
Ačchoj-Martanská operace MVD RF 2001 
[Ачхой-Мартанск операции МВД РФ 2001]

-Jaro 2001, druhá Čečenská válka mění charakter - z přímých bojů federálních a protivládních jednotek z let  
99-00 jde nyní především o kontrolu území republiky a zásahy proti povstaleckým baštám v hornaté jižní části  
země. Protiteroristické akce v obydlených oblastech plně přebýrají orgány Ministerstva vnitra s nasazením 
policejních sil OMON a útvarů Vnitřních vojsk a jejich elitních složek z různých částí Federace!
-Duben 2001, s příchodem jarna naplánovalo Ministerstvo vnitra s velením Severo-kavkazského vojenského 
okruhu sérii operací vedoucí k potlačení nových teroristických aktivit. Hlavní pozornost byla zaměřena na 
město Argun a jeho hornaté okolí, ale další zásahy proběhnou ve většině jižních okresů Čečenské republiky!
-16.4.2001 Ačchoj Martan, brzy ráno se dává do pohybu kolona transportérů BTR s posílenou rotou útvaru 
zvláštních sil VV „ВИТЯАЗЬ“ (Vitjaz) směřující k horské osadě Čoži-Ču 25km jižně od města. Ve stejnou dobu 
vysazují dopravní helikoptéry Mi-8 z letiště v Grozném průzkumný oddíl Vitjazců na výšinách u osady a tamní 
skupina Rostovského OMONu zastavuje veškerou dopravu na přístupové komunikaci...

-Cíl bojové skupiny Arbi Pešina:
1- Rozdělení na skupinu „vesničané“ a skupinu „bojovníků“ (banditů). Vesničané si odloží své 
zavazadla a zbraně v  budově určeném pro noční ubytování a zaujmou pozice ve vesnici. Bojovníci se 
přesunou mimo kasárna, do lesa, kde si začnou budovat svou „horskou“ základnu!

2- Čečenští vesničané se během razie plně podřizují autoritě 
federálních jednotek (role playing), bojový oddíl se vyhne 
přímému střetu s přesilou (mimo vybraných zvědů a 
pozorovatelů) a využije čas na dobudování lesního tábora!



3- Bojový oddíl zahájí svou aktivitu:
- musí přesvědčit muže z vesnice, aby se přidali k protiruskému boji (role playing)!
- provádí přepady federálních hlídek a slabě hájených stanovišť (která obsazují ve svůj 
prospěch)!
- noční raketové (nezbytné vybavit se protechnikou = kulové pumy 45mm) a sabotážní útoky na 
ruskou základnu a další cíle!

4- Uzavření příměří a noční odpočinek (dohromady v kasárnách, nebo i v lesním táboře)?

5- Ráno zaujmou rebelové vhodné obranné pozice před masivní federální ofensívou a postupně/takticky 
se stahují před početnějším nepřítelem do vesnice proměněnou v pevnost!

Cíl jednotek MVD RF:

1- Motorizovaná rota VV, OMON a průzkumáci provedou přesun na výchozí pozice „silničního 
Blokpostu“ (zadní střelnice ručních zbraní), uložení výstroje (bez UBYTOVÁNÍ) a briefing 1.fáze 
operace!
2- Všechny skupiny se účastní obklíčení vesnice Čoži-Ču a provedení razie s cílem vypátrat 
nepovolený materiál (zbraně, výbušniny a komunikační prostředky PMR) a osoby podezřelé ze 
spolupráce s teroristickou skupinou!

3- OMON s přispěním Vitjazců obsadí a monitorují nejdůležitější body 
oblasti (bojovou výstroj a potraviny sebou), průzkumáci dle kapacit 
(počtu dostupných bojovníků) operují v prostoru s předpokládanou 
koncentrací protivníka, nebo setrvají v záloze!

4- Po uzavření příměří v nočních hodinách stažení jednotek k 
Blokpostu, kde proběhne příprava nocování a noční „společenská 
vložka“ s táborákem...

5- V ranních hodinách příprava na 2.fázy operace, kterou bude kompletní vyčištění vytipovaného 
prostoru kolem vesnice Čoži-Ču od nepřítele!



