 týdnů.  Nový STALKER Night je plně kvalifikovaný po roce či dvou.  Do 
160. se rekrutují i ženy, ale jen jako podpůrný personál.  
 Night Stalkers jsou průkopníkem mnoha technik a výrazně přispěli k rozvoji tohoto způsobu 
vedení bojových operací.  

VybaveníVybaveníVybaveníVybavení        

 

•  AH-6 Little Bird M  
•  MH-6 Little Bird M  
•  MH-60 K blackhawk  
•  MH-60 L blackhawk  
•  MH-60 L blackhawk Přímé akce pronikač  
•  MH-47 D Chinook  
•  MH-47 Chinook E  
•  MH-47G Chinook  
•  UH-1 Iroquois "Huey"  

.                                                                                          160. Soar Označení  

  
 
 
 Posádky Super 64 měsíc před bitvou o Mogadišo.  Zleva: Winn 
Mahuron, Tommy Pole, Bill Cleveland, Ray Frank a Michael 
Durant.  
 V říjnu 1993 se v Somálsku, Night Stalkers zapojily do 
bojů o Mogadišo, které se později staly námětem pro 
knihu Black Hawk Down a její filmovou adaptaci.  Dva 
Black Hawks, Super 6-1 (řízenými Cliffem Wolcottem), a 
Super 6-4 (řízenými Mikem Durantem), byly sestřeleny v 

bitvě.   

        

    



OperaceOperaceOperaceOperace        

 160. SOAR (A) poskytuje leteckou podporu pro většinu misí USArmy. 
 

 Provoz     Země     Rok    

 Operace Urgent Fury  Grenada  1983 

 Operace Chance  Perský záliv  1987-1988 

 Operace Mount Hope III   Čad  1988 

 Operace Jen pfiíăina  Panama  1989 

 Operace Pouštní štít  Irák  1990 

 Operace Pouštní bouře  Irák  1991 

 Obnovení provozu Hope  Somálsko  1993 

 Operace Ghotic Serpent  
 (operace, které vedly k bitvě o Mogadišo)  Somálsko  1993 

 Operace Trvalá svoboda  Afghánistán  2001 - současnost 

 Operace Irácká svoboda  Irák  2003 - současnost 

  

By Carlos 
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Pyrotechnická asanace BVV RalskoPyrotechnická asanace BVV RalskoPyrotechnická asanace BVV RalskoPyrotechnická asanace BVV Ralsko    
1.1.1990 - 31.3.2004 

     V rámci procesu společenských změn, které v Československu proběhly po 17. 11. 1989, 
byla v Moskvě 26. 2. 1990 ministry zahraničních věcí podepsána "Smlouva mezi vládami 
ČSSR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR". Smlouva předpokládala 
odsunování osob a techniky. Jako jedna z prvních odcestovala 442. raketová brigáda Hvězdov 
I. a to v  květnu 1990. Odvezla s sebou 18 odpalovacích zařízení taktických a operačně-
taktických raket a 600 osob. Na druhém místě to byla 5. protiletadlová raketová brigáda v 
Kuřívodech v červnu 1990, 900 osob. Třetí v pořadí byli letci 131. smíšené letecké divize 
(mimo jiné 1. vrtulníkový pluk),  1700 osob. Dále následovali vojáci 2432. protiletadlové 
raketové technické základny a technika 236. stíhacího bombardovacího leteckého pluku 
Hradčany a další jednotky jako 80. prapor oprav techniky Hvězdov, 
106. prapor chemické ochrany Kuřívody, 
234. gardový ženijní prapor Kuřívody, 
149. protitankový oddíl Kuřívody, 
130. protiletadlový raketový pluk Svébořice, 
52. gardový dělostřelecký pluk Hvězdov, 
360. tankový pluk Stráž pod Ralskem, 
605.samostatný stavební prapor Hradčany 
921. samostatný pozemní prapor REB (radioelektronického boje) Hradčany, 
563. samostatný ženijní prapor Vrchbělá. 
     Co po nich zbylo, ale nejen po sovětech, také po naší armádě a Lidových milicích se 
návštěvník dozví v expozici. Pyrotechnici Policie ČR totiž přesně evidovali svou  nalezenou 
munici co do místa nálezu, ale také její původ, druh a ráži. 
     První nález   26.1. 1990 nebyl výjimečně v Ralsku, ale v obci Vápno za jeho hranicemi, 
byl to 152 mm sovětský dělostřelecký protibetonový granát. 
 

Foto: www.mapy.cz 



Pyrotechnický a ženijníPyrotechnický a ženijníPyrotechnický a ženijníPyrotechnický a ženijní průzkum průzkum průzkum průzkum    

4.4.1991 – 27.6.1991 
     Průzkum celého prostoru  VVP do hloubky 25 cm byl proveden ještě tehdejší ČSLA, 48 
vojáky  zákl. služby a 14 důstojníky 1. tankové divize. Tímto mělo následovat předání VVP 
Ralsko do civilní správy.  
     Zničeno bylo: 250 ks protitankové munice, 10 ks leteckých pum, 130 ks protitankových 
min, 534 ks dělostřeleckých granátů ráží 85 – 152 mm, 200 ks munice ráže 23 mm. 4500 ks 
munice bylo opět zakopáno v prostoru Židlova a dodnes leží v zemi. 
     Tento pokus o předání do civilního užívání bez řádné pyrotechnické asanace se díky 
intervenci pyrotechnika KS VB mjr. Bilického nezdařil a dne 15.12.1992 je na pokyn 
předsedy vlády ČR pana Doc. Ing. Václava Klause, CSc. svoláno pracovní jednání s cílem 
zajištění pyrotechnického průzkumu, kterého se účastnil také mjr. Václav Bilický.  
     Vláda ČR ve svém usnesení za dne 24.3.1993 č. 140 konstatuje, že na území bývalých 
vojenských újezdů jsou ohroženy životy a zdraví občanů a značné majetkové hodnoty. Ministr 
obrany vyčlenil pro rok 1993 na pyrotechnickou asanaci 30 mil. Kć.  
 

 Částečná pyrotechnická asanace Ralska Armádou ČR 
1.9.1993 – 31.3.2004 

     Štáb pozemního vojska GŠ zřídil oddělení řízení pyrotechnické asanace vedené plk. Ing. 
Zdeňkem Nezbedou, které prostřednictvím pyrotechnických odřadů v Mimoni a Milovicích 
začalo dne 1.9.1993 s minimálními počty pyrotechniků a pomocníků pyrotechniků – 
občanských zaměstnanců vojenské správy s částečnou pyrotechnickou asanací Ralska. 61. 
asanační pyrotechnický odřad provedl ČPA téměř v celém bývalém VVP Ralsko s pečlivostí, 
kterou jim ukládala později vydávaná jednotlivá usnesení vlády, které umožňovalo takzvaný 
diferencovaný způsob do hloubky pouze 0,1 m s vyloučením běžné dostupnosti nebezpečné 
munice. Pyrotechnici a jejich pomocníci i přesto, že byli káráni za nedodržení této metody, 
kterou byla následovně asanována téměř polovina celé plochy Ralska, se snažili vyzvednout 
každou detekovanou munici byť byla podstatně hlouběji. Komu čest, tomu čest.  
     V roce 2000 byl v Mimoňské posádce vytvořen nový 60. pyrotechnický prapor s jediným 
úkolem dokončit pyrotechnickou asanaci Ralska do 31.12.2001. 
     Již v roce 1997 se uvažovalo asanaci Ralska armádou ČR ukončit a vytvořit legislativu 
umožňující civilním složkám provádět pyrotechnický průzkum. Období tvorby této legislativy 
skončilo novelizací zák.119/2002 Sb., o zbraních. Usnesením vlády ČR č. 997 ze dne 
8.10.2003 bylo rozhodnuto o ukončení asanace Ralska k 31.3. 2004  a uložilo ministru obrany  
zahájit splnění kvalifikačních požadavků provádění pyrotechnického průzkumu organizací 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. A tak byl vytvořen základ ke čtvrté, již současné, etapě  
pyrotechnické asanace Ralska. 
 
 
 
 



 
Foto: archiv AKD 

 
 

Částečná pyrotechnická asanace civilními firmami od 16.5.1995 do 29.9.1995 

Rok 1995 byl rokem pokusu o zrychlení částečné pyrotechnické asanace Ralska. 
Armáda ČR vyhlásila výběrové řízení, na jehož základě se firma POKORNÝ & SYN 
DĚČÍN ujala úkolu asanovat lesní plochy č. 1 až 6 v lokalitě Zourov, č. 7 a ve 
zbyňském polesí a požární komunikace (bývalé tankové cesty) od poustevníka do 
Hvězdova. Vlastní práce byly zahájeny 16.5.1995 v součinnosti firmy 
s pyrotechnikem Policie ČR mjr. Bilickým , 61 APO Mimoň zastoupeným pplk. 
Šupkou , OO Policie Kuřívody npor. Dokoupilem a hajným VLaS Mimoň panem 
Zikmundem. Asanované prostory byly okamžitě zalesněny. I když se jednalo o 
prostory lesa, kde se nepočítalo s rozsáhlými nálezy munice, bylo za deset dní práce 
nalezeno 34 kusů munice. Také komunikace o celkové ploše 12 ha byly asanovány 
do hloubky 50 cm resp, 120  cm. Na komunikacích bylo nalezeno 183 kusů 
dělostřelecké a ženijní munice. Mimo jiné bylo nalezeno několik tun šrotu ve formě 
trubek, součástí vozidel, sudů, plechovek šroubů a hřebíků. Přestože pracovníci 
firmy měli veškeré odborné předpoklady k této činnosti, byli mezi nimi pyrotechnici, 
střelmistři, techničtí vedoucí odstřelů neměli dle tehdejší platné legislativy oprávnění 
pro pyrotechnický průzkum oni, však nebyli na vině. Odpovědnost za civilní firmy 
převzala tehdejší Armáda ČR. 

 
 



 
Skupina pyrotechnického průzkumu VLS- divize Mimoň  

od 1.5.2004   
 Úkoly skupiny, která má pouze 4 pracovníky, ale zato odborníky na slovo vzaté, vždyť se 
podíleli více než 10 let na částečné pyrotechnické asanaci Ralska jako příslušníci APO 
Mimoň, jsou: 
·         Odstranit z hospodářsky využívaného prostoru munici a další pyrotechnickou zátěž 
v návaznosti na plán těžby a následného umělého zalesnění do požadované hloubky tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce a nedocházelo k nežádoucímu styku pracovníků s municí. 
·         Provést kontrolu vytěženého dřeva z území III.a IV. kategorie, kde je předpoklad 
výskytu postřílených kmenů. 
·         Provádět pyrotechnický průzkum na území IV. kategorie (prostory životu nebezpečné, 
bývalá letecká střelnice Prosička) pro zajištění obecné bezpečnosti. 
·         Provádět pyrotechnický dohled zemních prací vykonávaných v souvislosti se 
zabezpečením hospodaření VLS (cesty, meliorace apod.). 
·         Pro ostatní organizace nebo zájemce provádět za úhradu pyrotechnický průzkum nebo 
dohled při zemních pracích na území, kde byla provedena částečná pyrotechnická asanace 
v souladu s usnesením vlády ČR č. 350 ze dne 12.6.1997. 
Do září 2006 předala skupina nalezenou munici policii ČR v množství:Dělostřelecká munice 
774 ks. 
Letecké munice 77 ks. 
Ženijní munice 50 ks. 
Pěchotní munice 1959 ks. 
Iniciátory,zapalovače 42 ks. 
 

 

Foto: 
Občanské 
sdružení 
Český 
svět – 
Ralsko 

 

 

Zpracoval: Ondra   
Zdroj: Občanské sdružení Český svět – Ralsko / Stálá expozice pyrotechnické asanace Ralska     
www.expozice-ralsko.estranky.cz 
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Zveme Vás na akci Radio Aidid - na motivy PC hry "Black Hawk Down". 
Místo konání: BVVP Milovice - Mladá 
Sraz: 9:00 hod pumpa PapOil na odbočce směrem z Prahy v Benátkách nad 
Jizerou. 
Další info: Ondra, mobil 603 414 568 

 
Legenda: 
Skupina "Delta Force" má za úkol zlikvidovat za pomoci pyrotechniky radiový vysílač, sklad drog a muniční 
sklad a poté se navrátit na místo vyzvednutí.  
Rebelové se jim budou snažit zabránit a jejich činnost řádně znepříjemnit.  
Akci třeba časově omezíme a pak se skupiny můžou prohodit... 
 
