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ZÁKE NÁ TAKTIKA
První kontingent tvo ený p evážn! p í-

slušníky SOG p ilet!l na jih Afghánistánu 
v dubnu 2007. Již šestý den po dosaže-
ní po"áte"ních opera"ních schopností 
byl nasazen do operace. Spojenci v!-
d!li p esn!, co naši vojáci dokážou, jaké 
je jejich vybavení a výzbroj. Spole"n! 
s námi se do této operace zapojila brit-
ská p!chota a americké speciální síly. 
Jednalo se o útoky na objekty, ve kte-
rých se zdržovali p íslušníci Talibanu, 
a jejich "ist!ní. Práv! v tomto okamži-
ku se rozhodovalo o tom, kdo ovládne 
prostor. 

Z hlediska taktiky se "eští vojáci p i-
zp#sobovali partizánské válce Talibanu. 

První poznatky pro tuto taktiku jsme zís-
kali od Brit# a Ameri"an#. „Po ádn! se ji 
"lov!k nau"í ale až v pr#b!hu samotné 
bojové "innosti. Tisíckrát m#žete procvi-
"ovat, jak zaujmout palebné postavení, 
jak vniknout do budovy, v reálu je to 
pak p ece jen pon!kud jiné,“ vysv!tluje 
velitel kontingentu major Petr Kr"má . 
„Až na míst! zjistíte, jak protivník pro-
st ednictvím improvizovaných výbušnin 
zajiš$uje vstupy do dom#, jak klade lé"-
ky a ze zálohy p epadá konvoje.“

Každá operace si vyžaduje d#kladnou 
p ípravu. Vojáci musejí mít k dispozici 
zpravodajskou podporu, perfektní ma-
pové podklady, celá akce musí být doko-
nale zplánovaná na deset dní dop edu. 

Je pot eba 
nastudovat 
objekty, ve kte-
rých se bude za-
sahovat, a p ístupy 
k nim. Také palebné prost edky protivní-
ka a jeho možnosti je nutné vyhodnotit. 
„Taktika boje Talibanu se nedá dop edu 
nau"it, to musí každý zvládnout p ímo 
na míst!. Sami na sob! si ov! íte, jak 
budete reagovat, až se ocitnete pod pal-
bou,“  íká Petr Kr"má . Voják si musí vy-
zkoušet v praxi, jak se pohybovat, na co 
si dát pozor, kde jsou nástražné systémy, 
jak post elovat, kde se ve vyschlých ko-
rytech  ek m#že ne"ekan! objevit voda, 
jak používat letectvo, d!lost electvo atd. 

Bojová "innost se vede obvykle t i týdny, 
potom se skupina stáhne na základnu 
a následuje udržovací fáze. Když se po-
hne protivník, okamžit! na to reagují 
jednotky ISAF. Platí to i obrácen!. 

UTOPENÁ TATROVKA
Intenzitu bojových operací na jihu 

Afghánistánu ovliv%uje  ada faktor#, jed-
ním z nich je i sklize% makových hlavic 
pro výrobu opia. V tomto období jsou ak-
tivity Talibanu výrazn! omezeny. Ihned 
po sklizni intenzita boj# nep etržit! stou-
pá až do pozdního podzimu. Na zimu 

tzv. zelená zóna, ve které se nacházejí 
zavlažovací kanály a úrodná pole. Zde 
je nejen soust ed!na v!tšina osad, ale 
p!stuje se tady také mák a vyrábí opium. 
Protože Taliban nemá vlastní logistické 
zázemí, je závislý výhradn! na podpo-
 e místních obyvatel. A tak se nej"ast!ji 
zdržuje práv! v zelené zón!. Voják#m 
komplikuje život náhlá zm!na reliéfu kra-
jiny. Pouš$ v této oblasti p echází prudce 
v šestikilometrové pásmo t!žce prostup-
né džungle. „Najednou se m#žete ocit-
nout po krk ve vod!, všude kolem vás 
jsou bažiny. Utopíte auto i se zásobami. 
Jsou zde samoz ejm! komá i a s nimi 
hrozí nebezpe"í malárie,“ popisuje t!žké 
podmínky velitel kontingentu. 

P!íliš horká mise

Zkušenosti získané p!i bojových nasazeních p!íslušník" SOG na jihu 
Afghánistánu jsou k nezaplacení

Text: Vladimír MAREK
Foto: archiv Útvaru speciálních operací

P ed n!kolika týdny jsme p inesli "lánek o p#sobení 
Útvaru speciálních operací (SOG) Vojenské policie 
v jihoafghánské provincii Helmand. Bojové zkušenosti, 
které zde tato elitní jednotka získala, byly natolik zajímavé, 
že se k nim ješt! jednou vracíme.
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se Taliban stahuje do Pákistánu, z#stá-
vá jen "ást bojovník#, jejichž úkolem 
je chránit teritorium a p esunové trasy. 
Na bojové operace má vliv i to, kolik má 
 eka Helmand vody (protíná prakticky 
celou provincii). V této oblasti není ani 
v zim! moc sn!hu, o to více je tam ale 
deš$ových srážek. P#da je jílovitá, takže 
voda nemá kam odtékat. „Za"átkem zimy 
se  eka Helmand rozvodnila. V místech, 
kde jsme ješt! operovali, byly najednou 
dva metry vody. Hlavní koryto má ší ku 
"ty i kilometry. P ekro"it ho, je prakticky 
nemožné. I to limituje malou intenzitu 
bojových akcí od listopadu do února,“ 
upozor%uje major Kr"má . 

