
1. čečenská kampaň 1996 (Ačchoj-Martan)
-Válka se přenesla do roku 1996 – poslední etapa války je stejně náročná, jako předchozí rok!  
Federálním vojskům se nedaří získat kontrolu nad hornatou jižní částí země a opoziční Dudajevská 
armáda je nadále schopná nejen efektivní obrany svých bašt, ale i překvapivých vojenských výpadů 
a teroristických útoků na území Ruské Federace...

-Začátkem ledna se zvláštní až 400členná skupina polních velitelů S.Radueva, Ch.Israpilova a 
A.Atgerieva pokusí o napodobení úspěchu Š.Basajeva v Buďonnovské nemocnici (červen 1995) a 
vstoupí do města Kizljar (Dagestán), kde se zmocní velkého množství rukojmích...při následné cestě  
zpět do Čečny je u obce Pervomajskoe skupina obklíčena a při nekompromisním útoku ruských sil  
je vesnice dobyta a část rukojmích zachráněna (čečenským velitelům se podařilo uniknout z  
obklíčení)! 
-Únor se nese v atmosféře lokálních operací obou 
znepřátelených stran, čečenské přepady konvojů a slabých 
postavení armády i jednotek vnitra střídají ruské protiúdery a 
pokusy obsadit dosud bráněné obce. Boje v těžkém terénu 
jiho-východního okresu Vedeno nabírají na intenzitě a stejně 
pokračují i boje v Assinovské soutěsce a pokusy o dobytí  
vesnice Bamut (viz. AS akce Rokle2 2008), kde se už od jara 
1995 brání silný oddíl Achmeda Zakajeva a Ruslana 
Chajchorojeva...
-V březnu oddíly pod velením R.Gelajeva i Š.Basajeva 
vniknou do Grozného, obsadí část města a pokouší se napadat vládní, vojenské a policejní  
cíle...federálním jednotkám s těžkou výzbrojí se podaří vytlačit čečenské jednotky z několika 
významných obcí, ale téměř okamžitě jsou znovu napadány z  
týlu a čelí mnoha léčkám!
-V půlce dubna se dobře vyzbrojený oddíl bezprostředně 
podřízených Aslanu Maschadovovi zmocní města Šali v  
centrálním Čečensku a prohlašují ho za nové hlavní město!  
Město je okamžitě obklíčeno, ale po klasické vyjednávací  
blamáži se rebelové pokojně stáhnou a město je obsazeno bez 
boje...ve stejné době vyrazí oddíl Ruslana Chajchorojeva z 
obleženého Bamutu, přesune se 10km severně a ve městě 
Ačchoj-Martan napadá pozice OMONu a vnitřních vojsk 
MV!

O dva dny později je při raketovém útoku zabit 1.prezident Čečenské-republiky Ičkerijské Džochar 
Dudajev a krvavá válka gradující 2.bitvou o Groznyj bude formálně ukončena až za 4 měsíce!



-Tato lokální akce se má volně 
inspirovat poslední popsanou událostí z 1.čečenské války:

Трудная победа (těžké vítězství)
-Silný oddíl čečenských separatistů pod velením Ruslana Chajchorojeva ve spolupráci s místními 
civilními donašeči vytipují méně střežené vojenské objekty ve městě Ačchoj-Martan, v noci se přes 
nestřežené horské hřebeny přesunou z Bamutu na dosah cíle a v dopoledních hodinách 15.5. 
provedou sérii útoků! Jedním z cílů je silniční blokpost ve směru Staryj Ačchoj a přilehlá rota, kde 
se obklíčená jednotka OMONu pokusí ubránit nečekané přesile...v noci ze 14.5. se do města 
přesunula kolona obrněných transportérů BTR speciální skupiny „ВИТЯАЗЬ“ (Vitjaz) vnitřních 
vojsk MVD s cílem podpořit operaci u Bamutu. Po nezvykle rychlé reakci ruského velení a 
komunikaci mezi jednotkou MVD a armády, vyrazí z centra města kolona tanků 141. samostatného 
tankového praporu z Vladikavkazu spolu s obrněnci „Vitjazců“. Čečenský přepadový oddíl je 
zachycen u vzdorující roty, tanky zablokují ústupovou komunikaci a specnazovci se pouští do 
boje...po hodinové bitvě se zbytek čečenských bojovníků pokouší o proražení z obklíčení!

