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Čestná stráž nese rakev 
příslušníka námořní 
pěchoty Williama Cahira, 
31. srpna 2009 
na národním hřbitově 
Arlington ve Virginii. 
Cahir byl zabit 13.srpna  
nepřátelskou střelbou, v 
provincii Helmand, 
Afghánistán. 

Zářijový vtip: 
  Sedí chlapeček s 
dědou v parku. 
Hodinu, dvě, tři. 
Pak chlapeček 
povídá: Hele 
dědo, smrdí tu 
zdechlina. Dědo?! 
Dědo!! 
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Invaze do Polska 
 

 
1. září si svět připomněl začátek nejstrašnějšího válečného konfliktu v dějinách 
lidstva. 70. let od začátku 2.světové války.  
 
  Druhá světová válka začala 1. září 1939 
německým útokem proti Polsku. Již v 
předchozích dnech provedli Němci několik 
provokací, jako bylo přepadení vysílačky v 
Gliwicích příslušníky SS v polských uniformách, 
které měly ospravedlnit jejich invazi. Třebaže 
polská armáda nebyla početně o mnoho slabší než 
Wehrmacht, svojí úrovní výzbroje a výstroje 
nepředstavovala pro útočníka rovnocenného 
soupeře. Polská vláda spoléhala na podporu 
Francie a Velké Británie, které v souladu s 
dřívějšími zárukami vyhlásily po marném vypršení ultimáta 3. září Německu válku. Vlastní 
vojenský útok byl zahájen bombardováním města Wieluń.  
  Německá Luftwaffe ihned poté zaútočila proti polským vojenským a komunikačním cílům. 
Sotva po čtyřech dnech bojů prolomila dvě velká německá vojenská uskupení, útočící z 
Pomořanska a ze Slezska, polskou obrannou linii. Rychle se pohybující německé pancéřové a 
motorizované divize vyrazily vstříc Varšavě a Brestu, v čemž jim těžkopádná polská pěchota 
nedokázala zabránit. Západní novináři použili k popisu tohoto nového způsobu vedení boje 
termínu Blitzkrieg („blesková válka“). 
  Mezi 8. a 10. září se Němci přiblížili ze severu a jihu k Varšavě, avšak polské divize sevřené 
v Poznani, západně od Varšavy, podnikly rozhodný protiútok. 17. září překročila sovětská 
Rudá armáda polské východní hranice a v tentýž den byla Varšava zcela obklíčena. Po dalších 
jedenácti dnech bojů a intenzivního dělostřeleckého a leteckého bombardování obležené 
polské hlavní město kapitulovalo. V té době byla prakticky celá země v rukou Němců a 
Sovětů, pouze izolované kapsy vytrvávaly v odporu, jenž skončil do 6. října. 
  Útok proti Polsku znamenal začátek šest let trvající světové války, která měla na obou 
stranách dohromady více než 60 miliónů obětí. 
 

Celkové ztráty     

Spojenci Osa zla 

Padlí vojáci: 
přes 14 milionů 
Civilní oběti: 

přes 36 milionů 
Celkové ztráty: 
přes 50 milionů 

Padlí vojáci: 
přes 8 milionů 
Civilní oběti: 
přes 4 miliony 

Celkové ztráty: 
přes 12 milionů 

 

By Carlos                         Zdroj: WIKIPEDIE 

 



/ámořní pěchota Spojených států amerických 

USMC 

/ámořní pěchota Spojených států amerických 
(United States Marine Corps, USMC), často 
označované jen Marines, US Marines nebo česky 
Mariňáci je složkou Ozbrojených sil USA. Slouží v ní 
172 000 aktivních vojáků a 40 000 rezervistů. 

 
Mariňáci při cvičení, používají  lesní vzor nové uniformy 
MARPAT. 

