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Tuto knihu věnuji své ženě Taye a svým dětem za to, že 
drží při mně. Děkuji za to, že jsou tady, když se vracím.

Také bych ji chtěl věnovat památce svých druhů ze SEALu  Marcovi 
a Ryanovi za jejich odvážnou službu naší zemi a za jejich pevné 

přátelství. Kvůli jejich smrti budu truchlit do konce života.
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Autorská 
poznámka

UDÁLOSTI, KTERÉ JSOU POPSÁNY V TÉTO KNIZE, 
jsou skutečné a jsou vylíčeny na základě mých vzpomí-
nek. Dialogy jsou rekonstruovány na základě toho, jak si 

na ně pamatuju, takže nemusí být úplně přesné. Podstata je však 
zachována.

Během své kariéry jsem se účastnil mnoha operací, které jsou 
utajovány z důvodů národní bezpečnosti. Ty zde nejsou vylíčeny. 
Při přípravě této knihy byly použity neutajované informace.

Mnozí z lidí, s nimiž jsem sloužil, jsou stále v aktivní službě 
v SEALu. Další pracují pro vládu na jiných pozicích a chrání naši 
zemi. Všichni mohou být nepřáteli naší země považováni za nepřá-
tele, tak jako za něj považují mne. Proto jsem v knize neodhalil 
jejich plnou totožnost. Vědí, kdo jsou, a doufám, že vědí, že jsem 
jim vděčný.
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Mapa Iráku
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PROLOG

Zlo na mušce

Konec března 2003. Okolí Násiríje, Irák.

HLEDĚL JSEM ZAMĚŘOVAČEM ODSTŘELOVAČSKÉ 
pušky na ulici v jednom iráckém městečku. Padesát metrů 
ode mě otevřela jedna žena dveře malého domu a vyšla ven 

se svým dítětem. 
Jinak ulice zela prázdnotou. Obyvatelé byli doma a většina 

z nich se bála. Zpoza záclon vyhlíželi zvědavci. Slyšeli rachot blí-
žící se americké jednotky. Příslušníci námořní pěchoty se tou ulicí 
přesunovali na sever a zatlačovali síly Saddáma Husajna. 

Měl jsem za úkol je chránit. Má četa tuto budovu obsadila pře-
dešlého dne a měla provádět „dohled“ – znemožnit nepříteli útok 
na přesunující se příslušníky námořní pěchoty. Vůbec se to nezdálo 
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být těžké. Byl jsem rád, že mariňáci jsou na mé straně. Viděl jsem, 
jak jsou vyzbrojení, takže bych proti nim bojoval jen nerad. Irácká 
armáda neměla šanci. Zdálo se, že tu oblast opustila.

Válka začala dva týdny předtím. Má četa „Charlie“ (později 
„Cadillac“) oddílu 3 jednotek SEAL se účastnila jejího zahájení, 
když ráno 20. března přistála na poloostrově Fao a obsadila ropný 
terminál, takže jej Saddám nemohl zapálit tak jako v roce 1991. Nyní 
jsme měli pomáhat námořní pěchotě při jejím postupu na Bagdád. 

Byl jsem příslušníkem jednotek SEAL, speciálních sil námoř-
nictva. Zkratka SEAL znamená „Sea, Air, Land“1 a velmi lapidárně 
popisuje škálu míst, kde bývají tyto jednotky nasazeny. V tomto 
případě jsme byli ve vnitrozemí, mnohem dál, než SEAL tradičně 
operuje, ačkoli to později bylo běžné. Téměř tři roky jsem strávil 
výcvikem, kdy jsem se učil být bojovníkem. Byl jsem pro tento boj 
připraven, nebo aspoň tak připraven, jak to jen šlo.

Měl jsem opakovací pušku .300 Win Mag. Tato přesná odstře-
lovací zbraň patřila veliteli mé čety. Ten ulici kontroloval předtím 
a nyní potřeboval přestávku. Projevil mi důvěru, když pro ten úkol 
vybral mě. Stále jsem byl nováček, zelenáč, a podle standardů SEAL 
jsem ještě nebyl prověřený. 

Navíc jsem ani nebyl vycvičený jako odstřelovač. Chtěl jsem se 
jím stát, ale čekala mě ještě dlouhá cesta. Když mi toho rána dal 
velitel svou pušku, znamenalo to pro mě zkoušku. Byli jsme na 
střeše staré zchátralé budovy na kraji města, kterým postupovala 
námořní pěchota. Vítr povíval prachem a papíry na otlučené ulici 

1 „Moře, vzduch, země“. Zároveň tato zkratka znamená „tuleň“, pozn. překl.
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pod námi. Páchlo to tam jako na smetišti – ten zápach byla jedna 
z věcí, na které jsem si v Iráku nikdy nezvykl.

„Mariňáci jedou,“ řekl můj velitel, když se budova rozechvěla. 
„Měj se na pozoru.“

Pohlédl jsem do zaměřovače. Jediné, co se tam hýbalo, byla ta 
žena a jedno nebo dvě děti poblíž. 

Sledoval jsem postup našich vojáků. Deset mladých, hrdých pří-
slušníků námořní pěchoty v uniformách vyskákalo z vozidel a shro-
máždilo se na pěší patrolu. Zatímco se formovali, žena cosi vytáhla 
zpod šatů a škubla tím. 

Byl to granát. Nejdřív jsem si to neuvědomil. 
„Je to žluté,“ řekl jsem veliteli. „Je to žluté a…“
„To je granát,“ řekl. „Čínský granát.“
„Sakra.“
„Střílej!“
„Ale…“
„Střílej! Vyřiď ten granát! Mariňáci…“
Váhal jsem. Kdosi se snažil naladit vysílačku mariňáků, ale 

nešlo to. Kráčeli ulicí a směřovali k té ženě. 
„Střílej!“ zařval velitel. 
Zmáčkl jsem spoušť a puška vystřelila. Granát spadl na zem. 

Vypálil jsem znovu a granát vybuchl. To bylo poprvé, co jsem 
někoho zabil odstřelovací puškou. A poprvé – a jedinkrát – v Iráku, 
co jsem zabil někoho jiného než muže-bojovníka. 
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MOU POVINNOSTÍ BYLO STŘÍLET A NELITUJU TOHO. TA 
žena vlastně už byla mrtvá. Musel jsem jen zajistit, že někoho z ma-
riňáků nestrhne s sebou. Nejenže chtěla evidentně zabít sebe, ale 
bylo jí zároveň jedno, že zabije i někoho jiného. Děti na ulici, lidi 
v domech, možná své dítě…

Byla příliš oslepena zlem na to, aby o tom přemýšlela. Chtěla jen 
zabít Američany, za každou cenu. Mé výstřely zachránily několik 
Američanů, jejichž životy měly větší cenu než zbloudilá duše té 
ženy. Mohu před Bohem stanout s čistým svědomím. Zlo, kterým 
byla ta žena posedlá, jsem nenáviděl. Nenávidím ho dodnes. Bru-
tální, opovrženíhodné zlo. 

PROTI TOMU JSME V IRÁKU BOJOVALI. PROTO MNOZÍ, 
včetně mě, o nepřátelích mluvili jako o „divoších“. Jinak se to, s čím 
jsme se tam setkávali, popsat nedá.

Mnozí se mě celou dobu ptají: „Kolik lidí jsi zabil?“ A já jim 
odpovídám: „Dělá to ze mě většího nebo menšího člověka?“ 

To číslo pro mě není důležité. Přeju si, abych jich zabil víc. Ne 
kvůli zářezům na pažbě, ale protože věřím, že svět je lepší místo 
bez divochů, kteří zabíjejí Američany. Každý, koho jsem v Iráku 
zastřelil, se snažil ublížit Američanům nebo Iráčanům loajálním 
k nové vládě. Jako SEAL jsem to měl za úkol. Zabíjel jsem nepřá-
tele – nepřátele, kteří se den co den snažili zabíjet mé druhy. Trápím 
se kvůli úspěchům nepřítele. Moc jich nezaznamenal, ale i jediný 
ztracený život Američana je příliš mnoho.
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Je mi jedno, co si o mně lidé myslí. To je jedna z věcí, které jsem 
nejvíc obdivoval na tátovi, když jsem vyrůstal. Bylo mu jedno, co si 
myslí ostatní. Byl takový, jaký byl. Toto je jedna z vlastností, díky 
kterým jsem si zachoval duševní zdraví.

Při vzniku této knihy jsem se cítil nesvůj kvůli tomu, že můj 
příběh byl zveřejněn. Především jsem si vždycky říkal, že pokud 
chcete znát život v SEALu, měli byste tam vstoupit a vysloužit si 
trojzubec, náš symbol. Měli byste si projít tím výcvikem, překonat 
se duševně i tělesně. To je jediný způsob, jak to poznáte. 

Za druhé, koho zajímá můj život? Nejsem jiný než ostatní. 
Dostal jsem se do několika složitých situací. Lidé mi říkají, že je to 
zajímavé. Já si to nemyslím. Jiní zase chtějí psát knihy o mém životě 
nebo o tom, co jsem dělal. Já jsem si ale řekl, že je to můj život a můj 
příběh, takže nejlepší bude, když o tom napíšu já. 

Je spousta lidí, kteří si zaslouží úctu, a pokud nenapíšu tento 
příběh, mohli by být zapomenuti. A to bych nerad. Moji chlapci si 
zaslouží ocenění víc než já.

Námořnictvo o mně tvrdí, že jsem zabil víc lidí než kterýko-
liv jiný americký odstřelovač v historii. Myslím, že je to pravda. 
Neustále to číslo upravují. Jeden týden je to 160 („ofi ciální“ číslo 
v době psaní knihy), pak o něco víc, potom zase někde „mezi“. 
Pokud chcete přesné číslo, zeptejte se námořnictva – když budete 
mít štěstí, dají vám správný údaj.

Lidé pořád chtějí to číslo. Mě čísla nezajímají. I kdyby mi námoř-
nictvo ten údaj poskytlo, já bych ho nehlásil do světa. Příslušníci 
SEALu jsou mlčenliví bojovníci a já jsem SEAL tělem i duší. Pokud 
chcete znát celý příběh, běžte si vysloužit trojzubec. Pokud se mě 
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na něco chcete zeptat, zeptejte se SEALu. Pokud chcete poznat to, 
co jsem (někdy nerad) ochoten sdělit, čtěte.

Vždycky jsem tvrdil, že nejsem nejlepší střelec nebo odstřelo-
vač. Nesnižuju nijak své schopnosti. Tvrdě jsem na sobě pracoval 
a měl jsem štěstí, že jsem se setkal s vynikajícími instruktory, kteří 
si zasluhují ocenění. A moji chlapci – ze SEALu, námořní pěchoty 
a pozemních sil, kteří bojovali se mnou a pomáhali mi – jsou důle-
žitou součástí mého úspěchu. Vysoký počet zabitých nepřátel a má 
„legenda“ však především souvisí s tím, že jsem byl často v nesná-
zích. Jinými slovy, měl jsem víc příležitostí než druzí. Sloužil jsem 
nepřetržitě od začátku irácké války až do roku 2009. A měl jsem 
štěstí, že jsem byl přímo v akci. 

Někteří se ptají i takto: „Nevadí vám, že jste zabil tolik lidí?“
Říkám jim: „Ne.“
A myslím to vážně. Když někoho zabijete poprvé, jste z toho trochu 

nervózní. Říkáte si: Opravdu ho můžu zastřelit? Je to správné? Ale když 
zabijete svého nepřítele, poznáte, že je to správné. Řeknete si: Skvělé. 
A děláte to pořád dokola. Děláte to proto, aby nepřítel nezabil vás nebo 
vaše krajany. Děláte to, dokud už nikdo nezbude. Taková je válka.

Měl jsem to rád. Stále to mám rád. Kdyby byly okolnosti jiné – 
kdyby mě má rodina nepotřebovala – hned bych se vrátil. Nelžu 
ani nepřeháním, když řeknu, že to byla legrace. Práce v SEALu byla 
nejlepší doba mého života.

Lidé mě strkají do kategorií jako grázl, hrdina, odstřelovač, SEAL 
a různých dalších škatulek. Všechno to může být pravda. Můj pří-
běh, v Iráku i potom, však není jen o zabíjení lidí nebo o boji za vlast.

Je o člověku a lásce a nenávisti.
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1

Bron bustin’
a jiné 

vylomeniny

V hloubi duše kovbojV hloubi duše kovboj

KAŽDÝ PŘÍBĚH MÁ SVŮJ ZAČÁTEK.
Ten můj začíná v severním Texasu. Vyrůstal jsem v měs-

tečkách, kde jsem pochopil význam rodiny a tradičních 
hodnot, jako je vlastenectví, soběstačnost a péče o rodinu a sou-
sedy. Mohu hrdě říct, že se stále snažím žít v souladu s těmito hod-
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notami. Mám silný smysl pro spravedlnost. Vidím ji černobíle, nic 
mezi tím. Myslím, že je důležité chránit druhé. Tvrdá práce mi 
nevadí. A zároveň mám rád legraci. Život je příliš krátký, než aby 
si člověk nedělal legraci.

Vyrůstal jsem v křesťanské víře a stále věřím. Pokud mám seřa-
dit své priority, pak jsou to Bůh, vlast, rodina. Možná by se dalo 
diskutovat o jejich pořadí – byly chvíle, kdy jsem si myslel, že rodina 
může za určitých okolností předstihnout vlast. Ale jen těsně.

Vždycky jsem měl rád pušky, vždycky jsem rád lovil a vlastně by 
se dalo říct, že jsem vždycky byl kovboj. Jezdit jsem se naučil ve stejné 
době jako chodit. Teď už bych se neoznačil za opravdového kovboje, 
protože je to dlouho, co jsem pracoval na ranči, a asi už jsem hodně věcí 
zapomněl. Ale v hloubi duše, pokud nejsem SEAL, pak jsem kovboj 
nebo bych jím měl být. Problém je, že tím není snadné uživit rodinu.