Refresh bude každých 20 minut (klasika). Pyrotechnika je jinak na tuto akci zakázaná! Pyrotechniku (CKM) 
pro cílenou likvidaci určených cílů dodá AKD. 
 
Jedná se o 4 budovy v řadě podél zpevněné komunikace. Okolí tvoří křovinami porostlá louka a les 20 - 40 
m jižně od budov. Budovy jsou přízemní a bez střech, pouze budova "vysílače" má patro přístupné po 
schodišti a střechu.  
 
Softu zdar 
Ondra, Marci, Carlos (AKD) 

 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    



Víte kdo vám kryje zádaVíte kdo vám kryje zádaVíte kdo vám kryje zádaVíte kdo vám kryje záda    
anebanebanebaneb    

Znáte členy AKD?Znáte členy AKD?Znáte členy AKD?Znáte členy AKD? 

 
Základní údaje: 
Nick: Carlos  
Věk: 32 
Zbraň: M14 aeg/M4 aeg/L96A1 
Hodnost: Warrant Officer 2nd Class (WO2RQMS) 
Vstup do AKD: 25.11.2007 

 
 

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal? 
Adrenalin. Ten pocit když se plížíte lesem nebo budovou a víte, že nepřítel je někde blízko a 
čeká na vás. Dostal sem se k němu díky svým synům.   
 

2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina? 
U2, Red Hot Chilli Peppers, Franz Ferdinand.  
 

3) Jaký je tvůj oblíbený film? 
Black Hawk Down, Forrest Gump. 
 

4) Jaká je tvá oblíbená kniha? 
Vše od Jamese Herriota a Roberta Van Gulika. 
 

5) Jaká je tvá oblíbená PC hra? 
Call of Duty2 a 4, Battlefield2 
 

6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát? 
Údržbář. 
 

7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon? 
Jakmile dokážete zamířit a stisknout spoušť. 
 

8) Je airsoft sport vhodný i pro holky? 
Rozhodně! 
 

9) Měl jsi finanční problém  při získávání airsoft výstroje a výzbroje a co by jsi 
v tomto směru doporučil ostatním? 

Kdo by neměl. Pořád něco chybí. Všem bych doporučil: Pumpujte rodiče, co to dá. (neplatí 
pro Adama a Koudyho)☺. 



 
 
10) Jaký druh akce máš nejraději? 

Vítěznou akci. Jednoznačně vítěznou. 
 

11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň? 
Britská armáda. USArmy. M4A1. 
 

12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem? 
Hodně daleko, pěšky jako za vozem. 
 

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

Přátelství existuje, ale někdy se těžko hledá. 
 

14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft? 
Nepřiznávači, nerváci, chroničtí ignoranti pravidel. 
 

15) Jak často by se měl hrát airsoft? 
Hned jak vám zmizí modřiny.  
 

16)  Jaký máš vztah k vlastnímu týmu? 
Veskrze kladný. 
 

17)  Jaký máš pocit, když číháš na protivníka? 
Je mi ho líto. 
 

18)  Jaká je Tvá oblíbená strategie? 
Ukažte mi koho mám zabít a já ho zabiju. 
 

19)  Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka? 
Správný airsofťák svůj sen žije☺. 
 
By Sušenka  
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MAU-11 
 

Hooah! 
 Jsme airsoftový tým MAU-11 z Jablonce nad Nisou a napodobujeme jednotku 

zásahového týmu vojenské policie americké armády.  
Jednotka byla založena na podzim léta páně 2008 pod 
názvem Rainbow Six. Po domluvě a opuštění lidí, kteří 
měli velmi špatnou docházku, bylo dohodnuto 
přejmenování na nýnější název a zaměření. To proběhlo 
na přelomu roku 2008/2009. V tomtéž období se jednotka 
stala nedílnou součástí uskupení tří týmů ze severních 
Čech UNPROFOR JBC kam ještě patří  3PARA-Dog 