Příslušníci americké Námořní pěchoty se pokládají za 
nejlepší americké vojáky. V boji jsou většinou nasazeni 
jako první, mají za úkol prorazit nepřátelské linie, 
zatímco armáda se teprve mobilizuje. Námořní pěchota 
se proslavila pomocí jejího obojživelného boje za druhé 
světové války proti Japonsku. Americká Námořní 
pěchota nepoužívá jen pěší vojáky, ale i bojové letouny, 
vrtulníky, tanky a různá bojová vozidla. 

Unikátním prvkem pro Námořní pěchotu je, že narozdíl od armády a ostatních složek 
amerických ozbrojených sil používá kombinované síly - tzn. jak pozemní jednotky, tak 
vzdušné a podpůrné. Toho je využíváno hlavně v Marine Expenditionary Units (MEU), což 
jsou jednotky o počtu zhruba 2200 vojáků, několika pozemních a obojživelných vozidel, 
helikoptér a letadel, rozmístěných na letadlových lodích, schopné rychlého nasazení kdekoliv 
na světě. 

Námořní pěchota Spojených států je sice jednou z pěti samostatných částí amerických 
Ozbrojených sil, ale administrativně spadá pod Americké námořnictvo. S námořnictvem mívá 
často společná cvičení, Mariňáci navíc většinou útočí z moře, takže využívají plavidla 
amerického námořnictva. 

Od roku 2002 USMC používá nové uniformy s digitální kamufláží MARPAT v lesní, pouštní, 
a nově i sněžné verzi. Tyto uniformy nahradily starší Battle Dress Uniform. 

By Sušenka                      Zdroj: www.wikipedia.cz 
 
 
 

 

United States Marine Corps  

 

 
Kotva, glóbus a orel - emblém 

Mariňáků 

 

Aktivní: 1775 - současnost 

Stát: Spojené státy americké 

Typ: Obojživelná a rychle 
nasaditelná úderná síla 

Role: Námořní pěchota 

Velikost: přibližně 194 000 lidí 

Součást: Ozbrojené síly USA 
Ministerstvo obrany 
Úřad námořnictva 

Barvy: Červená a Zlatá 

Motto: Semper Fidelis (vždy věrní) 
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Špagin 

Samopal PPŠ-41  
Vznik a výroba 

Samopal PPŠ-41 byl pokračovatelem starších typů PPD-1934/38 a PPD-1940. Tento nový 
typ byl navržen konstruktérem G. S. Špaginem, kterému se podařilo odstranit neduhy 
předchozích typů. V porovnání se starším samopalem PPD byl tento samopal přesnější, 
jednodušší a méně nákladný a náročný na výrobu. Do výzbroje byl Rudou armádou přijat v 
roce 1941, ovšem rozsáhlejší výroba započala až v roce 1942. Celkem bylo do roku 1947 
vyrobeno přes 5 miliónů kusů, z toho drtivá většina v ruských zbrojních závodech. Malá část 
samopalů válečné produkce (asi 10 000 ks) však vyšla z íránské kulometky v Teheránu. 

Konstrukce 

Samopal PPŠ-41 se vzhledově se podobal svým předchůdcům PPD, šlo ale o zcela jinou 
konstrukci. Jeho výroba probíhala nejen ve zbrojovkách, ale i v mnoha dříve civilních 
závodech. Měl pouzdro závěru spojené s pláštěm hlavně, masivní neuzamčený závěr s 
pojistkou na napínací páce, přepínač způsobu střelby před jazýčkem spouště. Původní varianta 
měla stavitelné klapkové hledí s maximální hlední dálkou 1000 metrů, což byl ze strany 
konstruktéra optimismus hraničící s nedostatkem soudnosti (uvedená hodnota je cca 5x větší, 
než činí reálný dosah mířené palby ze samopalu na pistolový náboj). Většina zbraní však 
obdržela jednoduché překlápěcí hledí, určené pro střelbu do 200 m. 