-Úkoly Ruské strany:
-v 1.části akce se ruský oddíl OMONu připraví na útok početně silnějších Čečenců (budova kasáren 
Branka, nebo rota PS Tíšina + přilehlý lesík) a snaží se uhájit své pozice a jeden život po určenou 
dobu (1-1,5h dle bojiště a počtu účastníků)!
-ve 2.části se role vymění a již mrtví rusové (možní přeživší dál vedou boj a čekají na záchranu!) se 
v roli záchrané skupiny specnaz pokusí přemoci protivníka, znovu získat a využívat respawny, 
obsadit budovu a zachránit obklíčené obránce, opět v časovém limitu!
-Vedlejší úkoly:
-ve 2.části po uplynutí časového limitu zabránit zbylým čečencům v úniku do určeného prostoru!
-po ukončení bojů slavnostně vztyčit ruskou vlajku, za doprovodu hromového „urá“ a střelby do 
vzduchu (video záznam)!  
 
-Úkoly ČRI oddílu Ruslana Chajchorojeva:
-v 1.části zahájí z výchozího respawnu útok na určený vojenský objekt (na bojišti budou další 
respawny, které můžou být využity až po jejich formálním obsazení!), v časovém limitu musí 
zneškodnit všechny obránce a připravit se na příchod ruských posil!
-ve 2.části má skupina už jen jeden život a v novém časovém limitu musí bránit bojiště (budovu) a 
způsobovat ruskému specnazu maximální ztráty! Po uplynutí času se pokusí uniknout/prostřílet z 
obklíčení (dodržení hranic bojiště!!!) na určenou pozici (pravděpodobně původní výchozí bod)...
-Vedlejší úkoly:
-ve 2.části zlikvidování dobře schovaných/bránících se OMONovců, aby po časovém limitu 
nemohli být osvobozeni!
-stržení ruské vlajky, za hromového burácení „aláh akbar“ (nejlépe pro video záznam)!



 -Termín konání: 15.5. 2010 (sobota)

-Čas srazu v prostoru akce: 1000 

-Druh:
1 denní akcička s plánovaným průběhem a velkým důrazem na boj v budově a jejím blízkém okolí 
(CQB),  následuje společné poobědvání ve vybrané restauraci!

-Příjezd:
Pro všechny účastníky je vyhrazeno parkoviště před objektem kasáren (Branka) =
Loc: 49°50'15.181"N, 12°31'7.804"E (řidiči si samostatně nastudují trasu!)
pokud nebude možné objekt využít, přesuneme se cca 4km severně k pohraniční rotě „Tíšina“ = 
Loc: 49°52'11.661"N, 12°31'55.999"E  (stará pohraniční silnice není v příliš dobrém stavu :) )

-Restaurace pro bojový epilog: hostinec „U soudku“ (Svobodka) =
Loc: 49°48'48.42"N, 12°34'53.537"E 

-Uniformy: vzhledem k tématu „občanské války“, kdy většina čečenských bojovníků používá 
některé sovětsko/ruské uniformy + komerční vojenské, nebo civilní oblečení a naproti tomu i 
jednotky ministerstva vnitra RF už mají rozdílné uniformy (výstroj) od armádních jednotek je 
stanovení stran dle maskáčů zbytečné! I v našem případě se při rozdělení týmů maskáčem řídit 
nebudeme, což přispěje k chaotické atmosféře bitvy!
-Čečenským sympatizantům bych jako pokrývku hlavy doporučil jen šátek, kuklu nebo čepici, 
rusové můžou a nemusí mít vojenské přilby!
 
-Pyrotechnické doplňky:  petardy a dýmovnice vhodné k boji v budově i lese!

Bez věkového omezení! 

Pravidla:

-Motivačním prvekem této klasické dobývačky je časové omezení jednotlivých částí, kdy 
někteří bojovníci obou stran mají teoretickou šanci přežít celou bitvu!

(nerad bych, aby takové hrdinství zhoršilo přiznávání zásahů!!!)
  

  -Při klasickém systému oživování prostřednictvím zvoleného respawnu, je tentokrát 
nezbytné dodržovat jeho polohu, čas oživení do 5min. (bojovník se dle svých sil co nejdříve 

vrací pomoci spolubojovníkům!)
-Obránci nemohou protiútokem znovu-obsazovat respawny!

-Zásah do zbraně neznamená ani smrt ani vyřazení zbraně, ale je vhodné aby majitel na 
krátkou chvíli přerušil střelbu a zamezil dalším zásahům!!!

-Výbuch imitace granátu (tvz.-hrachový) v místnosti usmrtí všechny přítomné
 (včetně friendly fire)!!!

Místností nejsou myšleny haly a dlouhé chodby, nicméně smrtící účinek kolem 5m je třeba
respektovat i ve volném prostranství. Stejně tak smrtící je zásah fragmentem (hrách, atd) granátu!

PS: na minulé akci na Brance bylo „granátové“ pravidlo dodržováno příkladně, ale myslím, že v 
některých případech až příliš křečovitě? Nic se nesmí přehánět a krytí za roh, nebo přeběhnutí do 

jiné místnosti je v pořádku!
Zeny




