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Předmluva

JE NEPOCHYBNÉ, ŽE AMERICKÉ SPECIÁLNÍ OPERACE 
daly vyniknout těm nejlepším a technologicky nejlépe fundova-
ným odstřelovačům světa. Tato kniha ukazuje vynikající střelce 

nasazené v boji proti nepřátelům Spojených států.
Měl jsem tu čest sloužit jako instruktor SEALů v odstřelovačském 

oddílu Naval Special Warfare Group One a později v základním odstře-
lovačském kursu Special Warfare Center. Instruktoři, s nimiž jsem 
spolupracoval u obou jednotek, obětovali svůj čas a naplno se věnovali 
výcviku, aby zajistili, že naši chlapci budou připraveni udeřit a zasáh-
nout nepřítele. Tito muži patřili k těm nejznamenitějším lidem, s nimiž 
jsem se kdy setkal.

Mimo kurs jsem pracoval s odstřelovačskými instruktory ostatních 
jednotek v různých složkách amerických ozbrojených sil i ve vojscích 
spojeneckých zemí. Vždy jsme se snažili sdílet své nápady a vylepšovat 
naše kurzy a jednu věc jsme měli společnou: touhu vzdělat co nejlepší 
studenty. Při tom jsme poznali programy spojeneckých zemí, námořní 
pěchoty (dokonce jsme tam poslali několik SEALů) a armádní Special 
Operations Target Interdiction Course (SOTIC), k nimž jsme pociťovali 
respekt a obdiv. 
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Při zpětném pohledu to byly výjimečné chvíle. Ačkoli většina 
instruktorů měla bojové zkušenosti, většinou šlo o leteckou podporu 
nebo průzkum a střelbu ze vzduchu. Neměli jsme tušení, že muži, které 
jsme cvičili, se stanou nejúspěšnějšími snipery amerických ozbrojených 
sil. Chlapci jako Chris Kyle („Americký sniper“) a Marcus Luttrell (Ope-
race Redwing) prošli našim programem a cosi dokázali. Tito lidé jsou 
známí v médiích, ale byli by raději, kdyby se pozornost upřela na jiné, 
neznámé odstřelovače, kteří dosáhli podobných úspěchů proti nepřáte-
lům Ameriky. 

Ačkoli jsem samozřejmě hrdý na absolventy odstřelovačského kursu 
SEAL, nelze ignorovat též snipery amerického velitelství speciálních ope-
rací (US Special Operations Command, US SOCOM). Toto jsou jejich 
příběhy. Ať už jde o Chrise Kylea, který pomáhal příslušníkům námořní 
pěchoty na rozpálených ulicích Iráku, nebo Nicka „Žence“ Irvinga, který 
jako odstřelovač hlídkoval při akcích SEALů, jedna věc je jistá. Jeden 
tým, jeden boj. 
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Podpora sil 
nové generace

ASI PĚT SET KILOMETRŮ OD SOMÁLSKÉHO POBŘEŽÍ 
bylo té noci vše zahaleno tmou. Dokonce ani velká plavidla, jež 
obklopovala jejich malou loď, nebyla vidět proti obloze. Nebo 

alespoň ne natolik, aby si uvědomili, že se blíží.
Zbývající tři piráti se v přesvědčení, že to je v jejich zájmu, nechali 

táhnout americkým torpédoborcem Bainbridge, který byl v čele hlíd-
kující fl otily.

Ti mladíci byli vyčerpaní, unavení a čím dál tím víc podrážděnější. 
Před několika dny se jim povedlo to, co se nikomu nepodařilo téměř dvě 
staletí: úspěšně se zmocnili americké obchodní lodi. 

Její únos neproběhl zrovna podle plánu a nyní byli namačkaní 
v podivně vypadajícím záchranném člunu, kde byl zatuchlý vzduch, 
a jejich jediným rukojmím byl muž, který ještě před nedávnem velel 

053-60093_ch00_3P.indd   i 10/28/14   3:38 PM
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nákladní lodi, k níž přirazili – kapitán Richard Phillips z plavidla Maersk 
Alabama.

Přesto byl natolik významný, že spustil mnohem větší reakci, než 
v jakou doufali. Zmobilizoval totiž americké vojenské námořnictvo. A to 
se neprojevilo jen přítomností mohutných torpédoborců, fregat, letadlo-
vých lodí a letounů. 

Piráti netušili, že na scéně se objevil průzkumný tým DEVGRU, který 
byl vysazen na Bainbridge. Commandos dorazili po krátkém letu z jejich 
operační základy v zálivu Manda v Keni a brzy se k nim připojila větší 
jednotka, která dorazila z USA v C-17 a byla rovněž vysazena v Aden-
ském zálivu, kde se to jen hemží žraloky. 

Předtím čtyři piráti na člunu ohrožovali kapitánův život. Jeden 
z nich, poraněný a zoufalý Abdiwali Abdiqadir Muse, se však vzdal 
oddílu SEAL.

Oranžový člun byl místem dramatických scén. Phillips se v jednu 
chvíli pokusil o útěk, ale byl vyloven a vytažen zpátky do plavidla.

Phillipsovi únosci byli bohužel čím dál tím víc nepředvídatelnější. 
Někdy ze svých kalašnikovů stříleli na americké lodě, jindy satelitním 
telefonem komunikovali s potenciálními posilami – provizorní pirát-
skou fl otilou, která sestávala z dalších pěti unesených plavidel s dalšími 
rukojmími. 

A byť to zní zvláštně, piráti také poskytovali informace novinářům 
z celého světa, které sem drama přitáhlo. 

Vyjednávání ze strany FBI kolísalo mezi nadějí a beznadějí. Po obloze 
se pohybovaly bezpilotní špionážní letouny Lockheed P-3 Orion a Boeing 
ScanEagle, zatímco úderný oddíl DEVGRU byl připraven na palubě lodi 
Boxer a čekal, až dostane zelenou.

Odstřelovači jednotky – maskovaní příslušníci Black teamu – se stří-
dali na střeleckých stanovištích na zádi Bainbridge.

Ačkoli jsou operace na moři důvodem vzniku jednotek SEAL a osvo-
bozování rukojmích na moři důvodem existence DEVGRU, skutečností 
je, že do 12. dubna 2009 příslušníci SEAL strávili téměř desetiletí likvi-
dací teroristických sítí v drsných horách Afghánistánu. Dokonce i ti 
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služebně nejstarší členové DEVGRU měli větší zkušenosti s operacemi 
v nadmořské výšce tři tisíce metrů než na samotném moři. Jejich náročná 
práce zahrnuje úkoly v jakémkoli prostředí, v jakémkoli období. A čím 
se zdají být neproveditelnější, tím je pravděpodobnější, že jimi budou 
pověřeni. 

SEALové, kteří měli zachránit uneseného Američana, byli z Červené 
eskadry, jedné ze čtyř úderných eskader DEVGRU. Ty v tomto regionu 
prolily krev už předtím. V roce 1993 se čtyři jejich odstřelovači zúčast-
nili operace Gothic Serpent – známější jako Černý jestřáb sestřelen – 
v somálském Mogadišu a vysloužili si čtyři Stříbrné hvězdy. 

Jeden z příslušníků Červené eskadry také položil život po 11. září 
2001. Lodník první třídy Neil Roberts zahynul, když bojoval sám na 
vrcholu hory Takur Ghar v Afghánistánu během operace Anaconda. 

V následujícím desetiletí se za to letka mnohokrát pomstila, a to 
s nemilosrdnou účinností. 

Nyní byli SEALové zpátky na moři a chystali se na tři další zářezy. 
Měli povolení z nejvyšších míst: Prezident Obama umožnil oddílu zasáh-
nout, pokud dospěje k názoru, že kapitánův život je ve vážném a bezpro-
středním nebezpečí. 

Ačkoli z pohledu pirátů byla noc temná, odstřelovači DEVGRU díky 
nočnímu vidění zřetelně viděli IR lasery svých pušek SR-25 nad Bain-
bridge a ve tvářích únosců. A potom někdo dloubl kalašnikovem Phil-
lipsovi do zad. Během hektického pohybu v kabině člunu byly na zlomek 
vteřiny zároveň vidět všechny tři hlavy. 

Odstřelovači DEVGRU – známí jako Černý tým – garantují velitelům 
od určité vzdálenosti stoprocentní jistotu zásahu. Tito snipeři jsou pravi-
delně testovaní, zda to skutečně dokážou. Na vzdálenost téměř desetkrát 
kratší, než byla ona hranice, byli piráti snadným terčem. 

Tři cvaknutí poloautomatických zbraní Mk 11 mod0 s tlumičem se 
slily v jediný zvuk, když z hlavní vyletěly tři náboje ráže 7,62 mm. Na 
tuto vzdálenost letěly přesně po trajektorii vyznačené lasery. Počáteční 
rychlost více než 700 metrů za vteřinu se téměř nezměnila.

Takřka stejně rychle se dva odstřelovači DEVGRU slanili do člunu. 
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Tato složitá situace byla vyřešena neuvěřitelně jednoduchým, téměř 
elegantním způsobem. 

Tři náboje znamenaly tři mrtvé piráty. A záchranu života Američana, 
kterou celý svět sledoval.

Tato dramatická záchranná akce je unikátní ukázkou možností, které 
odstřelovači amerických speciálních jednotek získali během války proti 
terorismu. 

Mnohé jiné operace prováděné těmito střelci a jejich druhy však 
pozornosti světa unikly. Jejich práce je většinou zastřena rouškou tajem-
ství a skryta za speciálními šiframi a jinými utajovacími mechanismy. 

Jeden bývalý sniper z Černého týmu prohlásil: „Ačkoli ta akce byla 
působivá, mohu vás ujistit, že pro ty, kdo ji provedli, to nebylo nic zvlášt-
ního. Jsou zvyklí na mnohem náročnější prostředí, než bylo té noci. Vím, 
že je obtížné to pochopit. Ale přestože pro obyčejného člověka by ty 
výstřely nebo ta akce byly těžké, pro tyto chlapce to byla rutina.“

Mrtví piráti byli jedni z mnoha tisíců – ne-li desítek tisíců – kdo 
zahynuli rukou odstřelovačů z amerických speciálních jednotek.

A Richard Phillips byl jedním z mnoha zachráněných při těchto 
akcích – ať už doslovně nebo nepřímo.

m

Záleží na defi nici, ale dá se říct, že první odstřelovači se objevili ještě 
dříve než moderní lidé. Nové objevy ukazují, že pravěcí lidé vrhali oštěpy 
už před 280 tisíci lety. Ty se brzy začaly zdokonalovat a později ovládli 
bojiště lučištníci, kteří stříleli na vzdálenost několika set metrů. 

Dokonce i snipeři v moderním smyslu naháněli nepříteli strach už 
poměrně dávno. Jejich přesná role, spolu s taktikou a složením se měnila 
v závislosti na čase, technologii, prostředí a situaci. 

Avšak s oslavovanou záchranou kapitána Phillipse – kterou sledovaly 
miliony a kterou pak další miliony shlédly ve fi lmu, který byl nomino-
ván na několik Oscarů, což jen posílilo skutečnost, že SEALové jsou 
považováni za celebrity – se obraz sniperů dostal nastálo do obecného 
povědomí.
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Slovo „odstřelovač“ evokuje tichého lovce, který sleduje svou kořist 
v džungli. Je naprosto soustředěný, neúnavný, rozvážný a precizní. 
Ne ohrožený a nezastavitelný, jako zbrojní seržant Carlos Hathcock. 

Hathcockovy činy během vietnamské války z něj vytvořily legen-
dární postavu, která téměř hraničí s mýtem, ale přinesly také představu 
o sniperovi. Ta se rychle rozšířila mezi veřejností a jeho nástupci kráčejí 
v jeho šlépějích. 

Carlos Hathcock vyrůstal se svou babičkou, ale v mnoha ohledech 
ho vychoval arkansaský les. Zde si vyvinul svůj vrozený instinkt a cit 
pro bojiště.

Byl velmi nadaným střelcem. Než se stal odstřelovačem, vyhrál 
mnoho soutěží. V roce 1965 jako mladý příslušník námořní pěchoty 
vyhrál prestižní Wimbledon Cup, což ho přímo přivedlo k profesi, do 
které se pustil – a kterou změnil.

Úspěch na Wimbledon Cupu vzbudil zájem kapitána Edwarda Landa, 
který se během vietnamské války snažil rychle zvýšit počet odstřelovačů 
v námořní pěchotě. 

I v porovnání s ostatními z Landovými snipery v 1. divizi námořní 
pěchoty byl Hathcock mimořádně znamenitý střelec, který zdaleka pře-
konal to, co sliboval jeho talent. Nejenže se stal virtuózem pušky Win-
chester mod. 70, jeho psychické předpoklady z něj učinily ideálního 
průkopníka poněkud pochybného oboru.