Špagin v akci 

 
Plášť vpředu přesahující hlaveň je šikmo seříznut a uzavřen ocelovou destičkou s otvorem pro 
průlet střel (otvor má průměr 11 mm, kdežto střely cca. 7,8 mm) Úsťová část pláště má tři 
výřezy (dva boční a jeden horní). Tyto otvory slouží jako kompenzátor a brzda zpětného rázu, 
kdy při výstřelu tlačí prachové plyny unikající z vývrtu hlavně zbraň zároveň dopředu a dolů. 

PPŠ-41 rozhodně nebyl dokonalou zbraní. Vrchní část pouzdra závěru, lisovaná z jednoho 
plátu kovu společně s pláštěm hlavně, měla po čase tendenci se deformovat a ohýbat v 
důsledku namáhání rázy vznikajícími při střelbě. Vratný systém závěru byl opatřen fíbrovým 
nárazníkem, uloženým v zadní části pouzdra, který se dost rychle opotřebovával. Ruští vojáci 
však v pro ně typické improvizaci tento problém řešili tím, že si v polních podmínkách 
vyráběli jinak nedostatkové náhradní nárazníky z tvrdého dřeva. 

Bubnový zásobník používaný u prvních výrobních sérií měl sice značnou kapacitu, ale 
nevynikal žádnou zvláštní spolehlivostí. Zádržky při podávání byly nejčastější u prvních a 
posledních 10 nábojů v zásobníku. Navíc byl těžký a nedal se doplňovat náboji, dokud nebyl 
úplně vyprázdněn - při otevření bubnu totiž napnutá pružina podávacího mechanismu 
vymrštila zbylé náboje ze zásobníku a rozházela je po okolí. Kromě toho vyprazdňování 
zásobníku při střelbě dosti zásadním způsobem měnilo těžiště zbraně. Zavedení jednoduššího, 
spolehlivějšího a lehčího zásobníku segmentového tvaru s kapacitou 35 nábojů bylo tedy 
zcela logickým řešením. 

 



Dokonce i v podmínkách uspěchané válečné výroby si všechny PPŠ-41 podržely 
charakteristickou vymoženost ruských vojenských zbraní: tvrdě chromovaný vývrt hlavně. 
Použitý náboj 7,62 Tokarev vytváří při výstřelu v hlavni značné teploty a tlaky. Vrstva 
tvrdochromu omezovala erozi (vypalování) materiálu hlavně a krom toho bránila korozi 
vývrtu v důsledku používání nábojových zápalek na bázi třaskavé rtuti (ruská armáda zřejmě 
tyto zápalky upřednostňuje dodnes, neboť v extrémně nízkých teplotách vykazují vyšší 
spolehlivost zážehu než zápalky s moderní netoxickou složí). Při výrobě prvních sérií 
samopalů údajně dokonce došlo na využití hlavní starých vyřazených vojenských pušek 
Mosin-Nagant 1891, když byly rozřezány napůl a každá tak poskytla hlaveň pro dva 
samopaly PPŠ (A. B. Žuk). 

Ohromující byla kadence – neuvěřitelných 900 ran za minutu, další jeho výhodou byla jeho 
nenáročná údržba. Obsluhu PPŠ-41 zvládali i vystresovaní, promrzlí a zcela nedostatečně 
vycvičení branci bez technického (nebo vůbec jakéhokoli) vzdělání. 

 Další technická data 

• Hmotnost plného zásobníku (bubnový): 1,84 kg 
• Hmotnost plného zásobníku (schránkový): 0,680 kg 
• Kapacita zásobníku: 71 nebo 35 nábojů 
• Princip činnosti: využití zpětného rázu dynamického /neuzamčeného/ závěru 
• Způsob palby: polo-/plně automatická 

 

 

                                                                                                       By Sušenka  
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Akci Radio Aidid 
 
pořádal Airsoft  Klub Dejvice  dne 

8.8. 2009 Milovicích v prostorách 
tankodromu Mladá. 