Už si nevzpomínám, kdy jsem začal lovit, ale určitě to bylo 
velmi brzo. Naše rodina měla pronajatou honitbu několik kilome-
trů od našeho domu a lovili jsme tam každou zimu. Kromě jelínků 
jsme lovili krocany, holuby, všecko, co nám přišlo pod ruku. Lovila 
máma, táta i můj o čtyři roky mladší bratr. Celé víkendy jsme trá-
vili ve starém karavanu. Nebyl moc velký, ale byli jsme malá rodina 
a užili jsme si spoustu legrace.

Můj otec pracoval pro Southwestern Bell a AT&T. Obě fi rmy se 
v době, kdy pro ně pracoval, rozdělily a zase spojily. Byl vedoucím 
a po několika letech ho vždycky přesunuli jinam. Takže jsem dět-
ství strávil na různých místech Texasu.

Přestože byl otec úspěšný, svou práci neměl rád. Tedy, ani ne 
tak práci jako to, co s ní bylo spojeno – byrokracii. To, že musel 
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pracovat v kanceláři. Opravdu nesnášel, že musí den co den nosit 
oblek a kravatu.

„Je mi jedno, kolik peněz vyděláš,“ říkal mi. „Jenom nedělej 
práci, při které nebudeš šťastný.“ To byla nejcennější rada, kterou 
mi kdy dal: Dělej to, co chceš. Tou radou se řídím dodnes.

Do určité míry to byl můj nejlepší kamarád, když jsem vyrůs-
tal, ale uměl to kombinovat s disciplínou. Určité věci jsem nikdy 
nesměl. Když jsem zasloužil, dal mi pár facek, ale nikdy ne moc 
nebo ve vzteku. Když se rozzuřil, vždycky se nejdřív uklidnil 
a teprve pak mě vyfackoval – a potom objal.

Můj bratr tvrdí, že jsme se pořád prali. Nevím, jestli je to pravda, 
ale občas jsme se porvali. Je mladší a menší než já, ale uměl mi dát co 
pro to a nikdy se nevzdal. Je houževnatý a dodnes je to jeden z mých 
nejlepších kamarádů. Dávali jsme si do těla, ale také jsme si užili 
hodně legrace a vždycky jsme se mohli spolehnout jeden na druhého.

Naše střední škola mívala před vchodem sochu pantera. V rámci 
přijímacího rituálu vytáhli každý rok starší žáci prvňáky na tu 
sochu. Prvňáci se samozřejmě bránili. Už jsem měl po maturitě, 
když byl můj bratr prvňák, ale když šel poprvé do školy, byl jsem 
tam a nabídl sto dolarů tomu, kdo ho vysadí na tu sochu. Těch sto 
dolarů ještě pořád mám.

PŘESTOŽE JSEM SE HODNĚ PRAL, VĚTŠINOU JSEM TY 
rvačky nevyvolával. Táta mi řekl, že mi dá pár facek, pokud zjistí, 
že jsem vyvolal rvačku. Měli jsme být nad věcí. Bránit jsem se ale 
mohl. A ještě lepší bylo, když jsem chránil bratra – když si na něho 
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někdo dovoloval, ukázal jsem mu, zač je toho loket. Mlátit bráchu 
jsem mohl jenom já. 

Potom jsem se začal zastávat mladších dětí, které někdo šikano-
val. Cítil jsem, že je musím bránit. Byla to má povinnost. Možná to 
bylo proto, že jsem se chtěl prát, aniž bych se dostal do potíží. Mys-
lím ale, že šlo o víc. Asi mě otcův smysl pro spravedlnost ovlivnil víc, 
než jsem si tehdy uvědomoval. A jako dospělého mě ovlivnil ještě 
víc. Každopádně jsem se díky tomu dostal mnohokrát do problémů.

MÁ RODINA HLUBOCE VĚŘILA V BOHA. MŮJ TÁTA BYL 
jáhen a máma učila v nedělní škole. Vzpomínám si, že jednu dobu 
jsme do kostela chodili každou neděli ráno a v noci a ve středu ve-
čer. Přesto jsme se nepovažovali za nijak zvlášť nábožensky zalo-
žené. Prostě jsme jen věřili v Boha a chodili do kostela. Pravda je, 
že mě to tam často nebavilo. 

Můj táta tvrdě pracoval. Myslím, že to měl v genech – jeho 
otec byl kansaský farmář a tito lidé dřeli jak mezci. Jedna práce 
mu nestačila, a tak jsme měli obchod s krmivem, když jsem vyrůs-
tal, a celkem velký ranč, kde jsme všichni pracovali. Teď je táta 
v důchodu, teda ofi ciálně, ale pořád pracuje pro jednoho veteri-
náře, pokud něco nedělá na ranči.

Máma je také pracovitá. Když jsme s bratrem byli dost velcí, pra-
covala jako poradkyně v dětském výchovném ústavu. Byla to tvrdá 
práce a máma měla co do činění s těžko zvládnutelnými dětmi. Pak 
toho nechala. Teď je také v důchodu, ale pořád něco dělá na zkrá-
cený úvazek nebo tráví čas s vnuky. 
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Práce na ranči vyplňovala mé dětství. S bratrem jsme po škole 
a o víkendech pracovali v obchodě, kontrolovali koně, dobytek nebo 
ploty. S dobytkem to není jen tak. Kráva mě kopla do nohy, do 
hrudníku i do zadku, ale nikdy do hlavy. Třeba by všechno bylo 
jinak, kdyby se mi to přihodilo.

Choval jsem volky a jalovice pro FFA, Future Farmers of Ame-
rica2, nynější Th e National FFA Organization). Měl jsem FFA rád 
a strávil jsem spoustu času hřebelcováním a předváděním dobytka. 
Práce se zvířaty může být někdy frustrující, ale já si říkal, že jsem 
frajer, a když nic nepomáhalo, použil jsem na tvrdé hlavy zví-
řat pěsti. Dvakrát jsem si zlomil ruku. Jak už jsem řekl, třeba by 
všechno bylo jinak, kdybych dostal ránu do hlavy.

Odjakživa jsem byl fanda do pušek. Tak jako mnozí jiní, i já 
jsem nejdřív dostal pumpovací vzduchovku Daisy – čím víc jste ji 
napumpovali, tím větší byla rána. Pak jsem měl vzduchový revolver, 
který vypadal jako starý Peacemaker z roku 1860. Od té doby jsem 
byl zatížený na zbraně z Divokého západu a po vstupu do námoř-
nictva jsem začal sbírat jejich repliky. Nejradši mám repliku Navy 
revolveru vyrobenou na starém soustruhu.

Svou první pušku jsem dostal, když mi bylo sedm nebo osm let. 
Byla to opakovací zbraň 30-06 – solidní puška s takovou ránou, že 
jsem se nejdřív bál střílet. Zamiloval jsem si ji, ale jestli jsem po 
nějaké zbrani opravdu toužil, pak to byla bratrova Marlinka 30-30. 
Byla to páková, kovbojská puška.

A jsme u toho.

2  Budoucí američtí farmáři, pozn. překl.
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Krocení koníKrocení koní

NEJSTE KOVBOJEM, DOKUD NEZKROTÍTE KONĚ. ZAČAL 
jsem se to učit na střední škole. Nejdřív jsem toho moc nevěděl. Jen 
to, že na koně musíš skočit a jet, dokud nepřestane jančit.

Postupně jsem se toho naučil víc, ale většinu věcí jsem pochytil 
přímo v sedle. Kůň něco udělal a já jsem musel něco udělat. Spo-
lečně jsme dosáhli porozumění. Nejdůležitější byla trpělivost a já 
jsem moc trpělivý nebyl. Musel jsem se naučit pracovat s koňmi a to 
se ukázalo jako velmi cenné, když jsem se stal odstřelovačem – nebo 
když jsem se dvořil své ženě. 

Na rozdíl od dobytka jsem koně nikdy nebil. Ano, jezdil jsem na 
nich, dokud jsem je neunavil. Zůstal jsem v sedle, dokud nepoznali, 
kdo je pánem. Ale proč je bít? Nikdy jsem k tomu neviděl důvod. 
Koně jsou inteligentnější než dobytek. Můžete se s nimi domluvit, 
když máte dost času a trpělivosti. 

Nevím, jestli mám talent na krocení koní, nebo ne, ale práce 
s nimi mě přivedla k zájmu o vše, co souvisí s kovboji. Když se 
to tak vezme, tak vlastně není příliš zvláštní, že jsem se na škole 
začal věnovat rodeu. Hrál jsem sice baseball a americký fotbal, ale 
se vzrušením na rodeu se to srovnat nedá. Každá střední škola má 
své party: šprty, sportovce a tak. Já jsem byl u „honáků“. Nosili jsme 
holínky a džíny a vypadali jsme a tvářili se jako kovbojové.

Já jsem nebyl opravdový honák – tehdy bych tele lasem nechy-
til – ale to nevadilo, a tak jsem se okolo šestnácti let dal na rodeo. 
Jezdil jsem na býcích a koních a dostával jsem dvacet dolarů za 
jízdu. Musel jsem si přinést vlastní věci – ostruhy, chrániče, laso. 
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Nebylo to nic extra: člověk nasedl a spadl a tak to šlo pořád dokola. 
Postupně jsem se ale nahoře udržel čím dál déle, až jsem získal 
sebevědomí.

Zvládnout býka je trochu jiná věc než zkrotit koně. Skáčou 
dopředu, jenže jejich srst je taková, že vás to nejen háže dopředu, ale 
navíc kloužete ze strany na stranu. A navíc se umějí točit. Zkrátka 
a dobře, udržet se na býkovi není nic jednoduchého.

Na býcích jsem jezdil asi rok, bez většího úspěchu. Raději jsem 
přešel na koně a skončil jsem u disciplíny zvané bronc bustin’. To 
je klasická záležitost, kdy musíte na koni zůstat osm vteřin, ale 
nejen to – musíte to provést stylově a obratně. Z nějakého důvodu 
jsem v tom byl mnohem lepší než ostatní, a tak mě to nějakou dobu 
drželo. Vyhrál jsem spoustu přezek a nejedno hezké sedlo. Ne že 
bych byl šampion, ale vyhrál jsem dost peněz, abych zaplatil něja-
kou tu rundu v baru. Také jsem přitahoval jistou pozornost fany-
nek, což bylo hezké. Užíval jsem si cestování z města do města, 
večírků a jezdění. Můžete tomu říkat kovbojský život.

Pokračoval jsem v tom i po maturitě v roce 1992 a při studiích na 
Tarleton State University ve Stephenville v Texasu. Kdybyste to 
náhodou nevěděli, tak Tarleton byl založen v roce 1899 a v roce 
1917 se stal součástí texaského univerzitního systému A & M3. Je 
to třetí největší zemědělská univerzita typu non-land-grant v zemi. 
Má renomé jako líheň vedoucích rančů a farem a učitelů zeměděl-
ských věd.

3 Agricultural and Mechanical, pozn. překl.
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V té době jsem se chtěl stát vedoucím ranče. Předtím než jsem 
vstoupil do námořnictva, jsem o ozbrojených silách trochu pře-
mýšlel. Děda z máminy strany byl pilot a i já jsem uvažoval o tom, 
že bych se stal letcem. Pak jsem zvažoval, že bych se stal členem 
námořní pěchoty – chtěl jsem opravdovou akci. Představa boje 
se mi líbila. Také jsem něco slyšel o speciálních operacích, a tak 
jsem si pohrával s myšlenkou vstoupit do Marine Recon, což je 
speciální jednotka námořní pěchoty. Jenže rodina a hlavně máma 
chtěla, abych studoval. A tak jsem se podvolil. Rozhodl jsem se, že 
nejdřív půjdu na školu a pak vstoupím do armády. Říkal jsem si, že 
si nejdřív užiju života, než půjde do tuhého. 

Celkem úspěšně jsem pokračoval v kariéře rodeového jezdce. 
Pak však rázem skončila, zhruba na konci prvního ročníku, když 
se mnou v Rendonu v Texasu ve výpusti spadl kůň. Chlapi, kteří to 
viděli, nemohli otevřít výpusť kvůli tomu, jak šel můj kůň k zemi, 
takže ho museli odvléct. Měl jsem jednu nohu ve třmeni, a tak mě 
smýkal a kopal, že jsem ztratil vědomí. Probudil jsem se v helikop-
téře, která letěla do nemocnice. Měl jsem dráty v zápěstí, vyklou-
bené rameno, zlomená žebra a pohmožděné ledviny a plíce. 

Nejhorší částí rekonvalescence byly asi ty zatracené dráty. Byly 
zhruba centimetr silné a trčely mi ze zápěstí, takže jsem vypadal 
jak Frankenstein. Svědilo to a vypadalo to divně, ale držely mi ruce 
pohromadě.

Několik týdnů poté, co se mi to přihodilo, jsem se rozhodl vyra-
zit si s holkou, která se mi líbila. Nechtěl jsem se nechat těmi dráty 
rozhodit. Projížděli jsme se a jedna z těch jehlic pořád narážela do 
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blinkru. Tam mě to rozčílilo, že jsem ji ulomil. Na tu holku to velký 
dojem neudělalo. Rande rychle skončilo.

Má kariéra v rodeu byla pryč, ale dál jsem chodil na večírky, 
jako bych byl v nejlepší formě. Brzo mi došly peníze, a tak jsem 
začal hledat brigády. Dělal jsem na pile, kde jsem vozil dřevo a jiný 
materiál. Byl jsem slušný dělník a to se projevilo. Jednoho dne ke 
mně přišel kolega a řekl mi: 

„Vím o chlápkovi, co má ranč a hledá pomoc. Myslím, že by tě 
to mohlo zajímat.“

„To se ví,“ odpověděl jsem. „Hned za ním zajdu.“
A tak jsem se stal zaměstnancem ranče – skutečným kovbo-

jem – i když jsem ještě studoval.

Kovbojský životKovbojský život

PRACOVAL JSEM U DAVIDA LANDRUMA V OKRESE HOOD 
v Texase a ukázalo se, že o kovbojské práci toho ani zdaleka nevím 
tolik, jak jsem si myslel. Ale David mě všechno učil. Byl to drsňák 
a uměl pěkně nadávat. Když jsem něco dělal dobře, mlčel. Ale měl 
jsem ho rád.