Se svými zázračnými schopnostmi a důvtipem Hathcock tiše strašil 
v pralese poblíž kóty 55. Nasbíral značný počet potvrzených zásahů – 
devadesát tři – přičemž se předpokládá, že to je necelá třetina jeho sku-
tečného počtu zásahů.

Každý z těchto zásahů je opředen nějakým příběhem. Často byl na 
lovu celé dny, mnohdy doprovázen pouze svým stopařem, a tak se stal 
hrdinou příběhů, které by vydaly za celou divizi.

Vypráví se, že jednou se přihlásil do „sebevražedné akce“, ještě než se 
dozvěděl její podrobnosti. Když dostal pokyny, přesunul se na stanoviště. 
Celé čtyři dny se plížil a urazil při tom vzdálenost jeden a půl kilometru, 
jen aby dostal na mušku jednoho severovietnamského generála. Nacházel 
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se několik set metrů od středu tábora, skryt v houštinách. Měl na sobě 
maskovací oděv doplněný větvičkami a vegetací a málem na něho šlápl 
jeden severovietnamský voják, jak byl dobře zakamufl ovaný.

Sejmul toho generála střelou do srdce a potom se vrátil stejným způ-
sobem, jakým se tam dostal, přestože v táboře vypukla panika. 

Jindy zase vyřídil sadistického velitele Vietkongu, kterému Ameri-
čané přezdívali Apač. Tento Vietnamec byl odstřelovač, jenž vyslýchal 
a děsivě mučil zajatce. Na doslech kóty 55 stáhl zaživa z kůže zajatého 
příslušníka americké námořní pěchoty. Jeho křik sloužil Hathcockovi 
k orientaci. Vystopoval Apače a přesnou ranou ukončil jeho teror.

Více než tři desetiletí byl držitelem největšího počtu odstřelovač-
ských zásahů. Se svým důvtipem a přesností zaznamenal dvacet zásahů 
nad pět set metrů, kterých dosáhl díky tomu, že na velkorážní kulomet 
Browning M2 ráže .50 přimontoval optiku. 

Během jeho dvou turnusů vznikla na obou stranách legenda. Jeho 
vyděšení nepřátelé mu dokonce dali přezdívku – Long Trang – tedy Bílé 
pírko, podle ozdoby jeho klobouku. 

Tato proslulost vedla k tomu, že region, kde působil, začali pročesávat 
nepřátelští odstřelovači, včetně jednoho, kterému Američané přezdívali 
Kobra. Šlo o rovnocenného protivníka a z lovu se stal duel, který pak roz-
hodl jediný výstřel. Hathcock zachytil odlesk čoček protivníkovy optiky, 
načež Kobru trefi l do hlavy tak, že náboj proletěl sokovým zaměřovačem 
jen několik okamžiků předtím, než mohl vystřelit sám. 

Gunnery Sergeant Hathcock byl nadán vrozenými vlohami, díky 
nimž se stal prototypem snipera. Uměl s neuvěřitelnou přesností 
odhadnout vliv větru. Měl také mimořádnou schopnost soustředění. 
Když to bylo nutné, uzavřel se do sebe, jako by byl v nějaké bublině. 
Nejenže puška a náboj se staly součástí jeho, to samé platilo i o jeho 
prostředí.

Měl také výjimečné charisma, a tak kolem něj postupně vznikl kult 
osobnosti. Bílé pírko se stal hrdinou mnoha knih, fi lmů a televizních 
pořadů. Mezi odstřelovači je kultovní postavou.
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„Myslím, že jsem jako i mnoho dalších sniperů četl knihy o něm, 
když jsem vyrůstal,“ prohlásil Jack Murphy, jenž se později stal odstře-
lovačem a sloužil v 75. pluku Rangers a 5. skupině Special Forces. 

„Jako kluk jsem to hltal – a moc se mi to líbilo. Fascinovalo mě, že 
prováděl akce jenom s jedním pomocníkem… a někdy úplně sám. Tito 
vojáci rozhodovali. Děsili a zabíjeli nepřátele. V jednu chvíli na celých 
šest dnů znehybnili celou severovietnamskou rotu v Údolí slonů. ‚Sakra, 
to je něco,‘ říkal jsem si.“

Po válce Hathcock svou slávu – spolu s vynikajícími schopnostmi 
a mnohaletými zkušenostmi – využil. 

„Když se na snipery podíváte z historického hlediska jako na komo-
ditu, uvidíte, že její cena za druhé světové války stoupala, zatímco po ní 
přišel pokles intenzity výcviku a koncentrace,“ vysvětluje Brandon Webb, 
bývalý vedoucí odstřelovačského kurzu SEAL. „A pak přišel Vietnam 
a renesance. Teprve od Vietnamuje zde skutečná kontinuita ve výcviko-
vých programech.“

Hathcock aktivně přispěl k tomu, že další generace sniperů ho napo-
dobovaly. Byl motorem vytváření stálého stavu odstřelovačů námořní 
pěchoty, namísto provizorního vytváření odstřelovačských jednotek, 
když je potřeba. Zbrojní seržant Hathcock využil své znalosti a vliv při 
vytváření základního odstřelovačsko-průzkumnického kurzu americké 
námořní pěchoty v Quanticu ve Virginii. 

Po celá desetiletí byl tento kurz základem bojových schopností 
námořní pěchoty. Stal se uznávaným vzorem, který byl později napo-
dobován po celém světě.

Hathcockovy činy a odkaz, který zanechal, z něj učinily symbol. 
Ačkoli v roce 1999 zemřel, jeho vliv je mezi americkými odstřelovači 
stále zřetelný.

m

Přestože zkušenosti nabyté Hathcockem a jeho druhy jsou stále předá-
vány novým generacím odstřelovačů a obraz jeho řemesla na veřejnosti, 
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který vytvořil, je všudypřítomný, současný sniper ze speciálních sil je 
něčím jiným. 

Odstřelovač ze speciálních jednotek se vyvinul v dominantního lovce ve 
válce bez jasných hranic. Tato nová generace odstřelovačů je stále založena 
na schopnosti přesně zasáhnout na velkou vzdálenost. Moderní technika 
tuto přesnost mimořádně zvyšuje, ovšem nyní již není součástí těla elit-
ního odstřelovače jen puška, ale i integrovaná letecká a satelitní technika.

Odstřelovač amerických speciálních jednotek v sobě snoubí vysoce 
specializovaný výcvik, střelecké mistrovství, soustředění, přímou letec-
kou podporu a několik desítek specializovaných odborníků, kteří mu 
mohou pomáhat z dálky, díky čemuž je pak v očích svých nepřátel váleč-
ným démonem. 

Toto jsou lidé, kteří dokážou otočit průběh bitev, těch velkých i těch 
malých. Činí tak za pomoci výstřelů v terénu, výstřelů v budovách 
i výstřelů, které vůbec nebyly vypáleny.

Se svým důvtipem, schopnostmi a technologiemi aplikují zahraniční 
politiku. Vliv těchto mužů v maskovaných uniformách na reálný svět je 
mnohdy větší, než je vliv amerických senátorů.

Jsou to virtuózové přesného boje a průzkumu. Jsou pověřováni 
nemožným, pronikají přes nepřátelské linie, přes hranice, provádějí roz-
kazy a neviděni se zase vracejí.

„Pokud se zeptáte jakéhokoli generála, který kdy velel speciálním jed-
notkám v bojových operacích, uznají zásluhy odstřelovačů – ti jsou totiž 
tím vůbec nejefektivnějším mechanismem,“ říká Craig Sawyer, bývalý 
sniper DEVGRU. „Jsou velmi, velmi cenní a účinní. Vykonávají několik 
funkcí a vždy jsou klíčoví. Hrají velkou roli.“

Jejich podoba je různorodá. Jsou takoví, co se podobají Hathcockovi, 
pouze jsou přizpůsobeni pro dnešní dobu. Jiní jsou natolik odlišní, že 
téměř nevypadají jak snipeři. 

Nové legendy, které využívají nahromaděných zkušeností ve vskutku 
revoluční éře speciálních operací, jsou stejně jedinečné jako ty staré. 
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Ustavení rámce 

OBECNÝ DOJEM, KTERÝ VYTVOŘILY AMERICKÉ SPECI-
ální jednotky ve Vietnamu, byl stejně nesmazatelný jako ten, 
který je spojován s odstřelovači, přestože rozsáhlé a ostře sledo-

vané operace speciálních jednotek po roce 2001 to do jisté míry změnily.
Stále je rozšířená představa zelených baretů a SEALů, co se s šát-

kem kolem hlavy plíží džunglí v týlu nepřítele. Doplnila ji však postava 
vojáka s noktovizorem a puškou s tlumičem, který se v noci pohybuje 
městským prostředím. 

Nárůst moderního terorismu v 70. letech přinutil Spojené státy pře-
hodnotit svůj přístup ke speciálním silám. Tedy, slovo „přinutil“ je možná 
příliš silné, ale každopádně pootevřel dveře nezkrotnému důstojníkovi 
zelených baretů jménem Charlie Beckwith, který potom převrátil zažitý 
pořádek vzhůru nohama. Přestože narazil na četné překážky, nakonec 
Beckwith triumfoval, když Americe přinesl specializované a dobře cvi-
čené protiteroristické jednotky, jež se mohly utkat s novou hrozbou. 
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Bájná jednotka Delta, která vznikla po vzoru britských SAS, kde 
Beck with sloužil jako stážista, vznikla v druhé polovině 70. let.

Brzy měla Delta projít zkouškou ohněm, když se pokusila zachránit 
více než padesát amerických rukojmích držených na americkém velvy-
slanectví v Teheránu.

Tyto protiteroristické jednotky jsou pověřovány velmi politicky cit-
livými, vysoce důležitými nebo přímo nemožnými úkoly (často platí 
všechny tři charakteristiky zároveň), takže jejich triumfy se obvykle 
odehrávají mimo pohled veřejnosti, zatímco jejich neúspěchy jsou pod 
drobnohledem považovány za národní katastrofu.

Ukázkou je operace Eagle Clow. Tento odvážný plán byl velmi ambi-
ciózní, ale zvrhl se do blamáže globálního dopadu. Již přerušená operace 
se změnila v tragedii, když vrtulník RH-53 námořní pěchoty narazil do 
dopravního letadla EC-130 během pokusu opustit Írán. 

Tento incident nejenže poškodil reputaci Spojených států, ale pod-
kopal též prestiž Delty – jen o ní se mluvilo na veřejnosti – ačkoli její 
muži byli bezmocní. 

Danny Coulson, který později založil tým na záchranu rukojmích 
(Hostage Rescue Team), civilní ekvivalent Delty v FBI, porovnal tuto 
reakci s tím, když by někdo kritizoval quarterbacka za prohru v Super 
Bowl, ačkoli autobus s týmem po cestě havaroval. 

I tak tento vývoj vedl vedoucí činitele ke zdrženlivosti, když měli 
možnost použít elitní jednotky, jejichž mise – jež často kolísaly mezi 
tradičními vojenskými a policejními akcemi – mohly mít zásadní poli-
tické důsledky.

Debakl v Íránu také přinutil USA přehodnotit velicí strukturu spe-
ciálních jednotek. Po operaci Eagle Claw bylo založeno Společné veli-
telství zvláštních operací (Joint Special Operations Command, JSOC), 
které mělo koordinovat akce s nejvyšší prioritou. Toto rozhodnutí mělo 
v následujících letech značné dopady.

Také to znamenalo, že se znovu pootevřely dveře. Tentokrát si toho 
všiml jiný iniciativní důstojník z vietnamské éry Richard Marcinko, 
který chtěl vytvořit ekvivalent Delty u amerického námořnictva.
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Mezi příslušníky pozemních sil se na Delta Force – přezdívanou jako 
„Jednotka“ (the Unit) – hledělo s údivem, ale také podezřívavostí. Její 
členové měli nezpochybnitelné schopnosti – střelecké kvality a náročný 
výcvik, který jinde neznali – a z organizačního hlediska byla vědecky 
podložená a progresivní.

Jenže byla také považována za izolovanou, tajnůstkářkou a arogantní.
Jestliže však vojáci z Delty byli považováni za neuctivé kovboje, 

potom Marcinkova nová jednotka nebyla ničím jiným než hordou 
pirátů. 

Marcinko se vyhýbal konvenčním normám, když stanovoval typ 
mužů a misí pro Tým 6 SEAL. Jeho pojetí se pohybovalo na hranici 
legálnosti. Chtěl, aby SEALové byli loajální jemu, odhodlaní dosahovat 
žádoucích výsledků a v případě potřeby překročit zákon. 

Tento pragmatický přístup „Demo Dicka“, který vyžadoval od pří-
slušníků Týmu 6, aby jednali nezávisle, rozhodně a nepozorovaně v těch 
nejtemnějších zákoutích světa – jiní, kteří se na to nedívali jako on, nebyli 
ochotni akceptovat.