Skupina "Delta Force" měla za 
úkol zlikvidovat za pomoci pyrotechniky 
radiový vysílač, parkoviště, sklady drog s 
laboratoří, muniční sklad a sklad 
pohonných hmot.  

Tak zněla legenda k původně 
plánované akci jako dostupné léčebné 
kůry po dlouhotrvajících abstinenčních příznacích zhruba 15 pacientů závislých na airsoftu a 
na filmu Black Hawk Down. Nakonec se však  změnila v pěknou „rodinnou sešlost“  v počtu  
51 + 2 děti a závěrem vyvrcholila dokonce domácím koláčkem, který upekla mamka AKD 
Marci.  

Snad jen jeden nejmenovaný  tým přecenil military schopnosti svého tanku  značky 
Škoda, když ve snaze zaujmout s ním co nejvýhodnější palebné postavení, ve směru suchá 
bříza, který byl vydáván zprvu za důležitý  orientační bod v přístupu na bojiště,  nakonec 
ohraničil tento prostor svým heverem.  

Druhý  tankista pochodil už mnohem úspěšněji. Překonal jen několik terénních 
kavaletek  a vytvořil za sebou novou přípojku k dálnici cestou k protější hranici bojiště.  
Cestou z okénka  se ještě se svým týmem Renault  nechal vyfotit při průjezdu okolo 
radiového vysílače.  

Ostatní bojovníci raději ponechali těžkou techniku  na parkovišti a využili příležitosti 
procvičit cestou něco radiových dovedností.  

Ukázkově se role Delta Force zhostil tým 6mm v počtu 15-ti proti 35-ti,  kterému se 
po více jak 3 hodinovém náročném boji podařilo dané úkoly splnit. Jeho členové předvedli 
perfektní týmovou spolupráci a potvrdili tak v praxi co to znamená, když se řekne: „Těžko na 
cvičišti, lehko na bojišti.“ 

K jejich úspěchu vysokou měrou přispěla i jak se ukázalo, šikovná úprava pravidel, 
kdy paní Dáša alias Lara  dostala za úkol na straně  Delta Force oživovat padlé bojovníky. Na 
její  pomoc si každý rád počkal, protože nemusel odcházet daleko na mrtvoliště a nenastala 
tak situace, jakou známe z běžné praxe, že hráči pouze přestanou po určitou dobu hrát a 
zůstávají sedět znuděni v bojovém poli, rozlehlého prostoru. Tím se stala hra dynamičtější a 
zábavná a reálně proveditelná.  

Somálci také přirozenou cestou nasimulovali skutečné rebely, neboť se seskupili 
z četných a tedy vzájemně nesehraných týmů, což podpořilo tento typ hry. Jejich mrtvoliště 
zůstalo podle klasických pravidel a v momentě dobití skladu munice bylo posunuto za hranici 
bojiště. 

Bojovalo se opravdu všude, na loukách, v lese, v bujných křovinách, budovách, ze   
střech. Zabrat dalo hlavně schodiště, na kterém bylo krušno i veselo. Použilo se pár 
dýmovnic. Ke zničení strategických míst byly použity CKM  a dálkově odpalovaná 
pyrotechnika ke zničení hlavního vysílače.    

Po celou dobu  přitom somálské slunce nepřetržitě hřálo maskovací barvy na tvářích 
hráčů. Ty pak tvořily dokonalý barevný celek s modely některých  maskáčů, dozdobených 
bujnou vegetací. Ta  samozřejmě stěžovala práci fotografům, kteří museli své modely pak  
pozorněji  hledat, neboť kdo potřeboval, splynul s podlahou, budovou, či zmizel v otevřeném 
okně. Naštěstí, jejich práce byla obětavá a tak bylo pořízeno dostatek fotodokumentace, která 
je pro potěchu oka určitě  k nalezení na stránkách www.airsoftdejvice.cz. 



