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ëábel z Ramádí
a jeho ZBRANù

Na pfielomu loÀského a leto‰ního roku vy‰la v USA kniha s názvem American Sniper.
Autobiografické dílo napsal se dvûma pomocníky Chris Kyle, o nûmÏ tak zároveÀ
vy‰lo najevo, Ïe je to nejúspû‰nûj‰í americk˘ odstfielovaã v‰ech dob. Chief Petty
Officer Chris Kyle (US Navy SEAL, ret.) má oficiálnû potvrzeno 160 zabit˘ch nepfiátel
na iráckém boji‰ti. Knihu pr˘ napsal i proto, aby tento údaj uvedl na pravou míru,
protoÏe podle vlastních záznamÛ jich zastfielil 255. Vydáním knihy se dosud neznám˘
nebo dokonce utajovan˘ ãlovûk stal celebritou prvního fiádu.

ODST¤ELOVAâ...
Chris Kyle se narodil roku 1974 v severotexaském mûstû Odessa v náboÏensky zaloÏené rodinû. Jako kaÏd˘ kluk zaãínal stfiílet se vzduchovkou, konkrétnû
znaãky Daisy, ale uÏ kdyÏ mu bylo osm let,
otec mu koupil loveckou opakovaãku
ráÏe 30-06 Springfield a o nûco pozdûji
i brokovnici. S tou pak Chris úspû‰nû lovil baÏanty a kfiepelky, s kulovnicí nejãastûji jeleny. Pomáhal na tabákové farmû,
jezdil na koni a nejmilej‰í zábavou mu byly
lovecké v˘lety s otcem. Po ukonãení ‰koly se Ïivil jako profesionální jezdec na koni
v rodeu, kde patfiil k ‰ampionÛm.
Îe by mohl mít nûjaké zvlá‰tní stfielecké
nadání, to si pr˘ Kyle uvûdomil aÏ po nástupu k váleãnému námofinictvu v roce
1999. Hned po ukonãení nároãného základního a pokraãovacího v˘cviku byl zafiazen do odstfielovaãského druÏstva ãety
Charlie (pozdûji Cadillac) 3. t˘mu US
Navy SEAL, v jehoÏ fiadách pak bûhem
deseti let do roku 2009 odslouÏil ãtyfii bojové turnusy v Iráku a nûkolik men‰ích bo-
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jov˘ch nasazení. âlenové druÏstva si
v Iráku malovali bílé lebky jako symboly na ochranné vesty, vozidla i zbranû.
Chris Kyle obdrÏel fiadu vyznamenání a ocenûní, mimo jiné tfii stfiíbrné
a pût bronzov˘ch hvûzd. „To jsou jenom
drobnosti. KvÛli tomu jsme tam nebyli,“ fiíká o svém nasazení v Iráku. Po teroristickém útoku v New Yorku 11. záfií
2001 si pr˘ uvûdomil, Ïe se zlem je tfieba bojovat. „Stfiílet nepfiátele byla moje
práce a nelituji toho. Lítost jsem si nechal jenom pro lidi, které jsem nedokázal ochránit: mariÀáky, vojáky, kámo‰e. Nejsem naivní a válku si neromantizuji. Nejhor‰í okamÏiky v Ïivotû
jsem zaÏil jako SEAL. Ale co se t˘ká mé
odstfielovaãské práce, pfied Boha se
mohu postavit s ãist˘m svûdomím.“
V Iráku se Kyle zúãastnil prakticky
v‰ech v˘znamnûj‰ích kampaní v rámci
operace Irácká svoboda. Nepfiátelé tam
o nûm nûco vûdûli a fiíkali mu A‰-‰ajtán
Ramádí (ëábel z Ramádí); Chris to pr˘
povaÏoval za poctu. Na jeho hlavu posléze Iráãané vypsali odmûnu, která vyrostla aÏ na 80 000 dolarÛ. Nelekl se ani

Hned po vydání knihy se Chris Kyle stal
mediální hvûzdou

Jakmile vyhodnotí va‰e jednání
jako nebezpeãné pro vlastní jednotky, jste mrtví. Zpravidla dfiív, neÏ dopadnete na zem... Odstfielovaãi jsou
zvlá‰tní kasta vojákÛ. Jsou vycviãeni
tak, aby dokázali spolehlivû zasáhnout
cíl na maximální vzdálenost. Jejich
pfiítomnost na boji‰ti v˘raznû zvy‰uje palebnou sílu vlastních jednotek a
demoralizuje protivníka. Odstfielovaã víc nepfiátel vystra‰í, neÏ zabije.
Strach z toho, kdo dal‰í skonãí po jediném v˘stfielu, svazuje nepfiíteli
nohy... Existuje samozfiejmû spousta
spoleãensky a politicky korektních
frází, popisujících vnitfiní pocity odstfielovaãÛ, ale podstatu vystihl jeden
z nich, kdyÏ na dotaz novináfie CNN:
„Co cítíte, kdyÏ stfiílíte teroristy?“
odpovûdûl su‰e: „Zpûtn˘ ráz.“
Ing. Radek Panchartek,
(http://technet.idnes.cz)

boje zblízka, kdyÏ to bylo tfieba, zastfielil
protivníka z pistole. Také byl dvakrát
postfielen, ‰estkrát byl se sv˘mi spolubojovníky z druÏstva zasaÏen explozí v˘bu‰né nástrahy (ãtyfiikrát ve vozidle
a dvakrát mimo nûj) a utrpûl i mnohoãetná stfiepinová zranûní po explozi stfiel
z pancéfiovky. Pfied oãima mu nepfiátelé
zabili dva nejlep‰í kamarády. Nikdy v‰ak
nedostal Purpurové srdce, odmítl se zúãastnit pfiípravy návrhÛ na toto vyznamenání. Mezi sv˘mi pfii nasazení v Iráku
dostal pfiezdívku The Legend, která mu
zÛstala dodnes.
KdyÏ mûl Chris Kyle na iráckém boji‰ti
hned v bfieznu 2003 zabít prvního ãlovûka v˘stfielem z pu‰ky na dlouhou vzdálenost, byla to shodou okolností Ïena. Vidûl
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