Soldiers Hejnice, 3SCOTS Jablonec na Nisou (dříve 7th Rifles). 
 Tým tvoří čtyři členové. pointman, velitel, budoucí medic (jen funkcí v týmu, čeká se 
na jeho proškolení od ččk), zadák…. Každý člen zvládá funkci pointmana, střelce, velitele a 
zadní hlídky. Dále chceme rozšířit řady o sniper tým, nejlépe řidiče (poz. s velkým autem).. 
 Výstroj každého člena jednotky tvoří dva typy maskáčů. Komplet budˇ BDU nebo 
ACU v olivovém zoru a druhý ve woodland vzoru. Vesty, helmu, pouzdra a ostatní věci jsou 
v zásadě jen černé. Vesta v černé barvě s MOLLE systémem, helma, patrol cap nebo klobouk 
(tzv. australák), popřípadě stehenní pouzdro na pistoli či stehenní panel s různými sumkami. 
 Výzbroj jednotky tvoří airsoftové zbraně. Jedná se o zbraně řady M16/M4 a H&K 
MP5 SD6 a A3. Jako sekundární zbraně používáme pistole Glock, Beretta a Colt M1911. 
 Jako jednotka by jsme chtěli působit po celé ČR, ale vzhledem k finančním 
možnostem to zatím bohužel není možné. Naše pole působnosti je převážně v severních 
Čechách (Jablonec nad Nisou, Liberec, Frýdlant v Čechách, Chrastava , Mimoň a přilehlé 
okolí) a částečně už i ve středních Čechách (Milovice – zde patří poděkování Airsoft Klubu 
Dejvice za pozvání na akce). Časem bychom chtěli zkusit udělat i nějaké ukázky širší 
veřejnosti, ve školách, dětských dnech, různé vojenské akce a vším tím spojeným. Předvést 
bychom na těchto akcích chtěli různé bojové taktiky, ukázka vybavení, ukázka naší výzbroje 
apod. 
 Závěrem bych chtěl poděkovat lidem z AKD za možnost vrýt se do paměti dalším 
jednotkám snad dobrým dojmem.  
 V případě jakýchkoliv informací o našem týmu nás prosím kontaktujte buď na 
www.rs6.wbs.cz nebo na e-mailu wasaff@seznam.cz .  
S pozdravem airsoftový tým MAU-11 
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Bull-pup je konfigurace střelné zbraně ve kterém závěr a zásobník jsou lokalizováni za 
spouští. To zvětší délku hlavně při zachování nízké celkové délky zbraně. Delší hlaveň pak 
zvyšuje úsťovou rychlost, která umožňuje plošší trajektorie a delší hranice dostřelu.  

 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Zbraňová amnestie skončila 
Lidé přinesli desítky zbraní    
     Posledním červencovým dnem letošního roku skončila zbraňová amnestie. Od prvního 
února ji mohli využít vlastníci nelegálně držených zbraní či munice. Občané, kteří zbraň či 
střelivo během amnestie odevzdali, nemuseli policistům vysvětlovat, odkud je mají.    

      Policie chce touto amnestií 
zaevidovat zbraně, které mohli najít 
například lidé při rekonstrukcích 
rodinných domků nebo potomci  po 
svých rodičích na půdě. 
 Neoprávněným  držením zbraně či 
munice se totiž vystavují trestnímu 
stíhání.  
    
     Celkově lidé odevzdali přes 7000 
kusů zbraní. Většinou se jednalo o 
krátké kulové zbraně, například 

pistole a revolvery. Občané ale také přinesli dlouhé kulové a brokové zbraně, mezi nimi i 
několik starých vojenských pušek, ale také funkční kulomety z první a druhé světové války, 
minomety, několik protitankových pušek a dokonce jednu houfnici. 
     U odevzdaných zbraní policisté zjišťují, zda nebyly někde odcizeny. Odborníci z oboru 
balistiky pak zkoumají, zda s nimi nebyl spáchán trestný čin. 
     Většina z těch, kteří zbraně odevzdali a chtějí je získat zpět, si požádali o vydání dokladů k 
jejich držení.  
Zdroj Policie ČR, by Carlos                                       
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Maskování & Kamufláž 

„Pokud tě nepřítel uvidí, zasáhne tě. Pokud tě zasáhne, zemřeš!“    

MARPAT™MARPAT™MARPAT™MARPAT™    

 
Mariňáci v maskování MARPAT™ při cvičení Exercise Talisman Saber 2007 v australském 

Shoalwater Bay. (Zdroj: Wikipedia.org.)  