Akce měla i další plus. Díky  průběžné koordinaci pravidel ze strany pořadatele 
s oběma stranami, jakmile vzniknul dotaz ohledně pravidel během bojů a včasnému řešení 
případných nedorozumění  se podařilo udržet hru na moc pěkné bezkonfliktní úrovni.  

 Za to patří poděkování nejen pořadatelům,  ale hlavně všem, kteří se zúčastnili, 
všichni byli skvělí, ochotní tvořit a spolupracovat, za smysl pro sportovní chování a fair play a 
příjemně prožitý den v přátelské atmosféře, kterou vytvořily tyto týmy: AKD, Unprofor JBC, 
A.S. Team 6mm, 147. Pitbul Divize Mimoň, Elite AirSoft Team, Airsoft Team 
D.E.A.T.H., 3 PARA (Hejnice), Severní Divize Beowulf Wikings, Dobšínská divize,...a 
další 

   
 
 
 
Autor: Marci 
Foto: Archiv AKD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa pro akci Radio Aidid  archiv 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: Adoš  
Věk: 12 
Zbraň: MP5 SD5 aeg / Desart Eagle aeg 
Hodnost: Staff Sergeant (S/Sgt) 
Vstup do AKD: 1.11.2007 

 
 

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal? 
Baví mě strategie. Je to dobrodružství. K airsoftu jsem se dostal přes kamaráda.  
 

2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina? 
Rage Against The Machine, Linkin Park. 
 

3) Jaký je tvůj oblíbený film? 
Forest Gump, Bratrstvo neohrožených.  
 

4) Jaká je tvá oblíbená kniha? 
Bob Hurikán: Pobožný střelec. 
 

5) Jaká je tvá oblíbená PC hra? 
Vietcong 1,2. 
 

6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát? 
Jsem žákem základní školy. Chtěl bych se stát profesionálním vojákem. 

 
7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon? 

Od 12. 
 

8) Je airsoft sport vhodný i pro holky? 
Ano. 
 

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

Měl. Je to drahý koníček. 
 
 

     10)Jaký druh akce máš nejraději? 
Všichni proti všem, CQB. 
 

 



11)Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň? 
Britská armáda. MP5 SD5. 
 

12)Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem? 
Po celé republice, čímkoliv co má kola. 
 

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

Ano, přátelství v airsoftu existuje. 
 

14)Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft? 
Kuliči, pro které je to jen adrenalinový sport. 
 

15)Jak často by se měl hrát airsoft? 
Ob den.  
 

16) Jaký máš vztah k vlastnímu týmu? 
Dobrý. 
 

17) Jaký máš pocit, když číháš na protivníka? 
Dobrý, ale jsem netrpělivý a těším se až se začne střílet. 
 

18) Jaká je Tvá oblíbená strategie? 
Rojnice. 
 

19) Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka? 
Dobře fungující klub. 
 
By Sušenka  
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A.S.Team  6mm Česká Lípa 

 
Team 6mm začal působit 13.10.2007, kdy tři kluci co hráli paintball si koupili airsoftové 
zbraně. 

  
Zakládají A.S.Team 6mm, převážně hrají v budově 
bývalé školy v obci Mimoň – Ploužnice, kde hrají i 
ostatní airsoftové teamy. 
K teamu 6mm se připojují noví zájemci o airsoft a 
team 6mm má už 12-15 členů. Později přichází 
další zájemci a v současnosti má team 21 členů a 3 
rekruty. 
Zájemci o vstup do teamu prochází zkušební dobou 
dvou měsíců. Poté o jejich přijetí do teamu 
rozhoduje celý team na pravidelných poradách 
teamu. 

