
AIRSOFTOVÝ MAGAZÍN ■ WWW.AIRSOFTDEJVICE.CZ ■ KVĚTNA 2011 

AKD-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více uvnitř čísla 

 

ZAHRANIČNÍ REPORTÁŢ ■ CO VÁS BAVÍ  ■ AKTUALITY ■ ZAJÍMAVOSTI 

 

 

 

 
  

Nebezpečné  
povolání 

U.S.Navy SEALs 
Začínáme seriál o 
speciálních 
jednotkách 

Přežití 

v extrémních 

podmínkách 

http://www.airsoftdejvice.cz/


2 
 

■  AIRSOFTOVÝ MAGAZÍN ■  WWW.AIRSOFTDEJVICE.CZ ■  

AKD-NEWS! 
v tomto čísle                  KVĚTEN 2011  

                                                                                               

  3    SOUTĚŢ! 

  8    Reportáţ 

10    U.S. Navy SEALs 

16    Nebezpečné povolání: 

         
Válečný reportér 

21    Pořádali jsme 

 

23    Přeţití v extrémních  

        podmínkách 

25   INZERCE 

 

 

 

                                                                                Květnové foto 

                              

 

 

 

 

 

  

Armádní síly Malawi (MDF) a 

americká armáda během 

slavnostního zahájení společného 

cvičení MEDREACH 11 

3. května. 

 

 

Více na WWW.ARMY.MIL 

http://www.airsoftdejvice.cz/
WWW.ARMY.MIL


3 
 

SOUTĚŽ! 

 

 

 

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

Pravidla soutěže: V každém z následujících třech (počínaje červnovým!) řádných čísel časopisu AKD-
NEWS!, bude uveřejněna trojice otázek. Do soutěže o výhru postoupí všichni, kdo pošlou správné 
odpovědi vždy do konce soutěžního kola. Uzávěrka každého soutěžního kola, bude vždy posledního 
toho měsíce, ve kterém byla otázka vyhlášena. Kdo bude mít nejvíce správných odpovědí vyhrává. 
V případě stejného počtu správných odpovědí budeme losovat. 
Pamatujte! Čím více správných odpovědí zašlete, tím větší šanci máte!!! 
 

Konec soutěže: 15.9. 2011 

Vyhlášení vítěze: 24.-25.9. 2011 na akci Útok na Foy. 

Ceny, o které hrajeme: 

1. místo: pistole CZ 75 d Compact na CO2            

2. a 3. místo: náramkové hodinky  

TIMEX  EASY READER z řady Classic 

 

 

 

 

 

http://www.armynet.cz
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Američané zabili Usámu bin Ládina 
Vůdce teroristické sítě Al-Káida Usáma bin Ládin je mrtvý. Oznámil to v pondělí 2.5. v 
přímém přenosu televizní stanice CNN americký prezident Barack Obama s tím, že tělo 
nejhledanějšího teroristy na světě je v rukou amerických úřadů. Informaci potvrdil také 
nejmenovaný vysoký představitel pákistánské rozvědky, která se podílela na pátrání. 

pondělí 2. května 2011, 6:59 - Washington  

 
"Spravedlnost byla nastolena," řekl Obama. "Po dvě dekády byl Usáma bin Ládin vůdcem a symbolem 
Al-Káidy. Smrt bin Ládina představuje nejdůležitější úspěch v úsilí našeho národa porazit Al-Káidu.  
Ale jeho smrt neznamená konec našeho úsilí," uvedl americký prezident. 
Akce byla podniknuta v pondělí po půlnoci místního pákistánského času. 

V projevu také prohlásil : "Dnes 
(v neděli - pozn.red.), na můj 
příkaz, Spojené státy provedly 
cílenou operaci proti 
Abbottábádu v Pákistánu. Malý 
tým Američanů provedl operaci 
s nevídanou odvahou a 
schopnostmi. Žádní Američané 
nebyli zraněni." 
 

Hlavní světový terorista je mrtev... 

Emotivní oslavy před Bílým domem 

FOTO: JIM YOUNG, Reuters 

Identita Usámy bin Ládina byla potvrzena podle Reuters pomocí takzvaných faciálních 
rozpoznávacích technik, které identitu vyhodnotí na základě tvarů a rysů obličeje. 
Podle CNN byla potvrzena také pitvou. Ještě se provede test DNA. Výsledky budou známé během 
několika dní. Právě kvůli ověření identity bylo potřeba získat tělo vůdce Al-Káidy. 

Podle CNN Usámu bin 
Ládina zabilo zvláštní komando 
amerických sil při cílené operaci 
v domě v Abbottábádu u 
pákistánské metropole 
Islámábádu. Zabiti byli ještě 
další čtyři lidé, dva bin Ládinovi 
kurýři, zřejmě jeho syn a jedna 
žena. 

 

 
FOTO: Novinky.cz, Yahoo Maps 

 

 

http://tema.novinky.cz/barack-obama
http://tema.novinky.cz/bin-ladin
http://www.reuters.cz/
http://tema.novinky.cz/bin-ladin
http://tema.novinky.cz/bin-ladin
http://maps.yahoo.com/
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Varování před útoky Al-Káidy  
USA v důsledku této události uvedly do pohotovosti svá velvyslanectví. Varovaly Američany před 

možnými odvetnými akcemi Al-
Káidy. 
Islámští radikálové už odvetou 
pohrozili. V první reakci na 
internetu uvedli, že se modlí za 
to, aby zpráva o bin Ládinově 
smrti nebyla pravdivá, a že 
"podřezávání vašich 
(amerických) krků je pro nás 
stále legální". 

Slavící Američané vylezli před 

Bílým domem i na strom. 

FOTO: Reuters 

Nejmenovaný činitel amerických protiteroristických sil podle agentury AP zdůraznil, že šlo o pozemní 
operaci, nikoliv o útok bezpilotního letounu. Usáma bin Ládin byl zabit při přestřelce. Přestřelka 
trvala i po jeho smrti, protože Spojené státy usilovaly získat jeho tělo. Zraněn nebyl nikdo z 
Američanů, komando se také úzkostlivě staralo, aby nedošlo k obětem mezi civilisty. 
Ještě před oznámením úspěchu se objevovaly nepotvrzené zprávy, že v oblasti, která byla 
neprodyšně uzavřena, spadl americký vrtulník. 
 