&eka Helmand je pro bojové ope-
race ur"ující i v období, kdy není roz-
vodn!ná. Na obou b ezích  eky je totiž 
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Jednou v tomto pásmu zapadli naši 
vojáci s tatrovkou. Cht!li ji vytáhnout po-
mocí vrtulníku, ale nešlo to. Pancé ovaný 
nákla'ák váží sám o sob! patnáct tun, 
navíc na n!m byl materiál. Museli tedy 
celou noc kopat a postupn! vozidlo vy-
tahovali druhým autem. Pomáhali jim 
i Britové. N!co podobného by se již ne-
m!lo opakovat. K nákla'ák#m totiž do-
stanou nafukovací vyproš$ovací vaky. 

P íslušníci SOG požádali po návratu 
do (eské republiky o nákup obrn!ných 
vozidel IVECO. Ta by m!la být vybave-
na i lafetovanými zbran!mi. Musejí to 
být zbran! t!žkého kalibru a dlouhého 
dost elu. Pokud je na jihu Afghánistánu 
otev ená pouš$ a bez problému vidíte 

na n!jakých osm set metr#, nutn! po-
t ebujete zbran! ráže 12,7 mm a výše. 
Svoji roli sehrává i granátomet. 
P íslušníci SOG úsp!šn! používali 
na jihu Afghánistánu granátomet sov!t-
ské provenience AGS-17. Spokojeni byli 
také s kulometem DŠK ráže 12,7 mm, 
který je stále ješt! ve skladech naší ar-
mády. Ostatn! ten se již d íve osv!d"il 
v Afghánistánu 601. skupin! speciálních 
sil z Prost!jova. „Kulomet je stabilizo-
vaný v rovin!, ve které pot ebujeme. Je 
vybavený kolimátorem, unese ho osobní 
automobil a navíc disponuje velkou pa-
lebnou silou, tak pro" ho nevyužít jako 

prost edek palebné podpory?“ argumen-
tuje major.

S LEH#Í OCHRANOU
Je pot eba si také uv!domit, v jakých 

klimatických podmínkách naši vojáci 
na jihu Afghánistánu operují. Teploty 
v lét! dosahují na slunci p!tasedm-
desáti stup%#, ve stínu pak p!tapade-
sáti. P íslušníci kontingentu se musejí 
v tomto úmorném vedru pohybovat 
v ochranných balistických prost edcích, 
mají brýle, rukavice. I p i t!ch nejmén! 
náro"ných akcích nesou na zádech mu-
nici a vodu (voják v t!chto podmínkách 
vypije deset litr# denn!). Za této situace 
sehrává každý kilogram zát!že význam-
nou roli. 

Nikoho tedy nep ekvapí, že velení 
kontingentu hledá  ešení i v p ípad! ne-
sené výstroje. „Do budoucna se budeme 
snažit získat jiné balistické vybavení. 
Plná balistická ochrana, kterou jsme 
m!li v Afghánistánu, vážila osmnáct ki-
logram#. Vývoj v této oblasti jde ale tak 
rychle kup edu, že ochrana se stejnými 
vlastnostmi je v sou"asné dob! na n!ja-
kých dvanácti kilogramech,“ upozor%uje 
major Kr"má . „Jde nám o to, co nejvíce 
uleh"it voják#m, zvýšit jejich pohyblivost. 
A to samoz ejm! aniž bychom snížili je-
jich ochranu.“

Vojáci byli ubytováni ve stanech. 
(lov!k najednou zjistil, že toho k živo-
tu a bojovému nasazení p íliš mnoho 
nepot ebuje. P es léto ale byly problé-
my s vysokými teplotami. Klimatizace 
za"ala fungovat n!kdy kolem p#lnoci 

a b!žela do "ty  hodin do rána. P esto 
bylo ve stanech úmorné vedro. Lépe 
se dýchalo venku.

Na p edsunutých základnách využí-
vali vojáci výbornou britskou kuchyni. 
K dispozici byly ryby, dr#bež, hov!-
zí i vep ové maso a spousta zeleniny. 
Britský velitel v tomto p ípad! nezajiš$o-
val stravu tradi"n! za pomoci pákistán-
ského a indického personálu, ale najal 
na ro"ní kontrakt zkušené hotelové ku-
cha e. P i bojových akcích byli ale od-
kázáni výhradn! na britské "i americké 
bojové dávky. Nasazení v t!chto p ípa-
dech bylo tak intenzivní, že kluci ztratili 
b!hem n!kolika týdn# deset patnáct ki-
logram# na váze. 