Jestliže Marcinko dokázal odpovědět takřka na jakýkoli argument 
týkající se pochybného zásobování, aktivit a teambuildingu (eufemismus 
pro pitky), jiní si mysleli, že jednotka se zcela vymkla kontrole.

Marcinko obratně využíval svého velkého charismatu a SEALové, 
které naverboval, mu byli velmi loajální. Přitom obcházel a sabotoval 
všechny puritánské důstojníky, kteří s jeho programem nesouhlasili 
(k nim patřil například velitel JSOC William McRaven). Chtěl, aby proti 
psancům bojovali psanci, s čímž ne každý souhlasil. Ale „Šestka“ měla 
také schopnosti, jimiž nedisponovala žádná jiná jednotka. 

Tým 6 SEAL se zrodil z již existující přepadové a protiteroristické 
jednotky SEAL přezdívané jako Mobility 6 (nebo MOB-6). I tento oddíl 
však kopíroval Brity a podobal se Delta Force. Jednotka nebyla organi-
zována do čet, nýbrž letek a pak oddílů a týmů.

Součástí toho bylo velké množství odhodlaných odstřelovačů nut-
ných pro chirurgicky přesné zásahy, záchranu rukojmích a speciální prů-
zkumy, což byly úkoly, v nichž tyto dvě jednotky měly vynikat.
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Předtím působili odstřelovači a zvláštní jednotky odděleně vedle sebe 
a nebyli integrovaní do jedné jednotky.

m

„Víte, proč je Jednotka tak dobrá?“ zeptal se jeden z odstřelovačů, co 
nedávno odešel do výslužby. „Protože zde po třicet let existuje nepře-
tržitá kontinuita, kdy se předávají zkušenosti. Chlapci vědí o každém 
zásahu a učí se z nich.“

Tato kontinuita sahá až k Larrymu Freedmanovi, což byl jeden z prv-
ních a nejvlivnějších sniperů v Deltě.

Tato výjimečná postava byla velmi temperamentní a svérázná. Měřil 
pouhý metr sedmdesát šest, ale disponoval mimořádnou fyzickou kon-
dicí (kterou si udržoval jednak kvůli požadavkům své práce, jednak kvůli 
svému narcismu) a hrdě nosil přezdívku „Superžid“. 

Měl na míru šitý plášť s židovským písmenem „S“, což sice bylo pro 
parádu, ale přesto byl díky své koncentraci a střeleckým schopnostem 
svými vrstevníky považován za supermana.

Tento veterán Special Forces, ověnčený mnoha vyznamenáními, vždy 
vehementně chránil snipery pod svým velením a snažil se jim vštípit své 
zkušenosti – tak jako to v budoucnu dělali oni.

Superžid záměrně pokoušel meze osobností a situací. Kvůli tomu byl 
údajně šestkrát „vyhozen“ Beckwithem, ale vždy se vrátil a pokračoval 
ve formování rodící se protiteroristické síly. 

Ofi ciálně opustil Deltu v ruce 1982, ale pokračoval ve výcviku budou-
cích odstřelovačů jako velicí poddůstojník v kurzu Special Operations 
Target Interdiction Course (SOTIC) – což byl základní odstřelovačský 
kurz, kam Jednotka vysílala své muže. Později byla jeho role bezprostřed-
nější a až do počátku 90. let sloužil jako instruktor Jednotky.

Jako padesátník s dlouhým bílým copem vypadal spíš jako starý har-
lejář – což také byl – spíš než jako neúnavný odhodlaný voják. Což rov-
něž byl. Ačkoli mu CIA nedůvěřovala kvůli jeho různým konfl iktům 
s tajnou službou, když sloužil v Deltě, stal se paramilitárním důstojníkem 
CIA v jejím oddělení speciálních aktivit.

KHP0222_blok.indd   20KHP0222_blok.indd   20 14.10.2015   13:16:4814.10.2015   13:16:48



Ustavení rámce 

21

V této funkci dál vychovával budoucí generace odstřelovačů speciál-
ních jednotek, ačkoli se škála jeho činnosti značně rozšířila. 

V létě roku 1990, před první válkou proti Iráku, skupina šesti agentů 
CIA, DIA a NSA sledovala pohyb vojsk v této oblasti. Jelikož však irácký 
postup probíhal rychleji, než očekávali, byli obklíčeni poblíž irácko-
-kuvajtské hranice. 

Poněvadž nemohli uprchnout, uchýlili se do Bagdádu, v naději, že 
pod svícnem je největší tma. 

Poté, co americkou žádost o pomoc odmítli Britové, Francouzi 
a Rusové, zachránila agenty polská rozvědka. Poláci byli motivovaní sna-
hou naklonit si nové západní spojence. Úspěšně byla provedena operace 
Samum a Američané byli propašováni na svobodu. 

Po tomto triumfu Spojené státy vyjádřily svou vděčnost, když se 
podílely na vytváření speciální polské jednotky GROM.

Veterán GROM, který po čtrnácti letech odešel do výslužby, vzpo-
míná na operaci Samum: „Nikdo to nechtěl udělat. Jedině my a také jsme 
to dokázali. Ofi ciálně byl GROM vytvořen poté, ale toto byla chvíle, 
kdy nám Američané nabídli svou podporu, co se týče výzbroje, fi nancí 
a výcviku.“

Ve spolupráci s CIA polský generál Slawomir Petelecki navrhl 
jednotku, jež by skloubila přednosti Delty, SAS a německé protitero-
ristické síly GSG 9. A od počátku hrála ve vytváření GROM hlavní 
roli Delta.     

„V roce 1991 bylo třináct vojáků GROM odesláno na výcvik 
u Delty, krátce poté co tato jednotka oficiálně vznikla,“ prohlásil 
Naval. „První výběr byl proveden někde v horách v Americe a reali-
zovala ho Delta.“

Během jednoho z výcvikových pochodů se důstojník Delty nezřítil 
ze skály jen díky rychlému zásahu Poláků. Fyzicky velmi zdatný agent 
GROM „Artur“ ho zachránil.

Po úvodním výcviku GROM provedeném Deltou vytvořila CIA spe-
ciální výcvikovou skupinu, jejíž instruktoři měli být vysláni do Polska. 
Nechyběla mezi nimi známá tvář. 
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„Larry Freedman, jeden z nejlepších odstřelovačů Delty, byl vlastně 
prvním odstřelovačským instruktorem v GROM,“ prohlásil Naval.

Freedman v roli agenta CIA školil Poláky. O několik měsíců později 
se bělovlasý Freedman vrátil do boje v rychle se rozkládajícím Somálsku 
během počátečních týdnů operace Restored Hope.

Dne 23. prosince 1992 jeho vozidlo najelo na sovětskou pozemní 
minu poblíž města Bardera v údolí Džuba. Byl vůbec první americkou 
obětí války v Somálsku. Jeho žáci z Delty přibyli na tento seznam v nad-
cházejících měsících, když operaci Restored Hope vystřídala operace 
Gothic Serpent.

CIA ocenila Freedmana vyznamenáním Intelligence Star, zatímco 
GROM po něm pojmenoval ulici na své základně.

m

Spojené velitelství zvláštních operací (JSOC) (…) je pověřeno hodnoce-
ním požadavků a technik speciálních operací, zajištěním interoperability 
a standardizace výzbroje, plánováním a prováděním výcviku a cvičení 
zvláštních operací a vyvíjením taktiky speciálních operací.

Combat Applications Group (CAG) (…) ověřuje metody, výzbroj, tak-
tiku a interoperabilitu speciálních operací kombinovaných druhů zbraní 
se soustředěním na vývoj doktríny…

Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU) poskytuje 
centralizované řízení pro ověřování, hodnocení a vývoj současných 
a vyvíjených technologií využitelných speciálními silami amerického 
námořnictva.

Na začátku 90. let již existence přísně tajných jednotek a jejich veli-
telství nebyla tajemstvím, jak by si Pentagon přál. Plukovník Beckwith 
a kapitán Marcinko psali knihy o zakládání těchto sil a Hollywood 
pochopitelně sáhl po tématu protiteroristických jednotek, které neustále 
bojovaly po celé zeměkouli.

Filmy s Chuckem Norrisem a Charliem Sheenem nepomohly tvr-
došíjnému odmítání existence speciálních sil ze strany ministerstva 
obrany. 
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Ve snaze dostat džina zpátky do lahve byly tyto jednotky přejmeno-
vány na CAG a DEVGRU. A tak stejně jako u JSOC mělo jít o organizace 
zaměřené na ověřování a vývoj.

Přestože je pravda, že pečlivě studovaly a vyvíjely aplikace chirur-
gicky přesných zásahů, ve skutečnosti byly testovány v boji a nikoli 
v laboratoři, jak se nám snažily namluvit.

Nebo to tak aspoň být mělo. Ačkoli tyto jednotky fascinovaly veřej-
nost, politici se obávali opakování neúspěchu operace Eagle Claw, a tak 
je tato popularita ponechávala chladnými. 

Speciální síly však nebyly odstaveny absolutně. V prvních letech své 
existence Delta a Tým 6 SEAL – obecně označované jako jednotky zvlášt-
ních misí JSOC (special mission units, SMU) – sice představovaly pro 
mnohé konvenčně uvažující vojenské velitele a opatrné politiky poslední 
možnost, ale často šlo o možnost jedinou. 

Obě jednotky zaznamenaly důležitá vítězství a mnohokrát prokázaly 
svou cenu. První úspěšné osvobození amerického rukojmího v zahra-
ničí Delta provedla v roce 1989, když v Panamě vtrhla do vězení Carcel 
Modelo a osvobodila Kurta Museho. Tým 6 SEAL pak hrál klíčovou roli 
při zajetí panamského diktátora Manuela Noriegy o několik dnů později. 

Ale to byly spíš výjimky. Nelze říct, že jednotky byly udržovány 
v nečinnosti, ale pravdou je, že cvičení značně převažovala nad sku-
tečným bojem. Takže jednotky pravidelně prováděly rozsáhlá cvičení, 
když se schylovalo k nějaké krizi, načež přešly k přípravě na jinou akci, 
ke které také nedošlo. 

Zhoršení situace v Somálsku však vyžadovalo razantní americkou 
reakci. V srpnu 1993 prezident Bill Clinton schválil operaci Gothic Ser-
pent, jejímž cílem bylo zneškodnění somálského velitele Mohameda Far-
raha Aidida. 

Tuto operaci mělo provést úkolové uskupení Rangerů. A přestože 
nejpočetnější složkou této síly byl 3. prapor 75. pluku Rangerů, jádrem 
tohoto uskupení o síle 160 vojáků byla nepochybně eskadra letka C Delty.

Dále je podpořili Night Stalkers – elitní piloti vrtulníků, kteří řídili 
specializované letouny 160. leteckého pluku speciálních operací (Special 
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Operations Aviation Regiment, SOAR), spolu s obvyklými Air Com-
mandos z 24. Special Tactics Squadron, což je speciální jednotka letectva 
zahrnutá pod JSOC. 

Byli zde také čtyři odstřelovači DEVGRU, což je na námořnictvo spíš 
symbolický počet.

Operace Gothic Serpent vyústila stejně jako Eagle Claw ve fi asko 
a je připomenutím toho, co všechno se může stát, když jsou elitní vojáci 
vysláni do vysoce rizikové akce.

Ale i opatrné prostředí speciálních sil začalo měnit svůj náhled s tím, 
jak začala sílit teroristická hrozba. Štvanice v Somálsku byla ukázkou 
toho, k čemu se schyluje. Přestože technologie a taktika využité v Moga-
dišu byly ve srovnání s dneškem primitivní, posloužily nepřetržitému 
kontinuálnímu vývoji, díky němuž „je Jednotka tak dobrá“.

Časem – poté, co se ve Spojených státech změnil pohled na boj s tero-
rismem – se poněkud neohrabané, nekoordinované pokusy o zneškod-
nění Aidida proměnily ve výkonnou a smrtící mašinerii.

Naznačily také schopnosti a odvahu sniperů JSOC – a ty byly v násle-
dujících konfl iktech klíčové.

m

Odstřelovači SEAL z Červené eskadry – Richard Kaiser, John Gay, 
Howard Wasdin a Homer Nearpass – nebyli svými kolegy z Delty při-
vítáni s nadšením. Sice je neodmítli, ale ve vzduchu bylo napětí, protože 
členové Delty měli za to, že přítomnost SEALů nic nepřináší. 

Tak se zrodila zarytá rivalita s Týmem 6 SEAL. Ačkoli byl zpočátku 
deklarován jako námořní doplněk k Deltě, který například může zachra-
ňovat rukojmí na palubách unesených lodí a který měl posílit protitero-
ristické kapacity, ve skutečnosti to nebyla pravda.

Zakladatel Richard Marcinko žertoval (anebo to možná myslel 
vážně), že k nasazení Týmu 6 SEAL dostačuje jezírko nebo láhev plná 
vody.