Oslavující Američané s vlajkami ve Washingtonu 

FOTO: Reuters 

Pro mnohé bylo překvapením, 
že se nejhledanější terorista 
skrýval v městské oblasti. 
Před Bílým domem se 
shromáždily stovky lidí, kteří s 
americkými vlajkami oslavují 
teroristovu smrt. Mnozí z nich 
hlasitě oslavují, zpívají a mávají 
americkými vlajkami. 
 
 

Podle Obamy je to vítězství spravedlnosti  
Ve svém projevu prezident Obama označil bin Ládinovo dopadení za vítězství spravedlnosti. 
Pro Obamu a jeho národní bezpečnostní složky je to velký úspěch - mnozí Američané už ani 
nedoufali, že se teroristu někdy podaří dopadnout, upozornila agentura Reuters. 

http://www.reuters.cz/
http://tema.novinky.cz/bezpilotni-letouny-predator
http://www.reuters.cz/
http://tema.novinky.cz/barack-obama
http://www.asportal.cz
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Vůdce teroristické organizace Al-
Kajda Usáma bin Ládin 
FOTO: Reuters 

 
 
 
 

Bushovo prohlášení  
Bývalý prezident George W. Bush, který byl v úřadu v době zářijových útoků a usiloval o dopadení bin 
Ládina živého či mrtvého, označil úspěšnou operaci za "momentální úspěch". "Boj proti terorismu 
pokračuje, ale v pondělí v noci (ráno SELČ) Amerika vyslala neklamné poselství: nezáleží na tom, jak 
dlouho to potrvá, ale spravedlnost se naplní," uvedl Bush ve svém prohlášení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidé slaví také na newyorském Times 
Square. 
FOTO: ČTK/AP 

Saúdský Arab Usáma bin Ládin pocházel z bohaté rodiny. Založil a 

financoval činnost Al-Káidy, v jejímž čele stál. Stál za řadou atentátů, 

především za útokem na New York a Washington z 11. září 2001 

Na svědomí měl i řadu dalších atentátů včetně útoků na americká 

velvyslanectví v Keni a Tanzanii v roce 1998. 

Po bin Ládinovi pátraly americké síly od roku 2001, kdy se mu podařilo 

uniknout při operaci amerických afghánských sil v jeskynním komplexu 

Tora Bora na východě Afghánistánu. Dařilo se mu nadále skrývat a 

nakonec řada činitelů výzvědných sil dospěla k přesvědčení, že se skrývá 

v Pákistánu. 

Bin Ládin se čas od času objevil na videozáznamech s různými 

prohlášeními, v nichž především obhajoval extremistické islamistické 

postoje. 

Novinky, ČTK, BBC, CNN 

  

 

http://www.reuters.cz/
http://tema.novinky.cz/george-w-bush
http://www.ctk.cz/
http://tema.novinky.cz/new-york
http://tema.novinky.cz/afghanistan
http://www.novinky.cz/
http://www.ctk.cz/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.cnn.com/
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Obě foto+titulní strana z akce Falklandy 2 (pořádalo AKD) 
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ZAHRANIČNÍ REPORTÁŢ 

Asi tak den po tom co média celého světa přinesla tu senzační zprávu, ţe nejhledanější 

terorista světa byl dopaden a zabit jsme začali dávat dohromady informace, které 

bychom Vám mohli k tématu přinést. Brzy jsme se ale zarazili a uvědomili si, ţe 

předkládat Vám něco co uţ dobře znáte, nemá cenu. Šli jsme na to jinak! Oslovili jsme 

naši novou dopisovatelku, ţijící dlouho době v USA (konkrétně v Dallasu, stát Texas), aby 

se za nás zeptala obyčejných občanů, jak oni vidí celou věc. Mají strach? Věří svojí 

vládě? Pojďte si s námi přečíst co na to všechno říkají ti, kterým Usama Bin Ladin 

zasadil před deseti lety úder, ze kterého se budou ještě nějakou dobu vzpamatovávat. 

 

Jak běţní Američané vnímají zabití U.B.L.? 

Tak abych začala hned od začátku. Jak už celý svět ví, Americká armáda dosáhla konečně 

svého a minulý týden ohlásili smrt největšího teroristy Osama Bin Ladina. 

Pocity lidi byly různé. Našel si jich pár kteří to šli i zapít a oslavovali celou noc a zcela vážně 

zapíjeli jeho "zabiti".  To myslím vážně, žádný vtip! Pak jak bych tomu řekla já, tu je druhá 

skupina lidí. To byly ti, kteří měli od útoku na USA strach , že se to každým dnem může stát 

znovu. Diskriminovali každého člověka, který vypadal jako by pocházel ze středního východu 

a věřím že jich pár i brečelo, když se dozvěděli o smrti Osama Bin Ladina.  

Bojí se teď lidé odvety Al-Kaidy? 

Odpověď je jednoznačná! ANO! Osama Bin 

Ladin, byl silný vůdce, byl uctívaný svými 

stoupenci, protože pro ně byl ikonou od doby 

kdy vyhlásil USA svatou válku.   

Někteří  lidé se  obávají  možnosti  dalšího  

teroristického útoku na USA. 

A nakonec  je tu třetí skupina lidí. Jsou to 

příznivci různých konspiračních teorií. Ti nevěří  

ničemu, co  jim vláda říká. 

I já sama jsem dostala otázky tipu; "Jak to že  

testy  DNA měli tak rychle hotové, že potvrdily , 

že je to on!" a nebo; "Jak je možné , že se to 

povedlo až teď, a to přesně před novými   

prezidentskými volbami?" 

I já jsem si sama položila takovou otázku. Ale odpověď na to máme všichni svou.  

Tady opravdu jde jen o důvěru ve stát ve kterém žijeme. Jestli chceme věřit tomu, že je to 

nejhorší za námi  a že se vše změní  jen proto , že je jeden člověk po smrti? 

 

Po zvolení  Baracka Obamy americkým prezidentem si hodně lidí slibovalo zmírnění 

zahraniční politiky USA zejména  na  středním  východě.  Máš  

pocit, ţe k tomu došlo? 
Představ si, že něco kolem 303 krát víc lidí než zemřelo 11. září 2001, bylo zabito v 

Afghánistánu a Iráku od začátku „války proti teroru“!   Některé zdroje dokonce uvádějí, že je 

to  919.967 lidí!  A to nejsou jen vojáci!  
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Pomůţe dopadení U.B.L. Baracku Obamovy před blíţícími se volbami?  
Prezident Obama si  získal oblibu lidí, ale našlo se jich mezi nimi dost, kterým se nelíbí 

způsob jakým americká armáda zlikvidovala  Osamu  Bin Ladina.  

