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Myšlenka na výcvik ps  zam!"ených 
na nasazení proti terorist m vznikla 
p"ed n!kolika lety. Rotmistr Alexandr 
Vraga sloužil p vodn! u 4. pr zkum-
ného praporu v Bechyni. Koncem 
roku 2003 byl ale tento útvar zrušen 
a rtm. Vraga p"ešel na Veterinární zá-
kladnu do Grabštejna. Díky pochope-
ní velení se od samého za#átku za#al 
zabývat myšlenkou na výstavbu speci-
ální jednotky psovod  SDAT (Special 
Dog and Tactical). Za#al shromaždovat 
podobn! smýšlející vojáky, kte"í m!li 
za sebou již výsadká"skou minulost 
a navíc um!li pracovat se psy. 

„P"íslušníci této jednotky totiž prochá-
zeli zvláš$ náro#ným výcvikem. Polovinu 
#asu v!novali práci se psy a druhou po-
lovinu svému vlastnímu výcviku. Jednalo 
se vlastn! o bojovníky schopné nasaze-
ní do t!ch nejnebezpe#n!jších operací, 
které navíc doprovázejí psi,“ vysv!tluje 
rotmistr. „N!co podobného se samoz"ej-
m! nedalo stihnout za osm hodin pra-
covní doby, cht!li jsme od každého, aby 

se její výcvik m!l rozší"it o výsadky 
se psy. Bude se jednat o n!co podob-
ného, jako jsou tandemové seskoky. 
V Grabštejn! p"emýšlejí nad vzory 

speciálních postroj , pomocí kterých by 
byli psi upevn!ni na b"iše výsadká"e. 
Skákalo by se na padácích typu k"ídlo, 
které se otev"ou až t!sn! nad zemí. Tím 
se minimalizuje ohrožení st"elbou protiv-
níka ze zem!. Navíc by to v p"ípad! po-
t"eby umož%ovalo rychlé nasazení ps  
v kterékoliv oblasti.

O všech t!chto aktivitách a p"ede-
vším zajímavém výcviku ps  se p"ed 
více než dv!ma lety dozv!d!li lidé 
z Útvaru speciálních operací Vojenské 
policie. Do té doby také spadá po#átek 
vzájemné spolupráce p"íslušník  SDAT 
se speciální jednotkou Vojenské policie, 

která nakonec vyústila v již zmín!né 
spole#né nasazení v afghánské provincii 
Helmand. 

Výb!r ps  ur#ených pro boj proti tero-
rist m je ješt! mnohem náro#n!jší než 
v p"ípad! jiných specializací. Vhodný je-
dinec by m!l mít ur#itý stupe% agresivity, 
ale musí být také dob"e ovladatelný. P"i 
bojové akci zalehává a kryje se spole#-
n! s vojáky, nesmí se nechat p"ed#as-
n! vyprovokovat ataky protivníka. Jinak 
by mohl zp sobit paniku ve vlastních 
"adách. A práv! v t!chto okamžicích 
rozhoduje psychická odolnost zví"e-
te. D ležité také je, aby mu nevadila 

psovodi se #ty"mi psy. Jako první odle-
t!l do Afghánistánu práv! rotmistr Vraga 
s kolegou. M!li s sebou psy Floyda, 
Nera, Gandhiho a Hera. Let!li na ame-
rickou základnu Ramstein v N!mecku, 
odtud p"es Kábul, Bastion p"ímo na zá-
kladnu Price. Ta byla pojmenována 
po britském vojákovi, který jako první 
v této oblasti padl. Cesta to byla kompli-
kovaná. Museli #ekat na vhodné spojení, 
takže se všechno oproti p vodním p"ed-
poklad m pon!kud protáhlo. Našt!stí si 
ale pro první dny vzali dostate#né záso-
by krmení pro psy, takže bez problém  
p"ežili. Na základn! se již o zásobování 
ps  starali britští kolegové. I tak se ale 
ob#as p"i operacích stávalo, že se záso-
by vy#erpaly a psovod se se svým sv!-
"encem musel d!lit o vodu a jídlo z toho 
mála, co m!l práv! u sebe. 

