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Nebezpečné viry
aktivovaly Těchonín
Připraveno redakcí
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Vysláním polního chirurgického týmu do Iráku navazujeme na sérii úspěšných operací českých vojenských zdravotníků

Mise v bílém

V Iráku působí od prosince 2016 po dobu šesti měsíců polní chirurgický
tým Armády České republiky. Tvoří ho sedmnáct zdravotníků, kteří budou
začleněni do polní nemocnice amerického námořnictva dislokované
70 kilometrů jižně od Mosulu. Jeho úkolem bude léčit zraněné irácké
a koaliční vojáky. Veškerý zdravotnický materiál, jakož i logistickou
podporu nezbytnou pro jeho činnost, a to včetně jeho ochrany, zabezpečí
americká strana.
Po zahájení činnosti Leteckého poradního týmu
v Baládu v létě 2016 se jedná o další konkrétní aktivitu
Ministerstva obrany přímo v Iráku zaměřenou na podporu boje proti Daesh. Česká republika tak přispívá ke stabilizaci situace v regionu. Mezinárodní koalice tím mj. snižuje motivaci místního obyvatelstva k migraci a snižuje
riziko pronikání islamistických bojovníků do Evropy.

Start v chorvatském Kninu
Naše armáda má mnohaletou tradici vysílání
vojenských polních nemocnic a zdravotnických týmů
do nestabilních oblastí. Když pomineme působení
naší polní nemocnice v padesátých letech minulého

století v Koreji, pak kořeny této činnosti sahají do roku
1994, kdy bylo rozhodnuto o posílení našeho kontingentu na území bývalé Jugoslávie o dalších 480 osob.
Kromě některých dalších jednotek se jednalo i o polní
chirurgickou nemocnici. Ta byla zpočátku koncipována
jako samostatné chirurgické zařízení, které tvořily dvě
chirurgické brigády s anesteziology a středním zdravotnickým personálem s chirurgickou a anesteziologickou erudicí. Vše doplňovala odsunová chirurgická
jednotka. Celkově se jednalo o 21 osob. Úkoly související se zdravotnickým zabezpečením začali čeští vojenští lékaři a zdravotní sestry s ostatním personálem
plnit ihned po přesunu do chorvatského Kninu, který
se uskutečnil 14. března 1994.

Na podzim roku 1995 se celé zařízení přesunulo
do chorvatského Záhřebu, kde střídalo polní nemocnici
(M. A. S. H.) americké armády.
Personálně se polní chirurgický tým rozšířil
na 31 osob a byla doplněna další odsunová technika.
V březnu 1996 se polní chirurgická nemocnice stěhovala do Východní Slavonie, kde začala působit ve prospěch mírové mise OSN UNTAES. Převzetím tohoto
úkolu došlo opět ke zvýšení počtu odborného personálu na celkem 40 osob a k navýšení techniky. Kromě
vyjmenovaných činností musela nemocnice kompletně zabezpečovat úkoly v systému MEDEVAC (Medical
Evacuation – zdravotnická přeprava a doprovod odsunovaných osob).

Pomoc
uprchlíkům a postiženým
V roce 1999 bylo rozhodnuto o misi AFOR zaměřené na pomoc kosovským uprchlíkům v Albánii.
Za Českou republiku se do ní zapojila 6. polní nemocnice. Celkově se jednalo 89 osob, které doplňovalo 10 zdravotníků litevské armády. To zařízení
poskytovalo péči nejen uprchlíkům, ale také příslušníkům operace AFOR. Nemocnice zabezpečovala
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čtyřiadvacetihodinovou pohotovost a odbornou lékařskou pomoc dle standardu NATO, tzv. „Role 2“, v rozsahu specializované lékařské péče v oborech traumatologie, ORL, RDG, stomatologie, kardiologie a psychiatrie.
Celkem měla 5 chirurgických týmů.
Dne 17. srpna 1999 postihlo severozápadní část
Turecka ničivé zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy stupnice, s vysokými počty obětí na životech
a raněných. Počet osob zbavených přístřeší se blížil
jednomu milionu. Za této situace vyjely dne 23. srpna
1999 z Kavaje do postiženého tureckého měst Gölcük
mobilní týmy 6. polní nemocnice. Následně byla
do této oblasti přemístěna i hlavní část polní nemocnice. Působila zde až do stabilizace situace a převzetí
úkolů místními silami, k čemuž došlo koncem října
1999. V průběhu mise na území Albánie a Turecka
ošetřili čeští zdravotníci celkem 13 000 pacientů.

