U.S. Navy SEALs

SEAL (SEa- moře, Air- vzduch, Land - země) mají původ z tzv. SeaBees (mořské včely) z
roku 1943. U jednotek zvláštního nasazení U.S. má ukazovat na maximální všestrannost.
Zároveň je slovo výrazem pro tuleně. Oficiální znak všech jednotek SEAL je - viz výše.
SeaBees byli začleněni do námořních bojových jednotek Navy Combat Demolition Units
(NCDU), které byly pověřovány průzkumem a odstraňováním pobřežních překážek pro
výsadkové skupiny.
NCDU se dle vyvíjeli podle potřeb U.S Navy. Během konfliktu v Koreji hrály tyto
Podvodní demoliční týmy (Underwater Demolition Teams - UDT) důležitou roli při přistání
v Inchonu a plnily i další úkoly včetně provádění demolic mostů a tunelů dosažitelných z
vody. Jednotky také vyhledávaly miny v přístavech a řekách.
Během 60. let si každá ozbrojená složka formovala vlastní protipovstalecké síly. US Navy
upotřebila kádry UDT k vytvoření jednotek
nazvaných "SEAL teams".
V lednu 1962 byl oficiálně ustaven tým Jedna
(SEAL Team ONE) v pacifické flotile
a
tým Dva (SEAL Team TWO) ve flotile
atlantické. Tyto týmy prováděly tajné operace v
pobřežních i říčních vodách (tzv. "blue and
brown water").
V roce 1967 se Podpůrné skupiny námořních
operací přejmenovaly na Námořní speciální
ozbrojené skupiny (Naval Special Warfare
Groups -NSWG) ve zvýšené míře se uplatňující
v omezených konfliktech a speciálních
operacích.

Roku 1983 byly existující UDT přeznačeny na SEAL teams a/nebo SEAL Delivery
Vehicle teams a požadované hydrografické průzkumy a podvodní demolice se staly misemi
SEAL.
Velitelství námořních speciálních zbraní (Naval Special Warfare Command) bylo ustaveno
16. dubna 1987 na Námořní obojživelné základně (Naval Amphibious Base) v Kalifornii.

Týmy SEALs prodělávají jeden z nejnáročnějších vojenských výcviků na celém světě.
Studenti zdolávají překážky, které rozvíjejí jejich odolnost, vůdcovské schopnosti a umění
pracovat jako tým. Výcvik je dělen do několika fází.

První fáze - kondiční testy
Způsobem práce v SEAL je spolupráce! Na počátku dostanete přiděleného kamaráda (tzv.
buddy). Běda vám pokud se objevíte někde bez něj nebo on bez vás. U Tuleňů všechno
probíhá ve dvojicích.

Motto při
výběrovém
řízení je
“The only
easy day was
yesterday”
(Snadný den
byl včera!).

Druhá fáze – Potápění.
A zároveň se učí provádět různé činnosti pod vodu. To je to hlavní, co odlišuje Tuleně od
ostatních jednotek zvláštního nasazení.
Tuleni jsou opravdu podvodními specialisty.

Třetí fáze - Pozemní boj.
Výuka zbraní, navigace a taktiky. Adepti se učí pozemnímu boji. Při plazení, běhání a chůzi
se učí zacházet se všemi typy zbraní od pistole po kulomet.
Prodělají výcvik v hlídkování. Součástí je i průzkum a označení míst na mapě. Operace s
neřízeným padákem, podvodní demolice, řízení různých vozidel, navigace.
Post BUDS kurzy.
Po ukončení Základního výcviku BUDS (předcházející fáze) se školíte ještě ve výsadkových
operacích a polní/potápěčské medicíně.
Učí se zde diagnostikovat nemoc z dekomprese a zacházet s dekompresní komorou.
Po absolvování Post Buds následuje přidělení k některému ze SEAL nebo SDV teamů, aby
mohli prokázat že jsou hodni nosit nejcennější odznak Trojzubec nebo jak se mu přezdívá
"Budweiser"
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