Práce na ranči je jako ráj. Je to tvrdý život plný dřiny, a přesto 
je snadný. Jste pořád venku, většinu doby jen se zvířaty. Nemusíte 
jednat s lidmi nebo s úřady. Prostě jenom děláte svou práci.

Davidův ranč měl rozlohu čtyři tisíce hektarů a byl to opravdový 
ranč jako ze starých časů – dokonce jsme měli pojízdnou kuchyni, 
když jsme sháněli dobytek. Řeknu vám, že to bylo nádherné místo. 
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Ty kopce, potoky a otevřená krajina byly skutečnou pastvou pro 
oči. Srdcem toho ranče byl starý dům, kterému by se v 19. století asi 
říkalo usedlost. Byla to majestátní budova se zastřešenými veran-
dami na čelní a zadní stěně, s útulnými místnostmi vevnitř a s vel-
kým krbem, který zahřál tělo i duši.

Samozřejmě, že můj příbytek byl poněkud prostší. Bydlel jsem 
v noclehárně, která měla dva krát čtyři metry, z čehož většinu 
zabírala postel. Nebyla tam žádná skříň – všechny své věci, včetně 
spodního prádla jsem musel věšet na tyč. Stěny nebyly izolované. 
Ve středním Texase bývají celkem chladné zimy, a přestože jsem 
zapínal plynová kamna i elektrická kamínka, spával jsem oblečený. 
Nejhorší však bylo, že tam nebyly pořádné základy. A tak jsem stále 
zápolil s mývaly a pásovci, kteří si udělali noru přímo pod mou 
postelí. Mývalové byli drzí a zákeřní. Asi dvacet jsem jich musel 
zastřelit, než pochopili, že pod mou postelí nemají co dělat.

Jezdil jsem s traktorem a sel jsem krmnou pšenici. Potom jsem 
krmil dobytek. A pak mi David začal dávat odpovědnější úkoly 
a zvýšil mi plat na čtyři sta dolarů měsíčně. Škola mi končila v jednu 
nebo ve dvě odpoledne a pak jsem jel na ranč. Tam jsem pracoval 
do soumraku, chvíli jsem se učil a potom jsem šel spát. Ráno jsem 
nakrmil koně a jel jsem do školy. Nejlepší bylo léto. To jsem byl 
v sedle od pěti ráno do devíti v noci.

Druhým rokem na ranči už jsem cvičil lasovací koně a připravo-
val jsem je na dražbu. (Lasovací koně pomáhají kovboji vytáhnout 
tele ze stáda. Jsou na ranči důležití a dobrý kůň může stát spoustu 
peněz.) Tehdy jsem se skutečně naučil zacházet s koňmi a získal 
jsem větší trpělivost. Pokud s koněm ztratíte trpělivost, můžete ho 
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zničit. Naučil jsem se na ně nespěchat a být vůči nim vlídný. Koně 
jsou velmi inteligentní. Učí se rychle – pokud to děláte správně. 
Ukážete jim něco lehkého, pak přestanete a zopakujete to. Kůň si 
olizuje pysky, když se učí. Pochválíte ho a pokračujete druhý den.

Samozřejmě chvíli trvá, než se to člověk naučí. Kdykoliv jsem 
něco pokazil, můj šéf mi to dal najevo. Nadával a řekl mi, že jsem 
kretén. Ale nikdy jsem se na Davida nezlobil. Vždycky jsem si řekl: 
Umím to líp a ukážu ti to. Jak se ukázalo, přesně tento přístup potře-
bujete, pokud se chcete stát SEALem.

Námořnictvo řeklo „ne“Námořnictvo řeklo „ne“

NA RANČI JSEM MĚL SPOUSTU ČASU K PŘEMÝŠLENÍ. STU-
dium a škola nebyly nic pro mě. Má kariéra rodeového jezdce skon-
čila, a tak jsem se rozhodl, že se školou seknu, nechám ranč rančem 
a vrátím se ke svému původnímu plánu: vstoupím do armády 
a stanu se vojákem. A protože jsem to opravdu chtěl, nemínil jsem 
čekat.

Jednoho dne v roce 1996 jsem přišel k náborovým pracovníkům 
odhodlaný podepsat.  Náborové středisko zahrnovalo kanceláře 
pozemních sil, námořnictva, námořní pěchoty a letectva. Všichni 
mě pozorovali, když jsem tam přišel. Konkurovali si a nebyla to 
zrovna přátelská konkurence. Nejprve jsem šel k námořní pěchotě, 
ale zrovna byli na obědě. Když jsem se obrátil, pracovník pozem-
ních sil na mě zavolal: 

„Hej, proč nejdete sem?“
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Proč ne, řekl jsem si, a šel jsem.
„Co vás na armádě zajímá?“ zeptal se.
Pověděl jsem mu, že se mí líbí speciální operace. Podle toho, co 

jsem slyšel o speciálních jednotkách pozemních sil, jsem si říkal, 
že by se mi tam líbilo. (Speciální jednotky, Special Forces – SF, jsou 
elitní jednotkou pozemních sil, která je pověřena mnoha speciál-
ními operacemi. Pojem „speciální síly“ je občas nepřesně použí-
ván pro popis speciálních jednotek obecně, ale já tím myslím oddíl 
pozemních sil.) V té době musel mít člověk hodnost seržanta, aby 
mohl vstoupit do SF. Nelíbilo se mi, že bych musel čekat. 

„Můžeš se stát rangerem,“ navrhl náborář.
O rangerech jsem toho moc nevěděl, ale to, co mi řekl, znělo 

lákavě – seskoky z letadel, útoky na cíle, možnost stát se odbor-
níkem na malé zbraně. Ukázal mi všechny možnosti, ale ještě mě 
neměl. 

„Popřemýšlím o tom,“ řekl jsem a šel jsem ven.
Všiml si mě člověk od námořnictva.
„Hej, pojďte sem,“ řekl.
Šel jsem k němu.
„O čem jste tam mluvili?“ zeptal se.
„Přemýšlel jsem o vstupu do SF,“ řekl jsem. „Jenže to bych musel 

být seržant. Takže jsme mluvili o rangerech.“
„Aha? A slyšel jste o SEALu?“
V té době byl SEAL poměrně neznámý. Trochu jsem o něm sly-

šel, ale moc jsem toho nevěděl. Myslím, že jsem jen pokrčil rameny. 
„Jestli chcete, povím vám o něm,“ řekl.
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Začal mi vykládat o BUD/S4 neboli základním výcviku pod-
mořských demolic a potápění, což je předstupeň, kterým musí pro-
jít každý SEAL. Nyní existují o SEALu nebo BUD/S stovky knížek 
i fi lmů a o našem výcviku je dlouhý článek na Wikipedii. Ale tehdy 
byl BUD/S tajemstvím, aspoň pro mě. Když jsem slyšel, jak je tvrdý, 
jak jsou instruktoři nároční a že úspěšně ho ukončí jen deset pro-
cent účastníků, udělalo to na mě dojem. Museli jste být opravdový 
drsňák, pokud jste chtěli projít výcvikem. A to se mi líbilo.

Potom mi ten člověk začal vykládat o všech akcích SEALu a jeho 
předchůdce UDT (UDT čili Underwater Demolition Teams5 byli 
potápěči, kteří prováděli průzkum na nepřátelských plážích a další 
speciální akce za druhé světové války). Existovaly historky o pla-
vání mezi překážkami na plážích držených Japonci a o urputných 
bojích v týle nepřítele ve Vietnamu. Byly to všechno drsňácké pří-
běhy, a když jsem odtam odešel, byl jsem rozhodnutý se za každou 
cenu stát SEALem.

MNOZÍ NÁBORÁŘI, HLAVNĚ TI DOBŘÍ, JSOU VTIPÁLCI 
a tak to bylo i s tímto. Když jsem se vrátil a chtěl jsem podepsat 
papíry, řekl mi, že musím odmítnout odměnu za podpis, pokud se 
chci dostat k SEALu. Udělal jsem to. Byl na sebe hrdý. Jsem si jistý, 
že to zvýšilo jeho renomé. Nepochybuji, že by udělal velkou kariéru 
jako prodejce ojetin. 

4  Basic Underwater Demolition / Scuba training, pozn. překl. 
5  Podmořské demoliční oddíly, pozn. překl.
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Námořnictvo mi neslíbilo, že se stanu SEALem – toto privi-
legium jsem si musel zasloužit. Zaručili mi pouze šanci to zkusit. 
To mi stačilo, protože jsem si byl jistý, že nemůžu neuspět. Jediný 
problém byl, že jsem ani nedostal šanci neuspět.

Námořnictvo mě diskvalifi kovalo, když lékař zjistil, že mám 
v ruce dráty z té nehody na rodeu. Hádal jsem se s nimi, snažně 
jsem prosil, ale nic nefungovalo. Dokonce jsem nabídl, že podepíšu 
revers, že nikdy nebudu námořnictvo vinit z toho, co se stane s mou 
rukou. Prostě mě bez váhání odmítli. A to byl, jak jsem si myslel, 
konec mé vojenské kariéry.

TelefonátTelefonát

KDYŽ ARMÁDA VYPADLA ZE HRY, SOUSTŘEDIL JSEM SE 
na ranč a kovbojskou práci. Rozhodl jsem se také, že tím pádem 
nemá smysl zůstat ve škole. A tak jsem skončil se studiem, přestože 
mi ke státnicím nechybělo ani šedesát kreditů.

David mi zdvojnásobil plat a dal mi víc úkolů. Přicházely 
nabídky z jiných rančů, ale z různých důvodů jsem byl věrný Davi-
dovi. Před zimou 1997/1998 jsem se přestěhoval do Colorada. Vzal 
jsem tu práci naslepo, což se ukázalo jako velká chyba. Myslel jsem 
si, že přesun do hor bude vítanou změnou. Problém byl v tom, že 
ten ranč byl v jediné části Colorada, která je ještě rovinatější než 
Texas. A o hodně studenější. Netrvalo dlouho a zavolal jsem Davi-
dovi, jestli by nepotřeboval pomoc.
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„Jenom přijeď,“ řekl mi. Začal jsem se balit, ale daleko jsem se 
nedostal. Než jsem mohl odjet, ozval se náborář od námořnictva. 

„Ještě pořád byste chtěl být SEALem?“ zeptal se.
„Proč?“
„Chceme vás,“ řekl.
„I s dráty v ruce?“
„S tím si nelamte hlavu.“
Hned jsem s nimi začal jednat.
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Šikana

Vítejte v BUD/SVítejte v BUD/S

„K zemi! Sto kliků! TEĎ!“
Přibližně dvě stě dvacet těl začalo dělat kliky. Všichni byli v khaki 

bojových uniformách s čerstvě natřenými zelenými helmami. To byl 
začátek výcviku BUD/S. Byli jsme odvážní, vzrušení a zatraceně ner-
vózní. Čekala nás pěkná dřina, ale líbilo se nám to. Instruktor se ani 
nenamáhal vyjít ze své kanceláře v nedaleké budově. Jeho lehce sadis-
tický hlas zněl z haly na dvůr, kde jsme byli shromážděni.

„Víc kliků! Ještě čtyřicet! ČTYŘICET!“
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Najednou jsem uslyšel zvláštní prskavý zvuk. Vzhlédl jsem a byl 
jsem zvědavý, co se děje.

Začala na mě stříkat voda. Pár dalších instruktorů stříkalo 
z hasičských hadic na ty, kdo vzhlédli. Vítejte v BUD/S.

„Vykopávat nohama! DO TOHO!“

BUD/S JE ÚVODNÍ KURZ, KTERÝM MUSEJÍ PROJÍT VŠICHNI 
kandidáti do SEALu. V současné době probíhá v námořním stře-
disku pro speciální válku v Kalifornii. Začíná tzv. indocem neboli 
indoktrinací, kde jsou kandidáti seznamováni s tím, co je čeká. Pak 
následují tři fáze: fyzický výcvik, potápění a pozemní válka.

Existuje mnoho článků a dokumentů o BUD/S a o jeho nároč-
nosti. Skoro všechno, co je v nich řečeno, je pravda (nebo alespoň 
většina; námořnictvo a instruktoři to pro televizní show a další 
pořady zmírňují, ale i tato, zmírněná verze odpovídá realitě). 
V zásadě vás instruktoři pořád dokola trýzní. A když to skončí, 
dávají vám zabrat ještě víc a vymačkají z vás vše, co ve vás ještě je. 
To jen, abyste si udělali obrázek.

Měl jsem to rád. Nenáviděl jsem to, hnusilo se mi to, proklínal 
jsem to… ale měl jsem to rád.

Mírný a mírnějšíMírný a mírnější

NEŽ JSEM SE DOSTAL DO TÉTO FÁZE, UPLYNUL TÉMĚŘ 
rok. Do námořnictva jsem vstoupil v únoru 1999 a tehdy jsem se 
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také přihlásil na základní výcvik. Ten byl celkem mírný. Vzpo-
mínám si, jak jsem jednou volal tátovi a řekl jsem mu, že to je ve 
srovnání s prací na ranči snadné. Vstoupil jsem do námořnictva 
proto, abych se stal SEALem a abych si něco dokázal. Místo toho 
jsem přibíral na váze. 

Základní výcvik vás má připravit na to, co vás čeká na lodi. 
Naučí vás tam hodně o námořnictvu, což je dobře, jenže já jsem 
chtěl spíš něco jako základní výcvik námořní pěchoty – fyzický 
záběr. Můj bratr šel k námořní pěchotě a vyšel ze základního 
výcviku zocelený a ve výtečné kondici. Já bych pravděpodobně 
v BUD/S propadl, kdybych tam šel přímo odtud. Od té doby se 
systém změnil. Nyní existuje samostatný základní výcvik BUD/S 
s větším důrazem na kondici. 