Divila jsem se jak velká část lidí se tím zaobírá.  Jestli to pak nakonec bude dobře pro Baracka 

Obamu až k  volbám dojde, to ještě uvidíme. 

 

Texas, jako tradiční bašta republikánů,  přijal zvolení Baracka Obamy do úřadu v roce 

2008 dosti zdrţenlivě. Máš dojem, ţe mu celá tahle situace vylepšila reputaci i na  

republikánském jihu? 
Najdou se tu lidi, kterým se moc nezamlouvá jako prezident. Ale nemluvíme tu o barvě!  A 

ani to nejsou republikáni, kterých tu možná v Dallasu je víc než jinde, ale taky ber v úvahu že 

Texas  je jeden z nejobydlenějších států z celé Ameriky.  Možná  proto ve výsledcích vyjde, 

že je tu více republikánů,  než  jinde.   

Myslím, že to nebude mít na lidi tak velký vliv aby úplně změnily svůj názor. Lidé, kteří  

Baracka Obamu nevolili poprvé si pořád stojí za svým ať se stalo, co se stalo, a volit  Baracka 

Obamu  presidentem nebudou. Některým lidem musíš dát víc než jen zabití "jednoho 

člověka", i když je  

to Osama Bin Ladin! 

Vím, že hodně lidí bylo překvapeno.  První afroamerický prezident!  Po  jeho zvolení, začali 

lidé doufat ve velké změny.  Něco na co cekali dlouhou dobu. A on těch změn sliboval hodně! 

 

A jaký je teď před koncem jeho funkčního období výsledek? 
Ke změnám došlo, ale nikdy nevíš  jestli se něco nezlepšilo jen proto, protože to někdo jiný  

začal opravovat dřív a až teď se to projevilo.    

Pro příklad: Někteří lidé si myslí, že třeba naše ekonomická situace za vlády Clintona se 

zlepšila jen kvůli tomu co tu začal G.W. Bush starší. A to si i teď pár lidí myslí o Barackovi. 

Mají za to, že pokud ke změnám došlo, nemusí 

to být jen jeho zásluhou. 

Pak jsou tu ale také "fanoušci", kteří říkají; 

"Barack Obama je nejlepší prezident, kterého 

jsme za dlouhou domu měli a měl by být znovu 

zvolený, aby dostal možnost pokračovat ve 

změnách, které započal. Bylo to za jeho vlády, 

že jsme dopadli nejhledanějšího teroristu, a my 

věříme, že tu bude víc a lepších změn, pokud 

bude znovu zvolený!" 

Nikdy nevíš. Možná,  že presidentem nakonec 

bude někdo úplně jiný, ale abych trochu 

prozradila, statistiky zatím vypadají   

dobře pro B. Obamu.  

A i když tady u nás v Dallasu, je většina voličů  

"republikánů", Dallas samotný nerozhoduje o 

tom kdo bude zvolen! 

 
                                                                                                   I takhle se část Ameriky dívá na konec muže,  
                                                                                                   po kterém pátrali snad všechny zpravodajské  
                                                                                                   služby světa dlouhých 10 let. 

 

Z Texasu nám napsala Petra Fox! 
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Speciální jednotky světa 
 
 
 

 
V tomto seriálu Vám pravidelně budeme představovat „to nejlepší“ co mají armádní síly vyspělých 
zemí k dispozici. 
Ne náhodou začínáme právě U.S. Navy SEALs. Podle oficiálních zdrojů americké administrativy to 
byli právě SEALs kdo dopadl a zlikvidoval Usamu Bin Ladina!  

U.S. Navy SEALs 

 
Současné týmy SEAL (SEa, Air, Land - moře, vzduch, země) mají původ v prvních skupinách 

dobrovolníků vybíraných z pracovních oddílů, tzv. SeaBees (mořské včely) na jaře roku 1943. Tito 

dobrovolníci byli organizováni do speciálních námořních bojových demoličních jednotek Navy 
Combat Demolition Units (NCDU), které byly pověřovány průzkumem a odstraňováním 

pobřežních a plážových překážek pro výsadkové skupiny, které se vyloďovaly při obojživelných 
operacích. NCDU se později vyvinuly do průzkumných bojových plaveckých jednotek (Combat 
Swimmer Reconnaissance Units). 
Jednotky NCDU se v průběhu 2. světové války vyznamenaly na obou scénách - jak v Atlantiku, tak v 
Pacifiku. V roce 1947 sestavila US Navy jejich první podvodní útočné jednotky. Během konfliktu v 

Koreji hrály tyto Podvodní demoliční týmy (Underwater Demolition Teams - UDT) důležitou 

roli při přistání v Inchonu a plnily i další úkoly včetně provádění demolic mostů a tunelů dosažitelných 
z vody. Jednotky také prováděly omezená hledání min v přístavech a řekách. 
Během 60. let si každá ozbrojená složka formovala vlastní protipovstalecké síly. US Navy upotřebila 
kádry UDT k vytvoření jednotek nazvaných "SEAL teams". V lednu 1962 byl oficiálně 

ustaven tým Jedna (SEAL Team ONE) v pacifické flotile a tým Dva (SEAL Team TWO) ve flotile 

atlantické. Tyto týmy začaly vyvíjet nekonvenční a protipovstalecké zbraně a provádět tajné operace 
v pobřežních i říčních vodách (tzv. "blue and brown water"). 
Současně byly zformovány Podpůrné skupiny námořních operací (Naval Operations Support Groups), 
které mají za úkol pomáhat týmům UDT a SEAL. a další dvě specifické jednotky - Boat Support 
(podpora z lodi) a Beach Jumpers (plážové výsadky). Při válce ve Vietnamu prováděly jednotky UDT 
průzkumné mise a týmy SEAL četné útočné operace. V roce 1967 se Podpůrné skupiny námořních 
operací přejmenovaly na Námořní speciální ozbrojené skupiny (Naval Special Warfare Groups - 
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NSWG) ve zvýšené míře se uplatňující v omezených konfliktech a speciálních operacích.  
 

Roku 1983 byly existující UDT přeznačeny na SEAL teams a/nebo SEAL Delivery Vehicle 
teams a požadované hydrografické průzkumy a podvodní demolice se stalymisemi SEAL. 