V Kábulu
začínala nemocnice
Po dvou a půl leté přestávce čekal příslušníky
6. polní nemocnice Afghánistán. Od března 2002
působil v Kábulu několik týdnů při britské 34. polní
nemocnici náš chirurgický tým. V květnu 2002 jej nahradila 6. polní nemocnice. Zajišťovala zdravotnickou
péči na úrovni Role 3 pro příslušníky spojeneckých sil
ISAF a místní obyvatele.
V polovině října 2002 vystřídali příslušníky 6. polní nemocnice zdravotníci 11. polní nemocnice. Naše
polní zdravotnické zařízení bylo schopné poskytnout
denně péči až 160 nemocným či raněným. Disponovalo
pěti chirurgickými týmy, které prováděly až 50 zákroků

denně. Její logistické zázemí muselo za čtyři měsíce činnosti vyprodukovat 2 903 kubíků pitné vody,
215 280 kWh elektrické energie, zlikvidovat 2 010 kubíků tekutých odpadů a vyprat 12 000 kilogramů
prádla. Kromě zajišťování zdravotní péče čekal nemocnici v lednu 2003 i úkol likvidace základny, na které
působila. Po návratu této polní nemocnice do republiky
pokračoval v plnění úkolů mise jedenáctičlenný polní
chirurgický tým, který byl až do dubna 2003 součástí
německé polní nemocnice.

V irácké Basře
Dalším místem nasazení naší polní nemocnice,
konkrétně 7., byla irácká Basra. Působila zde ve dvou
rotacích od dubna do konce roku 2003. Tvořila ji nemocniční část, podpůrné jednotky, humanitární odřad, dvě
roty vojenské policie a skupina pro civilně-vojenskou
spolupráci CIMIC. Součástí nemocnice bylo 129 kolových vozidel a 132 kontejnerů. Materiál nemocnice vážil
téměř dva tisíce tun.
Hlavním úkolem tohoto kontingentu bylo
poskytování zdravotní péče místnímu obyvatelstvu,
distribuce humanitární pomoci, úprava a rozvoz
vody. Polní nemocnice měla 50 lůžek a 6 míst na jednotce intenzivní péče. Zároveň byly schopna pomoci
až 300 pacientům denně. Personál nemocnice představovalo kromě středních zdravotnických kádrů
sedmnáct lékařů, dva farmaceuti, jeden veterinář
a jeden mikrobiolog.
Podstatně menšího rozsahu bylo o dva roky
později nasazení našich zdravotníků v zemětřesením
postiženém Pákistánu. Šestičlenný traumatologický

tým zde působil od 12. října 2005. Počátkem listopadu
ho vystřídala třicetičlenná skupina vojenských
zdravotníků. Tým plnil úlohy podle zdravotnických
odborností, a to v nizozemské polní nemocnici
ve městě Bagh, která se nachází asi 100 kilometrů
východně od Islamabádu. V týmu byli zastoupeni
chirurgové, epidemiolog, specialista ORL, lékař ARO,
pediatr a veterinář.
V roce 2007 se česká polní nemocnice na téměř dva roky ještě vrátila do Afghánistánu. V pěti
rotacích se na kábulském letišti vystřídaly desítky
lékařů a stovky zdravotních sester. Jejím úkolem bylo
poskytování zdravotnického zabezpečení vojákům
Severoatlantické aliance, kteří působili v prostoru
kábulského letiště. Dále měla na starosti tranzit pacientů a udržení zdravotního stavu před strategickou
evakuací. Vykonávala preventivní a veterinární péče
v prostoru odpovědnosti. Podílela se také na výchově a vzdělávání zdravotnického personálu afghánské
armády a bezpečnostních sil. Pro případ hromadných ztrát zajišťovala i výjezdní týmy, a to do vzdálenosti až 10 kilometrů v okruhu kábulského letiště.
V souvislosti se zajištěním letecké záchranné služby
MEDEVAC drželi naši zdravotníci základní pohotovostní pomoc M1 s časovým limitem pouhé tři
minuty. Kromě toho se ještě držela služba M2 s pohotovostí do osmi minut a pak také běžné služby
na jednotlivých odděleních.
I po návratu naší polní nemocnice do vlasti
se naše armáda podílela na zajišťování zdravotní péče
na kábulském letišti. Patnáctičlenný polní chirurgický
tým působil nejdříve ve francouzské a později americké
polní nemocnici dislokované v této lokalitě.
Text a foto: Vladimír Marek
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Centrum biologické ochrany v Těchoníně prověřilo specializovanou infekční nemocnici pro izolaci a léčbu pacientů
s vysoce nakažlivou nemocí