BUD/S trvá déle než půl roku a je mimořádně náročný fyzicky 
i mentálně, a jak už jsem zmínil výše, neprojde jím až devadesát 
procent účastníků. Nejznámější částí je tzv. pekelný týden, což zna-
mená 132 hodin cvičení a fyzické aktivity. Ledacos se v průběhu 
času změnilo a myslím, že se jednotlivé části budou vyvíjet. Nejná-
ročnějším fyzickým testem však je stále pekelný týden a pravděpo-
dobně jím i zůstane. Když jsem byl v BUD/S já, probíhal na konci 
první fáze. Ale o tom až později. 

Naštěstí jsem nešel do BUD/S přímo. Nejdřív jsem musel projít 
jiným výcvikem a nedostatek instruktorů v BUD/S mě (a mnoho 
jiných) nějakou dobu ochránil před šikanou.

Podle předpisů námořnictva jsem si měl vybrat obor (MOS 
neboli Military Occupation Specialty) pro případ, že bych nepro-
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šel BUD/S a nestal se členem SEALu. Vybral jsem si rozvědku – 
v naivní víře, že budu jako James Bond. Jen se smějte.

Ale právě během tohoto výcviku jsem začal pracovat serióz-
něji. Strávil jsem tři měsíce tím, že jsem se učil základy zpravo-
dajství námořnictva a, především, že jsem si zlepšoval kondici. Na 
základně jsem zahlédl pár skutečných SEALů a to mě inspirovalo. 
Chodil jsem do tělocvičny a pracoval jsem na každé části svého 
těla: na nohách, hrudi, tricepsech, bicepsech atd. Také jsem třikrát 
týdně běhal, mezi šesti až dvanácti kilometry, pokaždé to bylo o tři 
kilometry víc než předtím. Běh jsem nenáviděl, ale vytvořil jsem si 
správný přístup: dělej všechno, co musíš.

TEHDY JSEM SE TAKÉ NAUČIL PLAVAT, NEBO ALESPOŇ LÉ-
pe plavat. Ta část Texasu, odkud jsem, je daleko od vody. Mimo jiné 
jsem se musel naučit plavat na bok – což je u SEALu klíčové.

Když skončil zpravodajský výcvik, měl jsem dobrou kondici, 
ale pravděpodobně stále ne dost dobrou pro BUD/S. Přestože jsem 
si to v té chvíli nemyslel, měl jsem štěstí, že BUD/S neměl dost 
instruktorů, takže zájemci museli čekat. Námořnictvo se rozhodlo 
mě na pár týdnů přidělit k personalistům SEALu, než bude otevřen 
výcvik. 

Půl dne jsem pracoval s nimi, buď od osmi do dvanácti, nebo od 
dvanácti do čtyř. Když jsem nepracoval, cvičil jsem s ostatními kan-
didáty SEALu. Dvě hodiny denně jsme prováděli fyzický výcvik – 
to, čemu staří tělocvikáři říkají lehká kondiční cvičení. Znáte to: 
kliky, dřepy atd. Neposilovali jsme. Šlo o to nepřibírat. Člověk měl 
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být silný, ale měl zůstat maximálně pružný. V úterý a čtvrtek jsme 
dělali tzv. vyčerpávací plavání – to se plavalo, dokud člověk mohl. 
V pátek se běhalo patnáct a osmnáct kilometrů. To je drsné, ale 
v BUD/S měl člověk uběhnout půlmaraton. 

Moji rodiče vzpomínají, jak jsem s nimi tehdy mluvil. Snažil 
jsem se je připravit na to, co mě čeká. O SEALu toho moc nevěděli, 
což bylo zřejmě dobře. Kdosi mi řekl, že má totožnost by mohla 
být vymazána z ofi ciálních záznamů. Když jsem o tom rodičům 
pověděl, všiml jsem si, jak se tváří. Zeptal jsem se jich, jestli s tím 
souhlasí. Ne že by měli na vybranou. 

„To je v pořádku,“ řekl táta. Máma mlčela. Oba měli obavy, ale 
snažili se je zakrýt a neřekli nic, co by mě mělo odradit.

Pak, po šesti měsících čekání a příprav, přišel rozkaz: Hlaste se 
na BUD/S.

DrilDril

VYSTOUPIL JSEM Z TAXÍKU A UPRAVIL SI UNIFORMU. 
Vy táhl jsem svou tašku, zhluboka se nadechl a vydal se k budově, 
kde jsem se měl hlásit. Bylo mi dvacet čtyři a právě jsem se chystal 
uskutečnit svůj sen. Chtěl jsem se nechat šikanovat.

Byla tma, ale ne nijak pozdě – něco mezi pátou a šestou večer. 
Hned jak jsem vešel do dveří, jsem si pomyslel, že se na mě někdo 
vrhne. Slyšel jsem už spoustu historek o BUD/S a jeho náročnosti, 
ale to není nic proti realitě. A očekávání vše ještě zhorší. Uviděl 
jsem muže, který seděl za stolem. Šel jsem k němu a představil se. 
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Zkontroloval mě a vyřídil formality. Celou dobu jsem si říkal: „To 
není tak hrozné.“ A zároveň: „Teď na mě někdo zaútočí.“ Samo-
zřejmě, že jsem nemohl usnout. Myslel jsem si, že se objeví instruk-
toři a začnou mě šikanovat. Byl jsem vzrušený a trochu neklidný.

Ráno přišlo bez jakéhokoliv rozruchu. Teprve tehdy jsem zjistil, 
že to ještě není ofi ciální BUD/S. Byl jsem v takzvaném indocu – 
tedy ve fázi indoktrinace. To je příprava na BUD/S. Je to něco jako 
BUD/S nanečisto. 

Indoc trval měsíc. Občas na nás křičeli, ale s BUD/S se to nedalo 
srovnat. Nějaký čas jsme strávili seznamováním se s tím, co nás 
čeká, například s překážkovým během. Šlo jim o to, abychom ve 
chvíli, kdy přijde skutečný výcvik, už neměli zábrany. Také jsme 
vypomáhali jiným skupinám, které již byly v BUD/S.

Indoc byl legrační. Líbila se mi fyzická příprava, namáhání 
těla a zlepšování fyzických schopností. Zároveň jsem viděl, co 
dělají druzí v BUD/S, a říkal jsem si: Sakra, radši bych měl přidat. 
A potom, aniž bych to věděl, začala první fáze. Teď byl výcvik sku-
tečný a honili mě od rána do večera. A tak se dostáváme k tomu, 
o čem jsem psal v úvodu této kapitoly. K tomu, jak na mě stříkali 
vodu. Fyzický výcvik jsem prováděl celé měsíce, a přesto to nebylo 
nic proti BUD/S. Zajímavé je, že přestože jsem do jisté míry věděl, 
co mě čeká, nechápal jsem, jak obtížné to bude. Člověk to zkrátka 
musí prožít.

Toho rána jsem si pomyslel: Sakra, ti chlápci mě zabijí. Odpad-
nou mi ruce a pak se rozpadnu celý. Nějak jsem to ale zvládal. Když 
na mě poprvé začali stříkat vodu, otočil jsem hlavu. To mi vyneslo 
pozornost – nemilou pozornost. 
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„Neotáčejte se!“ křičel instruktor a pak dodal několik slov popi-
sujících mé charakterové a fyzické nedostatky. „Nastavte ksicht!“ 
A tak jsem to udělal. Nevím, kolik kliků nebo jiných cviků jsem 
dělal. Vím, že jsem si myslel, že padnu. A to mě zmobilizovalo – 
nechtěl jsem padnout.

S tímto strachem jsem se setkával stále a každý den jsem dospěl 
k tomu samému závěru, někdy i několikrát.

LIDÉ SE PTAJÍ, JAK TVRDÝ BYL VÝCVIK, KOLIK JSME MU-
seli dělat kliků a kolik sedů-lehů. Řekl bych, že zhruba sto, ale počet 
nebyl důležitý. Vzpomínám si, že každý zvládl sto kliků atd. Nároč-
nost výcviku však byla dána opakováním a ustavičným stresem. Je 
těžké to vysvětlit, pokud jste tím neprošli.

Lidé se mylně domnívají, že v SEALu jsou samí velcí chlapi 
v perfektní fyzické kondici. Druhá část je obecně pravdivá – každý 
SEAL je v excelentní formě. Jenže do SEALu přicházejí muži všech 
velikostí. Já měřím metr osmdesát pět a vážím osmasedmdesát kilo, 
ale byli tam muži od stoosmašedesáti centimetrů pod metr devade-
sát pět. To, co jsme měli všichni společného, nebyly svaly, ale vůle 
udělat cokoliv.

Zvládnutí BUD/S a vstup do SEALu je víc záležitostí psychické 
odolnosti než čehokoliv jiného. Klíčem k úspěchu je zarputilost 
a odhodlání se nevzdat. Postupem času jsem si to osvojil.
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Hlavně nenápadněHlavně nenápadně

PRVNÍ TÝDEN JSEM SE SNAŽIL BÝT CO NEJVÍC NENÁ-
padný. Bylo to špatné, když si vás všimli. Ať už šlo o fyzický výcvik 
nebo o cvičení či jen o stání v řadě, každá maličkost na vás mohla 
obrátit jejich pozornost. Když jste byl nahrbený, hned se na vás 
zaměřili. Když instruktor řekl, že máme něco udělat, snažil jsem 
se být první, kdo to splnil. Pokud jsem něco udělal správně – a o to 
jsem se snažil – ignorovali mě a koncentrovali se na někoho jiného.

Neunikl jsem však jejich pozornosti docela. Přestože jsem měl 
za sebou spoustu cvičení a fyzický výcvik, měl jsem velké potíže se 
shyby. Jsem si jistý, že to znáte. Chytíte se tyče a pak se vytáhnete 
nahoru. Pak se spustíte a zase dokola. Dokola. Dokola. V BUD/S 
jsme museli viset z tyče a čekat, dokud nám instruktor neřekne, že 
máme začít. Když jsme to dělali poprvé, stál přímo za mnou. 

„Teď!“ zvolal. 
„Uhhhh,“ hekal jsem, když jsem se vytahoval. To byla chyba. 

Ocejchoval mě jako slabocha.
Udělal jsem šest shybů, což byl požadovaný počet. Jenže teď, 

když na mě instruktor hleděl, jsem musel dělat perfektní shyby. 
A spoustu. Instruktor se na mě zaměřil a nutil mě, abych cvičil 
víc než ostatní. Projevilo se to. Shyby se staly mou silnější strán-
kou. Dokázal jsem jich bez potíží udělat třicet. Nebyl jsem nej-
lepší v kurzu, ale ani ne nejhorší. A plavání? Všechna ta dřina před 
BUD/S se vyplatila. Plavání se stalo mou nejsilnější stránkou. Byl 
jsem jedním z nejrychlejších plavců, pokud ne vůbec nejrychlejším. 
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Ani tady není minimální vzdálenost dostatečně ilustrativní. 
Kvalifi kační limit byl tisíc metrů v oceánu. V době, kdy měl člo-
věk BUD/S za sebou, už tisíc metrů nic neznamenalo. Plaval jsem 
pořád. Tříkilometrové trasy byly rutinou. A potom přišla chvíle, 
kdy nás naložili do člunů a vyhodili nás z nich do moře dvanáct 
kilometrů od břehu.

„Domů vede jediná cesta, chlapci,“ řekli instruktoři, „začněte 
plavat.“

Od jídla k jídluOd jídla k jídlu

PRAVDĚPODOBNĚ KAŽDÝ, KDO SLYŠEL O SEALECH, SLY-
šel i o pekelném týdnu. To je pět a půl dne nepřetržité dřiny, která 
má ukázat, zda máte výdrž a vůli na to, aby se z vás stal opravdový 
válečník.

Každý SEAL zažil pekelný týden jinak. Můj vlastně začal v moři 
den nebo dva před pekelným týdnem. Náš oddíl byl v nafukovacím 
člunu pro šest lidí, který jsme měli přenést přes pobřežní útesy. Byl 
jsem čelní muž, což znamenalo, že jsem musel vylézt ven a držet 
člun, dokud nevylezli ostatní. Právě když jsem to udělal, přihnala 
se vlna a hodila mi člun na nohu. Hrozně to bolelo a okamžitě jsem 
nohu přestal cítit. Ignoroval jsem to, jak jen to šlo, a pak jsem si 
nohu ovázal. Později, když jsme pro ten den skončili s výcvikem, 
jsem šel s jedním kamarádem k jeho otci, který byl lékař. Udělal 
mi rentgen a zjistil, že noha je zlomená. Pochopitelně ji chtěl dát do 
sádry, ale to jsem mu nedovolil. Kdybych přišel do BUD/S se sádrou, 
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musel bych pozastavit výcvik. A pokud by se to stalo před pekelným 
týdnem, musel bych začít zas od začátku – a to jsem v žádném pří-
padě nechtěl. (I během BUD/S mohl člověk s povolením ve volném 
čase opustit základnu. Samozřejmě jsem nešel k lékaři námořnictva, 
protože ten by mě okamžitě poslal na začátek výcviku.)

Noc před pekelným týdnem nás vzali do velké místnosti, při-
nesli nám pizzu a pouštěli nám jeden fi lm za druhým – Černý jes-
třáb sestřelen, Údolí stínů, Statečné srdce. Všichni jsme relaxovali 
a přitom byli napjatí, protože jsme věděli, že pekelný týden je na 
spadnutí. Bylo to jako večírek na Titaniku. Filmy nás dostaly do 
nálady, ale věděli jsme, že venku někde v temnotě je ledovec.

Má představivost mě opět vystresovala. Věděl jsem, že tam 
vtrhne instruktor s kulometem M-60, začne kolem sebe střílet sle-
pými náboji a já budu muset běžet ven a postavit se na execírplac. 
Ale kdy? Žaludek se mi svíral čím dál víc. Stále dokola jsem si říkal: 
„Bože.“ 

Pokusil jsem se usnout, ale nešlo to. A pak konečně někdo při-
běhl dovnitř a začal střílet. Díky Bohu! Asi jsem nikdy nebyl tak rád 
za to, že mě šikanují. Běžel jsem ven. Instruktoři mezi nás házeli 
dýmozábleskové granáty a stříkali na nás hadicemi. (Dýmozábles-
kové a zvukozábleskové granáty vytvářejí intenzivní záblesk a dělají 
velký hluk, když vybuchnou, ale nezraní vás. Tyto pojmy se použí-
vají pro různé granáty používané pozemními silami a námořnic-
tvem, ale obecně se jejich názvy zaměňují.)

