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REPORTÁŽREPORTÁŽ

P edpokládaný návrat na základnu 
je až kolem !tvrté odpoledne. Ob"d 
tedy bude muset nahradit bojová dávka 
potravin. Pozd"ji už nebude na jídlo !as, 
a tak se n"kte í vojáci p edzásobují rad"ji 
dop edu. Jeden z nich nám nabízí sušené 
hov"zí. Je prý to výborná v"c, váží jen 
pár gram# a hodn" zasytí. Ukazuje 
také, jak ho máme jíst. Nejlepší je trhat 
ho zuby po vláknech a nechat ho chvíli 
v puse, dokud sliny nezv"tší jeho objem.

ST ELNICE
HARRYHO POTTERA

Vzadu za sebou slyšíme, že zdejší 
st elnice je skute!n" dobrá. Je na ní 

údajn" skála jak z Harryho Pottera, tém"  
tisíc metr# vysoká. Uplyne jen pár minut 
a m#žeme se na vlastní o!i p esv"d!it, 
že v tomto p ípad" ani v nejmenším ne-
fabulovali. Skalní dominanta je vid"t již 
z velké dálky. Objíždíme ješt" základnu 
Altimur a jsme na míst". V opevn"ném 
objektu nad námi sídlí rumunští speciá-
lové a Afghánská národní armáda. Jsou 
zde i Ameri!ané. St elnice je zamlu-
vena p edem. Zbývá již jen podepsat 
u Ameri!an# dokument, že jsme sezná-
meni s bezpe!nostními pravidly a stan-
dardními opera!ními postupy zdejšího 
za ízení. Dostáváme frekvence, na kte-
rých musíme být neustále v kontaktu, 
a m#že se jít na v"c.

„Budeme st ílet 
tém"  ze všech zbraní, 
kterými je kontin-
gent vybaven. Tedy 
z pistolí Glock 17, 
samopal# Sa-58, ku-
lomet# Minimi, MG3 
a M2HB ráže 12,7 mm, 
odst elova!ek Sako 
a Falcon, granátomet# 
AGS-17 a pancé ovek 
Carl Gustav. $eský 
zástupce v misi 

EUPOL (policejní mise EU), který je tady 
s námi, má s sebou dokonce n"mecký 
samopal G 36. Pokud to vyjde !asov", bu-
deme st ílet z kulomet# DŠK a PKM, jež 
jsou lafetovány na vozidlech Humvee,“ 
vysv"tluje vedoucí st eleb prapor!ík 
Zden"k I. a pokra!uje: „Udržovat si na-
drilované návyky a st elecké schopnosti 
je v misi možná d#ležit"jší než kdekoliv 
jinde. Proto také st ílíme dvakrát týdn". 
Jednou jsme zde, na p"chotní st elnici 

Na základně Altimur má být 
realizován jeden z našich nových 
projektů – zdravotní prohlídka 
místních žen. Na Afghánistán něco 
nevídaného. Přísná muslimská 
pravidla týkající se kontaktu 
afghánských žen s cizími osobami 
stojí za celou řadou zanedbaných 
zdravotních problémů. Český PRT 
se společně s dalšími spojeneckými 
jednotkami rozhodl s touto situací 
něco dělat. Sestavil mnohonárodní 
ženský zdravotnický personál, který 
bude zajišťovat nejen preventivní 
prohlídky, ale i následnou  péči.

Jako p i h e
NA PO ÍTA I

Text a foto: Vladimír MAREK

Ochranné valy základny Shank zůstaly vzadu za námi. 
Po silnici Utah míříme směrem na jih. Nestandardně 
dlouhá kolona obrněných vozidel Humvee, Dingo a Iveco 
naznačuje, že tentokrát 
se nejedná o patrolu 
či doprovod civilistů. Vojáky 
5. kontingentu provinčního 
rekonstrukčního týmu 
(PRT) v Lógaru čekají střelby 
z pěchotních zbraní.

na Altimuru, kde m#žeme st ílet na velké 
vzdálenosti. Takový výcvik bychom si 
u nás doma asi jen t"žko mohli vyzkou-
šet. Krom" toho využíváme ješt" st elnici 
p ímo na základn", která vznikla úpravou 
z p#vodního heliportu. Tam je možné ale 
trénovat jen na krátké vzdálenosti.“