Nebezpečné viry
aktivovaly Těchonín

Ebola nebo SARS. Vysoce infekční choroby, které se mohou rychle šířit napříč státy,
bez ohledu na rasu a pohlaví. Mohou potkat kohokoliv z nás. V podhůří Orlických
hor v Těchoníně má Armáda ČR unikátní zařízení, které jako jedno z mála v Evropě
dokáže s těmito vysoce infekčními chorobami bojovat.
„Cvičení prověřilo aktivaci nemocnice a zároveň její uvedení do plného provozu,“ říká řídící cvičení podplukovník Jan Kuryviál a dodává, že záměrem bylo dosáhnout plných operačních schopností.
„Personál nemocnice si téměř naostro vyzkoušel
příjem pacientů, komplexní péči s následnou léčbou
včetně odběrů nezbytných vzorků k laboratornímu
vyšetření.“

Fiktivní ebola
Cvičení maximálně simulovalo reálnou situaci.
Na jednotce intenzivní péče leží pacient s podezřením
na nákazu virem Ebola. „Je ve vážném stavu a náš
zdravotnický personál, který pracuje v ochranných
pomůckách, poskytuje zdravotní péči, zajišťuje měření
životních funkcí pacienta, podávání nezbytných léků,

infuzí a dalších nezbytných procedur,“ vysvětluje práci
zdravotnického personálu podplukovník Aleš Rybka.
„Další nezbytnou součástí je i hygienická péče nebo
prevence proleženin.“

Bezpečnost
na prvním místě
Zdravotnický personál za velmi přísných podmínek biologické bezpečnosti odebírá vzorky nutné pro
laboratorní vyšetření, které podezření potvrdí nebo vyvrátí. Personál pracuje v ochranných oblecích. Nezbytnou součástí v tomto prostředí je právě hygiena rukou.
Obzvláště při práci s vysoce nebezpečnými patogeny,
což je právě v tomto případě virus Eboly.
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„Při této práci je pro zdravotníky nezbytnou součástí dodržování tzv. bariérového přístupu, obzvláště
v případě potvrzení nebezpečných patogenů, v tomto
případě viru Eboly,“ zdůrazňuje Aleš Rybka. „Proto
si zdravotníci po každém kontaktu s pacientem mění
svrchní rukavice a samozřejmě dezinfikují jak svrchní,
tak prostřední vrstvu.“
V hermeticky uzavřené nemocnici se nachází
i místnost, která je určena pro hematologické a biochemické vyšetření. „Protože výsledky vnitřního prostředí znalosti ohledně funkce ledvin, jater, srdečních
funkcí jsou nezbytné pro lékaře k rozhodnutí o pokračování léčby,“ zdůrazňuje podplukovník Rybka.
„Součástí je i přístrojové vybavení pro vyšetření
transfuzních přípravků, ale nacvičuje se například
i doplňování transfuzních protokolů a dalších nezbytných úkonů.“

Snídaně – oběd – večeře
Zdravotnický personál podává pacientům stravu. I to se děje za přísných bezpečnostních podmínek.
V určenou dobu se rozdělují snídaně, obědy a večeře.
Je rozdělena i podle dietních omezení. „Strava je dovážena v plastových miskách, které jsou zatavené folií,
čímž se minimalizuje manipulace s talíři, kde existuje
například riziko poranění,“ vysvětluje dále vojenský
lékař Aleš Rybka. „Je nutné zdůraznit, že plastové
obaly se po použití vyhodí a mohou se bezpečně
zlikvidovat.“
Je nutné podotknout, že likvidace veškerého
odpadu se řídí přísnými bezpečnostními podmínkami.