Byl jsem vzrušený a připravený na to, co mnozí považují za 
nejdůležitější zkoušku před vstupem do SEALu. Zároveň jsem si 
však říkal: Co se, sakra, děje? Ačkoliv jsem o pekelném týdnu věděl 
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všechno – nebo jsem si to aspoň myslel – nezažil jsem ho a nero-
zuměl jsem tomu.

Rozdělili nás a poslali nás na různá stanoviště. Pak jsme začali 
dělat kliky, vykopávání, výskoky… Později mi všechno splynulo. 
Má noha? Nebolela, když už nic jiného. Plavali jsme, prováděli 
jsme fyzický výcvik, cvičili jsme s čluny. Většinou jsme byli pořád 
v pohybu. Jeden z nás byl v jedné chvíli tak vyčerpaný, že si myslel, 
že kajak před námi je žralok. Začal křičet. (Vlastně to byl náš veli-
tel. Nejsem si jistý, zda na to vzpomíná rád.)

Než BUD/S začal, kdosi mi řekl, že nejlepší je soustředit se na 
jídlo. Dělat to naplno, dokud není jídlo. Krmili nás každých šest 
hodin. Takže jsem se koncentroval na jídlo. Spása nebyla nikdy dál 
než pět hodin a čtyřicet pět minut.

Přesto byly chvíle, kdy jsem si myslel, že to nezvládnu. Měl jsem 
nutkání jít ke zvonu, který by tu torturu ukončil. Když jste zazvo-
nili, dali vám kávu a koblihy. A to pro vás znamenalo konec pro-
gramu. (To samé se dělo, i když jste vstali a řekli: „Končím.“)

Věřte nebo nevěřte, má zlomená noha mě postupem času zlobila 
stále méně. Možná jsem si na tu bolest zvykl tak, že mi to připadalo 
normální. Co jsem však nemohl vydržet, byl chlad. Nejhorší bylo, 
když jsem ležel v příboji, nahý a prokřehlý. Chytil jsem se s ostat-
ními za ruce a společně jsme se klepali. Nebo jsem někoho poprosil, 
ať se na mě vymočí. Tak to dělal každý. Moč byla jediná teplá věc, 
která se v té chvíli dala sehnat. Když jste během BUD/S viděli chu-
mel, pak tam určitě někdo na někoho močil.

KHP0133_upraveno.indd   47KHP0133_upraveno.indd   47 31.7.2014   10:21:0831.7.2014   10:21:08



Americký sniper

48

Kdyby ten zvon byl blíž, možná bych vstal, šel k němu a zazvo-
nil, abych dostal teplou kávu a koblih. Jenže jsem to neudělal. Buďto 
jsem byl příliš zarputilý, nebo příliš líný. Vyberte si.

MÁ MOTIVACE BYLA RŮZNORODÁ. VZPOMÍNAL JSEM NA 
všechny, kdo mi říkali, že neprojdu. A díval jsem se na lodě kotvící 
u pobřeží. Ptal jsem se sám sebe, zda chci skončit na nich. Jen to ne.

Pekelný týden začal v neděli v noci. Někdy ve středu jsem začal 
cítit, že to zvládnu. Tou dobou bylo mým hlavním cílem neusnout. 
(Za celou dobu jsem spal asi dvě hodiny a ani ty ne v kuse.) Šikano-
vání většinou ustalo a teď šlo o mentální zátěž. Mnozí instruktoři 
tvrdí, že pekelný týden je z devadesáti procent psychická záležitost, 
a mají pravdu. Musíte ukázat, že jste psychicky odolní a schopní 
pokračovat v misi, přestože jste vyčerpaní. To je vlastně smyslem 
toho všeho. 

Jde o efektivní způsob, jak uchazeče protřídit. V té době jsem to, 
popravdě řečeno, neviděl. V boji jsem to však pochopil. Tam nemů-
žete jít ke zvonu a zazvonit, když na vás střílejí. Tam nemůžete říct: 
„Dejte mi tu kávu a koblih, jak jste slíbili.“ Když skončíte, zemřete 
a s vámi i vaši spolubojovníci.

Moji instruktoři v BUD/S říkali: „Myslíte si, že to je hrozné? 
Však uvidíte, až se dostanete do oddílů. Budete ještě prokřehlejší 
a unavenější než tady.“ Tehdy jsem si myslel, že to jsou jen řeči. 
O několik let později jsem pochopil, že pekelný týden byla pro-
cházka růžovým sadem.
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Chlad se stal mou noční můrou. A to doslova. Po pekelném 
týdnu jsem se pořád budil a chvěl jsem se zimou. Přikrýval jsem se 
vším možným, ale nepomáhalo to. Pořád jsem to měl před očima.

O pekelném týdnu vyšlo tolik knih a videí, že nebudu ztrácet 
čas jeho popisem. Řeknu jenom jedno: projít tím bylo mnohem 
horší než o tom číst.

Pozastavení výcvikuPozastavení výcviku

PO PEKELNÉM TÝDNU PROBÍHÁ KRÁTKÁ ZOTAVOVACÍ 
fáze zvaná procházkový týden. To jste tak unavení, že se cítíte celí 
rozlámaní. Nosíte tenisky a neběháte – jenom rychle chodíte. Tato 
vymoženost netrvá moc dlouho – po několika dnech vás znovu 
začnou šikanovat.

„To by stačilo,“ řvou na vás. 
Po pekelném týdnu jsem si myslel, že mám volno. Bílou košili 

jsem vyměnil za hnědou a zahájil jsem druhou fázi BUD/S – potá-
pění. Bohužel jsem dostal infekci. Nedlouho po začátku druhé fáze 
jsem se ocitl v potápěčské věži, což je speciální výcvikové zařízení, 
v němž se simuluje potápění. Při tomto výcviku jsem měl cvičit 
s potápěčským zvonem a měl jsem provádět pozitivní výstup, při-
čemž jsem měl udržovat vyrovnaný tlak ve vnitřních a vnějších 
uších. Existuje několik metod, jak to udělat. Například zavřete ústa, 
stisknete si nosní dírky a pak foukáte do nosu. Pokud to neuděláte 
pořádně, nastanou potíže…
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Věděl jsem to, jenže kvůli té infekci jsem to nemohl udělat. 
Jelikož jsem byl v BUD/S a neměl jsem zkušenosti, rozhodl jsem se 
to překousnout a jen si nechat píchnout injekci. To byla chyba. Šel 
jsem pod hladinu a praskly mi ušní bubínky. Když jsem se vyno-
řil, tekla mi krev z nosu, uší a očí. Na místě mě ošetřili a pak mě 
poslali na vyšetření s ušima. Kvůli zdravotním problémům byl můj 
výcvik pozastaven.

Ocitl jsem se tak v jakémsi vakuu. Jelikož jsem už měl pekelný 
týden za sebou, nemusel jsem začínat od začátku – naštěstí jsem 
nemusel opakovat pekelný týden. Nechtěl jsem však jen ležet, a tak 
jsem, jakmile to šlo, pomáhal instruktorům, prováděl fyzický 
výcvik a běhal jsem s bílými košilemi (první fáze).

MÁM RÁD ŽVÝKACÍ TABÁK. KDYŽ JSEM BYL V PUBERTĚ, 
otec mě přichytil se žvýkacím tabákem. Nelíbilo se mu to a rozhodl 
se, že mě to jednou provždy odnaučí. A tak jsem musel sníst celou 
krabičku mátového žvýkacího tabáku. Dodnes se ani nemůžu po-
dívat na mátovou zubní pastu. Jiné druhy jsem si ale neznechutil. 
Nejraději mám Copenhagen.

V BUD/S tabák mít nesmíte. Ale když byl můj výcvik pozasta-
ven, myslel jsem si, že to nebude tak hrozné. Jednoho dne jsem si 
dal do úst Copenhagen a zařadil se do formace připravené k běhu. 
Byl jsem uprostřed, takže jsem si říkal, že si mě nikdo nevšimne.

Jeden z instruktorů přišel ke mně a začal ke mně mluvit. Jakmile 
jsem odpověděl, uviděl, že mám v ústech tabák. 

„K zemi!“
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Vystoupil jsem z formace a připravil se na kliky.
„Kde máte krabičku?“ zeptal se.
„V ponožce.“
„Vytáhněte ji.“
Musel jsem zůstat na čtyřech, když jsem ji vytáhl. Otevřel ji 

a vysypal ji přede mě. „Sněz to.“ Při každém kliku jsem musel 
ústy vzít kus tabáku a spolknout ho. Žvýkal jsem ho od svých pat-
nácti a byl jsem zvyklý ho polykat. Není to tak hrozné. Rozhodně 
to nebylo tak hrozné, jak si myslel ten instruktor. Rozčílilo ho, že 
jsem se nepozvracel. A tak mě celé hodiny šikanoval cvičeními. 
Skoro jsem se pozvracel – ale ne kvůli tabáku, nýbrž vyčerpáním.

Potom mě nechal být. Nakonec jsme spolu vycházeli celkem 
dobře. Ukázalo se, že i on má rád žvýkací tabák. On a ještě jeden 
instruktor z Texasu si mě ke konci BUD/S oblíbili a během kurzu 
jsem se od nich naučil spoustu věcí.

HODNĚ LIDÍ JE PŘEKVAPENO, KDYŽ SE DOZVÍ, ŽE ZRANĚ-
ní vám nemusejí zabránit ve vstupu do SEALu, pokud nejsou natolik 
vážná, že ukončí vaši kariéru u námořnictva. Je to však pochopitel-
né, protože SEAL je spíš záležitostí psychické odolnosti než fyzické 
kondice – pokud máte vůli vrátit se po zranění a dokončit program, 
máte slušnou šanci stát se kvalitním tuleněm. Osobně znám jed-
noho SEALa, který si zlomil kyčel tak, že mu museli dát umělou. 
Musel celý rok a půl čekat, ale pak BUD/S zvládl. 

Občas se mluví o tom, že někoho vyhodili z BUD/S, protože 
zmlátil instruktora. To jsou všechno lži. S instruktory se nikdo 
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nepere. To se nedělá. Věřte mi, že kdybych to udělal, zmlátili by mě 
tak, že bych potom nebyl schopen chodit.

MarcusMarcus

S LIDMI V BUD/S SE SBLÍŽÍTE, ALE SPÍŠ AŽ PO PEKELNÉM 
týdnu. Právě tehdy jsou totiž největší ztráty. Náš kurz zvládlo přes 
dvacet lidí, tedy méně než deset procent těch, kteří jej zahájili. Já 
jsem byl jedním z nich. Po BUD/S provádějí tuleni pokročilý výcvik, 
ofi ciálně zvaný SQT neboli SEAL Qualifying Training6. V něm jsem 
se znovu setkal se svým kamarádem z BUD/S Marcusem Luttrel-
lem. Dobře jsme si rozuměli. Bylo to logické, oba jsme pocházeli 
z Texasu.

Myslím, že to nepochopíte, pokud nejste z Texasu. Mezi Texa-
sany je zkrátka silné pouto. Nevím, jestli je to společnými zku-
šenostmi nebo něčím, co tam je ve vodě – nebo možná v pivu. 
Texasané zkrátka drží při sobě a v tomto případě jsme se spřátelili. 
Možná to není tak překvapující: měli jsme společné zkušenosti, od 
záliby v lovu až po vstup do námořnictva a BUD/S. 

Marcus vyšel z BUD/S přede mnou a pak prováděl speciální 
pokročilý výcvik, než se vrátil do SQT. Jelikož měl zdravotnický 
výcvik, pomohl mi, když jsem poprvé dostal dekompresní nemoc. 
(K té dochází, když máte při potápění v krvi příliš mnoho kys-
líku. Může to způsobit mnoho faktorů a může to mít velmi těžké 
důsledky. Můj případ byl lehčí.)

6 Kvalifi kační výcvik SEALu, pozn. překl.
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V den, kdy se mi to stalo, jsem plaval s poručíkem a byli jsme 
odhodlaní získat zlatou ploutev za ten den – což je cena za nejlepší 
ponor. Měli jsme plavat pod loď a umístit na ni magnetické miny. 
(Ty se připevňují k trupu lodi a většinou mají časovou roznětku.) Šlo 
to velmi dobře, ale najednou jsem pod trupem lodi dostal závratě 
a přestal jsem vnímat. Ještě jsem se chytil lodi. Poručík se pokusil 
mi podat minu, a když jsem si ji nevzal, dal mi znamení. Já jsem 
však jen tupě hleděl před sebe. Potom to přešlo a byl jsem schopen 
pokračovat. Ze zlaté ploutve nic nebylo. Když jsem se vynořil, už 
jsem byl v pořádku a Marcus a instruktoři mě prohlédli.

Přestože nás rozdělili do různých oddílů, byli jsme s Marcusem 
dál v kontaktu. Připadá mi, že pokaždé, když jsem se vracel z bojo-
vého nasazení, mi přišel pomoct. Vždycky, když se setkáme, spolu 
poobědváme a poklábosíme.

