HLÁŠENÍ Z OPERACE 20100918 – KÓTA X (18. - 19.9.)

Místo konání akce: v okolí obce Nová Olešná nedaleko
Jindřichova Hradce
Pořadatel: Svaz Zálesák
Účast jednotky Ještěři: J1, J4, J10, J12, J14, J16
Účast dalších jednotek: Sány: Šaman, BarBaři: Přemek, Raifino,
Fredy, Machys, Vikingové: 7, Zálesák Chrudim: 1
Celkový počet účastníků zapojených do akce: cca 55
Klimatické podmínky: Jasno, přes den 17°C, v noci 2°C

09.00 hod. Máme sraz v Nové Olešné. Část týmu zde byla už v
pátek večer. Z Nové Olešné jsme se společně odebrali na Komáří
loučku, kde jsme od organizátorů akce dostali instrukce. Tento
rok je naším úkolem bránit svěřenou kótu.
10.00 hod. 0pouštíme Komáří loučku a přesunujeme se v koloně
na naší pozici. Kolona vozidel zastavuje na okraji pole. Na
vrcholu mírného svahu vprostřed pole je výrazný remízek. To je
naše pozice. Přímo ideální pro obranu. Okolo remízku jsou
pole. Pouze na severu a jihu ve vzdálenosti cca 50m, tedy na
hranici dostřelu jsou stromy.
11.00 hod. Začínáme se stavbou pevnosti. Na tuto chvíli jsme
se dlouho připravovali. Celý remízek jsme prakticky ovinuli
paintbalovou sítí, ve které jsme vyrobili střílny. Ke slovu
přišly i sekery a pily, kterými jsme remízek značně
prosvětlili a vyčistili palebné pole. Jako překážku ve směrech
předpokládaného útoku jsme poházeli nařezané větve abychom
nepříteli co nejvíce ztížili a zpomalili přístup. V obraně je
nás 18.
12.00 hod. Nasazujeme masky, vysíláme průzkumníky a hlídky do
okolí. Ostatní stále zdokonalují opevnění naší pozice.
13.00 hod. Naše pevnost je hotová. Stahujeme hlídky a místo
nich vysíláme několikačlenné patroly. Jednu která pročesává
severní stranu pevnosti vede J4, druhé patrole velí BarBar
Přemek. Patrola J4 nachází základnu jednoho z útoků.
14.30 hod. V okolí základny pozorujeme pohyb nepřátel, cca 4
obsadili posed vzdálený zhruba 200m od naší základny a
pozorují nás. Po chvíli se vzdálili. Je nám ale jasné, že se
skupinky nepřátel již pohybují v okolí základny. V tuto chvíli

již máme jednu základnu útočníků identifikovanou přesně a o
dalších dvou víme. Do jejich těsné blízkosti jsme se, ale
nepřiblížili. Zatím nemáme důvod.
15.00 hod. Od průzkumu dostáváme hlášení, že na hrázi rybníka
je 9 zálesáků, nemají postaveny hlídky a vypadají a chovají se
jako snadná kořist. J1 vysílá třetí patrolu pod velením J10 s
úkolem spojit se s patrolou mjr. Přemka a společně napadnout
zálesáky na hrázi rybníka, nebo v její blízkosti. Nad touto
údernou skupinou posléze převzal velení mjr. Přemek. Bohužel
nejsou k dispozici mapy. Ty dvě, které jsme od pořadatelů
dostali se podařilo někomu ztratit. J1 tlumočí informace od
průzkumu, zálesáci pořád sedí na hrázi. Přemkova skupina
obsazuje dvě cesty, kterými budou zálesáci pravděpodobně
opouštět hráz. V tuto chvíli do hry zasahuje civilní osoba,
starostka sousední obce, a dožaduje se vysvětlení co zde
probíhá za akci. Lidé v okolí si stěžují na podezřelý pohyb
lidí a aut v lese a ona o ničem není informována. Skupina mjr.
Přemka přerušila boj, po chvíli se vše vysvětlilo, starostka
se uklidnila. V rámci dobrých mravů jsme ji doprovodili k
jejímu vozidlu, které shodou okolností parkovalo u našich aut.
Cestou jsme v lese viděli několik nepřátel připravených k
boji. V tuto chvíli by bylo nefér využít znalosti jejich pozic
a proto se celá skupina vrátila na základnu.
16.00 hod. Skupina nepřátel obsadila remízek na severu od naší
základny. J4, J12, J14 a Sveetr vyrazili do protiútoku a v
nastalé přestřelce 7 nepřátel vyřadili. Na naší straně byl jen
jeden vyřazený, J12 Milda. Jediný vyřazený obránce v první den
boje.
17.00 hod. V okolí základny se začínají pohybovat větší počty
nepřátel. Jednotlivcům se ještě podařilo dostat se k autům a
vzít si věci které tam zapomněli, nebo si je do boje vzít
nestihli.
18.00 hod. Začíná útok na naši pozici. Nejprve vidíme pohyb v
lese na jihu od základny identifikujeme skupinu asi 20
nepřátel která se chystá k útoku. Severní remízek je jistě
taky obsazen. Všichni obránci jsou připraveni ke střelbě a
nažhaveni útok odrazit. Do této chvíle nevíme kolik lidí máme
proti sobě. Nás je 18, nevíme zda je ještě jedna skupinka
obránců, která nás zatím nenašla. Předpokládáme, že máme proti
sobě tak 50 nepřátel. Útok začíná. Nejprve z řady stromů na
jihu od naší pevnosti vylétla jedna dýmovnice, nic jiného se
zatím neděje. Nepřítel zkouší kam jde vítr. Poté vylétnou
ještě dvě špatně hozené dýmovnice a je vystřeleno pár
kuliček, které nás ani náhodou neohrozí. Jeden z vrhačů
dýmovnic je patrně zasažen. Dýmovnice pomalu kouří a útok
pořád nezačíná. Naopak nepřítel se stahuje. Jsme dost
zklamaní, ale protivník evidentně nenašel odvahu zaútočit přes