Základem je desinfekce
Stojíme před hermeticky uzavřenými kovovými
dveřmi. Jejich otevření podléhá vysoce bezpečnostním
podmínkám. Prochází tudy zdravotnický personál,
když vchází a po skončení služby odchází z infekční
části nemocnice. „Při výstupu z infekční části probíhá
oplach 2% roztokem persterilu, který zajistí dekontaminaci oděvů,“ popisuje bezpečnostní situaci v nemocnici lékař. „V čisté části nyní probíhá oblékání nové
směny do speciálních ochranných přetlakových oděvů,
musí se zajistit instalace interkomu pro vnitřní komunikaci osob jednak mezi sebou, ale i s velínem. Následně personál projde desinfekční sprchou do infekční
části, kde pak zahajuje svoji směnu,“ dodává podplukovník Rybka.

V karanténě až sto osob
Prověření schopností tohoto unikátního
armádního zařízení v případě krizové situace vyplývá
z usnesení Bezpečnostní rady státu a Realizační dohody o součinnosti mezi Ministerstvem zdravotnictví
a Ministerstvem obrany k plnění úkolů pro zajištění
karantény osob a izolace a léčby pacientů s vysoce
nakažlivou nemocí nebo podezřením na ni. „Centrum
biologické ochrany v Těchoníně by mohlo v případě
krizové situace přijmout až sto osob do karantény,“
informuje plukovník Jan Kuryviál. „Na lůžkové oddělení specializované infekční nemocnice pak lze přijmout
až 28 pacientů s příznaky vysoce nakažlivé nemoci,
z čehož osmi pacientům je možno současně poskytnout lůžkovou intenzivní péči.“
Na cvičení se podíleli jak příslušníci Agentury
vojenského zdravotnictví, tak Ústřední vojenské
nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha,
Vojenské policie Olomouc a vojáci 31. pluku radiační,
chemické a biologické ochrany z Liberce.

Zneužití biologických
zbraní je reálné
„Nebezpečí šíření závažných vysoce nakažlivých nemocí či zneužití biologických zbraní nemusí
být v dnešním světě jen teoretickým scénářem,“ uvedl
zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – náčelník

štábu generálporučík František Malenínský, který
se s průběhem cvičení přímo v Těchoníně seznámil.
„Proto je důležité, že i Armáda České republiky v této
oblasti přispívá k většímu bezpečí našich obyvatel
a na případné krizové situace je připravena.“
Text a foto: Jana Deckerová
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Patrola 42. mechanizovaného praporu se ve Walesu zúčastnila prestižního soutěžního cvičení Cambrian Patrol 2016

Táborská hlídka
bronzová

Cambrian Patrol je prestižní vojenské cvičení, kterého se účastní více než sto
týmů z celého světa již od roku 1959 a které se odehrává v britském vojenském
prostoru v oblasti cambrianských hor ve Walesu. Prostor, kde mimo jiné mají
výběrové řízení i elitní jednotky SAS. Jedná se zároveň o soutěž, jejímž cílem
je prověřit základní vojenské dovednosti, schopnost spolupráce v týmu, fyzickou
a psychickou zdatnost a v případě zahraničních hlídek v neposlední řadě
i anglický jazyk.
Celý závod je koncipován jako 48hodinový intenzivní výcvik bez možnosti spánku, kdy úkolem patroly je pod taktickým námětem plnit úkoly zaměřené
na jednotlivé druhy vševojskových příprav. Náročnost
této soutěže dokresluje počet odstoupivších týmů,
který čítá bezmála polovinu z celé startovní listiny.
Táborský tým tentokrát vybojoval bronzovou medaili,
tedy velice slušný výsledek.
„Zaměřte se na navigaci v obtížném terénu a trénujte s velkými batohy a adekvátní zátěží,“
tyto rady během přípravy na soutěž jsme slyšeli
od npor. Daniela P. relativně často. Další pamětník
předešlého závodu čet. Josef H. dodává: „Nebude
to lehký, hodně nachozených kilometrů, málo spánku
a spousta fyzicky náročných úkolů. Hlavně neustále
dodržujte hard routine, za všech okolností,“ dodává