NA KONCI SQT JSME BYLY PŘIŘAZENI K JEDNOTLIVÝM 
oddílům. Přestože jsme prošli BUD/S, ještě jsme se nepovažovali za 
skutečné SEALy. Za ty jsme se začali považovat, až když jsme vstou-
pili do oddílu, kde jsme získali své trojzubce – ale i potom jsme se 
nejprve museli osvědčit. (Trojzubce SEALů – zvané též budweiser – 
jsou kovovým odznakem, který tuleni nosí.) Tou dobou existovalo 
šest oddílů, takže byly tři možnosti na východním a tři na západ-
ním pobřeží. Mou první volbou byl oddíl č. 3, který měl základnu 
v Coronadu v Kalifornii. Vybral jsem si ho, protože byl v akci na 
Blízkém východě a dalo se čekat, že se tam vrátí.
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Jako náhradní možnost jsem si vybral dva oddíly na východ-
ním pobřeží, protože jsem byl ve Virginii, kde mají své základny. 
Nejsem žádný milovník Virginie, ale mám ji raději než Kalifornii. 
V San Diegu – které leží poblíž Coronada – je hezké počasí, ale 
jižní Kalifornie je země kreténů. Chtěl jsem žít někde jinde, kde 
jsou lidé rozumnější. 

Personalista mi slíbil, že se bude snažit, abych se dostal do 
oddílu, který byl mou první volbou. Nebyl jsem si stoprocentně 
jistý, zda to vyjde, ale v té době bych akceptoval cokoliv – stejně 
jsem o tom nerozhodoval.

Přiřazení neprobíhalo nijak dramaticky. Vzali nás do velké 
učebny a tam nám dali papíry s rozkazy. Já jsem byl přiřazen do 
oddílu, který byl mou první volbou: do oddílu 3.

LáskaLáska

TOHO JARA SE STALO JEŠTĚ NĚCO JINÉHO, CO MĚLO 
obrovský vliv nejen na mou vojenskou kariéru, ale i na můj život. 
Zamiloval jsem se. Nevím, zda věříte v lásku na první pohled. Já 
jsem v ni asi nevěřil, dokud jsem jedné noci v dubnu 2001 v jednom 
baru v San Diegu nespatřil Tayu, která tam právě mluvila s jedním 
z mých kamarádů. Měla na sobě černé kožené kalhoty, ve kterých 
jí to moc seklo. Prostě se mi to líbilo. 

Právě jsem vstoupil do oddílu 3. Ještě jsme ani nezahájili výcvik 
a já jsem měl týdenní dovolenou. Taya pracovala jako obchodní 
zástupkyně pro jednu farmaceutickou fi rmu, když jsme se potkali. 
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Pochází z Oregonu a studovala ve Wisconsinu, načež se odstěho-
vala na pobřeží, než jsme se seznámili. Hned jsem si pomyslel, jak 
je krásná, přestože ji zrovna cosi rozčílilo. Když jsme se dali do 
hovoru, zjistil jsem, že je inteligentní a má smysl pro humor. Cítil 
jsem, že bychom se k sobě hodili. Ale možná by vám o tom měla 
povědět ona. Její verze zní lépe než ta moje.

Taya:
Vzpomínám si na tu noc, kdy jsme se seznámili – aspoň tro-
chu. Nebyla jsem zvyklá chodit do barů. Tehdy jsem to ale 
potřebovala. Dělala jsem něco, co mě nebavilo. Právě jsem 
se přestěhovala a hledala jsem kamarádky. A občas jsem šla 
na rande, ovšem bez většího úspěchu. Měla jsem za sebou 
pár slušných vztahů a pár těch horších. A mezitím pár rande. 
Doslova jsem se modlila k Bohu, aby mi seslal nějakého hod-
ného kluka, než jsem potkala Chrise. Na nic jiného jsem ani 
nemyslela. Modlila jsem se, aby přišel někdo milý a hodný.

Jedna kamarádka mi zavolala, že s ní mám jet do San 
Diega. V té době jsem žila v Long Beach, asi sto čtyřicet kilo-
metrů odtud. Nechtělo se mi tam, ale nějak mě přemluvila. 
Chodily jsme po městě a dorazili jsme k baru Maloney ś. 
Právě tam hráli písničku „Land Down Under“ od Men at 
Work. Kamarádka tam chtěla jít, jenže vstupné bylo neho-
rázně vysoké, deset nebo patnáct dolarů.

„Tam nepůjdu,“ řekla jsem. „Navíc tam hrají Men at 
Work.“

KHP0133_upraveno.indd   55KHP0133_upraveno.indd   55 31.7.2014   10:21:0931.7.2014   10:21:09



Americký sniper

56

„Ale prosím tě,“ odvětila. Zaplatila i za mě a šly jsme dov-
nitř.

Pila jsem a byla jsem podrážděná. Pak přišel ten vysoký, 
hezký muž a začal se mnou mluvit. Předtím jsem klábosila 
s jedním z jeho kamarádů, který vypadal jako pitomec. Měla 
jsem špatnou náladu, přestože na tom dlouhánovi cosi bylo. 
Představil se mi jako Chris a já jsem se představila jemu.

„Co děláte?“ zeptala jsem se.
„Prodávám zmrzlinu.“
„Kecy,“ řekla jsem. „Určitě jste u armády.“
„Ne, ne,“ protestoval. A pak vykládal dál. SEALové skoro 

nikdy nepřiznají, co dělají ve skutečnosti, a Chris měl v zásobě 
spoustu takových lží. Například, že voskuje delfíny. Tvrdil, že 
delfíni držení v zajetí se musejí voskovat, aby se jim neroz-
padla kůže. To zní věrohodně – pokud jste mladá, naivní 
a přiopilá holka.

Naštěstí to s tím na mě nezkoušel – doufám, že proto, 
že poznal, že bych na to neskočila. Také přesvědčoval dívky 
o tom, že řídí bankomat. Sedí prý vevnitř a vydává peníze, 
když lidé strčí dovnitř kartu. Tak naivní ani opilá na to, abych 
tomu věřila, jsem nebyla. Stačil mi jediný pohled a poznala 
jsem, že je to voják. Měl svaly, krátké vlasy a přízvuk, který 
prozrazoval, že „není odtud“. 

Potom přiznal, že je v armádě.
„A co tam děláte?“ zeptala jsem se.
Nejprve mlžil, ale potom řekl pravdu: „Právě jsem absol-

voval BUD/S.“
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Řekla jsem: „Hm, takže jsi SEAL.“
„Jo.“
„Znám takové,“ řekla jsem. Má sestra se totiž právě roz-

vedla. Švagr se chtěl stát SEALem – prošel jakýmsi výcvi-
kem – proto jsem věděla, co jsou SEALové zač. A tak jsem to 
Chrisovi řekla.

„Jsi arogantní, sebestředný a marnivý,“ řekla jsem. „Lžeš 
a myslíš si, že můžeš všechno.“ Byla jsem v ráži.

Bylo zajímavé, jak odpověděl. Neušklíbl se, nedělal chyt-
rého ani nepůsobil uraženě. Vypadal jen… zmateně.

„Proč to říkáte?“ zeptal se nevinným tónem.
Pověděla jsem mu o svém švagrovi.
„Ale já bych přece obětoval život pro svou zem,“ odpo-

věděl. „Co je na tom sebestředného? Vždyť to je přece pravý 
opak.“

Věřil tak idealisticky a romanticky věcem, jako je vlas-
tenectví a služba vlasti, že jsem si nemohla pomoct a začala 
jsem mu důvěřovat.

Chvíli jsme si povídali, načež přišla kamarádka a strhla 
mou pozornost na sebe. Chris řekl, že už půjde.

„Proč?“ zeptala jsem se.
„No, řeklas, že bys nikdy nešla na rande se SEALem.“
„To ne, jenom jsem řekla, že bych si nikoho takového 

nevzala. Neřekla jsem, že bych se SEALem nešla na rande.“
Hned se rozzářil.
„Pak bys mi,“ řekl se svým potutelným úsměvem, „mohla 

dát svůj telefon.“
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Postával tam a já také. Když jsem chtěla jít ven, dav mě 
natlačil proti němu. Byl samý sval a hezky voněl, a tak jsem 
ho políbila na krk. Šli jsme ven, on zamířil k parkovišti… a já 
jsem po všech těch whisky s ledem začala zvracet.

Jak by bylo možné si nezamilovat děvče, které se před vámi při 
prvním rande pozvrací? Od začátku jsem věděl, že to je někdo, 
s kým chci být. Nejdřív to však nebylo možné. Ráno jsem jí zavo-
lal a ptal jsem se, zda je v pořádku. Hodně dlouho jsme si povídali 
a smáli se. Pak jsem jí několikrát volal nebo jsem jí zanechal zprávy. 
Neodpověděla.

Ostatní v oddílu si ze mě začali utahovat. Začali se sázet, zda 
mi zavolá. Už jsem tu zmínil, že mi několikrát zvedla telefon – asi 
si myslela, že je to někdo jiný. Po nějaké době mi začalo být jasné, 
že mi sama nikdy nezavolá. Pak se cosi změnilo. Vzpomínám si, 
když mi poprvé zavolala. To jsme zrovna byli na výcviku východ-
ním pobřeží.

Když bylo po všem, běžel jsem do baráku a radostí jsem skákal 
po postelích. To, že mi zavolala, bylo znamením, že o mě má oprav-
dový zájem. Hned jsem to musel říct všem těm pochybovačům.

Taya:
Chris si velmi dobře uvědomoval, jak mi je. Je velmi citlivý, 
a tak si byl vědom mých citů. Moc toho nenamluví. Umí mi 
pár slovy dát najevo, že ví, jak se cítím. O citech moc nemluví, 
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ale ví, kdy je nutné něco říct. Toho jsem si všimla brzy. Mluvili 
jsme spolu po telefonu a byl velmi pozorný.

V mnoha ohledech jsme opační. Přesto nám to spolu 
klape. Jednou se mě po telefonu zeptal, proč si myslím, že se 
k sobě hodíme. Rozhodla jsem se, že mu povím, čím mě při-
tahuje.

„Myslím, že jsi hodný kluk,“ řekla jsem, „a milý. A sen-
zitivní.“

„Senzitivní?!“ Byl šokovaný a znělo to uraženě. „Co tím 
myslíš?“

„To nevíš, co znamená senzitivní?“
„Něco jako že pláču v kině a tak?“
Rozesmála jsem se a řekla mu, že jsem to myslela tak, že 

vypadá jako někdo, kdo si uvědomuje mé pocity možná i dřív 
než já sama. A že mě nechává ty emoce vyjádřit a především, 
že mi dává prostor.

Nemyslím, že toto si lidé myslí o SEALech, jenže přinej-
menším on takový opravdu je. 

11. září 200111. září 2001

KDYŽ JSME SE SBLÍŽILI, ZAČALI JSME SPOLU TRÁVIT VÍC 
času. Pak jsme trávili noc ve svých bytech, buďto v Long Beach 
nebo v San Diegu. Jednoho rána mě probudila voláním: „Chrisi! 
Chrisi! Vstávej! To musíš vidět!“ Šel jsem do obývacího pokoje. 
Taya zapnula televizi. Uviděl jsem kouř, který se vznášel nad World 
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Trade Center v New Yorku. Nechápal jsem, co se děje, protože jsem 
byl ospalý. Pak jsme uviděli, jak letadlo narazilo do druhého mra-
kodrapu.

„Kurvafi x,“ zamumlal jsem. Hleděl jsem na obrazovku, rozči-
lený a zmatený a nebyl jsem si jistý, zda se to skutečně děje. Náhle 
jsem si vzpomněl, že mám vypnutý mobilní telefon. Vzal jsem ho 
a viděl jsem, že mi došla spousta zpráv, všechny se stejným obsa-
hem: Kyle, zvedni se a vrať se na základnu. Hned!

Nasedl jsem do Tayina SUV –na rozdíl od mého auta mělo 
plnou nádrž – a jel jsem na základnu. Ani nevím, jak jsem jel 
rychle – určitě to ale bylo přes sto padesát. U San Juan Capistrana 
jsem v zrcátku uviděl blikající červená světla. Zastavil jsem. Poli-
cista, který přišel k mému autu, byl rozčilený.

„Měl jste nějaký důvod pro tak rychlou jízdu?“ ptal se.
„Ano, pane,“ odvětil jsem. „Omlouvám se. Jsem v armádě 

a právě mě zavolali. Chápu, že mi musíte dát pokutu. Vím, že jsem 
překročil povolenou rychlost, ale mohl byste to vypsat co nejrych-
leji, abych mohl jet na základnu?“

„U jakých jste zbraní?“
Kurvafi x, pomyslel jsem si. Vždyť jsem vám řekl, že musím na 

základnu. To mi nemůžete dát ten zatracený lístek? Zachoval jsem 
však klid.

„U námořnictva,“ odpověděl jsem.
„Co tam děláte?“ zeptal se.
To už jsem zuřil. „Jsem SEAL.“
Zavřel svůj sešit.
„Doprovodím vás na kraj města,“ řekl.
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Rozsvítil majáček a vyjel přede mnou. Jeli jsme o něco pomaleji 
než předtím, když mě zastavil, ale pořád to bylo víc než povolená 
rychlost. Vzal mě na hranici svého okrsku, možná trochu dál, a pak 
mi zamával.

VýcvikVýcvik

MĚLI JSME OKAMŽITOU POHOTOVOST, ALE UKÁZALO SE, 
že nás v té chvíli nepotřebují ani v Afghánistánu ani nikde jinde. 
Má četa musela čekat skoro rok, než se dostala do akce. A pak to 
nebylo proti Usámovi bin Ládinovi, ale proti Saddámu Husajnovi.

V představách o SEALu a našem poslání panuje mezi civilisty 
zmatek. Mnozí si myslí, že operujeme pouze v moři, tedy že vždy 
vyrážíme z lodí a provádíme údery na vodě nebo na pobřeží.

Jistě, spousta naší práce zahrnuje operace na moři – jsme přece 
u námořnictva. A z historického hlediska, jak jsem už zmínil výše, 
odvozuje SEAL svůj původ od podmořských demoličních oddílů 
UDT. Potápěčské oddíly UDT, které vznikly za druhé světové 
války, prováděly před útokem průzkum na plážích a byly cvičeny 
pro různé úkoly v moři, například pro infi ltrování nepřátelských 
přístavů či pokládání magnetických min na nepřátelské lodě. Byli 
to drsní potápěči z druhé světové války a z poválečného období 
a SEALové jsou na ně hrdí.

