
Válka ve Vietnamu
Bitva o USMC základnu Khe-Sanh vešla ve známost jako předehra masivní Severovietnamské 

ofenzívy TET v lednu 1968 a také jako nezdařený pokus připravit Americkým jednotkám tvrdou 
porážku ve stylu Francouzského Dien-Bien-Phu...

-Základna Khe-Sanh byla vybudována u stejnojmenné vesnice v severní provincii Quang Tri tvořící  
hraniční oblast se Severním Vietnamem a Laosem. Vesnici Khe-Sanh (jižně od náhorní plošiny 
základny) protíná jedna z mála komunikací „silnice 9“ směřující od pobřeží směrem na západně do 
Laosu. Severně od základny se zvedá pohoří s vrcholy ve výšce kolem 900m.n.m.

-Základ budoucí základny položila jednotka „zelených baretů“ 
vyslaná do oblasti již v srpnu 1962 s úkolem monitorovat pohyb 
lidí a materiálu ze Severního Vietnamu (tzv. Ho Či Minova 
stezka). Od začátku roku 1966 se na budování základny začaly 
podílet ženijní jednotky USMC a námořní pěchota převzala od 
speciálních jednotek i hlídkovací roli v oblasti. Na zvýšenou 
koncentraci severovietnamských jednotek v dubnu 1967 reagovala 
část 3.pluku USMC operací „Hill Fights“, při níž mariňáci  
vyčistili kopce severně od základny a trvale je obsadili!
-Na začátku roku 1968 bylo jasné, že velení NVA 
(severovietnamská armáda) chystá rozsáhlou operaci v provincii,  
průzkum zmiňoval přesun celých 2 divizí... 21.1.1968 zahájí  
jednotky NVA obkličování základny, její odstřelování z minometů i  
děl a útok proti hájeným kótám 881 a 881S. Přesto, že se během 
celé bitvy vietnamcům nepodařilo výrazně ohrožit obranné pozice 
mariňáků, základna Khe-Sanh a v ní 6000 mužů 26.pluku USMC a 
ARVN byla až do poloviny dubna v obležení a pod intenzivní  
palbou.
-Jediný větší úspěch zaznamenalo velení NVA 7.února, kdy 2 pluky 
304.divize zaútočil na vesnici Lang-Vei (8km jihovýchodně od Khe 
Sahn) a přilehlý tábor „zelených baretů“ s posádkou CIDG 
(etnická civilní domobrana). Tábor byl s podporou několika  
průzkumných tanků PT-76 dobyt a ztráty CIDG citelné (přes 200 
mrtvých + 12 mrtvých SOG). 8.února se praporu NVA podařilo  
při útoku na základnu Khe-Sanh narušit 1.obrannou linii a vyřadit  
několik kulometných postavení, během dne je protiútok tanků a 
pěchoty vytlačil. Další odvážné pokusy o útok vázly ve zničujícím dělostřeleckém a leteckém 
bombardování...
-Hned 21.ledna zahájilo velení US Air Force a letectvo USMC operaci „Niagara“, která se stala  
nejmohutnější bombardovací operací v dějinách: za 70 dní taktické letouny i bombardéry B52 
provedli přes 26000 útoků a svrhli 110000 tun bomb a napalmu!!!  
Ruku v ruce s leteckou ofenzívou probíhalo intenzivní zásobování  
základny ze vzduchu (nejdříve jen padákové shozy), které se 
jednotkám NVA nedařilo narušit.
-1.dubna je spuštěna operace „Pegasus“, obležené prapory 
USMC ve spolupráci s ARVN a 1st Cavalry Division do 14.4.  
likvidují zbytky rozstřílených divizí NVA v okolí základny a 
ukončují tak bitvu...   
-Dramatická bitva stála jen Americkou námořní pěchotu v Khe-
Sanhu 205 mrtvých, 25 pohřešovaných a neuvěřitelných 1668 
zraněných. Ztráty NVA nebylo možné vyčíslit, ale na základě 
informací rozvědky se běžně uvádí 10000-15000 mrtvých a 
nezvěstných! 



Stejně jako“klamný“ útok na Khe-Sanh ztroskotala do podzimu i pečlivě naplánovaná a velice 
náročná ofenzíva Tet, velení NVA a VC (včetně hrdiny bitvy u Dien-Bien-Phu ministra Vo 

Nguyen Giapa) připustilo, že Americkou válečnou mašinérii nebude možné vyčerpat v přímém 
boji a krvavá válka tak pokračovala až do pádu Saigonu v květnu 1975! 