Příslušníci obou jednotek si konkurovali ohledně kompetence při 
přesných akcích a věřili, že právě jejich oddíl je ten pravý. Delta a DEV-
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GRU představovaly dva dravce na vrcholu potravního řetězce, kde bylo 
místo jen pro jednoho.

„Bohužel byly tyto jednotky politicky poštvány proti sobě. Soupeřily 
o stejné akce,“ řekl bývalý sniper DEVGRU Craig Sawyer, který s tím byl 
bezprostředně konfrontován. „To bylo velmi nešťastné, protože v obou 
jednotkách jsou skuteční hrdinové – mimořádně schopní muži oddaní 
své zemi. Stateční, kvalifi kovaní, drsní a loajální. Jenže se nenáviděli, 
protože je někdo postavil proti sobě.“

Nedostatek jasného vymezení podrýval Marcinkovu strategii. 
Zatímco Delta neustále nacvičovala akce, k jejichž provedení nikdy nedo-
šlo, ST6 byl odstaven ještě zřetelněji.

Těch pár akcí, které se naskytly, získala jednotka pozemních sil, 
zatímco ST6 byl stále a stále opomíjen.

Podle příslušníků SEAL to nebylo zapříčiněno tím, že by někdo hod-
notil Deltu jako schopnější jednotku (obě měly své zastánce a kritiky), 
ale spíš šlo o otázku konexí. 

V JSOC – které provádělo operační kontrolu obou oddílů – v prvních 
dvou desetiletích jeho existence převažovali generálové pozemních sil. 
Prvních deset velitelů JSOC přišlo z pozemních sil a bezpočet důstojníků 
sloužil v Deltě.

„Je to, jako když jsou v nějakém baseballovém mužstvu dva kluci, co 
mohou nadhazovat,“ vysvětluje Sawyer. „A otec jednoho z nich je tre-
nér. Kdo tedy při zápase bude nadhazovačem? Byla to hrozná situace. 
Bylo jedno, která jednotka je vhodnější pro nějakou akci, rozhodovalo 
to, čí otec v té době velel JSOC. Kvůli této politice se obě jednotky navzá-
jem nesnášely, ale to nebyla jejich chyba. Zkrátka se ocitly v této situaci. 
Kdyby ti muži měli možnost se poznat, asi by spolu vycházeli dobře.“

Při jedné příležitosti byla DEVGRU dokonce pokořena tím, že její 
obojživelné vybavení použila Delta v evidentně námořní operaci. Někdy 
byla situace tak napjatá, že někteří zkušení agenti ST6 – včetně Sawyera 
– zvažovali vystoupení z námořnictva. 

Sawyer k tomu poznamenává: „Když jsem byl v DEVGRU, stále jsme 
cvičili, nacházeli řešení a vyvíjeli výstroj pro určitý typ operací, ale těmi 
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potom byl pověřen někdo jiný (…) Totiž Delta. Uvědomil jsem si, že poli-
tika je nakloněna jim. Jejich táta je trenér.“

Bývalý sniper ST6 byl těmito skutečnostmi stále rozčilený, když 
dodal: „Šel jsem do námořnictva, protože SEALové byli ti nejdrsnější 
hoši na zeměkouli. To jsem četl a to mi řekli. Takže jsem vstoupil do 
SEAL. Jakmile jsem se tam dostal, začal jsem poznávat ST6. Bylo to 
jako nějaký sportovní all-star tým. Pokud skutečně chcete pracovat ve 
speciálních jednotkách, riskovat a hlásit se do náročných akcí s dosta-
tečnou podporou a možnostmi, pak jdete do SEAL. Říkal jsem si, že 
to je něco pro mě.

Jakmile jsem viděl, že jedna jednotka dostává většinu úkolů, zatímco 
druhá je z politických důvodů opomíjená, řekl jsem si, že musím do 
jednotky, která dostává úkoly, ať už to nazvete jakkoli. Nezajímala mě 
armádní kariéra a insignie. Nešlo mi o medaile. Takové věci mě neza-
jímaly. Chtěl jsem někomu ukázat, zač je toho loket – a to ne jen tak 
někomu, ale těm, kdo chtějí ublížit lidem, které mám rád. Tak jsem uva-
žoval a to jsem chtěl dělat.“

Sice to dopadlo jinak („Moji kolegové byli rozhořčeni, když jsem 
o tom mluvil (…). Byli by schopni mě nenávidět“), i tak však tato situace 
vykresluje, jak neoblíbení byli muži z ST6 v JSOC. 

Jedním z oněch bývalých velitelů Delty, co se vyšplhali až na místo 
velitele JSOC, byl generál William Garrison, který byl odpovědný za 
operaci Gothic Serpent. Učinil vůči SEAL ústupek – sice malý, ale 
přece, když čtyři odstřelovače DEVGRU zahrnul úkolového uskupení 
Rangerů. 

Sniperům ST6 pomohla skutečnost, že nebyli tak výhradně zamě-
řeni na eliminaci důležitých cílů, což jim umožnilo provádět širší spek-
trům úkolů. Odstřelovači DEVGRU a Delty se specializují na provádění 
mimořádně náročných průzkumných operací, které jsou obvykle spo-
jovány s agenty tajných služeb, byť jde často o akce s ještě větším stup-
něm nebezpečí. Proto obě jednotky své odstřelovače popisují pojmem 
„recce“ (průzkumník) – což je britský výraz pro „recon“. Tak odkazují 
na svůj britský původ.
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Místo aby zůstali v relativním bezpečí hangáru, který byl sídlem 
většiny příslušníků úkolového uskupení, odstřelovači DEVGRU spo-
lupracovali se CIA a SIGINT, což jsou specialisté ze záhadné složky 
pozemních sil zvané Zpravodajská podpůrná aktivita (Intelligence Sup-
port Activity, ISA). 

ISA je jednou z nejutajovanějších organizací z repertoáru Pentagonu. 
Dokonce i zasvěcení, co občas zmíní existenci jiných jednotek JSOC, se 
zmínkám o „Aktivitě“ vyhýbají. V Somálsku byla vybavena vlastním 
letounem, směrovými mikrofony a jiným speciálním vybavením, které 
umožňovalo těmto mužům zachycovat komunikaci mezi jednotlivými 
somálskými vůdci. Ačkoli ve srovnání s dneškem byla tato technika jed-
noduchá, umožnila jim rozkrýt Aididovu síť a poskytla Deltě informace 
potřebné k úderu.

Průzkumníci DEVGRU Nearpass a Wasdin, kteří operovali z bez-
pečného domu v centru Mogadiša, prováděli tajný průzkum bez ohledu 
na výbušnou atmosféru ve městě.

Maskovali se arabskými šátky a nosili květované košile jako místní, 
když natáčeli potenciální terče ISA pětatřicetimilimetrovou kamerou. 
Čtyři členové Černého týmu také využili své špionážní vybavení k naplá-
nování únikových a ústupových tras a k nalezení vhodných přistávacích 
ploch pro vrtulníky 160. leteckého pluku speciálních operací. 

Wasdin fotografoval zbraně, které byly maskované jako děti a cihly 
a které převáželi civilisté.

Tuto činnost a její podrobnosti Wasdin, který teď žije v Georgii, 
popsal slovy: „Mohu vám říct, že arabské šátky jsme dostali jen my. 
Někdy jsme je nosili, jindy ne, to záleželo na tom, v jaké části té hrozné 
země jsme byli.

Rychle jsme zjistili, že to, že máte na hlavě šátek, ještě neznamená, 
že máte ten správný šátek. Všichni tam mají svůj šátek a způsob oblé-
kání.“   

Odstřelovači také využili některé drsnější aspekty svého výcviku. Při 
honu na Osmana Hassana Aliho Atta Delta zdolala jednu šestipatrovou 
věž a zaútočila.
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Atto – významná postava v obchodu s katou (místní droga) a Aididův 
zástupce – unikl jen několik minut před úderem. Wasdin však zahlédl 
Somálce s RPG a vzhledem k tomu, že poblíž byla helikoptéra Black 
Hawk, namířil se svou puškou .300 Win Mag na 800 metrů vzdáleného 
Somálce. 

Kulka zasáhla bojovníka do tváře a zneškodnila ho, čímž si 
SEAL vysloužil jistý respekt ze strany přihlížejících odstřelovačů 
Jednotky.

Wasdin uznal, že výstřel nebyl tak přesný, jak to vypadalo, přestože 
sniperům Delty o tom tehdy neřekl. Prohlásil: „U takových vzdáleností 
už musíte mít kapku štěstí, protože tam již má vliv rotace země. I malý 
závan větru dokáže na tisíc yardů zanést náboj až o třicet centimetrů. 
Takže jsem lidem tvrdil, že jsem ve skutečnosti mířil na hruď. Měl jsem 
štěstí, že náboj neuhnul doleva ani doprava, ale nahoru. Stejně tak dobře 
jsem ho mohl trefi t do břicha.“

O několik dnů později byl Atto zneškodněn. Jeho Fiat 124 byl zasta-
ven, když se k němu přiblížil vrtulník 160. SOAR a odstřelovač Delty 
zničil ze vzduchu motor. Atto se pokusil uprchnout před vojáky z Delty, 
kteří se slanili z helikoptéry, ale byl zajat, zatímco jeho ozbrojený osobní 
strážce byl vyřazen střelbou odstřelovačů. 

Nevelký počet odstřelovačů SEAL působil při letech helikoptér Black 
Hawk UH-60 sil rychlé reakce 101. výsadkové divize, kdy tito muži stří-
leli z palub těchto vrtulníků, přičemž také doprovázeli agenty CIA 
v nebezpečném městě.

m

Ani ne dva týdny po zajetí Atta se úkolové uskupení Rangerů poku-
silo provést razii za bílého dne, při které měli být zajati další Aididovi 
důvěrníci. Výsledek byl popsán v mnoha knihách, televizních pořadech 
a fi lmech. 

Na místo dorazily helikoptéry Black Hawk a MH-6 Little Birds. 
Vojáci Delta Force zajali vytipované muže podle plánu. Muži z 3. pra-
poru 75. divize Rangers se slanili a obsadili oblast, zatímco konvoj 
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dvanácti vozidel měl příslušníky útočného týmu a jejich kořist odvézt 
na základnu. 

Jenže nepřátelská palba byla silnější, než se čekalo, a svobodník Todd 
Blackburn z Rangerů utrpěl vážné zranění, když minul lano a zřítil se 
z výšky třiadvaceti metrů. 

Již tak chaotická situace se vymkla zpod kontroly, když vrtulník MH-
-60L Black Hawk řízený Clift onem „Elvisem“ Wolcottem byl zasažen 
střelou z granátometu a o několik domů dál se zřítil. 

Odstřelovači Delty Dan Busch a Jim Smith přežili zřícení vrtulníku 
a pokusili se to místo bránit. Busch později podlehl zraněním. 

Tři vozidla z konvoje – včetně jednoho s odstřelovačem SEAL Richar-
dem Kaiserem – okamžitě odvezla Blackburna na základnu, kde mu byla 
poskytnuta pomoc. Konvoj se však pod nepřátelskou palbou rozpadl 
a další Ranger – seržant Dominick Pilla – byl zabit při pokusu o vyjed-
návání.

Zbytek skupiny se stal tzv. „ztraceným konvojem“. Nepodařilo se 
mu přijet k místu zřícení vrtulníku, které bylo jen o několik domů dál, 
a potom byl stržen do víru událostí, jako byly opožděné pokyny, špatná 
rozhodnutí a velké krveprolití.

Mezi těmito nešťastníky se ocitli i odstřelovači SEAL John Gay, 
Howard Wasdin a Homer Nearpass. Na začátku boje se Wasdin a jeden 
příslušník Jednotky nenápadně pohybovali po ulici a eliminovali několik 
somálských bojovníků, kteří ostřelovali údernou skupinu z okna v pátém 
patře. 

Wasdin byl odraženou kulkou zasažen do kolena. Zatímco ostatní 
běželi k postřelenému Wasdinovi, Nearpass ho zastoupil a zasáhl něko-
lik cílů. Chladnokrevně mířil zaměřovačem Trijicon ACOG své útočné 
pušky CAR-15 s tlumičem a zneškodňoval jednoho Somálce za druhým.

Letečtí návodčí 24. speciální taktické letky amerického letectva poz-
ději popsali Nearpasse jako ztělesnění toho, čím by SEAL měl být. Nedbal 
na nebezpečí, a dokonce se i usmíval, když palba nabírala na obrátkách.

Když se Nearpass s Wasdinem dostali zpátky do svého vozidla, 
vystříleli deset třicetinábojových zásobníků a pak i další, když jeli pro 
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jednoho raněného Rangera. Došly jim náboje a zdálo se, že se na ně vrhlo 
celé město, když byli neustále ostřelováni kalašnikovy a granátomety. 
Wasdin vytáhl svou devítimilimetrovou pistoli SIG P226. 