Ale s tím, jak se úkoly UDT rozšiřovaly, si námořnictvo uvě-
domilo, že speciální operace nemusejí končit na pobřeží. Nové 
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jednotky zvané SEAL byly vytvořeny a cvičeny pro širší úkoly. 
Nahradily jednotky UDT.

Každá speciální jednotka v amerických ozbrojených silách má 
svou zvláštnost. Náš výcvik se v mnohém překrývá a škála našich 
misí je v mnoha ohledech podobná. Každá složka má však svá spe-
cifi ka. Speciální jednotky pozemních sil známé též jako Zelené 
barety vynikají výcvikem zahraničních armád, v konvenčním 
i nekonvenčním způsobu boje. Rangeři jsou velkou údernou silou – 
pokud chcete dobýt velký cíl, například letiště, pak se obraťte na 
ně. Speciální jednotky vzdušných sil – výsadkáři – zase vynikají 
v záchraně lidí, kteří se dostali do problémů.

Naší zvláštností jsou přímé akce. Říká se jim také DA7. Přímé 
akce jsou velmi krátké a rychlé údery proti malému, ale důležitému 
cíli. Dá se to označit i jako „chirurgický zákrok“ proti nepříteli. 
Prakticky to může sahat od útoku na důležitý most v týle nepřítele 
po zásah na teroristické základně, kde je nutné zneškodnit výrobce 
bomb. Někteří tomu říkají „snatch and grab“8. Ačkoliv jde o růz-
norodé mise, idea je stejná: tvrdý a rychlý úder, než si nepřítel uvě-
domí, co se děje.

Po 11. září začal SEAL cvičit v terénu, který se podobal místům, 
kde je největší možnost setkat se s teroristy – jednak šlo o Afghá-
nistán a pak o Blízký východ a Afriku. Stále jsme dělali všechno, 
co se od SEALu očekává – ponory, seskoky z letadel, obsazování 
lodí atd. Ale větší důraz než v minulosti se kladl na pozemní boj. 

7 Direct action, pozn. překl. 
8 Skoč a seber, pozn. překl. 
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O tom se hodně diskutovalo. Někteří chtěli, aby SEAL neope-
roval dál než patnáct kilometrů od pobřeží. Mě se na můj názor 
nikdo neptal, ale podle mě by žádná omezení být neměla. Osobně 
jsem rád, když nemusím do vody, ale to není důležité. Stačí, když 
mi řeknou, že mám dělat to, pro co jsem cvičený.

Výcvik byl, alespoň většinou, zábavný, přestože náročný. Potá-
pěli jsme se, pohybovali jsme se v poušti a v horách. Dokonce nás 
mučili a cvičili jsme i na boj během chemického útoku. Každý 
během výcviku prošel mučením. Jeho smyslem je příprava na zajetí. 
Instruktoři nás mučili tak, jak jen mohli. Svazovali nás a mlátili 
a moc nechybělo a odnesli bychom si odtud doživotní zranění. 
Tvrdili nám, že každý se jednou nechá zlomit. Já bych však udělal 
všechno pro to, aby mě zabili dřív, než bych mohl prozradit nějaká 
tajemství.

S plynem to byla další věc. Byli jsme zasaženi slzným plynem, 
tzv. CS plynem, jehož aktivní složkou je chlorbenzylidenmalodini-
tril. My jsme mu přezdívali „cough and spit“9, protože to je nejlepší 
způsob, jak se s ním vyrovnat. Během výcviku se naučíte nechat 
slzet oči. To nejhorší, co můžete udělat, je mnout si je. Smrkáte, 
kašlete a slzíte, ale stále můžete střílet a bojovat. A o to při tomto 
cvičení jde.

Jeli jsme na ostrov Kodiak na Aljašce, kde jsme prováděli kurz 
pozemní navigace. Ještě sice nebyla zima, ale i tak tam bylo dost 
sněhu, tudíž jsme si museli obout sněžnice. Začali jsme základními 
instrukcemi, jak udržet teplo – kolik je nutných vrstev oblečení 
atd. – a naučili jsme se třeba stavět iglú. Jednou z nejdůležitějších 

9 Tedy „kašli a plivej“, pozn. překl. 
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věcí, která se hodí všude, je naučit se, jakou zvolit váhu. Musíte se 
rozhodnout, zda chcete být lehčí a pohyblivější, nebo mít víc stře-
liva a neprůstřelnou vestu.

Já preferuji lehkost a rychlost. Když vyrážím, mám na sobě 
deka, a ne kila. Čím lehčí jste, tím jste pohyblivější. Nepřátelé jsou 
zatraceně rychlí, a tak je třeba být též rychlý.

Při výcviku jsme hodně soutěžili. Zjistili jsme, že nejlepší četa 
z oddílu bude vyslána do Afghánistánu. A tak jsme zabrali. Byla to 
drsná soutěž, a to nejen na střelnici. Důstojníci se navzájem pošťu-
chovali. Říkali si: Viděli jste je na střelnici? Jsou to nuly…

Nakonec se rozhodovalo mezi naší a ještě jednou četou. Skon-
čili jsme druzí. Do války šli oni, my jsme zůstali doma. A to je to 
nejhorší, co se SEALovi může stát.

S BLÍŽÍCÍ SE VÁLKOU V IRÁKU SE PRIORITY NAŠEHO VÝ-
cviku změnily. Cvičili jsme na pouštní boj a na boj ve městech.  Bylo 
to náročné, ale i tehdy se vyskytly veselejší chvíle. Vzpomínám si, 
jak jsme jednou cvičili ve skutečném městě10. Měli jsme obsadit 
budovu – prázdné skladiště nebo dům – což bylo realitě bližší než 
trénink na základně. Vše bylo pečlivě připraveno s místní policií. 
Několik „herců“ mělo při tomto cvičení hrát své role. Já jsem hlídal 
venku. Blokoval jsem dopravu a odkláněl auta pryč, zatímco místní 
policisté přihlíželi.

Zatímco jsem tam stál s puškou v rukou, spatřil jsem chlápka, 
který kráčel ke mně. Zopakoval jsem si, co mám udělat. Nejdřív 

10 RUT neboli real urban training, pozn. překl.
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jsem na něho mával. Šel dál. Pak jsem na něho posvítil, šel dál. 
Potom jsem na něho namířil laser, šel dál. Čím blíže byl, tím jsem 
si byl jistější, že to je herec, který mě má vyzkoušet. V duchu jsem 
si prošel svá pravidla nasazení11, která popisovala, jak mám jednat.

„Co jste zač? Policajt?“ zeptal jsem se.
 Policisté nebyli v pravidlech nasazení, ale myslel jsem si, že 

improvizuje. Druhá věc, kterou jsem měl na seznamu, bylo shodit 
ho na zem. To jsem také udělal. Začal se bránit a sáhl si pod kabát. 
Myslel jsem, že tam má zbraň, což by odpovídalo, kdyby to byl 
tuleň, jenž by hrál ničemu. A tak jsem adekvátně reagoval a tro-
chu ho zmáčkl.

Ať už měl pod kabátem cokoliv, rozbilo se to a teklo to všude 
možně. Nadával a dělal povyk, ale já jsem to ignoroval. Pak jsem ho 
spoutal a rozhlédl se. Nedaleko seděli v autě policisté, kteří se smáli, 
až se za břicha popadali. Šel jsem za nimi a zeptal se, co se děje.

„To je tak,“ řekli mi, „je to jeden z největších drogových dealerů 
ve městě. Kéž bychom ho mohli zbít tak jako vy.“

Ten chlápek kašlal na všechny značky a šel na místo, kde jsme 
prováděli cvičení, protože si myslel, že tam bude moct dealovat jako 
vždycky. Kreténi jsou zkrátka všude.

11  Tzv. Rules of Engagement, pozn. překl.
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Výprask a svatbaVýprask a svatba

PO CELÉ MĚSÍCE TLAČILA RADA BEZPEČNOSTI OSN NA 
Irák, aby splnil její rezoluce, především ty týkající se inspekcí 
skladů zbraní hromadného ničení a podobných míst. Nebylo jisté, 
že vypukne válka – Saddám Husajn mohl ustoupit. Většina z nás 
však věděla, že to neudělá. Takže když se začalo mluvit o tom, že 
se máme přesunout do Kuvajtu, byli jsme vzrušení. Vypadalo to, 
že vyrazíme do války.

Tak či onak, byla tam spousta práce. Kromě hlídání irácké hra-
nice a ochrany kurdské menšiny, proti které Saddám v minulosti 
použil bojový plyn, vynucovaly americké síly režim bezletových 
zón na severu a na jihu. Saddám pašoval ropu a další věci ze země 
i do ní, což porušovalo sankce OSN. USA a jejich spojenci prováděli 
operace, které to měly zastavit.

Před vysláním jsme se s Tayou rozhodli, že se vezmeme. To 
rozhodnutí nás překvapilo oba. Zkrátka a dobře jsme jednoho dne 
spolu mluvili v autě a dospěli jsme k rozhodnutí, že bychom se měli 
vzít. To mě šokovalo, přestože to bylo i mé rozhodnutí. Souhla-
sil jsem s tím. Bylo to naprosto logické. Milovali jsme se a já jsem 
věděl, že to je žena, se kterou chci strávit život. Přesto jsem nevěřil, 
že naše manželství vydrží. 

Oba jsme věděli, že mezi příslušníky SEALu je mimořádně 
vysoká rozvodovost. Od manželských poradců jsem dokonce sly-
šel, že to je zhruba 95 %. Možná jsem na celoživotní manželství ani 
nebyl připravený. Samozřejmě jsem věděl, jak to bude náročné, až 
budu vyslán do války. Nedokážu ty rozpory vysvětlit. Věděl jsem 
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však, že jsem zamilovaný a že ona je zamilovaná do mě. Takže 
manželství bylo naším dalším společným krokem. Naštěstí jsme 
to všechno přežili.

 
Jedno byste měli vědět: když SEAL vstoupí do oddílu, stane se 

terčem šikany. Čety jsou velmi uzavřené skupiny. Nováčci – kte-
rým se přezdívá „noví hoši“ – jsou pod neustálým terorem, dokud 
neprokážou, že k oddílu patří. A k tomu většinou dojde až při prv-
ním nasazení, pokud vůbec. Noví hoši dělají vždycky ty nejhorší 
práce. Jsou neustále podrobováni zkouškám a pořád dostávají do 
těla.

Tato šikana má různé podoby. Například: Při výcviku nám 
instruktoři dávali celý den zabrat. Když to skončilo, četa vyjela do 
města a opila se. Když jsme byli na výcvikové misi, většinou jsme 
do města jezdili ve velkých dvanáctimístných dodávkách. Nováček 
vždycky řídí. Což samozřejmě znamená, že v baru nemůže pít, ales-
poň ne podle standardů SEALu. To je ta nejmírnější forma šikany. 
Vlastně to ani žádná skutečná šikana není. Horší je, když vás při 
řízení škrtí. 

Jednoho večera, brzy poté, co jsem vstoupil do čety, jsme po 
výcvikové misi vyjeli do města. Když jsme opustili bar, všichni 
staří SEALové nasedli dozadu. Já jsem neřídil, ale nevadilo mi sedět 
vpředu. Po nějaké době najednou kdosi zvolal: „Dodávková válka!“ 
Věděl jsem, že mě zmlátí. Dodávková válka znamená, že nováčci 
jsou na odstřel. Odskákal jsem to naraženými žebry a oteklým 
okem. Minimálně tucetkrát jsem dostal ránu do úst. Ještě musím 
říct, že dodávkové války jsou něco jiného než rvačky v barech, což 
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je další specialita SEALů. Tuleni jsou notoricky známí svými rvač-
kami v barech a já jsem nebyl výjimkou. Nejednou jsem byl zatčen, 
ačkoliv z toho nikdy nic nebylo.

Proč se SEALové tak rádi perou? Nedělal jsem o tom žádnou 
vědeckou studii, ale myslím, že to je dáno potlačovanou agresí. Jsme 
cvičení k zabíjení lidí. A zároveň jsme naučení si o sobě myslet, že 
jsme neporazitelní. To je drsná kombinace.

Když jdete do baru, skoro vždycky do vás někdo vrazí rame-
nem nebo vás nějak jinak rozčílí. To se prostě stává. Většina lidí 
to ignoruje. Když to někdo udělá SEALovi, strhne se mela. Musím 
ale říct i to, že stejně jako SEALové spoustu rvaček ukončí, obvykle 
je nezačínají. Častokrát jsou rvačky výsledkem tupé žárlivosti 
nebo snahy nějakého idiota dokázat si svou sílu a získat vavříny 
za rvačku se SEAly. Když jdeme do baru, neschováváme se v koutě 
ani nejsme zticha. Jsme velmi sebevědomí. A možná hluční. A jeli-
kož jsme ve vynikající kondici, lidé si nás všímají. Přitahujeme 
dívky a možná právě proto jsou jejich partneři tak žárliví. Nebo 
si něco chtějí dokázat z jiného důvodu. Tak či onak se to vždycky 
vyhrotí a strhne se boj.

ALE NEMLUVIL JSEM O BAROVÝCH RVAČKÁCH, NÝBRŽ 
o šikaně. A o mé svatbě. Byli jsme v nevadských horách a bylo 
chladno – dokonce sněžilo. Dostal jsem pár dnů volno, abych se 
mohl oženit. Měl jsem odjet ráno. Zbytek čety měl jiné úkoly. Té 
noci jsme se vrátili na naši dočasnou základnu a šli jsme do plá-
novací místnosti. Velitel řekl, že budeme odpočívat a popíjet pivo, 
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zatímco budeme probírat operaci, jež nás čekala následujícího dne. 
Potom se otočil ke mně.

„Hej, ty novej,“ řekl. „Přines z dodávky kořalku a pivo.“
Udělal jsem to. Když jsem se vrátil, všichni seděli na židlích. 

Zbyla jediná a ta stála uprostřed. Příliš jsem o tom nepřemýšlel, 
a tak jsem se posadil.

