
WAR/ВОЙНА
Operation: Short Path

-90.léta 20století: konec studené války přinesl velké změny v ozbrojených strukturách bývalého sovětského 
svazu, reformami zmítané Rusko ustupuje od vojenské doktríny „velmocenského zastrašování“ k řešení 
vlastních problémů s udržením federace...Kurilské ostrovy, dříve výspa Sovětské nadvlády v Ochotském moři 
ztrácí vojensko-strategický význam a jednotky armády i námořnictva jsou stahovány zpět do kontinentálního 
Ruska a redukovány.

-Brzy začalo být zřejmé, že prostor Sachalinské oblasti nebude významný jen z hlediska rybolovu, ale především 
z důvodu bohatých nalezišť ropy a zemního plynu!

-Za Jelcinovi vlády zaujímalo Rusko velice benevolentní přístup k zahraničním investorům v oblasti  
energetických surovin. Těžba ropy se v režii Japonských firem  Mitsui & Co. a Mitsubishi Co. byla zahájena na 
Sachalinu i některých Kurilských ostrovech... Obava o ztrátu vysokých nákladů na budování těžební  
infrastruktury při náhlé změně Moskevské politiky vede diplomacii Japonska k novým snahám o urovnání 50let  
starého sporu o nárok na 4 jižní ostrovy Kurilského souostroví. Při 24.výročním summitu G8 v roce 1998 je tata  
otázka znovu diskutována a Ruská delegace je pod tlakem ekonomicky silných partnerů ochotna vyjednat  
kompromis!
-O rok později je opět v Birminghamu podepsána mírová smlouva mezi Japonskem a Ruskou Federací,  
obsahující důležitý dodatek o navrácení 2 ze 4 ostrovů (Habomai a Šikotan) Jižních Kuril Japonsku!

-Ve 21.století se Putinovské Rusko začalo znovu stavět na nohy a novým velmocenským ambicím dominuje  
snaha o znovuzískání dříve zprivatizovaného průmyslu na těžbu nerostných surovin!
V roce 2006 Rusko dramaticky „znárodnilo“ podíly Japonských firem v projektu těžby ropy na Sachalinu a 
Ruských Kurilských ostrovech.

-Situace na ostrově Šikotan se během posledních let výrazně změnila, původně velmi chudá rybářská oblast s  
množstvím přísně utajených vojenských objektů se s příchodem kapitálu těžebních společností rapidně zvýšila 
životní úroveň, vznikla nová města, přístavy...pracovní příležitosti přivedly na ostrovy mnoho asijských 
pracovníků s rodinami.
-Naproti tomu na ostrovech Kunašir a Iturup se nálada obyvatel zhoršovala, další snaha vrátit i tyto 2 ostrovy 
Japonsku byla za současné Moskevské politiky nemyslitelná, ale rozdíl v životní úrovni dříve sousedských 
ostrovů se stále prohluboval.
-V roce 2009 v městě Kurilsk (Itupur) vzniká politická formace „Nové Kurily“ usilující o omezení tlaku Moskvy 
a větším podílu společnosti na ropných dolarech! 
Politické rozepře v parlamentu Sachalinské oblasti (část Ruské Federace) na sebe nedají dlouho čekat,  
dosavadní gubernátor zastávající tradiční federální politiku ostře vystoupil proti poslancům z nově vzniklého 
polického uskupení  a v následných volbách není zvolen, do čela parlamentu se dostává 1.muž „Nových Kuril“ 
a celé oblasti slibuje zajištění hospodářské prosperity Japonského stylu. 
-Omezení vlivu Moskevské politiky ve strategické oblasti Kuril je pro Ruskou Dumu nepředstavitené (stejně jako 



změna podmínek těžby Gazpromu) - většina politiků se vyjadřuje ve smyslu cíleného tlaku Japonska k získání 
Ruského nerostného bohatství a nepřípustného separatismu!

-Do centra Sachalinské oblasti Južnoj-Sachalinsk odlétá delegace ministerstva vnitra RF a krátce na to je 
gubernátor odvolán z funkce a strana „Nové Kurily“ zakázána!
Ve městech Kurilských ostrovů vypuknou spontální občanské nepokoje a množí se incidenty s místní milicí,  
nejdramatičtější je situace v Kurilsku, kde se členové „Nových Kuril“ zmocní správních budov a dožadují se 
mezinárodního práva...
 