V boji zblízka SEAL první ranou minul. Somálec nikoli a Wasdin to 
koupil do pravé holeně. Málem mu to urvalo nohu. Wasdin instinktivně 
dvakrát zmáčkl spoušť a vyřídil protivníka zásahem do hlavy. Near-
pass ho odvlekl na sedadlo, zakryl mu poraněnou nohu a posadil se za 
volant, zatímco se snažil raněného Wasdina uklidnit. Když poškozené 
humvee jelo dál, byl postřelený SEAL zasažen dalším nábojem, tentokrát 
do levého kotníku. 

A potom vozidlo zastavilo. Bylo obklíčeno a blížili se k němu bojov-
níci z různých milicí. Naštěstí dorazila síla rychlé reakce (Quick Reac-
tion Force, QRF).

„V bibli je verš, který říká: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí 
život za své přátele,“ prohlásil Wasdin. „Jako sniper SEAL jste vysta-
ven těm nejnebezpečnějším situacím. Máte větší pravděpodobnost, že 
zemřete, než kdokoli jiný. Ve svém srdci musíte mít rád svou zem a své 
spoluobčany, když za ně chcete položit život. V Somálsku jsem nepochy-
boval o tom, že mi hrozí smrt.“

Vzpomíná na to, jak několik týdnů předtím zachránil helikoptéru 
Black Hawk před sestřelením. Podruhé už se mu to nepodařilo. „Zastřelil 
jsem ty chlápky v Mogadišu, co se pokoušeli sestřelit Black Hawk (…) Byl 
jsem rád, že se mi to povedlo, jenže přesto mě i teď štve, že jsem nedostal 
toho, kdo sestřelil vrtulník s Danem Buschem. Co bych za to dal. Kéž 
bych to tak mohl vrátit. Kéž bych tak mohl zneškodnit toho chlápka ve 
dveřích, který mě trefi l v humveem a málem mi ustřelil nohu.

Nevěřím, že by nějaký elitní voják byl schopen chvástat se a říkat: 
‚Podívejte, co jsem dokázal.‘ Protože nikdy není perfektní. Samozřejmě 
se o to snažíme, ale není to možné.“

m
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Když se konvoj – s mnoha příslušníky Delty a Rangers – snažil dostat 
k místu havárie vrtulníku Black Hawk, jiný stroj Black Hawk byl zasažen 
z RPG a několik domů odtud se zřítil na zem.

Zpočátku přeživší z druhého vrtulníku bránili odstřelovači Delty 
Brad Halling, Gary Gordon a Randy Shughar, kteří z paluby helikoptéry 
Super 6-1 zastavili počáteční nápor. 

To však bylo pouze dočasné řešení a posily nebyly po ruce. Veškeré 
pozemní síly dorazily na místo první havárie, kde byly vázány nebo zni-
čeny.

Srotil se dav, který zamířil k pilotovi druhého sestřeleného vrtulníku 
(6-4) Michaelu Durantovi a jeho posádce. Velitel týmu odstřelovačů Gor-
don požádal, aby spolu s Shughartem byli vysazeni a mohli bránit druhý 
sestřelený vrtulník. Jeho žádost byla odmítnuta.

Učinil další žádost. Ale i ta byla odmítnuta.
Třetí byla akceptována.
Piloti stroje Super 6-1 James Francis Yacone a Mike Goff ena přile-

těli blíž a snipeři se slanili ve vzdálenosti asi sto metrů od místa sestřelu. 
Odtud se vydali labyrintem uliček k sestřelenému vrtulníku Black Hawk.

Durant tak jako Nearpass vzpomíná na chladnokrevnou efektivitu, 
s níž tito dva muži postupovali. Dostali posádku na stanoviště, které se 
dalo bránit, a potom začali pálit na krvežíznivý dav.

Později Gordon, původem ze státu Maine, hlásil, že byl zasažen. Spíše 
byl rozčilen než vyděšen. Jeho útočnou pušku CAR-15 si vzal Shughart, 
který ji podal Durantovi, aby se mohl bránit. 

Rodák z Nebrasky Shughart se snažil zastavit dav přesnými ranami 
ze své M14. Pochopitelně že mu došly náboje a byl přemožen. 

Dva členové Delty zabili přibližně pětadvacet útočníků, než zahynuli. 
Nyní, když už Duranta neměl kdo bránit, byl pilot zbit a zajat. Později 
byl propuštěn, a tak mohl vylíčit hrdinství, které viděl. 

Larry Vickers z Delty, jenž působil v jiných eskadrách Delty a několik 
let předtím se zúčastnil úspěšné záchrany Kurta Museho s eskadrou A – 
znal Gordona a Shugharta z jejich společného působení v Jednotce. 

KHP0222_blok.indd   31KHP0222_blok.indd   31 14.10.2015   13:16:4814.10.2015   13:16:48



Moderní američtí snipeři

32

„Gary byl spíš drsňák, zatímco Randy tichý, rezervovaný chlapík. 
Oba byli oblíbení. Nikdo se to nedozví, protože oba jsou mrtví, ale Gary 
byl přímočarý a vždy nejdřív jednal a potom přemýšlel. Je možné, že 
právě proto se dostali do situace, v níž se ocitli s Durantem. Ale je to jen 
spekulace,“ prohlásil. „Ukazuje to však, s jakou odvahou a obětavostí se 
můžete setkat v Jednotce. Mohl tam být vysazen kdokoli, ale byli to oni. 
Viděli, co se děje, co hrozí, a třikrát vyslali žádost.“

Po tom, co se Gordon a Shughart slanili a bojovali za záchranu 
Duranta, byl Super 6-1 také zasažen RPG. Brad Halling – odstřelovač 
Delty, který zůstal na palubě vrtulníku Black Hawk, aby zde obsluhoval 
jeho kulomet, když velitel posádky byl zraněn – výbuch, po němž kapi-
tán Francis Yacone zůstal v bezvědomí, mu utrhl nohu. Mike Goff ena 
dokázal s poškozeným vrtulníkem nouzově přistát v bezpečí nedaleko 
přístavu.

m

V těchto bojích zahynulo osmnáct Američanů a dalších třiasedmdesát 
jich bylo raněno. Dále byl zabit jeden malajsijský voják a několik malaj-
sijských a pákistánských vojáků ze síly rychlé reakce utrpělo zranění. 

Ztráty nepřítele se odhadují mezi pěti sty až třemi tisíci.
Americká veřejnost – jejíž většina ani nevěděla, že došlo k nějakému 

vojenskému zásahu – zapnula CNN a viděla, jak jsou zohavená nahá těla 
odstřelovačů Delty Gordona a Shugharta vláčena po ulicích Mogadiša.

Štvanice na Aidida byla okamžitě odvolána a zanedlouho se Ame-
ričané vrátili domů.

Ačkoli jeden člen Delty, který se této bitvy zúčastnil, ji považoval za 
jednoznačné vítězství („jedna z nejjednostrannějších bitev v amerických 
dějinách“), pouze to posílilo nechuť Spojených států aktivně nasadit své 
nejelitnější jednotky.

Generál Peter Shoomaker, někdejší velitel jedné z letek Delty, který 
několik měsíců po bitvě v Mogadišu nahradil generála Garrisona jako 
velitel JSOC, si stěžoval: „Je to jako mít v garáži fungl nové ferrari a nevy-
jíždět s ním, protože by se mohla odrat barva.“ 
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Mezitím se zvýšilo odhodlání vznikajících teroristických sítí, které 
Ameriku považovaly za „papírového tygra“, který se stáhne, jakmile 
dostanu do čumáku.

Podle zprávy Th e 9/11 Commission Report prezident Clinton ote-
vřeně uvažoval o vyslání JSOC po stopách bin Ládina před útoky 11. září 
2001. Podle generála Hugha Sheltona, v té době předsedy sboru náčel-
níků štábů, Clinton prohlásil: „Al-Kajdá by byla zastrašená, kdyby se do 
jejího tábora zničehonic slanili z vrtulníků černí ninjové.“ 

Měl pravdu, ačkoli Spojené státy kvůli neúspěchům v minulosti tako-
vou smělou akci odmítaly. Přestože Amerika byla vystavena stále většímu 
nebezpečí, v 80. a 90. letech nebyly Delta a DEVGRU ani jednou vyslány 
proti teroristům.

Muselo dojít k otřesu, aby se tento postoj změnil.
A k tomu došlo 11. září 2001.

m

Odstřelovači Delty Gary Gordon a Randy Shughart byli in memoriam 
vyznamenáni Medailí cti, což bylo poprvé od vietnamské války. Byly 
podle nich také pojmenovány válečné lodě Gordon a Shughart.

Kapitán James Francis Yacone byl vyznamenán Stříbrnou hvězdou za 
statečnost v boji, když se z jeho Super 6-1 slanili Gordon s Shughartem, 
kteří se pak pokusili zachránit muže ze Super 6-4.

Odstřelovač Brad Halling z Jednotky dostal namísto levé nohy pro-
tézu. Dokázal se vrátit do činné služby a byl členem jedné z nejelitněj-
ších vojenských jednotek na světě. Armádu opustil po osmnácti letech 
ve speciálních jednotkách a stal se vývojářem protéz. Nyní je ředitelem 
fi rmy Innovative Prosthetic Solutions.

Všichni čtyři snipeři DEVGRU byli za svou činnost v Mogadišu 
vyznamenáni Stříbrnými hvězdami. 

Jejich velitel Richard Kaiser se vrátil do boje poté, co konvoj sestáva-
jící ze tří vozidel dorazil na základnu, kam přivezl raněné. Tento oddíl 
– takzvaný podpůrný konvoj – posílil důstojník SEAL Eric Olson, který 
byl v Somálsku proto, aby zde pozoroval úkolové uskupení JSOC v akci, 
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jelikož se v následujících měsících měl stát velitelem DEVGRU. Olson si 
půjčil neprůstřelnou vestu a útočnou pušku CAR-15 a vydal se na pomoc 
obklíčeným. Za to byl vyznamenán Stříbrnou hvězdou.

Kaiser vstoupil do námořnictva v sedmnácti letech a mezi roky 1980 
až 1990 sloužil v týmech SEAL, od roku 1985 potom v DEVGRU. Nějakou 
dobu strávil v kurzu Enlisted Education Advancement Program (EEAO) 
a získal bakalářský titul, než se v roce 1991 vrátil do Týmu 6 SEAL. 

Rodák z Milwaukee ve Wisconsinu sloužil v letech 1993 až 1995 jako 
výcvikový velitel DEVGRU, načež se v roce 1997 stal velitelem skupiny 
odstřelovačů DEVGRU. V této funkci byl vyslán do Bosny a Hercegoviny, 
kde měl hledat osoby obviněné z válečných zločinů. 

V srpnu 2000 odešel do výslužby, po dvaadvaceti letech aktivní 
služby. Mezi roky 2001 až 2012 však pracoval jako civilní zaměstna-
nec s DEVGRU, kde byl zástupcem operačního důstojníka ST6. Nyní je 
výkonným ředitelem muzea SEAL. 

John Gay se vyhnul vážnému zranění, když se náboj z kalašnikovu 
odrazil od jeho speciálního nože Randall Bowie. Čepel se roztříštila, ale 
Gay utrpěl pouze šrámy. Doufal, že od výrobce dostane nějaké peníze 
za reklamu, ale k pobavení jeho kolegů se tak nestalo. Dál sloužil v ST6, 
ještě dlouho po operaci Gothic Serpent. 

Howard Wasdin se zotavil ze svých vážných zranění a vrátil se 
do DEVGRU, ale ze zdravotních důvodů musel zanedlouho odejít do 
výslužby. Napsal knihy jako „SEAL Team Six“ a „The Last Rescue“. 
Působí jako chiropraktik. 

„Lidé se mě ptají, jaké to je, když je člověk nejdřív odstřelovačem 
SEAL a potom chiropraktikem,“ říká. „Odpovídám jim, že je to to samé. 
Zbavuju druhé problémů, akorát že jinak.“
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ZKUŠENOSTI NASBÍR ANÉ HOMEREM NEARPASSEM 
v Somálsku byly využity, když po roce 2001 JSOC udeřilo proti 
nepřátelům a Spojené státy změnily svůj přístup.

K tomu ovšem nedošlo tak rychle, jak by se mohlo zdát. Jawbrea-
ker – předsunutý tým důstojníků CIA vyslaný do Afghánistánu několik 
týdnů po 11. září 2001 – požádal o pomoc JSOC, avšak tato žádost byla 
odmítnuta. K rozladění Delty velitelé považovali toto nasazení za nejasné 
a příliš riskantní. 