otevřenou planinu na naše pozice. V doprovodu rozhodčího se k
naší pevnosti blíží člověk s kvérem. Vzhledem k tomu, že jsme
na 90% očekávali léčku dotyčného jsme před pevností málem
odstřelili. Nicméně Sveetr ho identifikoval a zaručil se za
něj. V obraně je nás tedy 19.
19.00 hod. Množí se požadavky jednotlivců na cestu k autům.
Většinou tam dotyční mají spacák nebo věci na spaní a Fredy
plné auto chlastu. Od průzkumu máme hlášení, že nepřítel
obsadil přístupové cesty k autům a evidentně je nehodlá
opustit. J1 rozhoduje že za 30 min. vyrazí desetičlenný oddíl
k autům vzít si osobní věci a samozřejmě pití. Noc bude
chladná. Milda se vrací z mrtvoliště.
19.30 hod. Na polích je už šero, v lese tma. Desetičlenná
skupiny v čele se Sveetrem vyráží do lesa. Zde nejprve
připraví nástrahy pro které mají zkomplikovat útočníkům noční
přesun tímto prostorem. Po té se přiblíží k autům. Situace je
zde dost nepřehledná, nepřítel prostor zřejmě stále
kontroluje. Po obdržení této informace Ještěr 1 celou akci
ukončuje a Sveetr se svým týmem dostává rozkaz vrátit se na
základnu. Ve stejný čas vyráží Přemek spolu s Machysem a
připravují nástrahy v blízkém okolí pevnosti.
20.30 hod. Je tma. Sveetrova skupina je zpět v pevnosti,
Přemek s Machysem stále pracují na minovém poli v těsné
blízkosti základny. Celá základna přechází na noční režim. Je
provedena zkouška nasvícení perimetru. Zhruba polovina lidí je
vybavena spacákem a někteří nemají na sobě ani teplé oblečení.
Navíc v celé základně není už ani kapka alkoholu na zahřátí.
Vše je zamčeno v autech a prostor kolem nich pravděpodobně
stále ovládá nepřítel. Celý tým se rozděluje na dvě směny.
První směna má volno, druhá zajišťuje hlídkovou činnost. Jeden
člověk má pohotovost u centrálního napájení světlometů a 7
lidí s kvéry neustále pozoruje perimetr.
21.00 hod. Přemek s Machysem dokončili nástrahy a minové pole
před opevněním. Po návratu do pevnosti Machys vylezl cca do
šestimetrové výše na strom odkud měl dokonalý přehled o okolí
pevnosti. Na nočním podmínky je viditelnost velmi dobrá. Celé
okolí pevnosti osvětluje měsíc, který je téměř v úplňku. V
tuto chvíli máme tři jistoty. Dobré světelné podmínky nevydrží
celou noc, v noci bude slušná zima a minimálně Delta přijde
vyzkoušet naši bdělost.
21.30
Mohou
okolo
dálky

hod. Na jih od pevnosti slyšíme v lese praskot větví.
to být ale taky srnky které se celou noc budou pohybovat
celé pevnosti a mimoděk nás budou udržovat v bdělosti. Z
slyšíme hlahol a ryk ze základny útočníků.

