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 Britský ministr obrany navštívil SOG

Ministr obrany Velké Británie Des Brown navštívil v úterý 7. srpna 2007 britské jednotky v provincii Hel-
mand v jižním Afghánistánu. Při této příležitosti se setkal s příslušníky české jednotky SOG, kteří plní v tomto 
prostoru bojové úkoly společně s 12. mechanizovanou brigádou ozbrojených sil Velké Británie. Seznámil 
se zde s našimi elitními vojenskými policisty a ocenil jejich dosavadní práci. Jméno SOG v této oblasti totiž 
nabývá na důležitosti. Britové si chválí nejen profesionalitu a odvahu příslušníků této jednotky, ale obdivují 
také jejich speciálně upravenou techniku. Ministr využil možnosti seznámit se s technikou a zbraněmi, které 
český SOG v Afghánistánu používá. 

Zájem vzbudily hlavně terénní čtyřkolky, které se v pouštních podmínkách ukázaly jako nepostradatel-
ná součást výzbroje – pro jejich rychlost a snadnou průchodnost terénem.  Díky jejich vynikající mobilitě 
jsou využívány především pro rychlé přesuny. Čtyřkolky jsou navíc podle vlastního návrhu SOG vyzbrojeny 
granátomety a disponují tak velkou palebnou silou. Velitel 1. Worcesters and Sherwood Foresters Regiment, 
který je odpovědný za vedení operací v centrální části provincie Helmand, tyto čtyřkolky ministrovi představil 
a projevil zájem, aby i britská armáda byla těmito stroji vybavena.

Ministr pohovořil s příslušníky kontingentu o jejich začlenění v britských operacích a poděkoval za jejich 
spolupráci, odhodlání, bojovou morálku a vysokou profesionalitu.

Text a foto: příslušníci SOG

 Přeškolení na dvoumístné L-159T1

První armádní piloti byli na továrním letišti společnosti Aero Vodochody přeškoleni na novou 
dvoumístnou verzi letounu L-159T1. Jako první s letounem vzlétl 7. srpna 2007 Zdeněk Ouda 
z odboru státního ověřování jakosti letecké techniky Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci 
a státní ověřování jakosti. Krátce poté byl přeškolen i druhý zkušební pilot a čtyři letci z 21. základny 
taktického letectva v Čáslavi, kteří budou posléze jako instruktoři cvičit i ostatní příslušníky základny. 
Tři desítky příslušníků pozemního personálu byly přeškoleny již v průběhu července letošního roku. 
Dalším krokem v procesu zavádění nového letounu do výzbroje budou vojskové zkoušky, při nichž 
se ověří zejména dokumentace, postupy údržby a vlastnosti stroje. Celkem čtyři nové letouny by mělo 
Aero Vodochody armádě dodat do konce letošního roku.

Cvičná dvoumístná verze L-159T1 vznikla přestavbou jednomístných L-159A ALCA, z nichž převzala 
velkou část dílů a konstrukčních celků, jako například křídlo nebo zadní část trupu. Nově byla 
vyrobena přední část trupu, do níž byla osazena sedačka pro druhého pilota. Podle prvních zkušeností 
armádních letců je znát, že je nový letoun oproti původní verzi lehčí, a tudíž má ještě o něco lepší 
letové vlastnosti. Měl by tak splňovat veškeré požadavky kladené na stroj určený k výcviku.

Text a foto: Tomáš SOUŠEK

 Společné cvičení českých a amerických odběrových týmů 

Ve dnech 7. – 8. srpna se uskutečnilo společné cvičení odběrových týmů středisek speciálního určení 
311. a 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany a odběrového týmu (Emergency Manage-
ment Assessment Team – EMAT) 18. ženijní brigády 7. armády USA v Evropě, který přicestoval z Heidel-
bergu. 

Námětem cvičení byl teroristický útok s použitím nervově paralytických látek. Úkolem jednotek bylo 
najít zdroj obsahující tyto látky, provést jejich identifi kaci a zajistit je proti dalšímu úniku a zneužití. 
Cvičení probíhalo v prostoru letiště v Liberci. Součástí cvičení byla rovněž vzájemná výměna zkušeností, 
znalostí a dovedností souvisejících s činností odběrových týmů, s používanými postupy, materiálem 
a technikou.

„Velmi si vážíme vašeho profesionálního přístupu a schopností a také pohostinnosti, kterou jsme 
mohli zažít během našeho společného cvičení,“ zhodnotil celou akci velitel EMAT týmu podplukovník 
Jeffrey M. Stolz.

Text a foto: npor. Bc. Karolina ZEMANOVÁ

Pardubice 25. zá í 2007

Po úsp!šném lo"ském nultém ro#níku a zna#ném zájmu
se 1. ro#ník tohoto závodu uskute#ní v úterý 25. zá í 2007

u 141. zásobovacího praporu v Pardubicích

PRO$ TO NEZKUSIT
   nenechte si ujít ojedin!lou akci v A$R
   poprvé v historii A$R
   vyzkoušejte opojné pocity vít!zství nad sebou samým
   zveme všechny p íznivce rekrea#ního b!hání z  ad voják% ozbrojených sil $R
   diplom pro každého s výsledným #asem
   ob#erstvovací stanice v pr%b!hu závodu
   žádný #asový limit
   žádné startovné

JAK JEDNODUCHÉ SE P&IHLÁSIT:
Pošlete svoji p ihlášku do 18. zá í 2007 na fax 973 242 705

PR'B(H ZÁVODU:
Zahájení prezentace v 7.30 hod. v místním klubu útvaru
Start v 9.00 hod.
Závod se uskute#ní bez kategorií
Ubytování lze rezervovat ve vojenských ubytovnách:
Dukla – tel. (973) 245 958
Lázn! Bohdane# – tel. (973) 244 580

STÁVAJÍCÍ REKORD ZÁVODU:
Rotný Zbyn!k Fantal, 141. zásobovací prapor Pardubice – 1:40:12

Akci po ádá a organizuje vedoucí prapor#ík velitelské roty prapor#ík Tomáš Sova
ve spolupráci s PIM – Prague International Marathon

KONTAKT:
Tomáš Sova, telefon: (973) 242 467, (973) 242 256, mobil: 739 903 682, fax: (973) 242 705, 
e-mail: sovator@email.cz


