Tanky, které zachránily Izrael: Dramatické chvíle na Golanských výšinách

(Kahalani, A.: Tanky, které zachránily Izrael. Brno, Magnet Press 2015, 192 s. + DVD, 285 Kč)

Izraelský generál Avigdor Kahalani je bez nadsázky žijící legendou a jeho kniha, ve které píše o zkušenostech z války v roce 1973, již vyšla i česky pod názvem Tanky proti tankům (2008). V říjnu 2015 se dostalo na trh druhé české vydání, vyznačující se nejen novým titulem, ale též několika dodatky. Těžištěm je ale pochopitelně pořád Kahalaniho text, který popisuje události od 26. září 1973, kdy byl nečekaně povolán ke svojí jednotce, 7. praporu 77. tankové brigády, až do 24. října 1973, kdy se mohl po vítězné válce vrátit domů. Nejkritičtější a určitě i nejvíce strhující momenty se odehrály od 6. do 10. října, když Kahalaniho prapor čelil na Golanských výšinách obrovské přesile syrských tanků a poté, co zásadním způsobem přispěl k tomu, že se izraelská obrana udržela, zahájil ofenzívu do Sýrie. Kniha je založena především na přepisech rádiové komunikace, což na jednu stranu znamená, že jde o text strohý až „syrový“, ovšem na stranu druhou dokonale autentický a neuvěřitelně působivý. Zejména okamžiky, kdy izraelská vozidla bojovala s protivníkem na vzdálenost pár desítek metrů, dokážou v Kahalaniho podání vyvolávat na zádech mrazivý pot. Kniha je však nesmírně přínosná také z odborného hlediska, neboť může klidně sloužit i jako učebnice tankové taktiky, v níž autor tehdy prokázal opravdu nejvyšší mistrovství. Průběh bojů lze sledovat i na přiložené mapě, kromě které kniha přináší i ony dodatky, které zahrnují mnoho unikátních fotografií, strukturu jednotek, technické údaje a kresby tanků. Pozoruhodným bonusem je DVD s filmovým dokumentem, kde Kahalani a jeho spolubojovníci popisují kritické momenty bojů. Vzhledem k vysoké kvalitě provedení knihy a přiloženému disku je vhodné vyzdvihnout i relativně nízkou cenu publikace, která zajisté patří mezi vůbec nejpůsobivější výpovědi o moderní válce.
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