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AMERIČTÍ VOJÁCI V BAGDÁDU
2003–2004
ÚVOD
12. května 2003 vjel 1. prapor 13. obrněné jednotky
(1/13.) do Bagdádu, kde se připojil k 3. pěchotní
divizi za úkolem okupace. I přesto, že tanky 1/13.
a obrněné kolony vjely do města po prohlášení
amerického prezidenta, že všechny „hlavní bojové
operace“ byly ukončeny, záblesky osvětlující
noční oblohu a ohlušující výbuchy v dáli vyvolaly
u vojáků odlišný dojem. 1/13. obrněná jednotka
se spojila s mateřskou 3. brigádou. 1. obrněná
divize (3./1.) zvaná „Bulldog“ se usadila v oblasti
Bagdádu jako první z hlavních jednotek obrněných divizí, aby zde zahájila operace Fáze IVB
(po nepřátelské akci).

Rozmístění 1. obrněné divize („Old Ironsides“)
a jejich posilujících jednotek v hlavním městě
Iráku v letech 2003–2004 provázelo mnoho překvapujících zvratů v událostech. Namísto původně
plánované otevřené invaze se obrněná divize
stala hlavní organizací odpovědnou za okupaci
Bagdádu. Vzniklé situace se ne vždy vyvíjely
správným směrem a často vyžadovaly houževnatost, dovednosti, odvahu a vytrvalost vojáků
„Iron Soldiers“ (ocelových vojáků) a jejich spolubojovníků, aby dosáhli požadovaného výsledku.
Bojové skutky vojáků „Old Ironsides“ (drsňáků)
v Iráku přinesly americké armádě a ozbrojeným
silám Spojených států uznání. Operační skupina

Během vytváření kordonů a průzkumných operací tento rotný (vlevo) gestikuluje svému oddílu, mimo záběr
kamery, aby zaujal pozice pro napadení z boku. Voják vedle je střelec vyzbrojený automatickou zbraní družstva
M249 (SAW). Oba muži mají na sobě neprůstřelné vesty s ochrannými vložkami proti ručním zbraním (SAPI),
jejich další výstroj se však liší. Zaměřovač na helmě vojáka se zbraní SAW je našroubovaný a SSG má 40mm
granátomet M-203, laserový zaměřovač se čtyřnásobným zvětšením AN/PEQ-2 připevněný na karabině M4,
pro kterou má na sobě muniční vestu. Zásobník a kapsy pro granáty typu univerzální lehké výstroje (ALICE)
jsou připevněny přímo na bojové vestě, což minimalizuje objem a usnadňuje použití. Oba mají chrániče kolen;
velitel má také na pravém stehnu popruh se schránkou a na karabině má vysílačku.

3

Vozidla HMMWV s vylepšeným pancéřováním (UAH) byla natolik vzácná, že vojáci začali improvizovat při
vylepšování ochrany, často prostým zavěšením pytlů se zasunutými Kevlarovými pláty z vest a vozidel na jinak
tence kryté dveře vozidel Humvee.
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byla zapojena do zdánlivě nekonečné řady úkolů
převzatých divizí a bezpečnostních a stabilizačních operací v Bagdádu a okolních provinciích.
„Budování národa“ existovalo jako vojenské
poslání během celé existence americké armády.
V současnosti vysílá do řad politiků, odborníků a pozorovatelů a nemálo i do řad sloužících vojenských velitelů mrazení. Většina aktivit
divize má však hlavní rysy budování národa ve
svém klasickém smyslu. Opětovné navrácení řádu
do hlavního města, humanitární pomoc, výcvik
bezpečnostních složek a podpora místní vlády
původně formovaly základní principy amerických a koaličních akcí v Bagdádu. Kromě toho
úsilí Operační skupiny (TF) 1. obrněné divize
opravit a obnovit infrastrukturu ve městě dalece
přesáhlo odstraňování válečných škod způsobených během americké okupace Iráku v březnu
a dubnu 2003. Ve skutečnosti zahájily americké
ozbrojené složky dlouhý proces pomoci místním
lidem, aby se vzpamatovali z dlouhodobého strádání, které snášeli během diktátorského režimu
Saddáma Husajna.

Objevující se svědectví o vojenské operaci
2003–2004 Operační skupiny 1. obrněné divize
a další faktory Středovýchodního velení USA
(USCENTCOM) budou diskutovány vojenskými
institucemi celá příští desetiletí. V americké historii najdeme jen málo příkladů tak extrémního nasazení operační skupiny. Válka v Iráku
byla divizí předvídána a plánována více než rok,
ta byla připravována na tuto rozhodující operaci v plánech V. sboru na útok a dobytí země.
Navzdory této přípravě na vytrvalý intenzivní
boj se pouze složky 3. brigády účastnily počáteční
operace. Přesun divize z pozic v Německu ji přivedlo k branám Bagdádu právě včas, aby převzala
otěže moci, což ještě nebylo zřejmé.
Vojenská okupace Bagdádu vyžadovala mimo
jiné ohromnou trpělivost, vytrvalost a odvahu.
Město bylo zničeno a zbyla jen nepatrná známka
civilní zákonné moci. Avšak zůstala silná naděje,
že okupace by se mohla ukázat být omezenou
nebo dokonce nepotřebnou a že Iráčané by se
mohli sami vzpamatovat a začít proces obnovy ve
světle nově získané svobody.