Tato lokální 24hodinová akce se má volně 
inspirovat částí popsané události z války ve Vietnamu:

Khe Sanh 2010
-Hráči v roli maríňáku 9th Marine Regiment vybudují západně od obranného perimetru základny 
Khe-Sanh na kótě 472 předsunuté postavení. Prapor začne plnit běžnou průzkumnou činnost v dané 
oblasti, na plantážích u vesnice Lang-Vei a také ostrahu „silnice 9“. Aktivita místního Vietcongu 
brzy přejde od kladení pastí, pozorování a přepadů k otevřeným střetům a boji o důležité terénní 
body. Následuje ofenzíva NVA, která spláchne tábor SF v Lang-Vei a v cestě jí stojí jen osamocená 
kóta 472! V zuřivých bojích trvajících od sobotního večera do poledne druhého dne je rota USMC 
několikrát vytlačena ze svých postavení a znovu je dobývá! Po zásahu bitevního letectva a s 
podporou jednotek 26th Marines zahájí konečný útok a prořídlý pluk NVA donutí k ústupu... 

-Hráči v roli vojáků 66.pěšího pluku/304.divize Severovietnamské armády a dobrovolníků 
Vietcongu na sebe vezmou břímě útočné/agresivní strany a od skromných začátků malých 
přepadových skupinek VC využívajících v maximální míře terén, moment překvapení a nástrahy se 
změní na silnou bojovou jednotku, která zažene americké vojáky do jejich obranných postavení, v 
kterých je při krvavé bitvě o kótu i pohřbí...

-



Termín konání: 26.-27.6. 2010 (sobota-neděle dopoledne)

-Čas srazu v prostoru akce: 1430-1500 (může být dodatečně upřesněno)

-Druh:
24hodinová akcička s přerušením boje k noční zábavě a spánku.
Hlavní náplní je přetahovací boj o opevněný kopec (včetně večerního bitvy) + bojové úkoly 
v terénu bývalého voj.cvičáku, trocha CQB ve vesnici Khe-Sanh a špetka průzkumných akcí 
pro zaryté průzkumáky a rychlé nohy! Vysoký důraz bude kladen na zvýšení atmosféry 
pomocí dostupné zábavné pyrotechniky! 

-Příjezd:
Pro všechny účastníky je vhodné parkoviště u supermarketu COOP (Stříbro) =
Loc: 49°45'6.867"N, 12°59'7.175"E  (řidiči si samostatně nastudují trasu!)

-Uniformy: Na straně USMC: reál 1968, olivové komplety (nikoli khaki!), woodland!
Strana VC + NVA cokoli jiného! Přesto by vzhledem k tématu bylo vhodné vynechat 
moderní uniformy ACU, Multicam a především pokročilou taktickou výstroj!?
 
-Pyrotechnické doplňky:  vše dostupné...

Bez věkového omezení! 

Pravidla:

Stranu Američanů bude mít na starosti tým z Tachova (Žený), Vietnamce zaštítí domácí AG 
četa (Peši) ve spolupráci se Silver Star!

-Přesné časové naplánování sobotní-odpolední části není možné (počet hráčů, způsob boje, 
počasí), takže je třeba rozumně spolupracovat s organizátory a přizpůsobit tempo hry jejich 

požadavkům, nebo naopak zvolnit a být připraven využít volný čas k individuálním 
aktivitám: doplnění munice, výměna zbraně, stravování, převlékání, stavba stanu, atd.

-Většina úkolů v 1. části hry bude omezena 1 životem, při větších bojích budou mít útočníci 
respawny, které budou regulovat organizátoři a opět je zde nutné nejen dobře poslouchat, ale 

občas i mírně improvizovat!
 

  -Průběh akce budou organizátoři konzultovat a cíle i podmínky boje upravovat , proto 
prosím zkuste myslet trošku dopředu a před sólo akcí „hurá na ně“ nejdřív důkladně 

vyzpovídejte velitelete (ani on vždycky na všechno nevzpomene) a pokud možno se řiďte jeho 
pokyny :)

-Výbuch imitace granátu (tvz.-hrachový) má na hráče smrtící účinek v okolí min.3 metrů 
(včetně vysoké trávy, v keři, za jehličnatou/listnatou větví...), hráče jednoznačně usmrtí i 

záseh fragmentu (bez rozdílu síly zásahu), v místnosti budovy, nebo v okopu usmrtí všechny 
přítomné (včetně friendly fire)!!!

Tohle už snad nemusím ani psát, ne?

Pro hráče starší 18 let je povoleno libovolné občerstvení...
(nechci večer vidět žádný vysušený držky = okamžitě vyhazuji z akce!)

Zeny




