Memoáry odstřelovače SEAL Team Six

(Wasdin, H. E. a Templin, S.: SEAL Team Six. Vzpomínky elitního odstřelovače US Navy. Praha, Mladá fronta 2012, 336 s. + 16. s. příl., 349 Kč.)

Speciální jednotky amerického námořnictva SEAL (Sea, Air, Land) nepochybně patří v tomto oboru k absolutní špičce. Existuje ale ještě „elita v elitě“, ti nejlepší z nejlepších, a sice SEAL Team Six, tajná jednotka specializující se zejména na akce proti teroristům a partyzánům a na spolupráci s CIA. Tento útvar svého času výrazně zpopularizoval jeho kontroverzní zakladatel Richard Marcinko, ale nyní na český knižní trh přichází memoáry muže, který prodělal výcvik a službu v této elitní jednotce takříkajíc „od píky“. Howard Wasdin v knize popisuje své těžké dětství a příchod k US Navy, kde byl nejprve leteckým záchranářem u jednotky SAR. Záhy se ovšem dozvěděl o existenci jednotek SEAL a po absolvování neuvěřitelně náročného výcviku se stal členem útvaru SEAL Team Two, v jehož řadách potom prošel i svým prvním „ostrým“ nasazením ve válce v Zálivu v roce 1991. A pak se rozhodl přestoupit do super-elitního SEAL Team Six, kde jej opět čekal extrémně obtížný vyřazovací výcvik, který byl tentokrát zaměřen na dovednosti protiteroristického a protipartyzánského boje. Wasdin se ukázal jako vynikající střelec, a proto se logicky rozhodl pro specializaci odstřelovače. V této úloze se poté zúčastnil svého největšího bojového nasazení, a to operace v Somálsku v létě a na podzim 1993, kde se spolu s vojáky dalších amerických elitních jednotek podílel na mnoha misích. Při jedné z nich byl ale těžce zraněn, a ačkoliv se zdánlivě zotavil, pokračující zdravotní problémy jej nakonec donutily jednotku SEAL opustit a najít si civilní zaměstnání. Na své kolegy z námořnictva ale samozřejmě nezanevřel, což ostatně dokládá i celé vyznění jeho knihy. Ta ovšem nenabízí jen popisy tréninku či boje, ale i několik vtipných příhod. Wasdin se nevyhýbá ani kontroverzním tématům a vyjadřuje se i k politice. Jeho kniha tak nabízí opravdu komplexní a živý pohled na nebezpečný, ale atraktivní svět mužů speciálních sil.
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