Jakmile ale 1. obrněná divize převzala nové
a neplánované odpovědnosti, spustila se vlna
různých forem rebelie a současně se zvýšilo bezpečnostní ohrožení vojáků a obyvatel. Budování
národa a bojové operace na sebe měly navazovat,
nebo dokonce probíhat současně, téměř po celou
služby divize v Iráku.
Nejneobyčejnější sled okolností čekál na „Old
Ironsides“ rok nato. Začátkem léta roku 2004, kdy
byla mise divize prakticky u konce a odpovědnosti byly nově převedeny na město, se dostavila
nová hrozba. Začalo nové povstání, které odřízlo
pozemní komunikace jižně od Kuvajtu, kudy se
přemisťovaly jednotky divize během plánovaného

přesunu. Bagdád a ostatní města zaplavila nová
vlna násilí a ozbrojených povstání jako nikdy
předtím. Namísto návratu na domácí pozice
musela 1. obrněná divize a 2. obrněný jízdní pluk
(2. ACR) zcela zastavit přesun, obnovit pozice
bojové připravenosti a provést novou a mocnou
vojenskou operaci proti nepřátelům v neznámých
částech Iráku. Impozantní prodloužená vojenská
operace (operace Iron Sabre) dlouho zůstane nejneobvyklejší vojenskou operací, která kdy byla
provedena armádní divizí. Mimořádný výkon
„Old Ironsides“ zůstane důkazem profesionality
a připravenosti americké armády na počátku
21. století.

SLED UDÁLOSTÍ
2001
Listopad – Jednotky V. sboru obdržely příkaz ze
štábu k zahájení aktivního plánování operací v jihozápadní Asii, s použitím základny pěti divizí
2002
Červenec – Jednotky V. sboru dokončují operační
plán (OPLAN) Rozhodující vítězství, první plán
zahrnuje 1. obrněnou divizi a útok celou cestu do
Bagdádu
2003
7. únor – 1. obrněná divize je odvolána z původního
rozmístění a útočného plánu pro operaci Iraqi
Freedom
12. únor – posádka C, 2/6. pěší pluk se rozmístila, aby
chránila velení jednotek V. sboru
20. únor – 1/4. pěší pluk se rozmístil u Ft. Riley
25. únor – 1/70. obrněná jednotka se rozmístila u Ft.
Riley
19. březen – operace Iraqi Freedom byla zahájena
útokem jednotek V. sboru napříč hranicemi mezi
Kuvajtem a Irákem
7. duben – 1/13. obrněná jednotka se rozmístila u Ft.
Riley
9. duben – 1. obrněná divize začala s přesunem
z Německa do Kuvajtu
14. duben – USCENTCOM ustanovuje 1. obrněnou
divizi operační skupinou pro bagdádskou misi
28. duben – v Rotterdamu se nakládá poslední loď
1. obrněné divize a vyplouvá

16.–26. květen – 1. obrněná divize dokončuje přesun
do Bagdádu a připojuje se k 3. pěchotní divizi
29. květen – 1. obrněná divize přebírá misi jako
Operační skupina Bagdád
2.–11. červen – operace Iron Dig – prozkoumání trosek restaurace Al Sa´a kvůli zjištění, zda tam nebyl
zabit Saddám Husajn
15.–29. červen – operace Scorpion Sting – kombinace
nájezdů, ostřelování, vytváření kordonů a průzkumu pro zajištění zpravodajské činnosti, odhalení odboje, kriminálních a teroristických vůdců
a buněk a současně provádění technické a humanitární pomoci a operací pro zajištění stability
14.–18. červenec – operace Iron Mountain – významná
ochrana sil probíhající během dřívějších svátků
strany Baas
26.–28. červenec – operace Iron Bounty – dokumenty získané během operace Iron Mountain
vedly k operaci vyhledávání a zatčení bojovníků
domobrany
8. srpen – 1. obrněná divize vydává nový plán vojenské operace předpokládající potřebu ročního rozmístění jednotek
19. srpen – bombový útok na sídlo Spojených
národů
26. srpen – 9. září – operace Longstreet – mise ozbrojených jednotek vedoucí ke zničení útočišť, která
si vybudovali rebelové operující v hraničních
oblastech mezi oblastmi divizních operací v Iráku,
kde se ozbrojené síly Spojených států vyskytovaly
jen ojediněle nebo vůbec
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