rtm. Marián Š. Tyto věty slyšíme ze všech stran od těch,
kteří si cvičení již vyzkoušeli na vlastní kůži. Začíná
na nás doléhat trochu nervozita, ale hlavně zvědavost,
jak si náš tým letos povede.
Je sedm hodin ráno místního času. Výkřiky povelů v angličtině občas přeruší ranní tichou oblohu.
Česká patrola 42. mechanizovaného praporu Svatováclavského z Tábora zahajuje jednu z nejtěžších
vojenských soutěží na světě. „Stát“, „kontrola materiálu“, „přesuňte se tímto směrem“ to je výčet nejčastějších povelů, které slyšíme přeložené od našeho
velitele. Tímto úvodem začíná naše účast na Cambrian
Patrol 2016. Po kontrole povinného materiálu, který
se zbraní dohromady váží bezmála padesát kilogramů,
vyrážíme na další stanoviště, kde velitel obdrží bojový
rozkaz velitele roty a následně nám vydává pokyny

ke zpracování plastického stolu, tak aby mohl zplánovat vlastní operaci. Na vytvoření plastického stolu jsme
se důsledně připravili již před soutěží. Veškeré pomůcky, které bychom mohli na jeho vytvoření použít, jsme
si zabalili a vložili do velkého batohu. Je tu ale malý
háček, po kontrole materiálu nám velký batoh sebrali,
tudíž se musíme spolehnout na vlastní improvizaci.
To je ale věc, kterou český voják ovládá přímo mistrně.
A na výsledném hodnocení je to znát. V součtu s velice
dobrým přednesem velitele patroly při vydání bojového rozkazu sklízí náš plastický stůl úspěch a dostáváme
za něj extra deset bodů navíc.
To už je tady ale další úkol. Průzkum nepřátelských pozic s cílem potvrdit jejich přítomnost v prostoru
nasazení. Koukám na hodinky, které ukazují osm hodin. Již dvě hodiny je tma a my máme za sebou téměř
deset kilometrů pěšího přesunu. Jediné, co je vidět,
je obraz skrz noční vidění. Samotný pohled není moc
povzbudivý, kopce s příkrými svahy, vodní toky, které
jsou co chvíli vylité mimo svoje koryto, kamenité cesty
často zaplněné vodou tak, že člověk už nerozezná,
jestli se stále jedná o cestu nebo potok. Travinami zarostlé louky, které se na první pohled zdají jako ideální
místo pro přesun, ale realita je odlišná. Terén je natolik
podmáčený, že po několika stovkách metrů v tomto
terénu, kdy se co druhý krok noha zaboří po koleno
do bahnité vody, je člověk vyčerpaný tak, že spílá sám
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sobě, zda byl dobrý nápad se dobrovolně přihlásit
na toto vojenské mezinárodní cvičení. Stačí ale pohled
na ostatní členy osmičlenné patroly, kteří neúnavně
postupují vpřed a je jasné, že pokud má 42. mechanizovaný prapor po devíti letech opět dojít do cíle s nějakým
oceněním, tak jedině s těmi, které má kolem sebe.
Po průzkumu nepřátelských pozic je nutné zjištěné informace předat nadřízenému, nicméně cesta k němu
vede přes sedmdesáti pěti metrovou vodní překážku.
Začíná svítat. Není čas, pokud má naše patrola využít
zbytky tmy, je potřeba vydat rychle nejnutnější rozkazy,
připravit materiál a sebe na vstup do vody a po jednotlivých sekcích pod vzájemným krytím ledovou lázeň
překonat. Svítání nás vítá již na druhém břehu, kde
je potřeba se převléci do suchého oděvu a vyrazit směrem k cíli. Po několika kilometrech se tak stane. To ale
zdaleka není všechno. Zde je k dispozici přibližně hodina času na obnovu bojeschopnosti, zpracování hlášení
z průzkumu, obdržení dílčího rozkazu, naplánování dalšího postupu a po necelé hodině znova vyrazit za krásami britského království.
Po dalších pěti kilometrech s třiceti pěti kilogramy na zádech se setkáváme s britským vojákem
v oděvu proti zbraním hromadného ničení a s plynovou maskou. Vydává nám instrukce k překonání kontaminovaného prostoru. Následuje samotný přesun, reakce na zamoření a odchod z nebezpečného prostoru.
Naštěstí se jedná pouze o cvičení a po vlastní dekontaminaci můžeme pokračovat v plnění úkolu, nutno
říci již bez adekvátní ochrany proti otravným látkám,
většině se totiž igelitové pláštěnky a návleky na nohy
vinou taktické výstroje roztrhaly.
Nasedáme do britských obrněných vozů
Foxhound, které nás odvážejí neznámo kam. Vozidlo je
nesmírně přetopené, ale kýženého alespoň několikaminutového spánku se nedočkáme, řidič je asi bývalý
automobilový závodník a tak myšlenky na spánek vystřídají myšlenky na to, kde je k dispozici ve vozidle nejbližší sáček na zvracení. Po dojezdu nám jsou vydány
další úkoly, dojde k rychlému přeplánování a vyrážíme
opět na cestu. Stmívá se, proto nasazujeme přístroje
nočního vidění, abychom si vychutnali kopcovitou krajinu i v noci. Další zastávka je na statku z předminulého