Psi samoz"ejm! ješt! na našem úze-
mí prošli kompletní zdravotní prohlídkou 
v#etn! snímkování a o#kování. Vojáci 
m!li navíc s sebou prost"edky, aby 
mohli svým sv!"enc m poskytnout prv-
ní pomoc a ur#itou prevenci. Zajiš$ovali 
také základní veterinární pé#i. O tu širší 
se pak na základ! p"edem podepsané 
smlouvy starali ameri#tí veteriná"i.

O tom, že nasazení ps  v oblastech 
s arabským obyvatelstvem, speciáln! 
pak v Afghánistánu, je obzvláš$ ú#inné, 
se naši vojáci mohli p"esv!d#it již p"i 

vzájemné spolupráce 
se speciální jednotkou
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Zkušenosti z nasazení vojenských ps  v bojových operacích 
v jihoafghánské provincii Helmand
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Zvláštností kontingentu 
Útvaru speciálních 
operací Vojenské policie 
(SOG) nasazeného 
v jihoafghánské provincii 
Helmand je nejen to, 
že jeho sou ástí jsou lete tí 
návod í, ale navíc bojových 
operací se p!ímo se svými 
sv"!enci ú astní psovodi 
z Veterinární základny 
Grabštejn. 

se dokázal maximáln! ob!tovat, aby 
touto myšlenkou žil.“

Jednotku se poda"ilo postupn! vy-
budovat. Nyní nadchází doba, kdy by 

   V Grabštejn! vznikla p"ed 
n!kolika lety speciální jednotka 
psovod  SDAT.

   Pro nasazení do bojových akcí 
proti terorist m je pot"eba 
vybírat psychicky obzvláš# 
odolné psy.

   Psi se na jihu Afghánistánu 
osv!d$ili p"edevším p"i vnikání 
do neprozkoumaných objekt .

intenzivní st"elba. „P"i n!kterých ope-
racích v provincii Helmand jsme se do-
stali do prudké p"est"elky, b!hem které 
bylo vypáleno i n!kolik tisíc ran. Zatímco 
vojáci m!li v!tšinou ur#itým zp sobem 
chrán!ný sluch, naši psi museli všechno 
tohle snášet,“ "íká rotmistr Vraga. 

ODPOR I STRACH 
V každém ze t"í kontingent  SOG 

nasazených v Helmandu od dub-
na 2007 do "íjna 2008 p sobí dva 
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pr zkumu, tzv. nasle-
po. Práv! nasazení 
ps  dávalo v t!chto 
p"ípadech voják m 
jistotu, že prostor p"ed 
nimi je #istý.

Nemalý respekt, 
který si na jihu Afghá-
nistánu získali psi 
z Grabštejna, ostatn! 
potvrdil i odposlech 
protivníkovy radio ko-
munikace. Spo ja"i n!-
kolikrát zachytili, jak 
se velitelé Talibanu 
domlouvají, zda tam 
nejsou ti vojáci se psy.

Obzvláš$ obtížné 
bylo nasazení zví"at v extrémních ved-
rech lo%ského afghánského léta. Na zá-
kladn! sice byly k dispozici klimatizova-
né kotce, ale naši psovodi je v!tšinou 
nevyužívali. Kontrast teplot by tak byl 
pro zví"ecí organizmus p"íliš velký. Jako 
vhodn!jší se jevilo p"echovávat zví"ata 
ve stínu a zajistit jim dostatek tekutin. 
I tak ale bylo z"ejmé, že úmorné ved-
ro od#erpává ps m energii. Byli mén! 
živí. A tak bylo pot"eba operativn! pod-
le momentální kondice sla&ovat jejich 
nasazení. 

USILUJÍ O STEJNÉ VYBAVENÍ
Vojáci z Grabštejna byli v Afghánistánu 

nasazeni se stejnou výstrojí a výzbro-
jí jako p"íslušníci SOG. Tedy p"evážn! 

minulých misích. Muslimové totiž pova-
žují psa za obzvláš$ ne#isté zví"e, mají 
k n!mu odpor. A práv! omezení styku 
s t!mito zví"aty spojené s neznalostí 
v nich mnohdy vyvolává doslova panic-
kou hr zu. Podle rotmistra Vragy na-
víc pes pozná, když má z n!ho n!kdo 
strach a podle toho reaguje. Úpln! jinak 
se naši psi chovali nap"íklad ke spoje-
neckému vojákovi a jinak k místnímu 
afghánskému obyvatelstvu. V druhém 
z p"ípad  reagovali mnohem ost"eji. 