Velitelství námořních speciálních zbraní (Naval Special Warfare Command) bylo ustaveno 16. dubna 
1987 na Námořní 
obojživelné základně (Naval 
Amphibious Base) v 
Coronadu, Kalifornie. Jeho 
úkolem je příprava sil Naval 
Special Warfare k provedení 
jejich přidělených misí a 
vývoj speciální operační 
strategie, doktríny a taktiky. 
Týmy SEAL (SEa, Air, Land) 
prodělávají jeden z 
nejnáročnějších vojenských 
výcviků na celém světě. 
Základní podvodní demolice 
a další výcvik jsou 
prováděny ve středisku 

Naval Special Warfare 
Center v Coronadu. 

Studenti zde zdolávají 
překážky, které rozvíjejí 
jejich odolnost, vůdcovské 
schopnosti a umění 
pracovat jako tým. 
 

Jirka Wagner 

 

 
 
 
 

Výcvik 
SEAL je zkratka pro tři slova SEa (moře), Air (vzduch), Land (země). U jednotek zvláštního nasazení 

U.S. NAVY má ukazovat na maximální všestrannost. Zároveň je toto slovo výrazem pro tuleně. Žádný 
div, že si jej dali do znaků jednotlivých týmů. Oficiální znak všech jednotek SEAL můžete vidět 
v hlavičce tohoto článku. 

Velmi náročné výběrové řízení se nazývá BUDS – Basic Underwater Demolition School (Škola 

základů pro podvodní demolice). Na začátku dostanete “Warning Order” (Bezpečnostní příručku). 
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Zde je popsán celý kurs dosti podrobně. Základní věcí je, abyste se pořádně rozmysleli, zda do toho 
půjdete. Je zde i doporučená příprava. Nezapomeňte, že zodpovídáte sami za sebe a nemá cenu něco 
přehnat. 
Samotný kurs má čtyři fáze 

První fáze (kondiční testy) – První fáze je dlouhá osm týdnů. První čtyři týdny vás mají připravit 

na pátý týden tzv. “Hell week” (Pekelný týden). V tomto týdnu probíhá souvislý výcvik v délce pět 

a půl dne s celkem čtyřmi hodinami spánku! Tento týden má vyzkoušet celkovou fyzickou i 
psychickou motivaci. Základní informací, kterou vám tento týden poskytne je to, že lidský organismus 
zvládne mnohem více, než bychom čekali. Jediným způsobem jak se dostat k SEAL je spolupráce! Na 
počátku dostanete přiděleného kamaráda (tzv. buddy). Běda vám pokud se objevíte někde bez něj 
nebo on bez vás. U Tuleňů všechno probíhá ve dvojicích. Pekelný týden se skládá z různých lahůdek, 
které podle vašeho mínění nemají asi vůbec smysl. Plazíte se v blátě a nad hlavou vám střílí kulomety. 
Všude kolem vybuchují simulátory dělostřelecké palby. Vše je o to krásnější, že je to v noci. Pokud 
máte rádi akční filmy, tak tohle by se vám asi líbilo. Krom toho je zkoušena právě soudržnost. Jste 
vybrání do skupiny, která má na starosti jeden nafukovací člun. Nejen to, že na něm plujete po moři, 
ale musíte jej také pořád tahat na hlavách! Zde se ukáže co je to tým. Na konci jste už tak vyčerpaní, 
že se musíte navzájem podepírat a podporovat. Jeden utíká shrbený a odpočívá. Ostatní nesou člun a 
po chvíli se s někým vymění. Bojujete za jeden tým. Vašim cílem je splnit jako tým. Pokud myslíte, že 
toto se dá docela zvládnout, tak čtěte dál. Dostanete příkaz postavit se na pobřeží do řady a pak 
napochodujete do moře. V okamžiku kdy máte vodu do půli lýtek, tak vám dají rozkaz sednout. Zde 
sedíte ve studené vodě 5, 10, 15 ... minut. 

 
Musíte se držet s ostatními za paže. Někteří, aby si zahřáli alespoň trochu nohy se tak jak jsou vymočí. 
Na chvilku to pomůže, ale na suchu je ten smrad odporný. Pak jdete k jámě plné bláta. Na hlavě máte 
starou železnou helmu. Dostane příkaz se postavit do zástupu a pak napochodujete do té jámy. Tam 
se posadíte a děláte takové věci, že za chvíli jste celí pokryti silnou vrstvou bláta. No, pokud tohle 
dáte dohromady s pěti a půl dny s pouhými čtyřmi hodinami spánku, tak pro vás není překvapení, že 



13 
 

ke konci vojáci vidí na moři třeba totemy nebo místo člunů VW Brouk. Vojáci jsou podrobováni 
lékařským prohlídkám. Pokud by někdo chtěl toto zkusit soukromě u nás, tak ho varuji. Bez 
lékařského dohledu jde o život!!! Jak už jsem napsal, na konci jste naprosto vyčerpáni. Po celou dobu 
ale máte možnost odejít. Dělá se to tak, že přijdete k lodnímu zvonu, který je v areálu, a třikrát 
zazvoníte. Jednoduché, že? Nedivte se tedy, že odpad při těchto řízeních je až 80%. K tomu pomáhají 
také instruktoři. Jejich úkolem není jen po vás něco chtít, ale psychicky vás deptat do té míry, abyste 
odešli. Otec dvou dětí a slušný manžel pro vás vypadá spíše jak nějaká vymazaná guma a naprostý 
rapl. Kdybyste věděli kolik mu to dá práce! No, pokud najednou vám někdo poklepe na rameno a 
řekne “OK, frogs you are safe” Tak jste na konci první fáze. Pak také uvidíte něco nečekaného. 
Skupinky nesoucí čluny najednou nejeví známky vyčerpání, ale radostně tančí. Tvrdí chlapi klečí na 
kolenou a pláčí štěstím. Válejí se po pláži a křičí. Velká radost. No, není divu. 

Motto při výběrovém řízení je “The only easy day was yesterday” (Snadný den byl včera!). 

 
Druhá fáze (Potápění) – Po sedm týdnů se věnujete výcviku potápění. Nejedná se o klasické 

“šnorchlování”, ale o potápění s přístroji s otevřeným i uzavřeným okruhem. Zároveň se učí provádět 
různé činnosti pod vodu. To je to hlavní, co odlišuje Tuleně od ostatních jednotek zvláštního nasazení. 
Tuleni jsou opravdu podvodními specialisty.(Ne specialisty podvodníky! To je něco jiného.) 

Třetí fáze (Pozemní boj) – Po deseti týdnech tohoto výcviku máte výbušnin, zbraní, navigace a 

taktiky tak akorát dost. Tato fáze je zakončena čtyřtýdenním praktickým cvičením (také hodně 
realistickým). 