století, kde pomocí počítačové techniky velitel a zástupce patroly navádí dělostřeleckou palbu. Cíl je zničen a tak můžou se zbytkem týmu vyrazit na další
stanoviště. Tempo se stupňuje a s ním i počet zastávek
s dalšími disciplínami. Dostáváme se na místo havárie
vrtulníku se třemi raněnými. Hlavní bojový medik patroly se ujímá své role, třídí raněné a organizuje jejich
ošetření. Velitel patroly mezitím organizuje zabezpečení prostoru a následně vyžádání MEDEVACU, tedy
leteckého transportu raněných k dalšímu ošetření. Zde
je potřeba zmínit, že jako figuranti jsou využiti vojenští
veteráni posledních válečných konfliktů a tak si téměř
každý ošetřující vyzkouší nasadit škrtidlo na opravdový
pahýl zkrvavené ruky nebo nohy. Po vyřešení situace
dostáváme nové instrukce a přesunujeme se na další
bod vzdálený asi tři kilometry.
Zde velitel obdrží další rozkazy týkající se přepadu budovy s následným zajetím hledaného teroristy. Jedná se o jednu z nejtěžších soutěží na světě.
Její absolvování pro většinu britských vojáků znamená služební postup v kariéře, takže na první pohled
zdánlivě jednoduchý úkol se po chvíli mění ve fyzicky
velice náročnou zkoušku. Agent, který nás měl dovést
na dohled k objektu, nás schválně vede tím nejhorším terénem, který k dané budově vede a navíc nám
neustále utíká, tudíž musíme nasadit opravdu vysoké
tempo, abychom mu všichni stačili. Vše se navíc odehrává již se simulačními zbraněmi a ochrannými pomůckami, které mimo jiné obsahují celo-obličejovou
masku znesnadňující dýchání. Konečně jsme u objektu. Zde na nás čeká další agent, který nám předává
informace o krycí palbě v náš prospěch.
Proudy kulometných svítících střel letících několik metrů nad našimi hlavami, záblesky osvětlovacích
raket na nočním nebi, výbuchy granátů vybuchujících
pár metrů od nás, přerušované pouze hlasitými povely
velitele během celé akce. Povedlo se, zajatec je v našich
rukou a bez vlastních ztrát se vydáváme zpátky do výchozího bodu, kde předáváme zajatce zpravodajskému
důstojníkovi k výslechu. Čeká nás poslední úkol, vytěžení z průběhu závodu na základně. Z posledních let
jsme ponaučení a v přetopené místnosti nevyužíváme
připravená pohodlná křesla a celý proces absolvujeme