Nejvíce ze všeho nás zajímá výzbroj 
lehkých obrn"ných vozidel Iveco LMV 
pr#zkumného od adu. %idi!i si p ed 
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chvílí nemohli vynachválit jízdní 
vlastnosti tohoto automobilu, který je 
vybaven automatickou p evodovkou. 
I p es veškeré pancé ování a silnou 
ochranu je prý velice pohyblivý. Na sil-
nici ud"lá i sto deset kilometr# v hodin". 
Modulárn"  ešenou balistickou ochranu 
lze snadno zvýšit soupravami p ídav-
ného pancé ování. Naho e na st eše, 
na kterou se lze dostat kruhovým 
pr#lezem ve strop", je z kabiny ovládaná 
zbra&ová stanice Protector M151 A2 do-
daná norskou zbrojovkou Kongsberg. Je 
osazena t"žkým kulometem M2HB-QCB 
vyráb"ným belgickou Þ rmou FN Herstal. 
Krom" n"ho m#že být na zbra&ové 
stanici namontován !ty icetimilimetro-
vý granátomet, p ípadn"  ízené st ely 
Javelin, Mistral !i CRV7/Hydra. Jsou 
zde i zadýmovací granátomety. Ty ale 
v našem p ípad" nejsou aktivovány.

ST ELBA
Z VOZIDLA IVECO

„Samoz ejm" že se trefíte, neznám nic 
snadn"jšího než ovládání této zbran",“ 
usmívá se st elec rotný Jan T. a uvol&uje 
mi zadní seda!ku. „Je to stejn" jedno-
duché jako st elba p i h e na po!íta!i.“ 
P esv"d!uji se, jak snadno je možné 
za pomoci motoru otá!et kulometem 
do všech stran. Cíl v podob" velkých ka-
men# mám na vzdálenost delší než jeden 
kilometr. Levou ruku pokládám na panel 
obrazovky a pravou na pákový ovlada!, 
se kterým zam" uji hlave& kulometu. 
Na n"m je i spouš'. Zbra& má dvojité 
jišt"ní a ješt" bezpe!nostní kryt. Sou!ástí 
zbra&ové stanice je kamera, termokamera 
a laserový zam" ova!. Cíl si lze na ob-
razovce oddálit, anebo naopak p iblížit. 

Když se práv" nevede palba, je možné 
použít kameru jako pr#zkumný pro-
st edek. Její dosah je podle momentální 
viditelnosti n"kolik kilometr#. Pr#zkum 
stejn" jako st elbu je možné tedy vést 
i v noci. Pokud je to pro rozlišení jed-
notlivých detail# výhodn"jší, obrazovka 
se p epne na negativní zobrazení.

Zpo!átku d"lám hlavní p íliš trhavé po-
hyby, nemám dostate!n" nacvi!ené zachá-
zení s joystickem. St elec vedle mi radí, 
že je to stejné jako dojit krávu. Bohužel ani 
s tím nemám zkušenost. Vybírám si jeden 
ze sedmi zam" ovacích k íž#. Americký. 
Je rozd"lený na malé dílky, takže se snad-
n"ji d"lá p ípadná korekce. Kone!n" mám 
cíl p esn" v zam" ova!i. Ma!kám spouš'. 
Vozidlo sebou jen lehce n"kolikrát zacuká. 

Se sluchátky na uších bych ani nev"d"l, 
že st ílím. Na obrazovce je p esn" vid"t 
dopad projektil# jeden dílek napravo 
od kamen#. B"hem n"kolika sekund pro-
vádím opravu a z pásu s dv" st" osmde-
sáti náboji odpaluji další krátkou dávku. 
Zv"tralé balvany se tentokrát rozlétnou 
na n"kolik kus#.

Když si p ed n"kolika lety tato vozidla 
vyžádal n"kdejší Útvar speciálních ope-
rací Vojenské policie SOG, argumentoval 
tím, že je mimo jiné pot ebuje na roz-
bíjení kamen#, za kterými se skrývali 
úto!níci. Na vlastní o!i se p esv"d!uji, 
že to funguje.

