
Operace: „ROKLE2“

SITUACE: 

1.Čečenská válka... 
-Hlavní cíl Ruského vojenského zásahu v Čečenské republice- poražení opozičních 
Dudájevských sil hájící hlavní město Grozny, byl po náročných bojích (od silvestra 1994 
do začátku března 1995) konečně splněn. 

-Díky neskutečnému množství chyb, kterých se federální vojska při celé operaci 
dopustila, se nepodařilo zlomit sílu ani odhodlání Dudajevovi armády- velká část 
bojovníků se stáhla z města a připravila se k dalšímu boji v okolních městech, včetně 
12 km vzdáleného Argunu... 

-Ruské federální síly MO i VV MVD zahájily postup a boje k obsazení zbytku země. 
Poziční boje o jednotlivé města i vesnice pokračovali až do uzavření 3 měsíčního 
příměří, které podnítila známá akce polního velitele Šamila Basajeva ve městě 
Buďonnovsk (13-20.6. 1995).

-OBSE (organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), která zaštítila jednání obou 
stran, doufala ve stažení Ruských vojska a vyhlášení svobodných voleb...Nicméně v 
křehké době příměří dál probíhali boje, přepady i atentáty ze strany Čečenských 
separatistů... 

-9.10.1995 vydává Ruské velení rozkaz v pokračování bojových operací na území 
Čečenska... 

-Ve druhé polovině roku Čečenská bojeschopnost neslábne, ale bez těžké výzbroje a 
bojové techniky ztracené v prvních měsících války se bojové aktivity omezují na obranu 
vhodných pozic a hlavně mobilitu lehce vyzbrojených skupin, provádějících přepady 
vojenských cílů i vesnic a měst postrádajících silnou vojenskou ochranu. 

-Centrální velení prezidenta Dudajeva a jeho gen. štábu v čele s Aslanem 
Maschadovem se mimo klíčové akce z roku 1996 stalo pouze symbolickým a tak říkající 
Čečenská armáda se rozpadla na několik desítek větších bojových skupin, kterým veleli 
samozvaní polní velitelé (většinou bývalí příslušníci SA- veteráni z Afgánu, Náhorního 
Karabachu nebo Abcházie...), kteří mimo společný boj proti utiskovateli, bojovali také 
své vlastní války... 

-Válka získala klasický partizánský (guerillový) charakter. Ale silám Ruské Federace se i 
nadále jen velmi těžko dařilo získávat kontrolu v jižních oblastech podkavkazského 
porůří, v horských málo obydlených oblastech mají Ruští vojáci problémy dodneška... 



Jednou z klasických výsp Čečenské obrany bylo například městečko (vesnice) Bamut, 
jiho-západně od Grozného, na hranici s Ingušskem.

Poprvé se o jeho dobytí pokusili Ruští motostřelci už 14-17.4.95.

18.5.95 zahájilo Ruské velení rozsáhlou operaci k obsazení většiny obcí na jihu země. 
Na západě se jednalo opět o vesnici Bamut, o které se tvrdě bojovalo až do klidu zbraní 
vyhlášeného na konci června!
Další boje v této oblasti zesílily až na začátku roku 1996, po té co oddíly Achmeda 
Zakajeva 22.2.96 napadly 693.motostřel. prapor, ten musel být po 2 dnech obranných 
bojů a značných ztrátách stažen z operační činnosti. Ruská proti-ofenzíva opět 
neuspěla, ale bylo ve větší míře použito brigádní dělostřelectvo a letecké údery. 
Nakonec bylo dosaženo návrší kolem vesnice... 

19.5.96 provádí Ruské jednotky útočnou operaci, stojí proti nim 800 bojovníků v čele s 
Ruslanem Chajchoroevem.
24.5. je vesnice konečně dobyta! 
Pouze 3 měsíce před uzavřením příměří a zastavením bojů, které definitivně ukončili 
1.Čečenskou válku...

10.10.1995 
-693.motostřelecký prapor vysílá z obce Ačchoj-Martan do Assinovské soutěsky (směr 
Bamut) průzkumný oddíl.
-U obce Světce je oddíl napaden střelbou z ručních proti-tankových zbraní (RPTZ) i 
minometů a stáhne se.
-Štáb brigády přesunuje k operaci u obce Světce část 22.brigády SPECNAZ a prapor 
234.vzdušně-výsadkového pluku. Ale nemá k dispozici dost transportních vrtulníků...
-V noci se skupiny Čečenských bojovníků pokusí napadnout předsunuté postavení 
693m.p.- ale jsou odraženi.
11.10.1995
-Brzy ráno 1.a 2.rota 550.vzdušně-výsadkového praporu, posíleného ženijní, 
kulometnou a zdravotní četou opouští předměstí Ačchoj-Martan a stoupají na hřeben 
Světeckého vrchu k provedení obchvatu neprátelských obranných pozic.
-Po 10té hodině se dostanou do přestřelky s nepřátelskou hlídkou a postupují dál...
-Achmed Zakajev (velitel Čečenského oddílu) zajistil své levé křídlo bojovou skupinou, 
která se rozmístila po délce horského hřebene a lehce opevnila.
-Roty výsadkářů naráží na soustředěný odpor i pokusy o léčky, ale početně slabšího 
protivníka se jim daří zatlačovat zpět! Po poledni jsou obě roty 550.vvp připraveny k 
útoku na určené pozice...
-Ve stejné době se letecky přepravuje rota 22.brigády SPECNAZ a 693.m.p. zahajuje 