ve stoje. Je to poslední test, zda i po tak náročném výcviku jsme schopni zůstat vzhůru a neusnout. Závod
je u konce. Jaká to úleva. Zvládli jsme to.
Patrola byla složena z příslušníků průzkumného
týmu a skupiny odstřelovačů. Tedy toho nejlepšího,
co Svatováclavský prapor má. V týmu měl dokonce
pamětníka z minulé účasti, který posledně vybojoval
stříbro. Nezbývá než zakončit jeho slovy: „Příště si přijedeme pro zlato!“
Text: npor. Lukáš Cimbůrek, foto: Zdeněk Koza
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VHÚ získal do sbírky „dělníka vyloďovacích operací“

Unikát z aukce

Vojenský historický ústav se poprvé ve své historii zúčastnil zahraniční dražby celé sbírky rušeného francouzského
Tankového muzea v Normandii (Normandy Tank Museum) v městečku Catz. Tvrdý boj v podobě konkurenčních muzeí
a soukromých sběratelů přinesl zisk v podobě legendárního vyloďovacího transportéru LVT 4.
Rušené muzeum mělo mezi svými exponáty
také dva americké obojživelné pásové vyloďovací
transportéry LVT 4 z období 2. světové války. A jeden z nich Vojenský historický ústav Praha nakonec
zakoupil. „Vojenský historický ústav získal do sbírky dnes již velmi vzácné vozidlo, které se podílelo
na řadě zlomových operací 2. světové války a stalo se
doslova symbolem vyloďovacích operací 2. světové
války a počátku studené války,“ říká ředitel Odboru
muzeí Vojenského historického ústavu Praha plukovník Mgr. Michal Burian a pokračuje: „V případě
LVT jde o vozidlo, které bylo zcela typické pro tichomořské bojiště, ale které se rovněž podílelo na řadě
operací v Evropě, zejména na přechodu přes řeku
Rýn, který umožnil rychlý postup jednotek americké a britské armády do Německa. Sbírka těžké bojové techniky VHÚ tak byla významným způsobem
obohacena o zástupce techniky, která se v ní dosud
vůbec nenacházela a která představuje jeden z mezníků ve vývoji vojenské techniky první poloviny
20. století. LVT stálo na počátku konstrukce specializovaných vozidel pro obojživelné operace, která jsou
vyvíjena dodnes.“

Výhodný nákup
Konkrétní typ získaného transportéru LVT 4
přezdívaný Water Buffalo (Vodní buvol) byl schopen
přepravit až 24 plně vyzbrojených vojáků (někdy
se uvádí 30) nebo 4 000 kg nákladu. Poháněl jej letecký vzduchem chlazený hvězdicový sedmiválec
Continental o výkonu 250 k (stejný byl používán v tancích Stuart). Na silnici dosahoval rychlosti 32 km/h,
na vodě 12 km/h. Zajímavá je i otázka ceny, za níž se
VHÚ podařilo tento exponát pořídit. Mezi draženými
položkami byla celá řada předmětů, které by mohly
sbírky VHÚ významným způsobem doplnit a obohatit.
„Měli jsme zájem o zhruba pět nebo šest exponátů,
ceny mnoha položek dražby se však bohužel vyšplhaly
zcela mimo možnosti českého muzea – a v řadě případů ale i mimo jakoukoliv reálnou hodnotu nabízených
historických předmětů,“ vysvětluje plukovník Michal
Burian. „To pouze potvrdilo trend z posledních let, kdy
se řada ‚sběratelů‘ především ze zemí bývalého Sovětského svazu pokouší uložit peníze doslova do čehokoliv. I přesto slavil nakonec VHÚ úspěch a podařilo se mu
vydražit předmět, o který od počátku usiloval. A nejen