St elba za jízdy je složit"jší. Ani to ale 
není p íliš velký problém, stanice je totiž 
vybavena stabilizátorem. Pokud se na-
opak pálí na pohybující se cíl, kamera 
se zam" í na n"j, po!íta! vyhodnotí jeho 
rychlost a automaticky hlave& kulometu 
p edsadí. Jestliže jsme ješt" nedávno 
tvrdili, že starší kulomety DŠK, které má 
ve výzbroji naše armáda, vlastn" nejsou 
až zas tak špatné, tak po tomto zážitku 
vidím celou záležitost v jiném sv"tle. 
Už rozumím st elc#m z pr#zkumného 
od adu, kte í  íkají, že práv" tohle je 
zbra& jednadvacátého století.

AŽ P EJDE 
KARAVANA

Nap í! st elnicí mí í velbloudí karava-
na. Okamžit" p ichází rozkaz k zastavení 
palby. Nezbývá nic jiného než !ekat, 
až p ejde. Za!alo totiž jaro, a tak nomá-
di vyrazili na cesty. N"jaká st elba jim 

v#bec nevadí, ta pat í v Afghánistánu 
k životu jako vzduch !i voda. Ob!as 
se prý dokonce stává, že se n"kdo ze zv"-
davosti vyno í v nedalekém vádí.

Kolona vozidel Humvee se otá!í a vrací 
na základnu. V tomto okamžiku je totiž 
z ejmé, že se dnes na jejich osádky nedo-
stane  ada. Musejí kon!it d ív, v jednu 
hodinu odpoledne je totiž !eká patrola.

Kone!n" m#žeme pokra!ovat ve st el-
b". Další novinku ve výzbroji, kulomet 
Minimi, zkoušíme na n"jakých !ty i sta 
metr#. Te!ku v optice kolimátoru posa-
zuji na spodní !ást ter!e znázor&ujícího 
b"žící postavu. Dávka je ale p íliš krátká. 
Prach se zví il asi dva metry p ed ter!em. 
A tak provádím korekci. Tentokrát už 
zasahuji p esn".

Obtížn"jší je st elba z granátometu 
vedená zhruba na p"t set metr#. První 
dávka p est eluje dob e o t icet !ty icet 

metr#. Postupn" se ale p ibližuje k cíli. 
T etí série již dopadá pom"rn" blízko.

T ešni!kou na dortu je st elba z pan-
cé ovek Carl Gustav. Nabíje! zasunuje 
náboj, plácne rukou st elce po rameni, 
odvrátí se a p ikryje uši. Následuje 
ohlušující rána, záblesk a hodn" dýmu. 
P esn" zasáhnout cíl s touto zbraní vyža-
duje jistou zru!nost.

V pravé poledne do vzduchu startuje 
pr#zkumný prost edek Raven. Operáto i 
s jeho pomocí kontrolují široké okolí 
st elnice a p ispívají tak k zvýšení bez-
pe!nostních standard#. P#vodn" se uva-
žovalo o tom, že budeme tento prost e-
dek nasazovat daleko !ast"ji. Zatím ale 
pr#zkum bezpilotními letouny pro PRT 
zajiš'ují v"tšinou Ameri!ané.

Raven ud"lá n"kolik okruh#, 
operátor se ujiš'uje, že je vše v po ádku. 
Od kolegy dostává pokyn, že na druhé 

hodin" je hlášen podez elý pohyb. 
Navádí tedy pr#zkumný prost edek 
tím sm"rem. Ukazuje se ale, že to je jen 
stádo velbloud#. Zanedlouho p istává 
raven na „b icho“ na kamenitém 
podkladu. P ipadá nám to jako 
pom"rn" tvrdé dosednutí, ale na n"co 
podobného je údajn" stav"ný. Práv" 
z tohoto d#vodu je vyroben z velice 
odolných materiál#.  

Vývoj vozidla Iveco byl zahájen v roce 1999. O čtyři roky později si italská 
armáda objednala prvních šedesát šest kusů. V dalších pěti letech jich 
pak odebrala ještě 1 150. Následovaly dodávky pro britskou, belgickou, 
norskou, španělskou a rakouskou armádu. V roce 2008 zavedla tuto techniku 
do výzbroje i Armáda České republiky. V blízké budoucnosti by AČR měla 
získat dalších devadesát kusů těchto lehkých obrněných vozidel. Většina 
z nich bude vyzbrojena kulomety ráže 12,7 mm, zbytek pak kulomety 
ráže 7,62. Stanou se součástí výzbroje 44. a 74. lehkého motorizovaného 
praporu. Část jich dostane i 102. průzkumný prapor, 151. ženijní prapor 
a 13. dělostřelecká brigáda.
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