
Spoustu lidí jistû logicky napadne,
proã je zrovna tahle parta soukro-
m˘ch sekuriÈákÛ jiná nebo lep‰í, neÏ

je jejich poãetná konkurence? Správná
otázka. „Jsme jedni z mála âechÛ, ne-li je-
diní, ktefií si svoje moÏnosti a to, co uãí,
ovûfiili i v praxi, v reálném boji,“ fiekl Stfie-
lecké revui Lumír Nûmec, b˘val˘ náãelník
speciálního oddûlení „Special Operation
Group“ Vojenské policie Armády âR
a toho ãasu jednatel firmy SOG-Defence.
Tím podle nûj pfiedávají opravdu jen to, co
skuteãnû funguje, co je vyzkou‰ené v nej-
tûÏ‰ích okamÏicích ãlovûka, kdyÏmu nad
hlavou svi‰tí stfiely z automatick˘ch zbra-
ní nebo stfiepiny granátÛ.
Podle jeho kolegy, experta na zelenou

taktiku, je právû tato skuteãnost to, co je od-
li‰uje od dal‰ích bezpeãnostních agentur.

T¤I STUPNù K DOKONALOSTI,
OSVùDâENÉ V BOJI
Firmu SOG-Defence tvofií zhruba de-

sítka b˘val˘ch elitních vojákÛ Armády

âeské republiky, pÛvodnû slouÏících
u útvaru VP SOG, u prostûjovsk˘ch ko-
mandos ze 601. skupiny speciálních sil
AâR nebo i v Útvaru rychlého nasazení
(URNA) Policie âR. Tato skupina zaãala

nedávno spolu s dal‰ími b˘val˘mi ar-
mádními a policejními váleãníky pod
Nûmcov˘m vedením pofiádat odborná
‰kolení pro zájemce, ktefií se chtûjí na-
uãit skuteãnû úãinnû bránit nebo bojovat.
Kurzy jsou rozdûlenydo tfiechnasebena-

vazujícíchstupÀÛ:Basic,AdvancedaExpert,
kaÏd˘ v délce ãtyfi dnÛ bûhemdvou víken-
dÛ. V‰e se odehrává na cviãi‰tích a stfiel-
nicích v okolí âesk˘ch Budûjovic.
Nûmcovi lidé zde b˘valé, ale i souãas-

né policisty a vojáky, stejnû jako totální lai-
ky a zájemce sluÏbou se zbraní v ruce do-
sud nepolíbené, uãí tzv. ãernou a zelenou
taktiku, bojovou stfielbu, práci ve v˘‰kách
– slaÀování pomocí rÛzn˘ch prostfiedkÛ,
základy bojového zdravotnictví TCCC –
Tactical combat casualty care (opût pfied-
ná‰ené lidmi, ktefií skuteãnû o‰etfiovali své
kolegy nebo zranûné britské vojáky pod
palbou), pyrotechniky a pohybu v nebez-
peãném terénu. Kromû toho ale mají
v nabídce zhruba pût dal‰ích speciálních
v˘cvikov˘ch kurzÛ, vãetnû napfiíklad pfie-
Ïití, ochrany VIP osob, orientace v terénu
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Kdo by toho krásného sobotního rána náhodou projíÏdûl kolem ruin b˘valé roty
Pohraniãní stráÏe po lesní cestû „kdesi“ v Novohradsk˘ch horách, asi by nevûfiil
vlastním oãím a u‰ím. Kolem hlavní budovy se tu míhaly podivné postavy s neznám˘mi
zbranûmi v rukou, bezhluãnû si vymûÀovaly signály a na povely instruktorÛ, ktefií se
kolem nich toãili, pak vpadávaly do jednotliv˘ch ãástí baráku. Ale na‰tûstí tady nikdo
takov˘ nejel. I kdyÏ na druhou stranu je to ‰koda. Dotyãn˘ ‰Èastlivec se pak mohl veãer
doma manÏelce nebo kumpánÛm v hospodû pochlubit, Ïe na vlastní oãi vidûl bojov˘
v˘cvik dnes jedné z nejlep‰ích bezpeãnostních firem v tomto státû, SOG-Defence.
Mohl totiÏ vidût nûco, co se jen tak kaÏd˘ den vidût nepo‰tûstí.
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