CIA, později podpořená příslušníky Special Forces pozemních sil, 
vedla klasickou (byť technologicky vyspělou) nekonvenční válku, která 
svrhla Tálibán. Členové Delty zatím celé týdny čekali na rozkaz zahájit 
štvanici na Usámu bin Ládina a jeho spojence (a DEVGRU ještě déle). 

JSOC, kterému tehdy velel generál Dell Dailey, na dobytém a upra-
veném letišti Bagram v říjnu 2001 vytvořil úkolové uskupení Sword. 
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Zpočátku bylo Daileyho strategií připravit hlavní úderné síly Swordu 
na základně, aby mohly být okamžitě vyslány do akce, při níž měly zabít 
nebo zajmout hledanou osobu.

Byla zde také mnohem menší složka úkolové síly zvaná AFO 
(Advance Force Operations) a ta se aktivně snažila zneškodňovat cíle. 

AFO aktualizovalo přístupy svého velitele podplukovníka Petea Bla-
bera. „Představte si nepředstavitelné“, „při pochybnostech běžte dál“ 
a „vždy naslouchejte tomu, kdo je v terénu“. Toto byla hesla AFO v roce 
2001, když pročesávalo tisíce kilometrů čtverečních s necelými padesáti 
muži, kteří byli rozděleni do šesti týmů. 

Tato jednotka měla využít jedinečné průzkumné kapacity, kterými 
disponovaly odstřelovačské týmy JSOC. AFO bylo jen volně defi nované 
a každý tým byl adaptabilní a nezávislý – organizovaly se samy a opero-
valy samy, aby tak nejlépe reagovaly na dané okolnosti.

V těchto průzkumných oddílech rozesetých po Afghánistánu byl 
Blaberovou pravou rukou Nearpass. Nyní mu již táhlo na čtyřicet, ale 
stále byl neohrožený a houževnatý tak jako kdysi v Mogadišu. Se svým 
odhodláním a vyrovnaností radil Blaberovi… a občas si neodpustil žert. 

„Homer byl neúnavný a věnoval pozornost každému detailu,“ vzpo-
míná Wasdin. „Nikdy se nezastavil. I po pracovní době stále pracoval 
na svých náčrtech a poznámkách. Vstával ve tři ráno a šel běhat dvanáct 
kilometrů (…) Já jsem to nikdy nedělal. Zaslouží si za to úctu.“

Wasdin, který se ohledně Nearpasse rozplývá nadšením, dál tvrdí: 
„Vždy byl důkladný. Někteří lidé se stanou odstřelovači tak, že na sobě 
dřou. Jiní zase mají talent. Já jsem patřil spíš k těm druhým, abych byl 
upřímný. A potom jsou tu ti, co kombinují talent a dřinu, aby se stali 
elitními snipery. Homer měl v sobě obojí.“

Nearpassovi kolegové z odstřelovačského kurzu námořní pěchoty 
poznali, jak se umí usmívat, přestože se všechno kolem hroutí.

Po jednom velmi náročném dnu, kdy skoro nikdo nesplnil limit, se 
sešli v posádkovém kině a očekávali klasickou šikanu od instruktora. 
Tu se však zapnul projektor a jeho světlo zalilo plátno před účastníky 
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kurzu. Na něm se objevila Nearpassova silueta a hned poté začal hrát 
fi lm Flashdance. 

„Všichni jsme se rozesmáli,“ vzpomíná Wasdin. „Hned se uvolnila 
atmosféra a všichni se zklidnili. Něco takového nelze naplánovat. Člo-
věk zkrátka musí umět odhadnout, kdy to udělat a kdy ne. A pro něco 
takového měl Homer čuch. Dovedl vše brát s odstupem. Když nastala 
napjatá situace, Homer vždy věděl, jak ji vyřešit.“

m

V prosinci 2001 měl být zneškodněn cíl, který si zasloužil větší úkolové 
uskupení. Byl to sám Usáma bin Ládin. 

Předpokládalo se, že se skrývá v jeskynním komplexu Tóra Bóra, 
který sloužil mudžáhidům v jejich boji se Sověty.

Zrovna skončil turnus eskadry B Delty, kterou vystřídala eskadra A. 
A ta měla vyřídit bin Ládina. 

Ačkoli bylo zapojeno JSOC, rozhodování bylo zatíženo obavami 
z rizika. Veřejnost, politici a generálové požadovali výsledky, muži, kteří 
to měli provést, neměli dostatečné možnosti nebo podporu. 

Přestože šlo o jednoznačné taktické vítězství, hlavního cíle, tedy zne-
škodnění bin Ládina, nebylo dosaženo, kvůli překážkám, na které muži 
v terénu neměli vliv.

Mnoho operačních plánů Jednotky bylo odmítnuto, včetně smělého 
návrhu na zdolání čtyřtisícových hor na hranici s Pákistánem, aby pak 
mohl být proveden úder z týly.

Příliš se důvěřovalo pochybným spojencům – místním (afghánské 
kmenové milice, které víc zajímal jejich mocenský boj než eliminace al-
-Kajdá nebo Tálibánu) a zahraničním (Pákistán obdržel jednu miliardu 
amerických dolarů v ekonomické pomoci za to, že odřízne hranici, což, 
jak se později ukázalo, udělal jen polovičatě).

Podle zprávy senátora Johna Kerryho z roku 2009 „Tora Bora Revi-
sited: How We Failed to Get Bin Laden and Why It Matters Today“ byla 
klíčová – a opakovaná – žádost, aby byl do akce nasazen i 75. prapor 
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Rangers, odmítnuta velitelem JSOC Daileym a velitelem CENTCOM 
generálem Tommym Franksem. 

Bez ohledu na tato omezení eskadra A pobila spoustu bojovníků al-
-Kajdá a zasadila její teroristické síti tvrdý úder. Řídila se přitom plánem, 
který aplikovalo Blaberovp AFO: využitím sniperů Delty.

S podporou důstojníků CIA, zaměstnanců soukromých vojenských 
společností, malého týmu britských commandos ze Special Boat Service 
(SBS) a vojáků Special Forces amerických pozemních sil odstřelovači 
Delty převzali vůdčí roli při navádění leteckého bombardování laserem 
a GPS.

Do této operace se zapojilo mnoho sniperů. To bylo možné díky jejich 
náročnému horskému výcviku, takže dokázali zvolit vhodná pozoro-
vatelská stanoviště, z nichž potom nalezli nepřátelské zákopy, na které 
navedli bombardování, jež trvalo tři dny.

Využili také bezprostřednější přístup. Provedli mnoho pozorovatel-
ských akcí a ostřelování. Jeden sniper Delty puškou ráže .50 učinil (nepo-
tvrzený a zprvu neohlášený) zásah na udivující vzdálenost 2 300 metrů 
– což je jeden z nejdelších zásahů v dějinách.

m

K těm nejstatečnějším a nejzdatnějším průzkumníkům patřil velitel 
odstřelovačského týmu Sean „Hubeňour“ Walker.

Už předtím se stal legendou ve světě speciálních operací. 
V prosinci 1989 již byl podle mnoha standardů se sedmi roky 

služby u 75. pluku Rangers veteránem, ale pořád byl poměrně nezku-
šený, když jen rok předtím prošel půlročním výcvikovým kurzem 
Delty (Operator Training Course), který z vynikajících vojáků udělá 
světovou elitu. 

Té noci měl stanoviště na střeše společně s odstřelovači Jednotky. 
Jejich úkolem bylo hlídat, zatímco jiná jednotka vtrhla do vězení Carcel 
Modelo v Ciudad de Panamá, kde měli osvobodit uvězněného americ-
kého občana Kurta Museho.
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Vysadil je tam vrtulník MH-6 Little Bird ze 160. leteckého pluku 
speciálních operací. Walker dokázal z lehkého kulometu M249 (to byla 
pro tuto zbraň vůbec první bojová akce) vypálit devět set nábojů, jimiž 
spolu se dvěma granáty zdecimoval panamské posily, zatímco Muse byl 
osvobozen. Během necelých šesti minut Walker zaznamenal pětapadesát 
potvrzených zásahů, čímž si vysloužil přezdívku Mstitel.

O čtyři roky později se Walker znovu připojil k odstřelovačům – ten-
tokrát jako příslušník průzkumné skupiny, přičemž vyměnil M249 za 
M14 (a později SR-25). Tam zůstal po následujících jedenáct let a nasbíral 
zde bohaté zkušenosti.

Během této doby byl nasazen v Somálsku, Bosně a Hercegovině 
a jinde – přičemž se zúčastnil operací Just Cause, Desert Storm, Fervent 
Archer a Relentless Pursuint a vysloužil si mnoho Bronzových hvězd 
s „V“ za málo známé operace, načež dorazil do Afghánistánu jako jeden 
z nejzkušenějších amerických odstřelovačů. 

Získal přezdívku Hubeňour (Scrawnee), přestože měl postavu profe-
sionálního kulturisty, a opět se vyznamenal v bitvě u Tóra Bóra.

Byl součástí „Šakalího týmu“ a spolu s dalšími dvěma snipery zdo-
lal na první pohled neschůdnou strmou skálu, díky čemuž se dostal na 
výhodné stanoviště nad horským bojištěm – bylo jedno z nejlepších, 
k jakým se úkolové uskupení Sword dostalo. Jakmile tam dorazil, v násle-
dujících dvou dnech naváděl přesné letecké údery, a to staromódním 
způsobem, když použil pouze kompas a své poznatky. Díky tomu byl 
eliminován těžký kulomet DŠK a bojovníci Al-Kajdá. Když se je hlídka 
Al-Kajdá snažila najít, Hubeňour a ostatní snipeři se skryli na druhé 
straně skály.

Jeho činy u Tóra Bóra mu vynesly další Bronzovou hvězdu. 
Americká palebná převaha byla pro bin Ládina, jehož horečná 

komunikace s jeho přívrženci byla zachycována americkou kontra-
rozvědkou, příliš velkým soustem. Raněný a zoufalý bin Ládin dal 
svým lidem povolení k tomu, aby se vzdali, přičemž očekával, že brzy 
zahyne.
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Jak se ukázalo, žil ještě téměř celé desetiletí. Po bitvě se celé roky 
nevědělo o tom, kde se skrývá. Dokonce se uvažovalo o tom, že padl 
u Tóra Bóra, ale celé tajemství odhalil sám, když al-Kajdá zesílila svou 
propagandistickou kampaň, v níž velebila americké nepřátele a vysmí-
vala se zastáncům USA:

Bitva u Tóra Bóra byla, jak se ukázalo, poslední příležitostí k pomstě, 
kterou Amerika měla v prvním desetiletí 21. století.

m

Po zklamání, jež následovalo po bitvě u Tóra Bóra, bylo nasazení eskadry 
A Delty předčasně pozastaveno. Generál Dailey nahradil úkolové usku-
pení Delty Green úkolovým uskupením DEVGRU Blue. Tak se Červená 
eskadra stala hlavní bojovou součástí Task Force 11 (dříve úkolové usku-
pení Sword) a obešla eskadru C Jednotky. 

Toto rozhodnutí pouze rozdmýchalo již existující třenice mezi 
jednotlivými speciálními jednotkami. Vojáci z Delty se domnívali, že 
námořníci jsou v horách Afghánistánu něco jako ryba na suchu a že 
jsou nedostatečně vybaveni a vycvičeni pro operace v tom neschůdném 
terénu. DEVGRU naopak věřilo, že jeho muži jsou optimálně připra-
veni pro boj, operačně i motivačně, a že jsou mu odpírány možnosti 
zasáhnout.

Jak ukázal spojený tým důstojníka Delty Petea Blabera a odstřelo-
vače DEVGRU Homera Nearpasse, rivalita těchto jednotek se netýkala 
jejich průzkumných součástí – nebo tam alespoň nebyla tak inten-
zivní.

„Odstřelovači cvičí a pracují s kolegy z jiných jednotek mnohem víc 
než příslušníci úderných jednotek,“ konstatoval bývalý sniper Červené 
eskadry Craig Sawyer. „Výsledkem je to, že mezi nimi nenajdete takové 
nepřátelství.“

Odstřelovači JSOC, kteří zahájili svůj afghánský lov, také spolupraco-
vali při podobných akcích v Bosně a Hercegovině, což jen zvýšilo důvěru 
mezi těmito jednotkami.    
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Na počátku roku 2002 po jednostranném vítězství Američanů u Tóra 
Bóra se předpokládalo, že v údolí Šáhíkot se shromáždily velké protia-
merické síly. 

Zatímco hlavní úderná síla úkolového uskupení 11 zůstala v Bagramu, 
kde čekala na to, až se zjistí, kde jsou bin Ládin, jeho zástupce Ajmán 
Zavahrí nebo vůdce Tálibánu Muhammad Umar, Blaberův přístup 
v mnoha ohledech kontrastoval (a v některých aspektech se i střetával) 
s přístupem jeho nadřízeného Daileyho. 