5.8.2010 vydává prezident D.Medvěděv prohlášení potvrzující  
zrušení politické strany „Nové Kurily“, která byla údajně řízena 
a financována ze zahraničí a měla podkopat suverenitu Ruské  
Federace. Odpůrci úřadů Sachalinské oblasti jsou označeni za 
teroristy a tak proti nim bude postupováno!
7.8.2010 oddíl MVD s podporou jednotek pohraniční stráže bez  
boje znovu obsadí Kurilské úřady a zahájí vyšetřování proti  
několika stovkám účastníků nepokojů...
Stopa k vedení nelegální skupiny vede na Japonský ostrov 
Šikotan, kam pravděpodobně uprchlo před Ruským zásahem.
26.8.2010 požádá Moskva Japonské úřady o zatčení a předání 
konkrétních osob spojených s terorismem v Sachalinské oblasti -  
Tokio se k výzvě vyjádří negativně.
31.8.2010 se část 165.brigády Ruské námořní pěchoty vyloďí na 
ostrově Šikotan a u Japonské vlády vyvolá zděšení! Ruská 
televize vysílá projevy a reportáže o oprávněném 
protiteroristickém zákroku na území patřící dle poválečných 
smlouv RF...
Japonsko žádá OSN a USA o pomoc, ale zdráhá se vyhlásit  
bojovou pohotovost svých ozbrojených sil, zatím se prapor 
Ruského morpechu rozmišťuje po ostrově, obsadí některá 
původní vojenská zařízení, vstoupí do administrativního centra a 
speciální jednotka FSB zahájí pátrání po členech teroristické  
skupiny!
1.9.2010 Ruský prezident přesvědčuje světovou veřejnost, že jde 
pouze o časově omezenou policejní akci nezbytnou k zajištění  
bezpečnosti RF. Americký prezident nazval Ruskou agresy  
nepřípustným aktem síly na území suverénního státu a přislíbil  
Japonsku plnou podporu, včetně vojenské!
Silám RF se zatím daří dopadnout údajné teroristy, které hodlá 
přepravit k soudnímu procesu do Ruska. Japonsko opět apeluje  
na zasedání OSN - následná rezoluce zakazuje Ruským 
ozbrojeným silám držení v zajetí a přepravu Japonských občanů 
a požaduje okamžité stažení jednotek z Šikotanu!  
2.9.2010 u břehů Šikotanu zakotví námořní svaz US NAVY s 
útočnou lodí USS Boxer (LHD-4) a
15th Marine Expeditionary Unit na palubě, Spojené státy varují  
Rusko před možným střetem, pokud se jeho jednotky do 24 hodin 
nepropustí zatčené osoby a nestáhnou se z ostrova! Zároveň 
ujišťují Japonskou vládu, že nehodlají užít takovou sílu, jež by ohrozila životy civilistů, nebo jejich majetek!
Velení námořní pěchoty připravuje operační plán 15.MEU na násilné převzetí ostrova...
3.9.2010 Ruské ministerstvo zahraničí informuje, že protiteroristická operace se chýlí ke konci a jednotky se 
stahují z města. Upozornilo, že v případě agresivní reakce Spojených Států Amerických budou muset ozbrojené 
síly RF a válečné námořnictvo přijmout nutná obranná opatření...
4.9.2010 Ruské jednotky nadále setrvávají na svých pozicích a dle Americké výzvědné služby připravují zatčené 
osoby k leteckému, nebo námořnímu transportu. Vzhledem k daným okolnostem a nedodržení základních 
požadavků rezoluce OSN se velení USA rozhodne zahájit útočnou operaci: Short Path!  



Cíl operace: Short Path (USMC):
Provést obojživelný výsadek v síle praporu (1stBattalion/4thMarines), energickým postupem vytlačit rotu 
nepřítele z pozic na jediné přístupové silnici k správnímu centru ostrova, zajistit průjeznost trasy a mostu pro 
logistický tým Combat Logistics Battalion 15 (CLB 15), překvapivým útokem neutralizovat postavení 
nepřátelského velení,  vniknout do města - osvobodit zatčené obyvatele a znemožňovat zbytku ruských sil 
protireakce, vyčkat dalšího vývoje konfrontace! 

-Cíl Ruské námořní pěchoty (Morpech):
Reagovat na překvapivý útok = bránit strategické objekty (opevněný blokpost, most), blokovat nepřátelský 
postup směrem k městu, provádět taktický ústup... V odpoledních hodinách připravit jednotky ДШБ 165-й 
«казачий» бригада морской пехоты (výsadko-útočný prapor), koncentrované u letiště 15km severně od 
města, k protiútoku na pozice získané během dne příslušníky USMC!

-Termín konání:  4.9. 2010 (sobota)

-Čas srazu v prostoru akce:  1030 
(Pozor - skutečně se jedná o odpolední/celodenní akci, takže je vhodné naplánovat si volno na celou sobotu!!!) 

-Místo srazu:  Loc: 50°0'56.534"N, 12°33'55.929"E 
Vstupní brána střelnice (parkovací plochy budou pro hráče obou znepřátelených stran rozděleny 
na místě!)

-Druh:
1 denní akce s plánovaným průběhem s kombinací boje v otevřeném terénu, lesním porostu a 
výrazným CQB! Celé bojiště se nachází v bývalém vojenském prostoru: „Cvičná střelnice Dolní 
Žandov“ (nadále v majetku Ministerstva obrany). Počet hráčů, věk a nároky na jejich 
výzbroj/výstroj nejsou nijak omezeny...

-Uniformy:  USMC    = libovolné kombinace U.S. (nejlépe Marpat)!
                        Morpech = libovolné ruské kombinace + neamerické vzory
 
-Pyrotechnické doplňky: vítané !!! 
(petardy i dýmovnice vhodné k navození válečné atmosféry - pokud možno bez vysokého 
zápalného efektu!)

Pravidla: Standardní 

 -Systém oživování/mrtvoliště, plošné omezení bojiště a časová posloupnost akce budou vysvětleny na 
místě při briefingu každé strany jejím určeným velitelem!

-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!

Zeny