že podařilo, ale dá se říci, že se jednalo o nejvýhodnější
nákup v rámci celé dražby. První vozidlo LVT se vydražilo za 68 000 euro. VHÚ se však podařilo vydražit
druhý kus za 30 000 euro, což je nejen výrazně méně
než první kus, ale ještě o 10 000 euro méně, než byla
spodní předpokládaná hranice dražební společnosti
a tedy i spodní mez znaleckého posudku.“

LVT 4
Co se vlastně skrývá pod zkratkou LVT 4 –
Landing Vehicle Tracket?
Tento vyloďovací transportér je typickým představitelem vývoje specializované techniky pro obojživelné operace v letech 2. světové války. Pro operace,
které patřily mezi zlomové okamžiky války, byly vyvíjeny obojživelné transportéry schopné přepravovat
mužstvo, menší vozidla či zbraně a zásoby. Základem
transportérů LVT bylo civilní záchranné obojživelné
vozidlo Alligator, vyvinuté Donaldem Roeblingem
již v roce 1935. O dva roky později se o modifikovaný typ
začala zajímat americká námořní pěchota. V roce 1940
vznikl ve spolupráci Donalda Roeblinga a amerického
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námořnictva prototyp vojenské verze. První LVT 1 byl
dodán v létě 1941. Dodávka prvních 200 vozidel byla
objednána u firmy Food Machinery Corporation (FMC),
která se do té doby zabývala především výrobou postřikovačů na insekticidy a dalšího vybavení pro farmáře.
Poprvé byly LVT bojově nasazeny při jedné z přelomových operací války v Tichomoří, bojích na Guadalcanalu v srpnu 1942 až únoru 1943. Vývoj transportéru
se od té doby nezastavil až do konce války a pokračoval
i několik let po ní. Kromě Spojených států amerických
používaly LVT i armády Velké Británie a Austrálie.
Po operaci na Guadalcanalu, kde byly LVT použity především k zásobování amerických jednotek, došlo poprvé
k jejich využití při útočné operaci přímo při vylodění
na atolu Tarawa v listopadu 1943. Typ LVT 4 byl poprvé
použit při vylodění na Saipanu v Mariánském souostroví v červnu 1944, zásadní roli pak sehrál i při vylodění
na ostrově Iwodžima v únoru 1945.

Používán i v Indočíně

Převoz do Lešan

Transportéry LVT byly použity i při vylodění
v Severní Africe v listopadu 1942. Britská armáda
obdržela prvních 200 LVT v závěru roku 1943 k nácviku připravovaných obojživelných operací na evropském bojišti. Použity byly v rámci vyloďovacích
operací v Normandii, ale zejména při bojích o přístav
Antverpy a při násilném překročení řeky Rýn, které
bylo rozhodující pro rychlé ukončení války na západní frontě. Nasazeny byly například i při překročení řeky Labe. Několik LVT 4 bylo v rámci smlouvy
o půjčce a pronájmu dodáno i do Sovětského svazu.
Rudá armáda je použila při útoku přes řeky Odru
a Dunaj. Po 2. světové válce byly některé modifikace
LVT použity ještě v Korejské válce, například při vylodění v Inčchonu, a francouzská armáda je používala
při válce v Indočíně a při Suezské krizi.

Po vydražení transportéru ve Francii byl exponát
převezen do České republiky, respektive do Vojenského
technického muzea Lešany, které je součástí Vojenského
historického ústavu Praha. Náročnou přepravu vozidla o šířce 3,3 m zajistil 14. pluk logistické podpory
z Pardubic, který během jízdy zároveň musel dodržet
striktní pravidla přepravování takového typu materiálu
v zemích, kterými projížděl. Celkově pardubičtí logistici najeli 3 341 km. Vzhledem k tomu, že transportér
byl zakoupen ve velmi dobrém stavu, bude na něm
přes zimu provedena jen základní údržba. Veřejnosti
by se měl představit na jaře příštího roku, a to v rámci
zahájení další muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany.
Text: Andrej Halada, Michal Voska, foto: VHÚ
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