MARPAT™: Marine Pattern CamouflageMARPAT™: Marine Pattern CamouflageMARPAT™: Marine Pattern CamouflageMARPAT™: Marine Pattern Camouflage    

Vývoj maskování MARPAT™ odstartoval na počátku roku 2000 s jasným cílem – vytvořit 
nový a lepší maskovací vzor pro americkou námořní pěchotu (USMC). Proces začal studiem 
více jak sta již dostupných vzorů. Poradci z řad USMC nakonec vybrali pro další vývoj tři 
vzory: vietnamské „tygří pruhy“, komerční verzi „tygřích pruhů“ a rhodéskou verzi britského 
DPM (Disruptive Pattern Material). Tyto tři vzory byly dále postoupeny do textilní továrny, 
kde byly oskenovány a digitálně upraveny. Postupně se ukázalo, že pro další vývoj maskování 
bude nejvhodnější použít rhodéský DPM. Stalo se tak navzdory tomu, že podle některých by 
si námořní pěchota zasloužila něco originálnějšího, než jen upravený již existující vzor. 
Jelikož v té době již kanadská armáda disponovala maskovacím vzorem CADPAT, navázali 
Spojené státy a kanadská vláda spolupráci, díky níž postupně vznikl vzor MARPAT™.  
MARPAT™ je pixelový (digitální) vzor skládající se ze čtverečků různých barev, jejichž 
složení se podle verze pro různá prostředí liší. Nový maskovací vzor byl oficiálně označen 
jako Marine Corps Combat Utility Uniform Pattern a do armády se začal zavádět v roce 2002 
a na konci následujícího roku se už dostal do Iráku.  



 
 
 
Zpočátku existovaly tři 
MARPAT™ vzory: 
Woodland, Desert a 
Urban –  
 
lesní, pouštní a městský. 
Lesní vzor se skládá z 
černých, zelených, 
hnědých a béžových 
čtverečků. Městský vzor 
se stále ještě nedočkal 
schválení pro použití. Při výcviku mariňáků je nyní možno vidět i sněžný vzor určený do 
chladných oblastí.  
Nejen tento, ale i další digitální vzory jsou podstatně efektivnější než standardní uniformy. 
Napodobují totiž více přírodu – mají strakatou texturu a hranice mezi barvami se z vnějšího 
pohledu prolínají a tudíž do bojového prostředí lépe zapadnou. Proto postupně i další armády 
vyvíjejí vlastní digitální vzory. Jako příklad lze uvést estonský ESTDCU či italský Vegetato.  

Obrazová příloha - USMC 

 

                                   Obrazová příloha - Letoun F16 v poušti 

 
 
 
Článek uveden s laskavým svolením serveru www.specwar.info 
 
 
 
 
 
 
 

V příštím čísle : MultiCam™    



 
 
 
 

 
 
 
 
 

I�ZERT�Í STRA�A A.K.D. – �EWS!   redakce - carlos.akd@seznam.cz 
 
 
                                   TREKY LC-1 US ARMY   Olivové  (použité)  
                                   cena: 100,- 
                                   Info.: Carlos 737 828 524 
                                   carlos.akd@seznam.cz 
 
 
 
 
 
                                   OPASEK ŠIROKÝ US   Olivový  (použitý) 
                                   cena: 30,- 
                                   Info.: Carlos 737 828 524 
                                   carlos.akd@seznam.cz 
 
 
 
 
 

Tubusový kolimátor �ikko Stirling s úzkou montáží. 
Jedenáct poloh svítivosti červeného bodu. Průměr 30mm. 
Kolimátor je osazen úchytem na úzké montážní lišty. Pro 
správné upnutí na zbraň musí být tato osazena příslušnou 
úzkou montážní lištou. 

cena: 990,-  (původní cena 1360,-) (nepoužívané) 
Info.: Ondra 603414568 
info@airsoftdejvice.cz  
 
                             
                                      Obal na karimatku-alumatku 12x33cm (nový) 
                                      cena: 50,- 

                                      Info.: Carlos 737 828 524 
                                      carlos.akd@seznam.cz      
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