„Pomáhalo nám to nap"íklad p"i do-
provodech VIP. Díky respektu ze ps  
se kolem naší skupiny vytvá"ela jakási 
bublina, lidé udržovali pat"i#ný odstup, 
a práv! to nám umož%ovalo snadn!jší 
kontrolu, zda mezi nimi není p"ípadný 
terorista, který se chystá zaúto#it,“ argu-
mentuje Alexandr Vraga. 

Velice ú#inné bylo rovn!ž nasazení 
ps  p"i vnikání do objekt . Šli totiž jako 
první a usnad%ovali tak lokalizaci protiv-
níka. Nejlepší p"ítel #lov!ka se uplat%o-
val i p"i p"ekonávání nebezpe#ných úse-
k . Práv! zde totiž mohl #íhat v záloze 
nep"ítel. Pokud se ho poda"ilo odhalit 
a ozna#it št!kotem, p"ípadn! zadržet, 
významným zp sobem to urychlovalo 
postup vp"ed. Svou roli hrálo i to, že pes 
poskytuje st"elci mnohem menší cíl než 
#lov!k. Zasáhnout ho v rychlém pohybu 
je velice obtížné. 

B!hem p"esun  plnili psi p"i každé 
zastávce strážní úkoly. Ty ostatn! zajiš-
$ovali i p"i ochran! základny. Respekt si 
vynucovali také p"i z"izování tzv. kont-
roln!-propoušt!cích míst. 'asto se mu-
selo jít do akcí bez n!jakého v!tšího 

se zbran!mi NATO, jako jsou úto#né 
pušky M4 a pistole GLOCK 17. Veškerou 
tuto výzbroj znají ze spole#ného vý-
cviku a um!jí ji také ovládat. P"esto by 
bylo nejlepší mít ji p"ímo v Grabštejn! 
a cvi#it s ní denn!. To je jeden z úko-
l , který si tato malá jednotka vyty#ila 
do budoucna.

Stejn! d ležité jsou i n!které dopl%ky 
výstroje. A to a$ již se jedná o odleh#e-
nou balistickou ochranu hlavy, chráni#e 
lokt , kolen, odleh#ené balistické vesty 
anebo spojovací prost"edky pro krátké 
vzdálenosti. 

Zlepšit by se m!la také výbava ps . 
Psovodi z Grabštejna nasazovali ps m 
na ostrém terénu a p"edevším pak v rui-
nách budov speciální návleky na tlapy. 
P"edcházeli tak p"ípadným zran!ním. 
V sou#asné dob! již ale pat"í k b!žnému 
vybavení ps  celá "ada dopl%k , mezi 
kterými nechybí nap"íklad brýle #i ne-
pr st"elné vesty. B!hem nasazení sice 
nedošlo ke zran!ní žádného ze ps , p"i 
n!kterých nást"elech však kulky dopa-
daly až povážliv! blízko. Na druhou stra-
nu je ale pot"eba "íci, že opravdu ú#inná 
vesta je t!žká a snižuje pohyblivost zví-
"ete. Tím z n!j #iní zraniteln!jší ter#. 

Jako nevyhovující se ukázaly také 
plastové p"epravní kontejnery pro psy. 
P"edevším p"i p"esunech automobily do-
cházelo #asto k jejich poškození. Za této 
situace se jako mnohem odoln!jší jeví 
jejich varianta vyrobená z hliníku. Ta by 
m!la p"i p"ípadné havárii chránit psa 
p"ed nebezpe#ím rozdrcení. 

Do výcviku, jenž se uskute#nil na ma-
&arské základn! Camp Vrelo, se zapoji-
ly i záložní jednotky nedávno povolané 
velitelem úkolového uskupení St"ed, 
a to #eská záložní rota Foxtrot a italský 
záložní prapor.