Každý, kdo je členem nebo rekrutem podepisuje revers a zájemci ve věku 15 – 18 let ještě 
písemný souhlas rodičů a revers. 
Team má svojí společnou pokladnu, do které se přispívá 30 Kč měsíčně. Peníze se použijí na 
zaplacení startovného nebo cesty za benzin či nákupu munice pro palebnou podporu kulometu 
a dalších věcí.  
Team 6mm požívá maskovací vzor 95 AČR , ale není to podmínkou. 
Zbraně používáme různých značek a typů, pružiny do AEG dosahují maximálně 130, Sniper 
manuál 150. 
Team používá taktiku dvou teamů Alfa a Bravo + průzkum. 
Na každou akci se připravujeme cvičením, kde se zaměřujeme na orientaci na bojišti, cqb, 
útok, krytí, ústup, průzkum.  Team je vybaven PMR vysílačkami, které využíváme v boji i na 
cvičení. 
Naše akce se převážně konají v BVP Ralsko, Bělá pod Bezdězem . Rádi jezdíme i do jiných 
lokací po celé ČR 
V poslední době se řada teamů rozpadá nebo nemají zájem o soft tak jako dřív, proto i do 
našeho teamu přešli zájemci 176.  Infantry division  a došlo sloučení našeho a jejich teamu. 
Náš team 6mm není jen o softu, ale chodíme společně na kulturní akce, sportovní akce a 
máme rádi srandu. 

Autor: 

Frenkee     



 
6mm Česká Lípa 

 
 
 
 

 
VÍTE, ŽE … 
Lafeta (též se dá označit jako lafetace) je zařízení pro upevnění nějaké zbraně za účelem 
zvýšení její stability a tím i její přesnější palby. Nebo může být také určena pro nějakou 
speciální instalaci jako například do střílen pevnostních objektů, tanků, letadel, lodí atp. 
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Sezóna s „Bratrstvem neohrožených“ 
 
 

D-Day + 6 - Carentan  
KDE: BVVP Ralsko - Nový Dvůr, sobota 12.9.2009 sraz nejpozději do 9:00 hod, konec cca v 
19:00 hod.    bližší informace na www.airsoftdejvice.cz 
   
VSTUP/É:  120,-  Kč /   osoba  -   na   úhradu   pronájmu  pozemku,  pyrotechniky,  map, ... 
 
VĚKOVÉ OMEZE/Í: 15+,  prosíme,  vezměte  sebou  občanský  průkaz  nebo  jiný doklad 
totožnosti pro kontrolu. 
MLADŠÍ 18ti LET - přinést podepsaný "SOUHLAS RODIČŮ". Bez  podepsaného  souhlasu 
se osoba nebude moci akce zúčastnit. 
 
O JAKOU AKCI PŮJDE: taktická military airsoft akce.  Scénář  akce  je  čerpán  ze  seriálu 
"Bratrstvo neohrožených - 3. díl - Carentan". 
 
Spojenecká  vojska  vyráží   dobýt   město  Carentan,   které  je  důležitým  strategickým 
místem pro další postup spojeneckých vojsk, a zabezpečit  předměstí  proti  případnému 
protiútoku. Pro německou stranu je to však také důležité místo a proto se očekávají tuhé 
boje. 
 
CÍL HRY: kromě užití si samotné hry, navodit i atmosféru bojů jakou prožívali vojáci roty E 
(doporučujeme  skouknout  zmíněný  film).  Pomůže  nám  k tomu  řízeně  odpalovaná 
pyrotechnika pro zvýšení pocitu autenticity. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maskování & Kamufláž 

