
Operace: „tour47“

SITUACE:

Série červencových protiteroristických operací ( 5.7.-Fishing , 12.7.-Water Fall , 27.7.-
One Man ) vedla k významnému potlačení islámské opozice v Tachovském při 
Iránském pohraničí - potažmo celé Herátské provincii. Nicméně v poslední 
jmenované akci byl při nevydařeném únosu zabit polní velitel Vaba al Ghaba a ve 
velení ISAF vyvstaly vážné obavy o zhoršení bezpečnostní situace v oblasti jeho 
vlivu, tedy horských vesnicích, na něž se od začátku roku zaměřoval Francouzský 
rekonstrukční tým.

Skutečnost byla opačná- kmenoví náčelníci z Vabova okolí hromadně uprchli ze země 
do přátelského Íránu. Byli přesvědčení, že Vabova smrt nebyla nehoda a USA se 
rozhodla zahájit obávanou kampaň proti venkovské produkci opia a jeho distribuci. 
Mezi důležitými uprchlíky byl i Vabův mladší bratr Babrak Muhammad Ghaba...

Od začátku roku Američtí generálové naléhavě žádali zvýšení počtu bojových 
jednotek v neklidných provinciích jižního a jiho-východního Afgánistánu. Rozhodující 
způsob, jak uvolnit vlastní nasazené vojáky vidí diplomacie Washingtonu ve 
zvýšování vojenské přítomnosti spojeneckých států a především členských států 
NATO v Afgánistánu. Hlavy států se na dubnovém summitu NATO v Bukurešti shodli 
v naléhavosti pokračování operace Trvalá svoboda v Afgánistánu a vyslyšeli naléhání 
George W. Bushe o zvýšení počtu svých vojáků. Francouzský prezident Nicolas 
Sarkozy přislíbil do konce roku dalších 700 vojáků.

Francouzská armáda uvolnila 110e régiment d'infanterie, jeho 2 prapory měly do 
poloviny listopadu nahradit Americké jednotky v Tachovské oblasti. 20.10. přiletěl do 
Afgánistánu Francouzský předvoj 12ti vybraných důstojníků pluku- zástupci velitelů 
operačních jednotek, velitelé logistických týmů a radiokomunikační experti. S 
patřičnými Americkými protějšky měli provést inspekční cestu oblastí a seznámit se s 
podmínkami budoucího nasazení. Akci byl ve štábu ISAF přiřazen pořadový název 
„ tour47 “.

Babrak M.Ghaba v emigraci získal rozhodující postavení mezi Durránskými 
kmenovými vůdci a symbolicky si přiřkl titul „polního velitele“ po svém zabitém 
bratru. Pro návrat do země byl nucen zachovat islámský zákon- krevní msty. V 
uprchlickém táboře u Taybadu (který ve skutečnosti fungoval jako výcvikový tábor 
islámských radikálů) se sešel s Ruslanem Zachmejevem- původem Tádžikem, 
dlouholetým spolupracovníkem Šamila Basajeva. Ruslan byl při školení komand 
Buďonnovsk a Beslan a své zkušenosti byl ochoten nabídnout Babrakově skupině. 



Rozhodujícím elementem přípravy bylo zvolení cíle útoku. V zásadě mělo jít o 
okupační jednotky. Informace z dobře zaplacených zdrojů (Afgánských úředníků a 
důstojníků armády) ukazovali na přípravu střídání bojových jednotek US Army a 
Francouzské Armée de Terre. Plán akce tak získal ambiciózní rozměr. Jasné varovaní 
okupantům a šok pro všechny bezvěrce- přepadení „tour47“ !

Začátkem října přešel 200 člený Babrakův oddíl Íransko-Afgánskou hranici a 
přesunul se do lesnaté oblasti Broumova. Trasa i časový plán „tour47“ zůstali dobře 
utajeny i před místními vojenskými veliteli a navíc se dalo předpokládat, že 
bezpečnostní opatření budou zahrnovat důkladné monitorování použitých 
komunikací. Na cíl si tedy bylo třeba počkat a zaútočit v nejméně očekávaný 
okamžik. Taková možnost se nabídla v kasárnách Zadní Chodov. Postsovětské 
kasárny pro své potřeby modernizovala Americká armáda už v roce 2002 a po celých 
6 let komplex využívala. V září se Americká posádka začala přemisťovat do 
Kandaháru a od 1.října zůstala v objektu jen nepočetná strážní rota. Na východ od 
kasáren se zvedá pás mírné vrchoviny s hustým lesem. Ten poskytl povstaleckému 
oddílu ideální možnost úkrytu k čekání...
Babrak se dočká 26.10. brzy ráno přijede od Tachova konvoj vozidel a zamíří do 
kasáren. Akce může začít:

- útočníci se přiblíží k oplocení kasáren
- minometný útok zasáhne vozový park a poškodí několik vozidel
- komando zneškodní hlídku, zdolá oplocení a útočí přes Americké ubykace ve směru 
štábu, kde se před minometnou palbou kryje skupina důstojníků „tour47“
- štáb 2.pluku (3th Infantry Division US Army) v Tachově je informován o síle útoku 
islámských povstalců na posádku Zadní Chodov
- u hotovostního 1.praporu/2.pluku bude vyhlášen poplach a z letiště vzlétne letka 
bitevních vrtulníků a transport s četou Ranger's (rota Bravo 1.prapor/75.pluku), 
která se pokusí evakuovat skupinu „tour47“
- evakuace je neproveditelná a Rangeři uvíznou v krvavém boji o štáb
- povstalecký pokus o zaminování přístupové silnice od Tachova se nezdařím a 
1.prapor bez zdržení dorazí do Zadního Chodova
- s efektivní leteckou podporou zahájí 1.prapor manévr k obklíčení protivníka a 
protiútok v prostoru kasáren
-Po vytlačení povstalců z komplexu kasáren budou Americké jednotky pokračovat v 
pronásledování protivníka k jeho lesní základně...



PLÁN:

V neděli 26.10. v 0800 proběhne automobilový sraz na parkovišti obchodu Lídl.
Po rozdělení účastníků akce na skupiny A (Američané) a B (islámští povstalci) 
se automobilová kolona přesune do obce Zadní Chodov a do příslušných parkovacích 
prostor.

TÉMA:

Bitva probíhá dle scénáře.
Oba týmy se vystřídají v útoku/obraně v zastavěné oblasti a v části bývalého 
taktického cvičiště (mírný vrch s porostem břízy, lísky, osiky...). 

Před zahájením boje oba týmy vztyčí symbolické vlajky: tým A označí vlajkou 
budovu štábu (viz. očíslování 1-4), tým B lesní základnu (viz. tyrkysová kružnice).

1.fáze (je omezena počtem životů)
Akce je zahájena radiovým (telefonním) spojením.
Tým B pronikne připraveným otvorem v bráně, zneškodní hlídku a zaútočí směrem 
ke štábu roty. Cíl je splněn likvidací všech obránců štábu- obsazením budovy!
Tým A vyšle k oplocení 1-2 člennou hlídku a v ubykacích kasáren (8-12) čekají na 
vyhlášení poplachu a zahájení obrany.

2.fáze (je omezena časovým limitem, který je stanoven před zahájením)
Tým B zaujme obranu ve variantě 1 (úspěšné splnění 1.fáze), nebo variantě 2 
(nepodařilo se dobýt štáb) a kryje ústup svých fiktivních spolubojovníků.
Tým A zahájí protiútok, musí vytlačit protivníka z kasáren a dosáhnout vlajky na 
kopci (viz. minulé akce).

PRAVIDLA:

-Celou hru hrají oba týmy na pohyblivý respawn- po přiznání zásahu odchází 
30metrů (mimo dostřel vlastních spolubojovníků) proti směru útoku (protivníka) kde 
čekají 2-3 minuty (+-doplnění munice, vychcání), celou dobu se kryjí mimo dohled 
protivníka!
-V 1. fázi hry má každý hráč Ačka 3 životy, hráč Bčka 6 životů.
Definitivně mrtví Američan odchází ke svému parkovišti. Povstalec k ubykaci č.8.
-Ve 2. fázi hry mají všichni neomezeně životů.
-Exploze imitace granátu v místnosti má 100% smrtelný účinek na hráče, bez ohledu 
na zásah fragmenty!!!
-Afgánci se musí vyhnout parkovišti a umožnit Američanům bezpečný přechod 
silnice!