„Každá národní jednotka ovládá jiný 
zp sob potla#ení davu,“ vysv!tluje ma-
jor Ji"í Adamec, který m!l cvi#ení na sta-
rost. „Cílem výcviku proto bylo sladit 
výkon voják  a ukázat, že dokážeme 
spolupracovat s jednotkami z jiných ná-
rodních uskupení užívajícími odlišnou 
taktiku.“

První den se do výstroje t!žkood!nc  
oblékli vojáci #eské Delta roty a #ást ital-
ského záložního praporu. Slovenští ko-
legové hráli roli demonstrant  úto#ících 

na Þ ktivní budovu Spojených národ . 
Druhý den bránili objekt Slováci s dal-
ší #ástí italské jednotky. Záv!r pak pa-
t"il t!žkood!nc m #eské záložní roty 
Foxtrot (F-coy). Úkolem bylo uhlídat 
budovu p"ed zni#ením a p"ed vniknutím 
davu dovnit", vytla#it protestující daleko 
od ní a zabezpe#it v míst! klidné a bez-
pe#né prost"edí.

P"estože se jednalo o výcvik, jeho 
jednotlivé epizody se maximáln! blíži-
ly reálné situaci. Rozzu"ený dav se dal 
do pohybu sm!rem k budov!. Na jed-
né její stran! se blýskaly obranné štíty 
Ital  a na stran! druhé 'ech . Z davu 
demonstrant  za#aly záhy vzduchem 
létat PET lahve zpola napln!né vodou. 
V jejich rukou nechyb!ly ani provokující 

transparenty, s jejichž po-
mocí se ti odvážn!jší snažili 
narušit p"ední "adu t!žko-
od!nc . To se nepoda"ilo. 
Navíc se „ze&“ tvo"ená ne-
proniknutelnými štíty dala 
do pohybu. Dav byl pomalu, 
ale jist! tla#en dál od bu-
dovy a u rozcestí rozd!len 
na dv! #ásti. První skupinu 
m!li na starost 'eši, dru-
hou Italové. Tím se demon-
straci poda"ilo zvládnout.

„Vždycky je co zlepšovat, ale s dneš-
ním výkonem jsem velice spokojen,“ 
zhodnotil na záv!r major Adamec. „Výcvik 
se liší od reálné situace tím, že p"i n!m 
nesm!jí jednotky používat slzný plyn ani 
gumové projektily, což mají vojáci n!kte-
rých zemí dokonce zakázáno i p"i sku-
te#ném rozhán!ní davu. Neplatí to však 
pro 'echy. Specialitou našich jednotek je 
také používání služebních ps .“

Um!ní našich psovod  a jejich sv!"en-
c  o t"i dny pozd!ji ocenil ná#elník štábu 
velitelství KFOR brigádní generál William 
Wolf. Stalo se tak na základn! Šajkovac, 
kam se p"ilet!l seznámit s veliteli #eského 
a slovenského kontingentu a úkoly jejich 
jednotek. Krom! jiného zde hosta #ekala 
ukázka #innosti #eských služebních ps  
p"ipravená podprapor#íkem Jaromírem 
Valentíkem. Byla naaranžována situace 
na kontroln!-propoušt!cím míst!: p"íjezd 
vozidla, komunikace s "idi#em, vyložení 
zavazadel a prohledání všech v!cí i auta 
psy speciáln! vycvi#enými pro vyhledá-
vání psychotropních #i omamných látek, 
výbušnin a zbraní. V druhé #ásti se p"ed-
vedli hlídkoví psi používaní p"i vyhledá-
vání osob a p"i zvládání davu. „Ukázka 
na mne velmi zap sobila,“ pochválil ge-
nerál Wolf #innost našich psovod  a ob-
daroval každého z nich pam!tní mincí.

Do výcviku jenž se uskute#nil na ma- na Þktivní budovu Spojených národ Vždycky je co zlepšovat ale s dneš-

%eši „bránili“ budovu 
Spojených národ 

Text:  podle Andrey LANGEROVÉ
upravil Jaroslav PAJER

Foto: por. Andrea LANGEROVÁ

V sobotu 9. února odpoledne skon il 
t!ídenní výcvik Crowd Riot Control, p!i 
kterém  eští vojáci z 12. kontingentu 
A#R v silách KFOR spolu s italskými 
a slovenskými kolegy procvi ovali 
zvládání davu a potla ování 
demonstrací.
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