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

MultiCam™ 
 
Američtí 
Rangers při 
testování vzoru  
MultiCam™ je 
univerzální 
maskovací vzor, 
který je 
efektivní v 
různorodých 
prostředích, ve 
všech ročních 
dobách a za 
jakýchkoliv 
světelných 
podmínek. Byl 
vyvinut firmou 
Crye Associates 
ve spolupráci s 
US Army Natick Soldier Research Center. Jednalo se o experiment, který měl vyzkoušet, zda 
je možné vytvořit jeden všestranný kamuflážní vzor použitelný v mnoha odlišných 
prostředích.  
Malá společnost Crye Associates se sídlem v New Yorku vznikla v roce 2000 a o rok později 
vyhrála kontrakt na účast v americkém armádním projektu „Škorpion“, což byla první fáze 
dlouhodobějšího programu Objective Force Warrior, později pozměněného na Future Force 
Warrior. Účast firmy Crye spočívala v kompletní renovaci uniforem a vybavení, které nosí 
vojáci do boje. Jedním z mnoha vylepšení se stal i nový kamuflážní vzor. Společnost Crye 
společně s US Army Natick Soldier Research Center vyvinula vzor (podle projektu) 
neoficiálně označovaný jako „vzor Škorpion“ (Scorpion pattern), který se stal základem pro 
nový maskovací vzor MultiCam™, který nyní vyrábí Crye Precision, což je nově založená 
odnož Crye Associates. Zatímco Crye Associates se zabývá designem a navrhla jak vzor 
MultiCam™, tak další vybavení, Crye Precision tyto návrhy realizuje a vyrábí.  
Vzor MultiCam™ je výsledkem téměř dvouletého usilovného vývoje a testování jak 
společností Crye, tak armádou. Jak již název napovídá, je navržen tak, aby fungoval ve všech 
prostředích, a podle původního záměru měla nahradit kamufláž Woodland a tří-barevný 
Desert. Přestože v armádních zkouškách dosáhla vynikajících výsledků, rozhodla se armáda 
nakonec pro novou Army Combat Uniform (ACU) šedých barev, která vychází ze vzoru 
Marpat užívaného námořní pěchotou. Důvodem zrušení zakázky pro Crye byly 
pravděpodobně finance, jelikož uniforma MultiCam™ je přibližně dvakrát dražší než ACU. 
Nicméně armáda jednala zjevně nerozvážně, jelikož nyní si na maskovací schopnosti ACU 
mnoho vojáků stěžuje a naproti tomu na MultiCam™ jsou slyšet pozitivní ohlasy.  
V současnosti je MultiCam™ používán některými jednotkami amerického Velitelství 
speciálních operací a některými soukromými vojenskými agenturami, jako je například 
Blackwater Worldwide. Dále se s kamufláží počítá v projektu americké armády Future Force 
Warrior.  



Designérům po celém světe se doposud podařilo navrhnout mnoho vynikajících maskovacích 
vzorů, nicméně tyto vzory byly vždy vázány k určitému prostředí. Naproti tomu MultiCam™ 
dokáže efektivně krýt v obsáhlé škále přírodních podmínek a to nejen ve spektru viditelného 
světla, ale zasahuje i do infračerveného.  
Vzor přejímá jemné odstíny přírodních barev, čímž se dokonale přizpůsobuje okolním 
podmínkám. Pokud stojíte v lese pod zelenými korunami stromů, uniforma dostane celkově 
zelený nádech, zatímco na poušti se výstroj jeví žlutohnědě. Díky této důležité vlastnosti je 
vzor použitelný v jakémkoli prostředí a jeho účinnost není vázána roční dobou, počasím ani 
dnem či nocí.  

MultiCam™ Combat Shirt 

 
Crye Combat Shirt je speciálně navrženo pro nošení pod výstrojí. Pokud si obléknete 
taktickou vestu přes BDU, obvykle si tím nejen zablokujete přístup do některých kapes, ale 
švy pod vestou mohou být i nepohodlné. Crye Combat Shirt je navrženo tak, aby se těmto 
problémům předešlo. Navíc je oblast kolem trupu a hrudi (tzn. pod výstojí) zhotovena z 
lehkého pružného a pohodlného materiálu, který dobře saje pot. Oproti BDU přibyly 
odnímatelné loketní výstuhy a límeček na zip.  