Post BUDS kurzy- Po ukončení Základního výcviku BUDS (předcházející fáze) se školíte ještě ve 

výsadkových operacích a polní/potápěčské medicíně. Tato fáze trvá až 30 týdnů. 

Přidělení k jednotce - Po ukončení těchto kurzů ještě nejste u Tuleňů! Zbývá vám ještě šest 

měsíců u jednotky. Pokud vás mezi sebe přijme, tak teprve dostanete vysněný “Neptunův trojzubec”. 

(Doporučená příprava pro BUDS podle Warning Order) 

http://www.military.cz/special_forces/seal/seal_prirucka.htm
http://www.airsoftshop.cz
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Literatura:  
U nás můžete narazit na knihy od Richarda Marcinka (původem ze Slovenska) Profesionální válečník. 
Autentický je ale pouze první díl. Ostatní jsou vymyšlené. Dále je k dispozici několik knih, které se 
zabývají elitními jednotkami nějak obecně. Získáte v nich více méně stejné informace, jen jsou tam 
jiné obrázky. Jestli máte zájem o publikaci s perfektními fotografiemi, tak se dívejte po U.S. Navy 
SEALs od Samuele M. Katze z nakladatelství Concord. Je to ale v angličtině a narazíte na ni nejspíše 
v dobrých modelářských obchodech. 

Michal Uher 

 

Tyto články jsme použili s laskavým svolením serveru  MILITARY.CZ 

 
 
 

 
 

 

 

 

mailto:m.uher@military.czcz
http://www.military.cz
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Obě foto z akce Falklandy 2 (pořádalo AKD)  
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Nebezpečné povolání:  VÁLEČNÝ REPORTÉR 
Jsou to muži a ženy, co pro své reportáže dávají v sázku 
často i vlastní život.  
 
Být dnes novinářem patří k nejnáročnějším povoláním. 
Ještě nebezpečnějším se pak tohle povolání stává, pokud 
je novinář poslán přímo do první linie nějakého 
válečného konfliktu. Každý rok zaplatí tuto službu pro 
zpravodajství mnoho tzv. válečných reportérů svými 
životy. Jsou to odvážní muži a ženy, často poskytující 
zprávy z dění na místech kam by se obyčejný člověk, 
lhostejno jestli divák televize, či čtenář nějakých novin, 
bál vstoupit. Spolu s ním riskuje svůj život i přítomný 

kameraman. Dnes hrající vskutku nepostradatelnou úlohu v dnešním moderním zpravodajství. Ať už 
poskytují aktuální záběry přímo z bojiště, a nebo tragické přírodní katastrofy. První válečný 
kameraman se objevil už v době první světové války. 
  

                 
 
Mnoho jich padlo i ve druhé světové, neboť ta bohužel patří k nestrašnějším konfliktům nejen 
dvacátého století, ale i v celých dějinách lidstva. Novináři, stejně jako tehdy, i dnes, spolu s válčícími 
vojáky zírají z blízka smrti do očí. Jsou vojáky beze zbraní. Jejich munici tvoří pero a zápisník, kamera, 

diktafon, či fotoaparát.  V dnešní době digitálních technologií a satelitních vysílačů je předávání 
reportáží takřka okamžité. O důležitých událostech se tak dozvědí v krátkém čase lidé po celém světě. 
  
Informace přinášené válečnými zpravodaji mají také velký podíl na tom, jaký si divák udělá celkový 
názor i na daný konflikt. Leží na nich zodpovědnost, protože nevhodným slovem může reportér 
natropit docela pořádné pozdvižení. Ať už v kladném, či záporném slova smyslu. Mnohokrát se už v 
dějinách stalo, že jediná fotografie dokázala zvednout takovou vlnu solidarity a emocí až ve výsledku 
změnila sled událostí (viz. dívka popálená napalmem ve Vietnamském konfliktu). Často je to bohužel i 
poměrně jednostranná propaganda politického názoru. A to i když se reportér snaží držet úroveň 
nezávislosti a objektivity. Ono i dnes je poměrně těžké si zachovat určitou spravedlivou objektivitu. 
Často to bohužel není ani možné. 
 

Z historie válečného zpravodajství 
Dnes se má za to, že základy moderního válečného zpravodajství byly položeny někde v rozmezí let 
1854 až 1856. Tehdy právě probíhal konflikt dnes označovaný jako Krymská válka, tedy mezi Ruskem 
a Velkou Británií, Francií a tehdejší Osmanskou říší (dnešní Turecko). 
 

Zprávy z bojiště měly svou důležitost již dávno. Už za časů starověkého Řecka byli vysíláni první 
poslové, aby donesli nejnovější zprávy z bojiště. Prvním historicky doloženým válečným zpravodajem, 
tehdy ještě poslem, se stal jistý Diomedón, který přinesl zprávu o vítězství u Marathonu. Stalo se tak 
před 2500 lety, už v roce 490 př.n.l. 
  

javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145760',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145736',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145737',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
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První očité zprávy zapisovali armádní písaři a výjevy bitev na plátna malovali i mnozí malíři, kteří se na 
bojišti objevovali už od raného středověku. Jen podotknu, že nemálo takových obrazů vzniklo ještě i 
za druhé světové války. Mnoho z nich pak posloužilo propagandě na obou stranách. 
  

Skutečný začátek válečného zpravodajství přinesl až rozvoj techniky, a to hlavně vynález telegrafu v 
první polovině 19. století. Lví podíl na tom má počátek vydávání novin každý den. Hlad po nových a 
senzačních zprávách sebou tak přinesl i nové povolání novináře-zpravodaje. 
  

Časem psané reportáže začaly doplňovat fotografie. Novináři totiž začali totiž používat přelomový 
vynález, fotografický přístroj. Objevil se film a s ním i filmové kamery. Tak vznikl krátký dokumentární 
film - reportáž. Prvním kameramanem válečného dokumentárního filmu byl Geoffrey Malins. Ten 
natočil bitvu na Somě v roce 1916, dokument dlouhý fantastických osmdesát minut, má dnes velikou 
historickou a dokumentaristickou hodnotu. Pokrokové byly v tu dobu Československé legie, jejichž 
příslušníci nejenom natáčely filmy, fotografovali, ale vydávali i celou řadu periodik. Často ve velmi 
náročných podmínkách.  
  