ostřelování všech Čečenských pozic.
-Rotě SPECNAZ i 1.a 2.rotě výsadkářů se rychlým útokem podaří dobýt vytyčené cíle a 
zatímco tanky 693.m.p pronikají k obci Světce zaujímají kruhová obraná postavení, aby 
zabránili úniku nepřátelských sil z Assinovské soutěsky.
-Čečenci po ztrátě důležitých kót rychle zhodnotí situaci a připravují se opustit Světce 
směrem k obci Svobodka. Od Svobodky se přesunuje "nezjištěný" silný oddíl polního 
velitele Ruslana Chajchoroeva, který v odpoledních hodinách zaútočí na unavené-
prořídlé výsadkáře 1.roty!
-1.rota se po krvavém boji o kótu stáhne a uvolní tak cestu k ústupu Čečenským 
bojovníkům ze Světců... 

Ruským silám se podařilo částečně otevřít Assinovskou soutěsku, ale hlavní cíl operace 
(obklíčení a likvidace nepřátelského uskupení) splněn nebyl. 



PLÁN:
V sobotu 11.10. v 0830 mají všichni účastníci akce sraz na paloučku u potoka v rokli 
(stajně jako minule).
Pro případné nové skupiny (Stříbro, KFOR, atd.) bude sraz v 0800 u Bílého domu 
(Tachovské kino).

Proběhne rozdělení do skupin A (Čečenci) a B (Rusové) a do 0930 začne akce! 

TÉMA:
viz.mapka bojiště4a

 PŘESUN:

-Skupina B (Ruští výsadkáři) zahájí do 0930 přesun podle dostupné mapy k místu 
"konec trasy". Postupují v pochodovém tvaru s přední hlídkou. V případě jakéhokoli 
kontaktu s protivníkem (vizuální kontakt !!!, střelba, exploze...) zahajují boj.

-Po úplné likvidaci nepřítele vyčkají na pozici 10-15minut, aby dopřáli skupině A 
předstih. Během pochodu nesmí opustit vyznačenou trasu: lesní cestu! 

-Skupina A (Čečenští bojovníci) připraví první přepad nad potokem v rokli. Při ústupu 
značí cestu jako při hře "stopovaná" (křižovatky lesních cest!) a na vhodných místech 
chystají další léčky (maximálně 4) tak, aby byly od sebe dostatečně vzdálené a 
rovnoměrně pokryly celou trasu! Využívají terén a možnosti maskování. Kde není 
vhodné zaujmout pevnou obranu můžou mobilně napadat Bčko z křídel a stahovat se, 
aby minimalizovali svou početní (životní) nevýhodu!

-Jejich hlavní cíl je zasazovat údery nepříteli v pochodové sestavě a následně se 
hrdinně bránit... 

-Po ukončení "bojového přesunu" se oba týmy přesunou na své výchozí pozice (dle 
mapy) a po telefonním spojení zahájí druhou část: protiútok!

 PROTIÚTOK:

-Skupina B vztyčí ve vyznačeném prostoru vlajku a na celé šířce bojiště se připraví k 
obraně!

-Skupina A vyrazí ze shromaždiště, přesune se lesem (pozor- vzdálenost od Rusů může 
být 400-500metrů!), napadne Ruskou obranu, vytlačí jí z kopce a skupinově se zmocní 
vlajky!-Tedy úkol je: porazit a zatlačit protivníka, nikoli: nepozorovaně se proplížit k 
vlajce!   Každopádně čím rychleji a neočekávaněji bude Ačko postupovat k vlajce- tím 
dřív Bčko vyklidí kopec!

Tato část akce prověří naše schopnosti efektně bojovat (útočit/bránit) na poměrně 
rozlehlém lesním bojišti- délka celého kopce je 650m a šířka bojiště 200-250m!



PRAVIDLA: 
 PŘESUN:

-Rusové: Hrají na pohyblivý respawn- po přiznání zásahu odchází 30metrů (mimo 
dostřel vlastních spolubojovníků) proti směru útoku (protivníka) kde čekají 2-3 minuty 
(+-doplnění munice, vychcání), nestojí na cestě, ale kryjí se mimo dohled protivníka, 
odkud znovu vyráží do útoku. 

-Čečenci: Mají jeden život a po přiznání zásahu pokračují po trase minimálně 50m, kde 
počkají na zbytek spolubojovníků. 

 PROTIÚTOK:

-Obě strany hrají na "pohyblivý respawn" (viz.výše) s neomezeným počtem životů- boj 
ukončí získání/ztráta vlajky! 


