
Vdobû Saddámovy vlády byl Irák
zemû se silnou armádou, silnou po-
licií, silnou tajnou policií a poãetnou

vládnoucí politickou stranou BAAS. Tito
lidé fiídili zemi, uÏívali jejích v˘nosÛ a pfií-
padnû tvrdû potlaãovali v‰echny, kdo
byli proti. Vûzení byla utû‰enû plná, a po-
kud kriminál nestaãil, stfiílelo se do lidí
nebo se na nû pustil bojov˘ plyn.
Sv˘m vûrn˘m reÏim poskytoval ãetné

odmûny. Ostatnû uÏ samo pfieÏití jistû bylo
velkou odmûnou. Jednu z forem odmûn
pro pfiíslu‰níky ozbrojen˘ch sil v‰eho
druhu odjakÏiva pfiedstavují zbranû, v na‰í
dobû pfiedev‰ím (ale ne vÏdy) zbranû pal-
né. Ani váleãník Saddámpochopitelnû ne-
byl v˘jimkou. Víme zcela jistû o „zlat˘ch“
a „stfiíbrn˘ch“ útoãn˘ch pu‰kách fiady AK,
které jako darovací zbranû poskytoval
sv˘m hodnostáfiÛm a spolupachatelÛm.
Systém jejich udûlování nám není znám,
ale je vysoce pravdûpodobné, Ïe ti za-
slouÏilej‰í dostávali Kala‰nikovy zlaté
a ti ménû zaslouÏilí stfiíbrné.

KO¤IST PRO SBùRATELE
Do Evropy a Ameriky se tyto darova-

cí zbranû dlouho nedostaly. ProtoÏe se
udûlovaly aÏ po boji a na boji‰tû se ne-
nosily, nemohli je ukofiistit ani Íránci za
irácko-íránské války, ani Ameriãané a je-
jich spojenci, kdyÏ vyhnali Saddáma
z Kuvajtu, aãkoli právû v Kuvajtu zbylo
Saddámov˘ch zbraní dost a dost.
Jiná situace nastala, kdyÏ se v roce 2003

dostali Ameriãané a jejich spojenci aÏ do
Iráku vãetnû Saddámova doupûte. ReÏim
padl a rabovalo se, pfiípadnû kofiistilo.

Existují fotografie americk˘ch vojákÛ se
zlacen˘mi útoãn˘mi pu‰kami Kala‰nikov.
Z tûchto fotografií, které jsou k dispozici i na
internetu, víme, Ïe existují zlacené Kala‰-
nikovyAK47 s paÏbou, s ramenní opûrkou
i verze s krátkou hlavní a ramenní opûrkou.
Na snímcích jsou také dva druhy darova-
cích kazet. Jedna je dfievûná a druhámo-
dernûj‰í ze svûtlého lehkého kovu nebo
snad plastu. Na druhou stranu existují
i snímky zlat˘ch ákáãek v obyãejn˘ch dfie-
vûn˘ch pfiepravních bednách. Ameriãané
se zmocnili také odstfielovaãek Dragunov
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AÏ do 80. let jsme o Iráku mûli informací jako o exotické zemi, ãili nemnoho. Jen
irácko-íránská válka se dostávala trochu ãastûji do novin, ale ãlovûk moc nevûdûl,
o co tam tûm o‰átkovan˘m vlastnû jde. Samotn˘ vÛdce zemû Saddám Husajn mûl
v tehdej‰í ãeskoslovenské encyklopedii heslo na ‰est fiádkÛ. Stejnû jako obec
Husinec. Ov‰em od roku 1990, kdy diktátor Saddám Husajn napadl sousední Kuvajt,
Irák z na‰ich televizních obrazovek prakticky nezmizel.

Kala‰nikov
od Saddáma
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Iráck˘ státní znak nám odpovûdûl na dotaz, kdy
byla zbraÀ upravena do stávající podoby a pfie-
dána zaslouÏilému saddámovci




