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V sou asné dob! se na území této 
hornaté zem! nachází tém!" 350 p"í-
slušník#  eské armády. V oblasti kábul-
ského letišt! je rozmíst!na polní nemoc-
nice se 113 osobami. Do její struktury 
jsou organiza n! za len!ni  ty"i p"ísluš-
níci meteorologické služby, dva dispe e-
"i "ízení letového provozu, t"i d#stojníci 
na velitelství ISAF a také 13 specialist# 
na radia ní, chemickou a biologickou 
ochranu. Nov! je do struktury nemocni-
ce za"azeno osm p"íslušník# OML týmu, 
kte"í budou cvi it p"íslušníky afghánské-
ho vrtulníkového letectva. 

V provincii Lógar zahájilo  innost 
198 p"íslušník# vojenské  ásti  eského 

provin ního rekonstruk ního týmu. V jeho 
rámci p#sobí i dvanácti lenný pyrotech-
nický tým EOD (Explosive Ordnance 
Disposal) a IEDD (Improvised Explosive 
Device Disposal) ur ený k vyhledávání 
a zneškod$ování min, nevybuchlé muni-
ce a improvizovaných náloží  i nástrah. 
Na jihu zem! v provincii Helmand je 

nasazeno p"ibližn! 35 p"íslušník# Útvaru 
speciálních operací (SOG) Vojenské po-
licie. Od poloviny letošního roku bude 
v provincii Uruzgán p#sobit ješt! dalších 
64 našich voják#.

Krom! pom!rn! silného personál-
ního obsazení se v Afghánistánu na-
chází rovn!ž nezanedbatelné množství 

vojenské techniky. Sou ástí vybavení 
polní nemocnice je nap"íklad i jeden obr-
n!ný transportér OT-64 8 × 8 ve zdra-
votnické verzi a t"i automobilové ambu-
lance Land Rover Defender 130. Jedna 
pojízdná p"evazovna POP (Tatra T815 
4 × 4 s p"ív!sem) umož$uje poskytová-
ní první pomoci ran!ným a provád!ní 
život zachra$ujících zákrok#. K dispo-
zici je také mobilní zubní ambulance 
Mobident na podvozku nákladního vo-
zidla LIAZ. Díky modernímu vybavení 
v etn! rentgenu dokáže za den ošet"it 
až 25 pacient#. 

P"íslušníci SOG mají k dispozici na-
p"íklad pancé"ované terénní automobily 
Toyota 4 × 4, dv! terénní lehce pancé-
"ovaná vozidla T815 4 × 4 vyzbrojená 
lehkými i t!žkými kulomety, n!kolik leh-
kých terénních  ty"kolek Bombardier vy-
bavených 30mm granátometem AGS-17 
a t"i pancé"ovaná vozidla HMMWV 
4 × 4, která jsou zap#j ena od americ-
ké armády. Ve velmi krátké dob! výba-
vu rozší"í lehká kolová obrn!ná vozidla 
LMV 4 × 4 (bližší informace viz A report 
25-26/2007). Dva z celkem  ty"ech za-
koupených kus# mají dálkov! ovláda-
ný lehký bezosádkový v!žový komplet 
Protector. 

Nejv!tší koncentrace techniky je 
soust"ed!na u vojenské  ásti provin -
ního rekonstruk ního týmu v Lógaru. 
Ochranu základny posílila  tve"ice mír-
n! upravených bojových vozidel p!-
choty BVP-2 (viz A report 6/2008) spolu 
se dv!ma lehkými pozorovacími systé-
my LOS na stejném podvozku. Od b!ž-
ného BVP-2 není LOS na první pohled 

rozpoznatelný, pokud do výšky až 4,3 m 
nevysune oto nou senzorovou jednotkou 
s kamerami pro denní i no ní podmínky 
a s laserovým dálkom!rem. Denní ka-
mera detekuje cíle do vzdálenosti 10 km, 
no ní I% kamera až do 6 km. 