Dodávky munice NATO, p esn! podle 
dohody uzav ené ješt! p ed odjezdem 
do Afghánistánu, zajiš$ovali Britové. Naši 
vojáci si s sebou tedy p ivezli pouze mu-
nici bývalého východní bloku. „N!které 
kontakty s nep ítelem trvaly t icet minut, 
jiné až deset hodin. Podle toho se po-
hybovala i spot eba st eliva. Stávalo 
se nám, že p i akci voják vyst elil deset 
náboj#, ale i dva "i t i tisíce. Zásobování 
britskou stranou bylo vždy perfektní. 
Nikdy jsme netrp!li nedostatkem muni-
ce. Také naše zbran! takovouto intenzi-
tu st elby vydržely,“  íká Petr Kr"má . 

Drobné problémy se vyskytly s ma-
zacím olejem. Olej WD je dobrý pro ev-
ropské podmínky, v Afghánistánu se ale 
p íliš rychle odpa oval. P edsunuté zá-
kladny jsou malé, mezi vojáky zde vzni-
ká skute"né bojové p átelství. Je p itom 

   N$které kontakty s nep!ítelem 
trvaly t!icet minut, jiné deset 
hodin.

   B$hem léta dosahovaly teploty 
na slunci na jihu Afghánistánu 
až p$tasedmdesáti stup%".

   N$kte!í vojáci ztratili na váze 
p!i t!ítýdenním nasazení 
až patnáct kilogram".

   Medici SOG prošli p!ed misí 
ro&ní stáží u pražské záchranky.

p p

úpln! jedno, zda se jedná o Ameri"any, 
Brity "i (echy. A tak kluci dostali od spo-
jenc# dva galony oleje, který pln! ob-
stál i v t!chto náro"ných klimatických 
podmínkách. 

Významné pro další nasazení Armády 
(eské republiky v t!chto oblastech byly 
i zkušenosti s využíváním spojovací 
a po"íta"ové techniky. Ta v t!chto ex-
trémních teplotách pracuje samoz ejm! 
pon!kud jinak než v evropských podmín-
kách. S t!mito problémy se ale potýkají 
jednotky všech zemí, které zde operují. 

U#ILI SE U PRAŽSKÉ 
ZÁCHRANKY

(eští vojáci po celou dobu nasazení 
na jihu Afghánistánu úzce spolupraco-
vali s britskou 12. brigádou. Byla to per-
fektní sou"innost. Major Kr"má  uvážliv! 
hledá slova a pak na adresu Brit#  íká: 
„Není to nejsiln!jší armáda na sv!t!, ale 
myslím si, že je nejlepší.“

Také "eský t iceti"lenný kontingent 
prokázal mimo ádné a velice všestranné 
schopnosti. Jeho velitel dostal nap íklad 
d!kovné dopisy od britských voják#, kte í 
b!hem jedné z operací sice p išli o nohy, 
ale díky zkušenostem a erudici medik# 
SOG se poda ilo zachránit jejich životy. 
„Naši kluci na nich d!lali dv! hodiny, než 
se jim poda ilo stabilizovat životní funk-
ce natolik, aby mohli být odsunuti pry",“ 
vzpomíná major Kr"má . „Rozhodující 
byly jejich odborné schopnosti. Nejenže 
mají odborné zdravotnické vzd!lání jak 

v (eské republice, tak i mimo ni, ale 
p ed výjezdem do mise strávili rok na zá-
chrance hlavního m!sta Prahy. A prá-
v! tyto praktické zkušenosti se ukázaly 
v Helmandu k nezaplacení.“ K schop-
nostem medik# SOG pat í nap íklad sta-
bilizace zran!ného, "áste"n! dokážou 
i operovat, šít, jsou schopni provést od-
b!ry krve, zavést kanily atd. Každý z na-
šich voják# má u sebe b!hem bojových 
akcí morÞ um, obvaz, škrtidlo. V týmu je 
léka ský batoh, jehož obsah si po "et-
ných konzultacích s odborníky sestavili 
p íslušníci Útvaru speciálních operací. 

Sou"ástí kontingentu byly i t i týmy 
odst elova"#. Ú"astnily se nejen všech 
našich operací, ale na vyžádání Brit# 
se podílely i na speciÞ ckých úkolech 
v zelené zón!. Spoustu práce odved-
li také dva psovodi. „Spolupracujeme 
s nimi již delší dobu. Psi jsou tak zvyklí 
nejen na své pány, ale i na p íslušníky 
SOG. A práv! tohle se nám nap íklad 
p i "ist!ní budov vyplatilo. Psi perfekt-
n! pracovali, nenechali se ni"ím vyvést 
z míry,“ uzavírá velitel kontingentu. 

V dubnu 2008 bude nasazen v pro-
vincii Helmand 3. a zárove% také po-
slední kontingent tvo ený p íslušníky 
SOG. Pak dojde k vyhodnocení celé 
mise a samoz ejm! také k realizaci no-
vých poznatk#. Vojáci si budou muset 
odpo"inout. V!tšina z nich má doma 
manželky a d!ti. Teprve pak za"ne Útvar 
speciálních operací uvažovat o dalším 
nasazení. 
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prost edek palebné podpory?“ argumen-
tuje major