Váleční reportéři 
Průkopníkem v oboru válečného novináře se stal William Rusell, který psal do novin The Times. Což 
je dnes nejstarší, nepřetržitě vycházející, deník na světě. Byl to právě on, kdo ve svých reportážích 
popisoval události v Krymské válce v letech 1852 -1854. Rusellovi tehdejší články byly velice kritické a 
v podstatě už tehdy měly dopad jak na velení britské armády, tak i na vládu. 
  

                              

 
Z další slavných jmen válečných reportérů tu zmíním pozdějšího politika, britského 
premiéra, Winstona Churchilla. Ten své první novinářské zkušenosti sbíral na karibském ostrově 
Kuba v roce 1895, hned poté, co úspěšně dokončil studia na akademii. Po nějaký čas působil v Burské 
válce v Jižní Africe, jako zpravodaj listu Morning Post. Byl ale koncem roku 1899 Bury zajat. Naštěstí 
se mu podařilo uprchnout z jejich zajetí. No a popularita takto získaná mu pak mu určitě pomohla 
nastartovat politickou kariéru. V roce 1900 vyhrává volby a poté už jako poslanec působí v dolní 
sněmovně britského parlamentu. Časem se z něho stal jeden z nejvýznamnějších politiků dvacátého 
století. 
 
Znovu ale zpět k válečné novinařině. 
Jak se modernizovala zpravodajská technika, tak se postupně modernizovaly i zbraně. Narůstaly 
počty reportérů nasazených v prvních liniích, to však sebou bohužel neslo i vyšší ztráty na jejich 
životech. Za druhé světové války to bylo 67 mrtvých, válka v Koreji stála život 18-ti novinářů. Konflikt 
ve Vietnamu donedávna držel smutné první místo pomyslného žebříčku se 71 zabitými reportéry. 
Toto tragické prvenství bylo překonáno dlouhotrvající válkou v Iráku. Ten se tak dnes stává pro 

javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145750',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145741',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145751',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145748',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145738',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
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válečné reportéry novodobou noční můrou a spolu s Afgánistánem tím vůbec nejnebezpečnějším 
místem na světě. Jen v roce 2007 zemřelo podle údajů mezinárodní organizace Reportéři bez hranic 
na 81 reportérů ve válečných konfliktech. 
  
Spousta novinářů bylo uneseno, zraněno, a nebo s nimi bylo zle zacházeno. Své zkušenosti má i 
zpravodaj České televize Michal Kubal. Ano je to ten, který byl poměrně nedávno se svými dvěma 
kolegy unesen v Iráku. Naštěstí se jim podařilo vyváznout se zdravou kůží. Žádná mezinárodní úmluva 
nikomu z nich nezaručí, že se jim nic nestane. To ani přes všechny ty kurzy co je mají naučit jak se v 
krizových situacích zachovat a neztrácet při nich chladnou hlavu. 
Své o tom ví i reportér České televize Petr Zavadil, kterého izraelští vojáci zadrželi docela nedávno v 
mezinárodních vodách, na palubě lodi vezoucí humanitární pomoc do Gazy. Bohaté zkušenosti z Iráku 
má i reportérka Barbora Šámalová.  
  

                      

 
Jedním z prvních československých válečných zpravodajů ze začátku dvacátého století byl Josef 

Kudela. První světová pro něj začala nechvalně v roce 1915 padl do zajetí. O rok později vstoupil do 
legií, kde v roce 1917 založil první vojenský časopis Československý deník. 
  

Mezi naše první slavné válečné reportéry patřil i Jiří Mucha, syn slavného malíře Alfonse Muchy. 
Před válkou sloužil v Československé armádě. Po nacistické okupaci se mu podařilo uprchnout do 
Francie, poté se přeplavil do Velké Británie. Tam působil jako zpravodaj slavné BBC. Byl to velice 
odvážný člověk a vlastenec. Postupně prošel téměř všechna západní bojiště druhé světové války. Od 
roku 1943 působil v Africe, pak byl převelen na dálný východ a konec války ho zastihl opět na západní 
frontě. 
  

          
  

Reportérky ve válce 

První válečnou reportérkou za druhé světové války byla britská novinářka Rhona Churchillová. Její 
zpravodajské začátky nebyly lehké. Nejdříve narazila na odpor britské armády. Která pro ženy měla 
tehdy jiná uplatnění. Zákaz obešla akreditací u americké armády. Stala se také první Britkou, která 
překročila řeku Rýn v roce 1945. Ovšem ani ona nebyla zdaleka první válečnou zpravodajkou. Ty se 
poprvé objevily už ve španělské občanské válce. 
  

Další zajímavou novinářkou byly i pozdější žena Ernesta Hemingwaye Martha Gellhornová. Té se 
podařil skutečně husarský kousek. Bez potřebné akreditace se dostala k vylodění v Normandii. 
Použila převlek a zúčastnila se ho jako zdravotní sestra. Později byla první novinářkou, která přinesla 
šokující informace z osvobozeného koncentračního tábora Dachau. 
  

  

javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145753',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145755',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
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Jedním ze současných a nejvýznamnějších světových válečných reportérů je Patrick Chauvel. Ten se 
už více než třicetpět let věnuje profesi válečného fotografa. Jeho fotografie jsou známé z mnoha 
válečných konfliktů a vyšly v Times Magazine, Newsweek, Paris Match a Life. Získal mnoho 
mezinárodních cen včetně prestižního ocenění World Press Foto. Jeho neuvěřitelně čtivé reportáže 
jsou plné osobitých postřehů a čtou se doslova se zatajeným dechem. 
 
Válečný reportér Patrick Chauvel se proslavil jako muž, kterému záleží víc na povedené fotce, než 
na vlastním životě. Chauvela už od raného mládí lákalo nebezpečí a tak v odešel z domova 
fotografovat do světa. První jeho zastávkou byl Izrael a tamní konflikt Šestidenní válka. 
  

               

 
Poté několik let se zdálo, že nebezpečnou profesi pověsí na hřebík, když působil jako novinář na volné 
noze v Paříži. Pak přišel Vietnam, neváhal a hned tam odjel. V jeho džunglích spatřil tento mladý 
fotograf mnohokrát smrt zblízka. 
Chauvel fotografoval v mnoha dalších konfliktech, na světových bojištích strávil jako fotograf více než 
30 let. Prošel boji v Angole, Kambodži, Panamě, Libanonu, Iráku, Íránu, Mosambiku, Haiti, 
a nebo např.v neklidném Čečensku. 
  

 
Při svém povolání byl mnohokrát těžce zraněn, dokonce v Panamě si sám musel nacpat střeva zpět 
do břicha. V Libanonu ho odsoudili k trestu smrti a už stál i před nastoupenou popravčí četou. Svoje 

záţitky popsal ve své autobiografické knize Válečný reportér. 