AFO vyslalo snipery z eskadry B do náročných průzkumných akcí, 
jež měly „připravit bojiště“ v očekávání mnohem větší vojenské operace, 
jejíž název byl operace Anaconda.

Dva polní týmy AFO: India a Juliet prošly mnoha akcemi, jež měly 
otestovat obtížný terén i obranu nepřítele.

V Indii byly původně jen dva muži, ale šlo o mimořádně talentované 
a zkušené vojáky. Jednalo se o dva lovce z amerického Jihu – seržanty 
Kevina „Speedyho“ Shorta z Kentucky a Roberta Horrigana z Texasu. Ti 
dva byli ideální pár – tiší a neústupní průzkumníci s neuvěřitelnou hou-
ževností. Tyto vlastnosti byly klíčové, když pronikali do nepřátelského 
území, v němž se tyčily hory a ledovce dosahující nadmořské výše nad 
tři tisíce metrů. Později, když postupovali dál nepřátelským teritoriem, 
Indii posílil specialista SIGINT z ISA.

Juliet vedl další Jižan – schopný a nábožensky založený seržant Kris-
tofar Kosem ze Západní Virginie. Krisův tým zahrnoval další dva odstře-
lovače Delty spolu s leteckým návodčím amerického letectva z 24. Special 
Tactics Squadron a dalším mužem z ISA.

Nearpass, který nutně potřeboval posily, aby mohl pokrýt rozlehlé 
údolí, navrhl, aby se Blaber vrátil do Bagramu a připojil k jejich úsilí své 
kolegy z Černého týmu Červené letky.

Velitel ST6 Joe Kernan Blaberovi částečně vyhověl – jedna ze dvou 
průzkumných skupin eskadry byla vyslána do Šáhíkot, aby zde pomohla 
AFO. Blaberova nová pětičlenná průzkumná posila z DEVGRO dostala 
šifru Mako 31. Mezitím zbytek Červené eskadry trčel asi hodinu odtud 
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a čekal na vyslání do akce, pokud by se během operace Anaconda (nebo 
někde jinde) objevila nějaká významná hledaná osoba.

Po dokončení zkušebních akcí se India vydala po svých na svá pozo-
rovatelská stanoviště. Short byl vyzbrojen puškou M4 a Horrigan SR-25. 
Museli přes noc urazit šest kilometrů ve vysokohorském terénu, při-
čemž se dostali do nadmořské výše 3 500 metrů. Měli zaujmout kontrolní 
pozici nad jihozápadní částí údolí.

Juliet se mezitím přesunovala ze severu. K tomu jim pomáhala tichá 
terénní vozidla s hybridním pohonem (jež byla v té době tajná a pova-
žovaná za zázračná), noční vidění a GPS. Díky tomu se dokázali při 
mnoha příležitostech vyhnout nepříteli. Infi ltrovali malou, nepřítelem 
drženou vesnici Menewar, obešli minové pole a vyhnuli se nepřátelskému 
kulometnému hnízdu, načež zaujali postavení nad východní částí údolí. 
Jakmile se ocitli na stanovišti, Juliet okamžitě identifi kovala pozice al-
-Kajdá v okolních oblastech.

Snipeři SEAL v Mako 31 (spolu s leteckým návodčím, technickým 
seržantem Andrewem Martinem) se těsně před zahájením operace 
Anaconda hlásili bezpečnému domu AFO v Gardezu, takže postrádali 
výhody předsunutých jednotek. Jejich úkolem bylo dostat se na stano-
viště nad jižní částí údolí po té samé vyčerpávající cestě, kterou předtím 
zvládla India. 

Členové Mako 31 absolvovali namáhavý několikadenní výstup 
o délce deseti kilometrů v hlubokém sněhu a mimořádně ostrém a stu-
deném větru, což jim umožnilo dostat se na určené stanoviště, aniž by je 
zahlédl nepřítel. Když se však blížili k cíli, zjistili, že na dotyčném místě 
už je kulometné hnízdo al-Kajdá se sovětským těžkým kulometem DŠK. 
AFO toto stanoviště považovalo za klíčové a bojovníci al-Kajdá byli na 
pozici, odkud mohli odrazit blížící se vzdušný útok, který spojenecké 
konvenční síly naplánovaly na následující den.

m
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Přestože týmy AFO varovaly, že v údolí a na okolních svazích jsou mno-
hem větší síly, než se očekávalo – šlo možná až o tisíc bojovníků, kteří 
ovládali několik rozhodujících strategických bodů – operace Anaconda 
se nedala zastavit.

Bitevní plán byl příliš složitý a postrádal efektivně sjednocené velení 
– a tedy koordinaci a kontrolu. Zahrnoval četná úkolová uskupení slo-
žená z jednotek různých zemí, což byl nepovedený pokus sloučit různé 
konvenční a speciální síly – pozemní i letecké – do jedné, soudržné (ale 
rigidní) operace.

Bohužel po zahájení celé akce velitelé ignorovali aktuální zprávy 
a umíněně přijímali mylná rozhodnutí. 

Kulomet DŠK na onom strategickém místě mohl přivodit katastrofu, 
přestože se Anacondy účastnilo dva tisíce dobře vyzbrojených mužů 
s technologickou převahou.

Stejné to bylo s tím, co zjistilo Mako 31. Velitelé operace Anaconda 
odmítali přizpůsobit plán, takže odstřelovači Týmu 6 SEAL byli nuceni 
improvizovat. Hodinu před ofi ciálním zahájením ofenzívy průzkumný 
tým provedl překvapivý útok na tábor al-Kajdá. Hned na začátku byli 
zabiti dva bojovníci a zneškodněn další. O zbytek se postaral vrtulník 
AC-130H se svou zničující palebnou silou.

Operace Anaconda se rozjela. India, Juliet a Mako 31 způsobily nepří-
teli na stanovištích al-Kajdá a Tálibánu, která nalezly, velké ztráty. Mno-
hem silnější spojenecké konvenční síly však nebyly tak účinné, protože 
narazily na těžkosti – některé zastavila nepřátelská kulometná palba, 
jeden konvoj se stal omylem obětí útoku letounu AC-130.

Konvenční devítičlenný taktický oddíl se prostřednictvím dvou 
vrtulníků Black Hawk dostal do údolí, ale ocitl se pod intenzivní nepřá-
telskou palbou. Smrtící odstřelovači Černého týmu se s těmito vojáky 
spojili a okamžitě se pustili do postupujících nepřátel. Vojáci DEVGRU, 
kteří v průběhu dne oslabili protivníka, a umožnili tak ústup svých 
kolegů v noci, se pak rozptýlili způsobem, který předtím nacvičili, když 
se vrátili na své pozorovatelské stanoviště, odkud potom pokračovali 
v navádění leteckých úderů na nepřítele.
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Celkově byla Anaconda masivní, nedostatečně koordinovaná ope-
race, která měla všechny předpoklady pro to, aby se stala dalším deba-
klem. Nakonec byla považována za vítězství – byť draze vykoupené.

Bez značného příspěvku elitních amerických odstřelovačů by toto 
vítězství bylo nemožné. Tak jako u bitvy u Tóra Bóra, průzkumní ope-
rátoři JSOC dokázali strategické omyly proměnit v taktické triumfy.

Snipeři Delty a DEVGRU prokázali schopnost zásadně ovlivnit bitvu. 
Stali se klíčovou rozhodující složkou operace Anaconda, byť tvořili pouze 
jedno procento z celkového počtu nasazených spojeneckých vojáků.

Úsilí velitele týmu India, odstřelovače Delty Krise Kosema a letec-
kého návodčího Mako 31 Andrewa Martina bylo oceněno Stříbrnými 
hvězdami. Dá se předpokládat, že to nebyly jediné medaile, jimiž byli 
vyznamenáni příslušníci AFO za svou účast na operaci Anaconda. Uta-
jených vyznamenání operátorů JSOC bylo tolik, že by vydala na celé 
muzeum.

Ale příběh operace Anaconda neskončil s Juliet, Indií a Makem 31 
– ani náhodou. 

m

Na letišti Bagram úkolové uskupení 11 zneklidnělo, když se ukázalo, že 
operace Anaconda je náročnější, než se očekávalo – především pro vojáky 
AFO. Zástupce generála Daileyho v Afghánistánu, generál letectva Gre-
gory Trebon spolu s velitele ST6 Joem Kernanem, kteří chtěli větší roli 
svých sil, vyslali „posily“ z úkolového uskupení Modrá, které měly pře-
vzít navádění leteckých útoků od AFO.

Nové muže v bezpečném domě v Gardezu řídil korvetní kapitán Vic 
Hyder, který dva měsíce předtím připomenul bouřlivou minulost ST6. 
Na Silvestra roku 2001 skupina SEAL vedená Hyderem při divoké jízdě 
minula kontrolní stanoviště jedné afghánské milice. Jejich vozidlo bylo 
ostřelováno, řidič byl zasažen a vojáci DEVGRU museli zastavit a ode-
vzdat svou výstroj kmenové milici, což znamenalo velké pokoření. 

Nyní Hyder toužil po vítězství. Ačkoli měl podplukovník Blaber jiné 
informace, nebyl Hyder pouze velitelem oddílů, které s sebou přivezl, ale 
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také průzkumných týmů AFO, které již byly v terénu. Na rozkaz úkolo-
vého uskupení 11 – a v přímém rozporu s Blaberovými doporučeními – 
okamžitě připravil jejich nahrazení třemi novými oddíly ST6 (bez ohledu 
na jejich nedostatek znalostí ohledně terénu a situace). 

Všechno bylo navíc komplikováno tím, že jak Hyder, tak Blaber věřili, 
že jsou veliteli, a, aniž by o tom Blaber věděl, neměli stejné komunikační 
kanály, jak se ukázalo během následujících událostí.

Ze tří skupin SEAL připravujících se pro okamžitě vyslání, dvě, 
Mako 21 a Mako 22, sestávaly z příslušníků úderných oddílů. Oba byly 
vysazeny bez potíží, ačkoli kvůli nedostatku specializovaného výcviku 
a výstroje nutných pro operaci tohoto druhu vyvolávaly jejich výsledky 
spíše smíšené pocity.

Třetí tým, Mako 30, tvořila druhá polovina průzkumníků Červené 
eskadry, kterou si Blaber předtím vyžádal, ale která mu byla odepřena. 
Tento odstřelovačský oddíl Černého týmu byl pověřen nejnáročnější 
a potenciálně rozhodující akcí: zdoláním 3 500 metrů vysoké hory Takur 
Ghar, která se tyčila nad údolím.

Sedmičlenný tým byl veden SEALem jménem Britt Slabinski. „Slab“, 
šlachovitý, hloubavý třicátník, byl opakem stereotypní představy SEALa.

S ním tam byl metalista Stephen „Turbo“ Toboz a Kyle Defoor, váš-
nivý motorkář a relativní nováček. Byl zde také člen utajované ISA spolu 
s technickým seržantem letectva Johnem Chapmanem z 24. Special 
Tactics Squadron. Tým doplňovali další tři SEALové, včetně dvaatřice-
tiletého Neila „Fifi ho“ Robertse, sportovce s kudrnatými zrzavými vlasy 
a lehkým kulometem M249 SAW.

Blaber Slabinskiho znal a vážil si ho. Společně bojovali v Bosně a Her-
cegovině i jinde.

Poté, co se poradili, Mako 30 naplánovalo infi ltraci do vzdálenosti 
dvanácti set metrů od jejich ambiciózního cíle. Tak by měli adekvátní 
dobu pro absolvování čtyřhodinového nočního výstupu.

Později to však bylo zrušeno. Četné průtahy vedly k mnohem riskant-
nějšímu přístupu a namísto výstupu měla být použita přeprava vrtul-
níkem až na vrchol. To bylo považováno za mimořádně nebezpečné 
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z mnoha důvodů – například proto, že by se o tom stanovišti dozvěděli 
nepřátelští bojovníci nedaleko. A aby toho nebylo málo, existovaly také 
přesvědčivé informace, že bojovníci „nedaleko“ jsou mnohem blíž, totiž 
přímo na vrcholu.

V předchozích diskusích Blaber naléhal na zrušení této zbrklé akce. 
Poté však byl fakticky odvolán, ačkoli mu zůstaly formální pravomoci, 
a o následném vývoji nevěděl. Slabinski žádal, aby operace byla odsunuta 
na následující večer, ale to odmítlo taktické operační středisko úkolo-
vého uskupení Modrá v Bagramu, které mu přikázalo, aby provedl onen 
smělý – a evidentně riskantní – plán.

Osm mužů týmu JSOC bylo přepraveno nad vrchol Takur Ghar 
vrtulníkem MH-47E Chinook jednotky vzdušné podpory 160. leteckého 
pluku speciálních operací. Piloti ignorovali mnohá varovná znamení, jež 
zachytili po cestě, a dostali se se svým velkým strojem nad vrchol hory. 
Během několika okamžiků se ocitli pod intenzivní palbou granátometů 
a malých střelných zbraní. 