-Termín konání:  16.-17.4. 2011 (sobota-neděle)

-Čas srazu v prostoru akce: 1500

-Místo srazu:  Loc: 50°0'56.534"N, 12°33'55.929"E 
-Pozor sraz je před závorou a všechna doprava vybavení na pozice bude provedena pěšky!!!

-Druh:
24hodinová akce s plánovaným průběhem a časem pro noční odpočinek. Hlavní důraz je kladen 
na využití celého bývalého vojenského prostoru DŽ s přihlédnutím k rozdílnému vedení boje 
pravidelných jednotek MVD Ruska a rebelské skupiny Arbi Pešina...

-Uniformy:  MVD    = nejlépe ruské (sovětské) maskáče 
                                         + US uniformy s taktickou (balistickou) výstrojí
                        Banditi = libovolné polocivilní kombinace (základ vz.95)
 
-Pyrotechnické doplňky: vítané !!! 
(petardy i dýmovnice vhodné k navození válečné atmosféry - pokud možno bez vysokého 
zápalného efektu!)

Pravidla:

Základním pravidlem zůstává, že když NEVÍM, tak se zeptám (nejlépe organizátora, 
velitele). V případě týmů očekávám předávání informací od velitele ke členům týmu 
(především při brífingu a při komunikaci PMR)!

-Brífing a úkoly každému hráči uděluje pověřený velitel (i v zastoupení, nebo 
prostřednictvím PMR) a o jejich koordinované plnění usiluje každý hráč ku prospěchu 
celé akce!

-Individuální aktivity, nebo přerušování akce během herního času například pro 
„nezbytnou“ přípravou nočního ubytování, nebo vaření občerstvení je dost dobrý důvod 
mě nasrat! Na všechno se dostane (ubytování i teplá strava) a během akce doporučuji 
všem (cukrovkářům především) mít sebou (nosná ústroj, batoh) pití a připravenou 
studenou svačinou (výstroj určená k boji je samozřejmostí!). 



-Velký důraz je kladen na komunikaci s velením a skupin navzájem, k tomu účelu si 
zůčastnění opatří maximální počet funkčních PMR. Za spojení skupiny zodpovídá vždy 
velitel. V případě slabého výkonu PMR bude nutné důležité informace takzvaně přenášet 
(opět apeluji na aktivitu velitelů)!

-Zásah jakoukoli kuličkou do těla a výstroje znamená smrt = okamžité uznání zásahu: 
výkřik „mám“ + zvednutí ruky a následný odchod nejkratší cestou z bojiště na respawn, 
nebo mrtvoliště. Zásah za překážkou, porostem, z neočekávaného směru, nebo málo 
energický a bez viditelného protivníka, stejně jako od spoluhráčů je VŽDY ZÁSAH !!!

-V 1.části hry (sobota) uplatníme pravidlo NA OŠETŘENÍ = hráč zasažený JEN DO 
KONČETINY zůstane ležet zraněný na místě (nesmí dál bojovat!) a přivolává si pomoc.

-Spoluhráč vybavený obvazem může zraněnému poskytnout v časovém limitu (cca 
5min.) základní ošetření (skutečné ovázání zásahu přes maskáče) a ošetřený může 
pokračovat v boji!
-Protihráč může zraněného dorazit, nebo ošetřit a vzít do zajetí (zraněný se ošetření 
od protivníka a zajetí nesmí bránit)!

(v případě, že zraněný není ošetřen v rozumném časovém limitu odchází na své mrtvoliště, 
toto pravidlo nám při nižším počtu hráčů zlepší plynulost boje)

-V 1.části hry (sobota) uplatníme pravidlo NA ZAJATCE = mimo možnosti zajetí při 
ošetření (viz.výše) jsou zajatí též padlí obránci všech věží v areálu (platí pro obě strany)!

-Zásah do zbraně nepovažujeme za „smrt“ hráče, ale především při střelbě za roh (v 
budovách) je cinkání kuliček o vykukující zbraň důvod ji skrýt a několik sekund střelbu 
neopětovat = chraňte i své zbraně před zásahy a sebe před prozrazením...

-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! Samotná petarda nemá jiný než zvukový účinek...

Zeny