 
Ještě bych tu rád připomněl knihu amerického novináře, Evana Wrighta  Generation Kill jež se v 
USA stala bestselerem. Popisuje autorovu cestu po boku příslušníků námořní pěchoty do iráckého 
Bagdádu v roce 2003. Neobvykle otevřené, pravdivé, syrové a brutální vyprávění se stalo předlohou 
stejnojmeného seriálu amerického kanálu HBO a ten po zásluze sklidil zasloužilý úspěch u diváků. 
  
  

Zdroj: Knížky, televize, různé internetové stránky a pod. 
            www.gamepark.cz 

 
 
 

 

 

javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145831',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145832',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145830',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
javascript:void window.open('http://www.gamepark.cz/picture.asp?id=145740',"ss","toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,copyhistory=no");
http://www.armyshoppraha.cz
http://www.accounttax.cz


20 
 

Svatba prince Williama a Kate Middletonové 

Kate Middletonová a princ William se stali, během studia na skotské univerzitě v St. Andrews, 

nejprve přáteli a poté spolubydlícími. Postupně však jejich vztah přerostl v lásku. 

Spolu jsou - s výjimkou několikaměsíční přestávky v roce 2007 - již od roku 2003. 

16. listopadu 2010 konečně požádal princ William Kate Middletonovou o ruku. 

29.dubna 2011 byl pár oddán ve Westminsterském opatství v Londýně. Jejich svazek uzavřel 

hlavní duchovní anglikánské církve, arcibiskup z Canterbury. Svatbu sledovaly stamiliony lidí u 

televizních obrazovek po celém světě. 

Princ William a jeho choť nově nabyli titulu vévoda a vévodkyně z Cambridge. 
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Akce dopadla vítězstvím hráčů za Argentinskou stranu a všichni vítězové tedy 
získávají cenu - v případě zájmu a potvrzení registrace - slevu 20,- Kč/osoba na akci 
- Útok na Foy 2011 (3. ročník), 24. - 25.9.2011 AS areál Nový Dvůr. 
Akce se zúčastnilo 180 hráčů za Británii a 144 hráčů za Argentinu. 
 
Na známém bojišti jsme si zkusili útok i obranu z jiné strany - zdolat valy se ukázalo 
jako tvrdý oříšek i ve velkém počtu hráčů (tak jako loni pro Argentince bylo nemožné 
překonat louku před tělocvičnou, dokud se Britové nestáhli). 
I moc hráčů na malém prostoru, pokud hrajou Fair Play, mohou vytvořit pěknou hru a 
i přes pár "klasických" problému doufáme, že se akce líbila a každý si určitě odnesl 
nějakou novou zkušenost, prověřil své síly a funkčnost zbraně a hlavně se setkal s 
přáteli. 
Z našeho pohledu se akce vydařila, ať dopadla vítězstvím kohokoliv, protože máme 
přátele na obou stranách bojového pole a letošní softová sezóna byla řádně  
"pokropena" a výtečným gulášem pomazána. 
 
Děkujeme také partnerům akce: 

Armynet, Bohemia Air Soft,  Airsoftpůjčovna a Ing. Marcela Šteflová - 
ACCOUNTTAX. 

 

 

http://www.zamerovac.cz
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Velitel Argentinců má dobrý důvod k úsměvu. Navzdory dějinám jeho muži zvítězili! 

Obě foto z akce Falklandy 2 ( pořádalo AKD) 
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Přeţití v extrémních podmínkách 
 

Tento text vznikl jako výpisky z přednášky Ing. Ladislava Siegera, CSc. 

 Po shlédnutí této přednášky jsem se rozhodl trošku o ní poreferovat, protože  mi přišla velmi 

zajímavá zejména pro hráče airsoftu z celkem prostého důvodu: většinu informací z této přednášky 

jsme schopni upotřebit při delší airsoftové hře.  

 Všichni určitě znáte tu poučku ze základní školy, že člověk potřebuje kyslík, vodu a jídlo. Je to 

sice poučka dobrá, ale bohužel jako většina naučených pravd úplně neodpovídá realitě. Navíc si 

musíme uvědomit, že většina naší techniky může selhat. Za tu dobu, co žijeme, jsme si tak nějak 

zvykli, že když se dostaneme do úzkých, zavoláme si mobilním telefonem pomoc, která přijede. Ve 

městě do patnácti minut, někde v horách do dvou až čtyř hodin. Ale představte si situaci, kdy 

telefonu dojde baterie. Prostě si nezavoláte, ale tu situaci nějak vyřešit musíte. GPS je naprosto 

stejný případ. 

 Tedy technika je úžasná věc, ale jen pokud funguje a rozhodně není do extrémních podmínek. 

Na přednášce jsem slyšel i přirovnání, že cokoliv je složitější jak zavírací nůž, může být zdrojem 

problémů. Jak si tedy poradit i bez ní? Co dělat? 

 Dobré by bylo udělat si přehled o vlivech, které nás mohou nějakým způsobem oochromit, 

znehybnit, případně usmrtit. Protože nikdy nevíte, do jaké situace se dostanete,budu psát obecně, 

ale pokusím se všechny vlivy vysvětlit co nejjednodušeji. 

 

Vlivy, které ovlivňují přežití 

 První je jednoznačně bezpečí. Jinými slovy nemá smysl řešit další body, když vás sní medvěd. 

Zajistit bezpečí, jakýmkoliv způsobem. A samozřejmě do žádného nebezpečí se nepouštět. Nesmíte 

se bát vzdát věc dřív, než bude průšvih, protože vám nikdo nepomůže. 

 Druhou věc, kterou je potřeba mít, je vzduch. Bez vzduchu vydrží lidské tělo zhruba minutu-

dodávám, ale jak kdo. Tohle se možná zdá trošku úsměvné, protože je to každému přeci jasné. Jenže 

v extrémních podmínkách na to můžete velmi lehce zapomenout. Představte si, že si v zimě uděláte 

záhrab a chcete teplo, tak ucpete všechny díry. Na jak dlouho vám vzduch v tom prostoru vydrží si 

netroufám odhadnout, ale do rána rozhodně nevydrží. Lavina je dost podobná situace, když vás 

zavalí, tak vzduch je to první, co musíte zajistit. 