Posádka reagovala okamžitě a zvedla těžkopádný vrtulník do vzdu-
chu v naději, že nalezne bezpečnější přistávací zónu. Jenže lodník Roberts 
se už chystal vyskočit. Uklouzl na rampě, ztratil rovnováhu a zřítil se 
do temnoty. 

Dopadl z výšky tří metrů na vrchol hory a ocitl se ve sněhu a v obklí-
čení fanatickými bojovníky, kteří se k němu přibližovali. Jeho spolubo-
jovníci se zatím vzdalovali v poškozeném Chinooku, který měl značně 
poškozené elektronické a hydraulické systémy.

Odstřelovači DEVGRU naléhavě požadovali okamžité vyslání zpátky, 
aby mohli zachránit Robertse, ale neefektivní velící struktura Anacondy 
(na mnoha stupních) celou vypjatou situaci zkomplikovala ještě víc.

Na místo jejich nouzového přistání dorazil druhý Chinook, ale potom 
byl odvolán zpátky do Gardezu, kvůli neochotě opustit posádku poško-
zeného vrtulníku, neboť nedaleké spojenecké síly byly omylem považo-
vány za postupující nepřátele.

Co je s Robertsem, nikdo nevěděl. V chaotické situaci se různé vrtul-
níky snažily nalézt opuštěného SEALa. 
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Po přepravě posádky poškozeného stroje do Gardezu mohlo zbýva-
jících pět mužů z ST6 a jejich letecký návodčí konečně letět Robertsovi 
na pomoc. Jenže už bylo pozdě. Přesné podrobnosti o jeho smrti nejsou 
známy. Uvažuje se o tom, že zahynul při pádu, ačkoli jiní tvrdí, že po 
celých třicet minut dokázal odolávat útočníkům a zahynul až poté, co 
se mu zasekl M249 a došla mu munice a granáty.

Není jasné ani to, jak zahynul. Nejrůznější pověsti sahají od popravy 
kulkou až po brutální mučení.

Mako 30 se snesl zpátky na Takur Ghar, v naději na záchranu 
Robertse, o jehož smrti nevěděli. Okamžitě se rozdělili do tří dvojic 
a pustili se do boje na velmi krátkou vzdálenost. Několik střelců al-Kajdá 
bylo zneškodněno, ale beznadějně přečíslení průzkumníci rychle utr-
pěli ztráty. Tři operátoři DEVGRU byli raněni – včetně Toboze, který 
do levého lýtka koupil náboj z kalašnikova, který mu ustřelil kus nohy.

Letecký návodčí 24. speciální taktické letky technický seržant John 
A. Chapman zahynul obdobně jako Roberts na vrcholu Takur Ghar, když 
se stal obětí střelby (přestože stále existují dohady ohledně podrobností 
jeho smrti).

Snipeři JSOC byli přinuceni k zoufalému útěku, když se dostali za 
vrchol, a rychle sjeli po sedmdesátistupňovém svahu, načež se kryli. 

Sniper Týmu 3 SEAL Brandon Webb byl na palubě helikoptéry síly 
rychlé reakce na bagramském letišti a slyšel zmatené zprávy ve vysí-
lačce, zatímco se operace stále více vymykala kontrole. Jeho tým K-Bar, 
který už byl připraven podpořit vojáky DEVGRU v tísni, byl nucen těsně 
před odletem vystoupit z vrtulníku a udělat místo Rangerům síly rychlé 
reakce, což byl další doklad otřesného nedostatku komunikace a koor-
dinace při operaci Anaconda.

Webb později zhlédl záběry, které pořídil z bitvy na Takur Gharu 
bezpilotní MQ-1 Predator.

„Některé okamžiky se mi vryly do paměti,“ konstatuje Webb. „To, 
jak se vší výstrojí klouzali po svahu. (…) Nevím, jaký měl sklon, ale byl 
neuvěřitelně strmý.“
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Síla rychlé reakce Rangerů byla rozdělena do dvou Chinooků, načež 
se pokusila pomoct SEALům. Jedna z helikoptér však byla omylem 
poslána nad čekající bojovníky al-Kajdá na vrcholu, zatímco druhá letěla 
do Gardezu, než provedla výsadek zhruba osm set metrů od vrcholu 
(nyní s důstojníkem SEAL Vicem Hyderem, který se připojil k záchranné 
akci).

Síla rychlé reakce tento vrchol dobyla, ale předtím padlo dalších pět 
amerických bojovníků.

Zatímco Rangers na palubě druhého vrtulníku spěchali k hoře, 
Hyder začal hledat Mako 30. 

Odstřelovači bojovali celé hodiny, když se pokoušeli prostřílet do bez-
pečí. Slabinski však zvládl situaci, když střídavě povzbuzoval své muže 
a střílel na útočníky svou poloautomatickou puškou ráže 7,62. 

Později se o těchto událostech bavil Webb s Tobozem. „Když se 
dostali dolů. Toboz si chtěl lehnout a umřít. Ale Slab ho plácl do tváře. 
‚Vzpamatuj se, sakra.‘ Zašili ho, ale Turbo ztratil mnoho krve. Tvrdil, že 
Slab ho chvíli vlekl, načež na nějakých dvacet třicet minut odběhl do lesa. 
Turbo slyšel střelbu. Potom se Slab vrátil a vlekl ho dál. To udělal něko-
likrát. Řekl mi: ‚Ten chlápek je opravdový hrdina.‘ Vždycky jen odběhl, 
sejmul několik těch chlápků, vrátil se a tak to pokračovalo, dokud je 
odtud nedostala helikoptéra. Turbo mi pověděl, že to bylo neskutečné. 
Ten člověk je zatracený maniak.“

Hyder konečně našel své SEALy. Vedle Slabinského neuvěřitelné zdat-
nosti a hrdinství podpořily průzkumný tým kroužící letoun AC-130H 
Spectre, stíhací letouny F-15E a bezpilotní stroj CIA MQ-1 Predator, 
který jako první bezpilotní letadlo v dějinách provedl útok na pozemní 
pozice. 

SEALové, ač postřelení – a Toboz v ohrožení života – dokončili onen 
šestihodinový útěk, při kterém zdolali patnáct set metrů. Hyder nebyl 
schopen spojit se vysílačkou s taktickým operačním centrem úkolového 
uskupení Modrá, takže satelitním telefonem zavolal na základnu DEV-
GRU v Dam Neck ve Virginii, aby tam zařídili jejich přepravu.
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Tak jako celá operace Anaconda byl výsledek bitvy na Takur Gharu 
smíšený. Nepochybně šlo o ukázku odvahy odstřelovačů Černého týmu 
i 1. praporu 75. pluku Rangerů, kteří jim přišli na pomoc. Zároveň se 
však jednalo o zřetelný velitelský a kontrolní debakl. Nebylo využito 
několika možností, jak se vyhnout chybám nebo jak je eliminovat – a ty 
vedly k tragickým důsledkům.

V týdnech po operaci Anaconda CIA vystopovala skupinu zahranič-
ních bojovníků, kteří unikli z údolí Šáhíkot. Nejprve je zachytil hlídkový 
stroj námořnictva P-3 Orion, načež ho převzal bezpilotní letoun CIA 
Predator. Bylo potvrzeno, že tento konvoj patří k silám, které se rozptý-
lily po operaci Anaconda.

Nato je sledoval společný pozemní oddíl CIA a afghánských sil, načež 
je zastavil Tým 6 SEAL vysazený vrtulníkem, včetně Slabinského. 

SEALové DEVGRU se slanili z vrtulníků 160. leteckého pluku speci-
álních operací a pustili se do boje s nepřítelem. Beze ztrát se jim podařilo 
všechny prchající čečenské bojovníky pobít. 

Smrt Robertse – což byl první SEAL zabitý ve válce s teroristy – byla 
pro DEVGRU přelomem. Týkalo se to hlavně Červené letky, která mezi 
speciálními silami proslula tím, že nebrala zajatce.

m

Toboz vstoupil do námořnictva v roce 1991, poté co se pofl akoval na 
několika vysokých školách a co přečetl paměti Richarda Marcinka 
„Rogue Warrior“. Stal se operátorem Týmu 6 SEAL, a přestože byl poz-
ději poraněn v boji, dál prokazoval své odhodlání.

Byl oceněn Stříbrnou hvězdou a Purpurovým srdcem za to, že se 
odmítl vzdát, ačkoli byl vážně raněn. I pak byl inspirací pro ostatní.

Po mnoha operacích nařídil Turbo lékařům, aby mu nohu amputo-
vali a dali protézu. Tak jako před ním operátor Delty Brad Halling vrátil 
se do činné služby a o devět měsíců byl znovu vyslán do Afghánistánu.

Nebyl však spokojen s tím, že se jeho výkon snížil, a tak se stal 
instruktorem odstřelovačského kurzu SEAL.
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Neil Roberts byl posmrtně vyznamenán Stříbrnou hvězdou, zatímco 
John Chapman in memoriam obdržel Air Force Cross.

Vic Hyder za svou roli při záchraně Mako 30 obdržel Stříbrnou 
hvězdu. 

Kyle Defoor byl oceněn Bronzovou hvězdou za statečnost. Opus-
til DEVGRU v roce 2003 a stal se instruktorem ve fi rmách Blackwater 
a Tigerswan, než založil společnost Defoor Proformance Shooting.

Slabinski byl vyznamenán Námořním křížem, což je po Medaili cti 
druhé nejvyšší vyznamenání, jež může obdržet příslušník amerického 
námořnictva. 
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Tři sedm pět

NECELÝ ROK PO BITVĚ NA TAKUR GHARU A UKONČENÍ 
operace Anaconda byli Britt Slabinski a jeho letka znovu pilířem 
jedné významné operace. 

Daleko od žulových štítů Afghánistánu přepravoval 160. letecký 
pluk speciálních operací se svými helikoptérami Black Hawk a Chinook 
záchrannou sílu temnotou nad Násiríja, což je více než půlmilionové 
město v jihovýchodním Iráku.

Četa námořní pěchoty provedla diverzní útok a AC-130 hlídal na 
obloze, zatímco operátoři DEVGRU byli vysazeni a zaútočili na Saddá-
movu nemocnici, která na počátku války sloužila jako improvizované 
velitelské stanoviště irácké armády.

S podporou eskadry B 2. praporu 75. pluku Rangers a výsadkářů 
24. Special Tactics Squadron Tým 6 SEAL bez komplikací nalezl a osvo-
bodil svobodnici Jessicu Lynchovou.  
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Lynchová byla zajata hned na začátku války s Irákem. Její 506. záso-
bovací rota zabloudila a dostala se do přestřelky. Jedenáct příslušníků 
roty bylo zabito a šest dalších zajato. 

Její záchranu sledovala celá Amerika – a celá Amerika také měla 
své pochybnosti, vzhledem k tomu, jak hladce operace prvního dubna 
2003 proběhla. V kombinaci s přehnanými zprávami o hrdinství Lyn-
chové, které byly využity k získání veřejného mínění pro válku, to vedlo 
k pověstem, že celá operace nebyla ničím jiným než aprílovým žertem.

Ve skutečnosti byl cynismus neodůvodněný. Ačkoli to média pře-
hnala, operace byla skutečná a její úspěch reálný. Šlo o první záchranu 
amerického válečného zajatce od Vietnamu. 

m

Také Delta Force byla na počátku války s Irákem v akci. Tedy vlastně už 
před jejím začátkem, protože eskadra B vstoupila do boje před koalič-
ními silami.

Tak jako Červená eskadra ST6 eskadra B Delty vycházela z úspěchu 
svých průzkumníků při operaci Anaconda v předešlém roce. 

Pořád zde však byly byrokratické překážky, které speciálním jed-
notkám ztěžovaly život v Afghánistánu. Generál Dell Dailey byl stále 
velitelem JSOC a i nadále preferoval to, že Delta a DEVGRU mají vyčká-
vat na pokyn, až bude nalezen vysoce ceněný cíl. Velitelé eskader však 
chtěli aktivnější přístup, hodlali cíle hledat sami. 

Též velitel CENTCOM generál Tommy Franks byl pro speciální jed-
notky v Afghánistánu překážkou. Franks, Dailey a ministr obrany byli 
později činěni odpovědnými za to, že bin Ládin uprchl z Tóra Bóra, 
hlavně proto že neumožnili operační samostatnost síly vedené CIA a Del-
tou a neposkytli podporu, o kterou tato síla žádala.

Uběhl rok, přišla nová válka a Franks se změnil ve spojence, který 
speciálním silám pomáhal, protože viděl, jak hrstka sniperů JSOC roz-
hodla o úspěchu Anacondy.

A tak namísto toho, aby trčela na základně Arar v Saúdské Arábii, 
eskadra B překročila hranici a provedla mnoho útoků s nevelkým počtem 
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