Pro p"epravu vybavení ženijního 
EOD/IEDD týmu v bojových podmín-
kách p"ímo na místo nasazení je zde 
jedno nové pancé"ované vozidlo Tatra 
EOD. Uvnit" kontejneru je uložena celá 
"ada technických prost"edk#, od speci-
alizovaného ná"adí, p"es lehké a t!žké 
pyrotechnické obleky až po na dálku 
ovládaného robota tEODor. Toto 360 kg 
vážící pásové za"ízení se používá k pro-
v!"ování, odstra$ování nebo k vlastní 
likvidaci nebezpe ných p"edm!t#, u kte-
rých existuje riziko výbuchu. 

Nejrozší"en!jší p"epravní prost"edek 
p"edstavuje pancé"ovaná verze (M1151) 
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Moderní výzbroj 
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Ú ast v rámci mezinárodní 
mise ISAF v Afghánistánu 
nepochybn! p"edstavuje 
nejobtížn!jší zahrani ní 
úkol v novodobé historii 
Armády #eské republiky. 
Skute né bojové situace, 
zdravotní a klimatické 
podmínky, zcela jiné 
kulturní zvyklosti místního 
obyvatelstva a zna ná 
geograÞ cká vzdálenost 
pat"í jen k n!kolika 
nejd$ležit!jším aspekt$m. 
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ISAFPancé"ovaná vozidla HMMWV

Detailní pohled 
na výzbroj vozidla 
HMMWV s kulomety 
ráže 12,7 a 7,62 mm

Obrn!ný transportér OT-64 ve zdravotnické verzi

vojenské techniky Sou ástí vybavení rozpoznatelný pokud do výšky až 4 3m

terénního vozidla HMMWV. Z celkem 
26 kus# zap#j ených americkou ar-
mádou používají t"i vozidla již zmín!ní 
p"íslušníci SOG na jihu Afghánistánu 
a 23 vozidel se nachází v Lógaru. 
Krom! ruši ek signál# rádiového pro-
vozu (kterým protivník na dálku aktivuje 
rozn!tky improvizovaných výbušných 
náloží) a systému AFTS umož$ujícího 
na velitelském stanovišti sledovat aktu-
ální polohu je vozidlo opat"eno oto nou 
polootev"enou v!ži kou s univerzální 
lafetou. Podle typu akce se na ni umís-
&uje t!žký kulomet DŠK ráže 12,7 mm 
nebo automatický granátomet AGS-17 
ráže 30 mm. Každou z t!chto hlavních 
zbraní ješt! dopl$uje kulomet PKT 
ráže 7,62 mm s upraveným ovládáním. 
Ve vý tu leh ích dopravních prost"edk# 
nelze opomenout pancé"ovanou ver-
zi terénního automobilu Land Rover 
Defender 110 Hard Top Military, která 
m#že být vybavena oto n! lafetovaným 
7,62mm kulometem.

V sou asné dob! již mají naši vo-
jáci t"i kusy úpln! nových obrn!ných 
vozidel Dingo 2 4 × 4 s vysokou odol-
ností proti minám a projektil#m ru ních 
palných zbraní,  tvrté vozidlo z#stává 
v %R a slouží pro výcvik osádek. Uvnit" 
Dinga je místo pro celkem osm voják#, 
vozidla mají pískový maskovací ná-
t!r, vnit"ní komunika ní za"ízení  eské 
výroby, Þ ltroventila ní za"ízení a p"ijí-
ma  systému GPS. Jejich výzbroj tvo"í 
z vnit"ního prostoru ovládaný n!mecký 
kulomet ráže 7,62 mm. Podrobn!jší in-
formace jsme p"inesli v letošním  tvrtém 
 ísle našeho  asopisu. 

Bojová vozidla p!choty BVP-2 posilují 
st"ežení základny.

Nové obrn!né vozidlo Dingo 2