 Třetí je samozřejmě teplo. Celá historie lidstva je vlastně boj za teplotní komfort, za tepelnou 

pohodu. Vzpomeňte si na dějepis, u tehdejšího Leningradu Němci prohráli hlavně proto, že neměli na 

takovou zimu výbavu a když někoho zranili, ten rychle ztratil síly a umrzl. Panuje takový rozšířený 

názor, že zima je horší než horko, není to pravda. Proti zimě, i když je to nepříjemné, se vždy dá 

nějakým způsobem bránit. Můžete se obléct. Když to nestačí, zabivakujete, rozděláte si oheň. Proti 

horku se brání výrazně hůř, když jste v prostředí, které je teplejší než tělo, to jest více než 37°C, tak 

jediná možnost jak si zajistit tepelnou pohodu, je potit se. Pot se bude z těla vypařovat a tak odnášet 
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teplo. Funguje to dobře, ale za tu cenu, že si z těla odvádíte vodu a minerální látky a jednou prostě 

nastane situace, kdy to váš organismus už nevydrží a beznadějně se přehřejete. 

 Za čtvrté spánek. I když se to nezdá, bez spánku vydržíme podstatně kratší dobu, než bez 

vody. Spánek je pro náš organismus způsob, jak doplnit síly a když mu tu příležitost nedáme, tak je 

zle. Byly prováděny experimenty na krysách, kdy se krysy udržovaly vzhůru pomocí drog a za nějakých 

15 dní začaly první krysy umírat na totální vyčerpání organismu a nutno dodat, že člověk je na tom 

dosti podobně. Poměrně nebezpečná je navíc kombinace únavy a chladu. Jsou známy případy, kdy se 

turisti našli mrtví v horách a samozřejmě se zjišťuje proč zemřeli. Zranění nebyli, to obvykle prokáže 

pitva. Jídlo také měli, to se pozná podle obsahu batohů. Našli je mrtvé. Není to žádná záhada, turisti 

vyrazili nalehko a přepadla je nepřízeň počasí. Místo toho, aby si vyrobili úkryt a přečkali to, tak se 

pokoušeli dostat do chaty. Vyčerpali se a rozhodli si na chvíli odpočinout, jenže jak odpočívali, usnuli 

a protože neměli úkryt, ztratili teplo a umrzli. V okamžiku, kdy na vás jde únava, máte patnáct, 

maximálně dvacet minut na to, abyste se postarali o úkryt, o tepelný komfort. Těžké vyčerpání, při 

kterém k tomu dojde, poznáte podle poruch termoregulace, chvíli vám bude teplo, chvíli zima, návaly 

horka do hlavy a bude se vám chtít spát, to je poslední varování, pak se už musíte starat o úkryt. 

 Pět, další je voda. Bez vody vydržíme kolem dvanácti dnů, ale pak je to téměř jistá smrt. 

Lidský organismus, když hrozí dehydratace, se s vodou snaží hospodařit tak, jak nejlíp umí a zadržuje 

jí v těle, co to jde a je jasné, že čím méně pijete, o to méně toho vymočíte a to je problém. V 

ledvinách tak narůstá koncentrace toho odpadu a můžete si je tak velmi lehce zničit. Z medicínského 

hlediska rozlišujeme dehydrataci na krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobou všichni důvěrně 

znáte, při spostu se potíte a ztrácíte vodu a minerální látky. Při hokejovém utkání je naprosto běžné, 

že hráč vypotí až dva litry vody a proto musí tu vodu nějak doplňovat, nejlépe s minerálními látkami. 

 Dlouhodobé jsou řádově dny a to je ten horší případ. Teď situace s dlouhodobým 

nedostatkem vody: když si zničíte ledviny, musíte pravidelně chodit na dialýzu, kde vám lékaři 

odeberou z krve tolik vody, kolik jste za poslední dva, tři dny vypili. Když na tu dialýzu jednou 

nepůjdete, začnou vás shánět, protože jste v ohrožení života. Týden bez vody je jako kdybyste na 

dialýzu dvakrát, možná třikrát nešli. 

 Další je jídlo. Na to, že je člověk na dehydrataci přizpůsobený velmi špatně, tak na hladovění 

jsme přizpůsobeni velmi dobře. Z lékařského hlediska rozdělujeme hladovění do tří skupin: 

krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobé se bere do dvou týdnů. Pokud nemáte nějaký 

zdravotní postih, jako je třeba nemoc srdce, astma nebo cukrovka, tak všechno, co se s organismem 

během té doby stalo, je vratné, tedy bez následků. Střednědobé hladovění je problematické. Protože 

nejíte žádnou stravu, dochází k úplnému vyčištění střev. Ve střevech je plno bakterií které nám 

pomáhají trávit potravu a je to tedy silně infekční prostředí. A jestliže střeva nepracují, tělo může být 

napadené zevnitř. Dlouhodobé hladovění je od měsíce déle a i kdybychom měli tukové zásoby, se 

kterými bychom mohli dál existovat, nemůžeme protože potřebujeme i minerální látky. Například 

vápník, když ho tělo nemá, tak si ho vezme z kostí. Z historie polárních výprav i z plaveb po moři víme, 

že lidé umírali po 68-70 dnech hladovění. 

 A když tyhle všechny činitele zohledníme a sami nemáme žádný problém, pak je ta nepsaná  a 

přirozená povinnost pomoct druhému, tedy mezilidské vztahy. Když se tak budeme chovat všichni, 

máme jistotu že ty extrémní situace máme šanci zvládnout. 
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INZERCE 

 Příště se podíváme na další část přednášky, a to bude problematika spacích pytlů z hlediska 

fyziky šíření tepla. 

Přednáška je dostupná online, a můžete si ji stáhnout na http://www.avc-cvut.cz/avc.php?id=3077 

Jan  Zmaťas' Zmatlík    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MFH  
RANGER-WESTE 
Modular System 
 

5x sumka 2/zásobník colt 
1x sumka 1/MP5 
1x mapník 
1x utility pouch 
camelbag 2l 
2x vnitřní kapsa 
 
materiál: 100% nylon 
Praktická modulární vesta umožňující Vám nastavit  
si vše podle svého, nebo si přidat další věci. 
 
skladem 2 kusy! 
obě vesty použité, v perfektním stavu, jako nové! 
cena: 1400,- (při rychlém jednání možná sleva) 

kontakt:  watr@atlas.cz 

              carlos.akd@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avc-cvut.cz/avc.php?id=3077
mailto:watr@atlas.cz
mailto:carlos.akd@seznam.cz
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http://airsoftshop.cz/
http://www.armynet.cz