MultiCam™ Combat Pants 

 
Podle mě se jedná o nejpropracovanější vojenské kalhoty na trhu. Jsou výborně uzpůsobeny k 
pohybu, po celé délce mají postranní zip a další zip umožňuje vykonat potřebu, aniž byste 



museli sundavat celé kalhoty. Materiál je tvořen 50 % bavlny a 50 % nylonu. Kalhoty 
obsahují odnímatelné kolenní chrániče.  
Crye Precision uvedla na trh více produktů, mezi které patří polní blůza a kalhoty, potah na 
helmu, kloubouk a další.  

Obrazová příloha: MultiCam™ 

 
(Obrázky pocházejí z Multicam pattern.com.)  

 
 
 
 
Článek uveden s laskavým svolením serveru www.specwar.info 
 
 
 
 
 
 
 
V příštím čísle : Kamyš (Rusko) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
 
 

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 
                                       
                                       
 
                             
                    
                                           
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ZDE JE MÍSTO NA TVŮJ INZERÁT! 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
AS Team 6mm Česká Lípa – GORBY, tel. 728 548 921 – k ceně se připočítává poštovné 
60,- Kč. Prodám: 
 

1. Brokovnice M56AL Long - Dekorace (EE) - Manuální replika brokovnice ,  střílí po třech 
kuličkách. Jako zásobník je použita imitace brokové patrony s obsahem 30BB. Patrona se plní 
běžnou plničkou, která je součástí. Zbraň je vybavena pojistkou.   
Délka: 1040mm, Hmotnost: 2, 1kg, Materiál: ABS, Hop-Up: pevný, Úsťová rychlost: 300 FPS 
Režim střelby: po třech kuličkách, Zásobník: tlačný, v podobě patrony 30BB 6mm - 3ks 

       + Bonus: zdarma kapsička na pažbu pro brokové patrony                          
       -   Málo používaná, ve velmi dobrém stavu 

-  Cena:  600,- Kč 
 

2. Taktická vesta Ciras modular - black origilal- Velmi 
bytelná modulární taktická vesta šitá ze silného, kvalitního materiálu. Kapsy se dají pomocí 
MOLLE systému jednoduše odepnout a přemístit na jakékoliv místo na vestě. 
Vybavení vesty:  
 - admin kapsa se dvěma kapsičkami na pistolové zásobníky 
 - kapsa na tři zásobníky typu M4/ M16 
 - kapsa na dva zásobníky typu M4/ M16 
 - kapsa na medipack (lékárna) 

             -  Nová 
             -  Cena: 2500,- Kč 

 

3. Taktická vesta Camel Bag  woodland - Taktická vesta M83 se třinácti různě velkými 
kapsami včetně velké zádové pro vložku camelbag. Vesta 
je plně nastavitelná na jakoukoliv postavu a je vybavena 
přídavnými pásky například pro uchycení poncha. 
Zapínání pomocí pásků s fastexovými sponami.  Vložka 
camelbag není součástí vesty. 

- Cena:  300,-  

 

4. Taktická vesta S.W.A.T. černá  - použitá 

-  

     

-    Cena: 800,- Kč 

 

5. Podpažní pouzdro na větší zbraně – pravá kůže, bez poškození, zachovalé 

-  

-  

-   Cena: 350,- Kč 



6. Pevná pažba na M4 a M16 – nová 

-  

- Cena: 1.100,- 

 

7. Přesná hlaveň pro M4A1 – 6,03 mm, značka Prometheus, nová 

-  

-  Cena: 1.350,- Kč 

 

8. Baterie SA/YO L 8,4/2400mAh – velký konektor, nová 

-  

-  Cena: 1.000,- Kč 

 

9. Kapsa na zelenou vestu Ciras – nová 

-  

-  Cena: 100,- Kč 

 

10. Dalekohled CCCP – nový, cena: 65,- Kč 

 

 

 

11. Pásek britský originál – použitý, délka 104 cm, cena: 120,- Kč 

 

 

 

12. Gumový tréninkový bodný nůž – použitý, cena 150,- Kč 
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