2. čečenská kampaň (29.únor – 1.březen 2000)
-Po lednovém dobytí Grozného vojsky Ruské federace, se několik silných oddílů čečenských
bojovníků (tehdy označované za jednotky Čečenské republiky ičkerijské – ČRI) stáhlo víc než 50km
na jih, Argunským údolím do okresu Šatoj.
-22.února se federálním vojskům podařilo zablokovat Šatoj s více než 4000 bojovníky v čele s vůdci
jako: A.Maschadov,R.Gelajev, Š.Basajev a Chattab! Po týdenních těžkých bojích se skupině
R.Gelajeva podařilo probít směrem na severo-západ, zpět do centrálního Čečenska, kde bude v
březnu u obce Komsomolskaje znovu obklíčen... Skupina Chattab s početnou základnou islámských
(džihád) žoldáků pronikla z obklíčení severo-východním směrem, do hor podél Argunu!
-Do cesty této bojové síle byl vyslán 2.prapor 104.výsadkového pluku 76.gardové výsadko-útočné
divize!
-28.února obsadilo 6 rot praporu významné body v kopcovitém-zasněženém
terénu s několika vesničkami. Oddíl průzkumníků 6.roty navázal v poledne
29.února kontakt s protivníkem a následně ustoupil na kótu 776 ke zbylým 2.
četám roty! Za 4 hodiny zahájila dobře vyzbrojená skupina Chattab s přibližně
2000 bojovníky útok proti postavení 6.roty!
-Do večera utrpěla 6.rota pod osobním velením velitele 2.praporu plukovníka
M.N.Evtjužina 30% ztráty! Chattabovci zablokovali 2. a 3. rotu ve svých
postaveních severně a postupně obkličovali kótu 776 z obou stran. Boj a
minometná palba neustávali celou noc... Ve 3h. ráno neuposlechl velitel 4.roty
A.V. Dostavalov rozkaz setrvat na pozicích jižně od 6. roty a s 15 vojáky
přispěchal obklíčeným výsadkářům na pomoc. Na cestě byla i záložní 1.rota, ale
ta se při brodu řeky dostala do palby předsunutých Chattabovců a musela se
stáhnout.
-Před 5h. byla většina vojáků 6.roty zraněna, nebo mrtva a pravděpodobně jim
nezbyla žádná munice – opakovaně zraněný plukovník přivolal na svou pozici
dělstřeleckou palbu... Po 5h. byla kóta v rukou čečenských ozbrojenců, kteří se
následně stáhli...
-Na kótě 776 padlo 84 ruských výsadkářů (včetně 13 důstojníků), pouze 6ti
vojákům se zázrakem a se zraněním podařilo přežít!
-Ztráty skupiny Chattab nejsou jasné (jedna strana tvrdí až 400, druhá kolem
20ti)...

-Tato lokální akce se má volně inspirovat popsanou dramatickou
událostí z 2.čečenské války:
-Rota výsadkářů je vysazena jiho-západně od kóty, při přesunu narazí na hlídkový oddíl čečenských
bojovníků, který je koncentrován kolem ruin budovy. Po vytlačení protivníka obsadí výsadkáři
vrchol kopce i přístupové cesty! Silný oddílu ČRI „Chattab“, kterému hrozí obklíčení v blízké
vesnici, vyrazí v plné síle proti oslabeným výsadkářům s nedostatkem munice. Bitva končí dobytím
obklíčené kóty a úplným zničením 6.roty!
-Zásadní inspirace boje obklíčené jednotky spočívá v omezení její munice (viz. pravidla)!

-Termín a místo konání:

13.2.2010 - Kříženec u Plané (TC)

-Čas srazu v prostoru akce: 0930
(možnost dopravy pouze auty)
-Druh: Jednodenní akce (4hod.) v krásné přírodě s dominantním vrcholem „Homole“
(kamenolom, cvičák) s úchvatným rozhledem do Tachovské brázdy, v případě
současných zimních podmínek se imitace Kavkazských hor přímo nabízí, nutno brát
v úvahu náročnost ve stoupání, hlubokém sněhu a silnější vítr!
-Příjezd: Parkování bohužel nemůžu v zimě přesně stanovit, v úvahu připadá vesnice
Kříženec a blízké okolí (kasárna s radorovou stanicí jsou v provozu!):
L o c: 49°52'46.156 " N, 12°46'59.953 " E = mí st o s razu
(prosím i řidiče s GPS o nastudování mapy a trochu improvizace při parkování, především
zachování průjezdnosti komunikací!)

-Uniformy: bojující strany by měli mít přibližně stejný počet bojovníků a ruští
výsadkáři budou odlišení stylovou bílou stuhou!
6.rota: vzory ruské armády + „podobné“ vz.95!
Chattabovci: nejlépe nejednotné uniformy kombinované civilním (zimním)
ošacením + vše US!

-Doporučená přístupnost = 18let!
(složitější doprava/parkování + zimní povětrnostní podmínky...)
-Pyrotechnické doplňky = povinné !!!

P ravidla:
-Akce bude rozdělena na 2.části, před každou částí proběhne na obou stranách brífing s
vysvětlením situace, způsobu boje a umístěním respawnu (dle počtu hráčů zvolíme vhodný
způsob oživování, nebo počet životů)!
-Výsadkáři budou mít po dobu celé 2.části omezený počet střeliva takto:
-3x zásobník MP5, 2x zásobník M16/M4 nebo M14, 1x zásobník AK 47/74 nebo G36, 1x
krabice kulometu, neomezený počet munice pro manuální zbraně a pistole, u tlačáků do
500BB!
(obráncům má nedostatek munice navodit tísnivou atmosféru obklíčení a nutnost šetřit ji, zatímco
útočníkům umožní volnější pohyb po bojišti!)
-Mimo samozřejmého dodržování fair-play a ohleduplnosti ke všem účastníkům na bojišti,
jako vždy zdůrazňuji efekt používané imitace granátů, který neslouží jen k násobení
atmosféry, ale i jako alternativní způsob vyřazení protivníka z boje (přiznání takové smrti je
jen na rozumném úsudku zasaženého hráče: ohled bere na vzdálenost exploze, své krytí nebo
zásah nějakou částí granátu)!!!
zeny

m a p k a dopravy:

