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Češi
staví
v afghánských horách
pevnosti

Jedním z nejdůležitějších projektů českého Provinčního a rekonstrukčního týmu
(PRT) v afghánském Lógaru je projektování a výstavba opevněných policejních
check pointů. Vzhledem k napjaté bezpečnostní situaci v této občanskou válkou
zmítané zemi, která se navíc již delší dobu zhoršuje, se význam této části
činnosti PRT neustále zvyšuje.

ak mi prozradil František Král, český
expert na bezpečnost v rámci PRT,
Češi s afghánskou provinční vládou
v Lógaru projednali a během loňského jara
a léta nechali postavit celkem pět těchto
kontrolních stanovišť. „Celkem nás tyto
projekty vyšly na 336 000 dolarů, včetně
vybudování jedné studny s temperovaným zásobníkem,“ říká Král. Jako poslední
byl dostavěn v červnu za pouhých 77 dnů
opevněný policejní bod v průsmyku Tera
Pass. Ten se nachází pro Čechy, uvyklé maximálně na Sněžku, v nadmořské výšce
2810 metrů. Najatá místní firma podle Krále provedla svoji práci dobře. „Vždy jednou za týden jsme přijeli a zkontrolovali
postup prací, jejich kvalitu, a zda to, co
nám firma hlásí jako provedené, skutečně sedí,“ vysvětlil kontrolní činnost českého PRT. A právě tam vyrážíme s Králem
a jeho po zuby ozbrojeným doprovodem zjistit, zda a jak pevnůstka vydržela
prvních pár měsíců ostrého provozu.

J

komu na rozdíl od protivníka zůstane navíc aspoň jeden náboj,“ mluví ke mně přes
rameno velitel obrněného vozu Humwee, označeného velitelskou vlaječkou.
Během řeči směřujeme po jediné asfaltové silnici v provincii, která nese na
amerických mapách krycí jméno Utah. Je
historický paradox, že její kvalitní povrch, který bez viditelných stop poškoze-

ní vydrží pekelnou výheň afghánského léta
i časté přejezdy přetížených „zvonečkových“ náklaďáků (jingle trucks) a vojenských kolosů, mají na „svědomí“ Rusové.
Ti totiž nechali vyasfaltovat tuto cestu (používanou už ve starověku), která překonává hory četnými serpentinami, vylámanými do obrovských skalních štítů. Měla
totiž velký význam pro ochranu Afghánistánu před pronikáním mudžahedínů
a zbraní CIA ze sousedního Pákistánu,
vzdáleného odtud jen asi 50 kilometrů.
Asi po 20 kilometrech míjíme přímo na
samém okraji lógarské pouštní pánve
a pod prvními skalními štíty Hindukúše
americkou základnu Altimur. Slouží na ní
vojáci speciálních sil USA, kteří se zde v pravidelných intervalech střídají. (V době
mého pobytu tu právě US Navy Seals střídali Green Berets). Součástí základny je také
rozlehlá střelnice, kterou pro její možnosti palby i těžkými zbraněmi nebo pancéřovkami využívají také naše vojenské kon-

KVALITNÍ RUSKÁ PRÁCE NYNÍ
SLOUŽÍ AMERIČANŮM
Vyrážíme brzy ráno, vojáci mají nafasováno nejméně 130 % palebného průměru, přikázaného pro afghánskou misi.
Někteří ale mají s sebou mnohem víc munice, i víc než 15 zásobníků. „Vyhrává ten,
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