„Dobrá, takže uděláme toto,“ řekl velitel, který stál před tabulí, 
„bude to útok ze zálohy. Cíl bude uprostřed. Kompletně ho obklí-
číme.“ 

To nezní moc rozumně, pomyslel jsem si. Pokud zaútočíme ze 
všech směrů, budeme střílet jeden na druhého. Útoky ze zálohy jsou 
většinou plánovány ve formaci ve tvaru L, aby se to nestalo. Pohlédl 
jsem na velitele. Ten pohlédl na mě. A pak se začal šklebit. Zbytek 
čety se na mě vrhl. Strhli mě na podlahu a přivázali mě k židli. Pak 
začal soud. Měli spoustu obvinění. Prvním bylo to, že jsem dal 
najevo, že chci být odstřelovač.

„Tento nováček je nevděčný!“ zvolal žalobce. „Nechce dělat svou 
práci. Myslí si, že je lepší než ostatní.“

Pokusil jsem se protestovat, ale soudce – což nebyl nikdo jiný 
než sám velitel – mě umlčel. Pohlédl jsem na svého obhájce.

„Co očekáváte?“ řekl. „Má jenom střední školu.“
„Vinen!“ řekl soudce. „Další obvinění!“
„Vaše ctihodnosti, obžalovaný je neuctivý,“ řekl žalobce, „řekl 

velícímu důstojníkovi, ať jde do hajzlu.“
„Námitka,“ řekl obhájce, „řekl důstojníkovi pověřenému vele-

ním, aby šel do hajzlu.“
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Velící důstojník velí oddílu, důstojník pověřený velením velí 
četě, což je velký rozdíl – kromě tohoto případu.

„Vinen! Další obvinění!“
Za každý přečin, z něhož jsem byl shledán vinným – tedy ze 

všeho, co si vymysleli – jsem musel vypít sklenici Jacka Danielse 
a koly a pak čistého Jacka. Ještě, než mě odsoudili, jsem byl na mol. 
Svlékli mě a nasypali mi led do slipů. Pak jsem omdlel. Potom mě 
nasprejovali a na hruď a na záda mi nakreslili lehké děvy. Nic lep-
šího už si vymyslet nemohli.

V určitou chvíli očividně dostali strach, a tak mě úplně nahého 
přivázali k nosítkům, vynesli mě ven a položili mě do sněhu. Tam 
mě nechali, dokud jsem se aspoň částečně neprobral. Dali mi chlo-
rid sodný, který pomáhá snížit hladinu alkoholu v krvi, a pak mě 
odvezli do hotelu, stále přivázaného k nosítkům.

Pamatuju si jen, jak mě nesli po schodech, očividně do mého 
pokoje. Muselo to vidět pár zvědavců, protože chlapci řvali: „Tady 
nic neuvidíte!“

TAYA ZE MĚ UMYLA VĚTŠINU BARVY I KRESBY, KDYŽ 
 jsme se následujícího dne setkali. Stále však bylo pod košilí ledacos 
vidět. A tak jsem si ji raději zapnul až ke krku. Když se konal obřad, 
už mi skoro zmizely otoky ve tváři. Zašité obočí (vzpomínka na přá-
telskou rvačku před několika týdny) se také hojilo. A to samé plati-
lo i o rozseknutém rtu (z výcviku). Ne každá nevěsta by chtěla mít 
posprejovaného a zmláceného ženicha, ale Taya vypadala šťastně.
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Čas, který jsme měli pro líbánky, ji však rozladil. Dostal jsem 
tři dny volna a jako nováček jsem za to byl vděčný. Má manželka 
však pro to neměla tolik pochopení a nijak se tím netajila. Nějak 
jsme si to ale odbyli a já jsem se vrátil do práce.

KHP0133_upraveno.indd   71KHP0133_upraveno.indd   71 31.7.2014   10:21:0931.7.2014   10:21:09



KHP0133_upraveno.indd   72KHP0133_upraveno.indd   72 31.7.2014   10:21:0931.7.2014   10:21:09



3

Akce

Zbraně připravit Zbraně připravit 

„Vstávejte. Máme tu tanker.“
Vstal jsem ze dna člunu, kde jsem se snažil spát, přestože fou-

kal studený vítr a moře bylo neklidné. Byl jsem pokropený vodní 
tříští. Přestože jsem byl nováčkem na svém prvním nasazení, už 
jsem zvládl umění spát za všech okolností – což je ne moc známá, 
ale důležitá schopnost SEALů.
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Před námi byl ropný tanker. Vrtulník ho spatřil, když se sna-
žil proklouznout do Perského zálivu poté, co vyložil ilegální zboží 
v Iráku. My jsme se měli dostat na palubu, prohlédnout jejich doku-
menty, a pokud porušili sankce OSN, měli jsme loď předat námořní 
pěchotě nebo jiným složkám.

Připravil jsem se. Náš nafukovací člun RHIB12 vypadal jako kří-
ženec mezi raft em a rychlým motorovým člunem. Vzadu měl dva 
obrovské motory. Byl dvanáct metrů dlouhý a osm tuleňů v něm na 
klidném moři mohlo plout rychlostí čtyřicet pět uzlů. Zplodiny ze 
dvou motorů se vznášely nad člunem a na nás dopadala vodní tříšť. 
Pluli jsme celkem rychle a dostali jsme se do brázdy za tankerem, 
kde nás nemohl zachytit radar. Z paluby jsem vytáhl dlouhou tyč. 
Když jsme dorazili k boku tankeru, zpomalili jsme na jeho rychlost. 
Motory íránské lodi hučely ve vodě.

Když jsme přirazili k tankeru, zvedl jsem tyč a pokusil se zahák-
nout hákem za zábradlí lodi. Když se mi to podařilo, stáhl jsem 
tyč dolů. A je to. Hák byl k tyči připevněn elastickým lanem. A byl 
k němu připevněn také ocelový provazový žebřík. Někdo ho dole 
držel, zatímco první z mužů lezl nahoru. Naložený tanker může být 
ve vodě poměrně nízko, takže občas stačí se jen postavit na člunu 
a chytit se zábradlí. V tomto případě to tak nebylo – zábradlí bylo 
poměrně vysoko. Nemám výšky zrovna v lásce, ale když o nich 
nemusím moc přemýšlet, zvládám je. Žebřík se houpal a já jsem lezl 
nahoru tak rychle, jak jen to šlo. Mé svaly vzpomínaly na všechny 
ty kliky v BUD/S. Když jsem dorazil nahoru, ostatní už běželi ke 
kormidelně a na můstek. Vydal jsem se za nimi.

12  Rigid hulled infl atable boat, pozn. překl.
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Náhle tanker začal nabírat rychlost. Kapitán, který příliš pozdě 
zjistil, že jsme se dostali na palubu, se snažil dostat do íránských 
výsostných vod. Pokud by se mu to podařilo, museli bychom vysko-
čit – naše rozkazy nám striktně zakazovaly obsadit loď mimo 
mezinárodní vody. Dorazil jsem ke zbytku oddílu, právě když se 
dostali ke dveřím na můstek. Jeden z členů posádky se je pokusil 
zamknout. Nebyl však dost rychlý – jeden příslušník našeho oddílu 
se vrhl proti dveřím a otevřel je. Vběhl jsem dovnitř, s připraveným 
samopalem.

V uplynulých dnech jsme provedli desítky takových operací 
a jen zřídkakdy jsme narazili na odpor. Jenže kapitán této lodě byl 
odhodlaný, a přestože nebyl ozbrojen, nemínil se vzdát. Rozběhl se 
proti mně, což od něj nebylo moc moudré. Jednak jsem byl vyšší 
než on a jednak jsem měl na sobě neprůstřelnou vestu a v ruce jsem 
držel samopal. Chytil jsem samopal za hlaveň a udeřil jsem ho paž-
bou do hrudi. Šel k zemi. Já jsem ale také upadl. Párkrát jsem ho 
ještě praštil loktem do obličeje, což ho zneutralizovalo. Spoutal 
jsem ho.

PROHLEDÁVÁNÍ LODÍ – OFICIÁLNĚ ZNÁMÉ POD ZKRAT-
kou VBSS13 – je obvyklou misí SEALu. Námořnictvo má speciálně 
vycvičené námořníky, kteří to provádějí v dobách míru, my jsme 
vycvičeni, abychom to dělali tam, kde se dá očekávat odpor. A v zi-
mě 2002/2003, kdy se schylovalo k válce v Iráku, jsme byli nasazeni 
v Perském zálivu. OSN později odhadla, že při porušování meziná-

13  Visit, Board, Search, Seize, pozn. překl. 
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rodních sankcí byla z Iráku vyvezena ropa a jiné zboží v hodnotě 
v řádech miliard dolarů, které skončily v rukou Saddámova režimu. 
Pašování mělo nejrůznější formy. Někdy jsme našli ropu v barelech 
ukrytou na plavidle, které převáželo obilí. Častější bylo, že tankery 
vesly víc ropy, než měly povoleno v rámci programu OSN Ropa za 
potraviny. Ale nebyla to pouze ropa. Jedním z největších kontra-
bandů, na které jsme té zimy narazili, byly datle. Podle všeho pro 
ně byl odbyt.

V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH SVÉHO PRVNÍHO NASAZENÍ JSEM 
se seznámil s polskými speciálními jednotkami Wojskowej For-
macje Specjalnej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii 
Krajowej známější jako GROM. To je polská verze speciálních sil, 
jež má vynikající reputaci. Spolupracovali s námi při kontrole lodí.

Obvykle jsme vyplouvali z nějaké velké lodi, jež byla plovoucím 
přístavem pro náš RHIB. Půlka čety byla na čtyřiadvacetihodinové 
hlídce. Pluli jsme na určené místo a přes noc jsme vyčkávali. Když 
jsme měli štěstí, dostali jsme zprávu o lodi, která vyplula z iráckých 
vod a vypadala hodně naložená. Vše, co vezlo náklad, bylo nutné 
prověřit. Takže jsme k takové lodi připluli a zkontrolovali ji. 

Několikrát jsme pracovali s plavidlem Mk-V. To je loď pro spe-
ciální operace, kterou někteří přirovnávají k dopravním lodím pro 
přepravu osob z dob druhé světové války. Toto plavidlo vypadá jako 
obrněný motorový člun a jeho úkolem je dostat SEALy co nejrych-
leji do akce. Je z hliníku a umí vyvinout velkou rychlost – prý až 
šedesát pět uzlů. Líbila se nám na nich jejich plochá paluba za nad-
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stavbou. Obvykle jsme tam nakládali dva gumové čluny Zodiac. 
Ale jelikož nebyly třeba, lehli jsme si tam a spali, dokud se neobje-
vila loď. To bylo mnohem lepší než spaní na lavicích nebo na okraji 
paluby. 

Z kontrol lodí v Perském zálivu se rychle stala rutina. Prová-
děli jsme jich třeba i desítky za noc. Ta největší akce nás však neče-
kala u iráckého pobřeží, nýbrž více než dva tisíce kilometrů odtud, 
u pobřeží Afriky.

ScudyScudy

NA KONCI PODZIMU SE ČETA SEALU NA FILIPÍNÁCH 
dostala k nákladní lodi jménem So San. Od té doby byla tato seve-
rokorejská loď pod dohledem.

Toto plavidlo o výtlaku 3500 tun mělo zajímavou historii toho, 
co vozilo do Severní Koreje a odtud. Podle jedné z fám převáželo 
i chemikálie, z nichž se dají vyrobit nervové plyny. V tomto případě 
dokumenty So Sanu tvrdily, že loď převáží cement. Ve skutečnosti 
vezla rakety Scud.

Loď byla pozorována u Afrického rohu, zatímco Bushova admi-
nistrativa se rozhodovala, co s ní. Nakonec prezident nařídil, že má 
být prohlédnuta. A to byl úkol pro SEAL.

V Džibuti byla četa, která byla tomu plavidlu mnohem blíž 
než my. Ale kvůli velitelské struktuře ta jednotka pracovala pro 
námořní pěchotu, zatímco my jsme byli přímo pod námořnictvem. 
A tak jsme byli kontrolou té lodi pověřeni my. 
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Jistě si umíte představit, jak se na nás naše sesterská četa dívala, 
když jsme přistáli v Džibuti. Nejenže jsme jim „uloupili“ akci, ale 
navíc byli pokořeni tím, že nám museli pomáhat s přípravou.

Jakmile jsem vylezl z letadla, uviděl jsem jednoho z nich.
„Hej!“ zvolal jsem.
„Běž do hajzlu,“ odpověděl.
„Co je?“
„Běž do hajzlu.“
Tak nás přivítal. Nemůžu mu to zazlívat, na jeho místě bych 

byl také naštvaný. Nakonec se s námi sblížili – nebyli naštvaní na 
nás, ale na situaci. Chtě nechtě nám pomohli s přípravou, načež nás 
naložili do zásobovacího vrtulníku z lodi Nassau, což byla vrtulní-
ková výsadková loď v Indickém oceánu.

Jedná se o velké útočné lodě, na nichž jsou vojáci a vrtulníky 
a občas i letouny námořní pěchoty Harrier. Vypadají jako sta-
romódní letadlové lodě s prodlouženou přistávací palubou. Jsou 
poměrně velké a jejich velitelská a kontrolní stanoviště lze využít 
při plánování a řízení úderných operací.

Existuje několik způsobů, jak provést výsadek na lodi. Závisí to 
na podmínkách a cíli. Mohli jsme použít vrtulníky, jenže při pro-
hlížení fotografi í So Sanu jsme zjistili, že na palubě jsou nataženy 
dráty. Ty by bylo před přistáním nutné odstranit, což by zname-
nalo zdržení. 

Vzhledem k tomu, že s vrtulníky bychom ztratili moment pře-
kvapení, zvolili jsme plavidla RHIB. Začali jsme s nimi cvičit, když 
jsme se z Nassau naloďovali do člunů, které přivezla Special Boat 
Unit (což je taxislužba SEALů; disponuje mimo jiné plavidly RHIB, 

KHP0133_upraveno.indd   78KHP0133_upraveno.indd   78 31.7.2014   10:21:0931.7.2014   10:21:09



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti 
eReading.
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