23.30 hod. Machys ze své pozorovatelny hlásí veškerý podezřelý
pohyb v okolí. Měsíc dobře osvětluje náš obranný perimetr. V
dáli utichl ryk z nepřátelské základny. Hlídky jsou na svých
místech. Z ležení se ozývá pravidelné chrápání spáčů.
03.00 hod. Poplach v sektoru Vikingů. Někdo z nepřátel (podle
dodatečného zjištění Gucky) se polem připlížil až téměř k
našemu opevnění. Okamžitě osvětlujeme světlomety perimetr,
zbraně máme připraveny. Útok nepřátel se ale nekoná. Patrně
jen zkoušeli naši bdělost. Zhruba po 15 minutách obnovujeme
předchozí hlídkovou činnost a část mužstva jde spát. Začíná
padat rosa. Do pevnosti dorazili rozhodčí zkontrolovat
situaci. Machy ještě cca 30 min. monitoruje podle zvuků a
hovoru pohyb nepřátel v okolí základny. Pak vše pomalu utichá.
05.00 hod. Měsíc už nesvítí. Je docela zima a začíná padat
mlha. Teď má nepřítel ideální šanci k útoku. Viditelnost je
velmi špatná. Reflektory mlhu téměř neprosvítí.
06.00 hod. Nepřítel propásl svoji šanci. Možná jedinou. Mlha
pomalu ustupuje a od východu pomalu začíná svítat. Většinu
lidí už zima bezpečně probudila.
06.30 hod. Budíček, kontrola zbraní, snídaně. Nepřítel stále
nikde. Všichni jsme vzhůru a připraveni k boji.
07.30 hod. Okolo pevnosti začíná být živo. Na severní straně
jsme zaznamenali pohyb nepřátel. Hlavní útok ale půjde od
jihu. Tam je evidentně větší nepřátelské seskupení.
08.00 hod. Útok začíná. Na jihu od základny se vztyčila
konstrukce potažená plachtou, za kterou se schovávají cca 4
nepřátelé. V protějším remízku vidíme několik palebných
postavení. Střelba z těchto palebných postů je však neúčinná a
nás nemůže ohrozit. Za plachtou se objevuje několik štítonošů.
Plachta se pomalu blíží k pevnosti. Jakmile se dostane na
hranici účinného dostřelu střílíme na vše co z pod plachty
vyčnívá. Druhá plachta se objevuje i na severu od pevnosti.
Její pohyb je však neúčinný a posádka je rychle zlikvidována
při výpadu.
08.30 hod. Pohyb plachty na jihu skončil cca 20 – 30m od
pevnosti. Její posádka evidentně neví co dál a pokouší se
podél hran svého dočasného úkrytu střílet. Tato nemířená palba
ale nemá valného účinku. V tuto chvíli z jihu na naší pevnost
střílí asi vše co má kvér v ruce. Zpoza plachty vylétne pár
dýmovnic, ale útočníci tohoto chvilkového a téměř neúčinného
snížení viditelnosti v okolí pevnosti nedokážou využít.
08.45 hod. Střelci schovávající se za plachtou jsou pomalu
vyřazování. Nikdo jiný už nemá šanci se k pevnosti více

přiblížit. kdo to zkusí je nemilosrdně odstřelen. V tuto
chvíli mají útočníci dle odhadu už ztráty větší než
dvoutřetinové. My jsme doposud ztratili tak 3 lidi. V pevnosti
nás je ale stále ještě 16.
08.55 hod. Za plachtou je už jen poslední nepřítel. Vše
ostatní je zlikvidováno. Po pár výstřelech je i on vyřazen a
nám nezbývá než slavit vítězství.
09.00 hod. Hra končí, jsme vítězi. První den bojů jsme
ztratili jednoho člověka, dnes 3. Tedy čtyři padlé za celou
hru, to je velmi dobré skóre.
Závěr:
Pokusím se vystihnout několik zásadních momentů, které podle
mého názoru přispěli k vítězství. Ač Ještěři netvořili většinu
obranného týmu, byli rozhodně nositeli znalostí a umu, které
se projevili jako klíčové při budování pevnosti a prvním
protiútoku. V tomto jsme nepochybně byli základním kamenem.
Nejpodstatnější ovšem byla idea jednotného týmu pod jedním
velením, kterou se podařilo prosadit a která opravdu
fungovala. Vím, že pár lidí si sáhlo až na dno své odolnosti,
ale ostatní je v tom nenechali a dotyční dál podporovali tým,
který byl schopen překonat všechny překážky, které mu v tyto
dny připravoval nepřítel a příroda.
Bohužel se však vyskytly i věci, které sice v danou chvíli
nemohly zvrátit výsledek, ale pokud se budou dít i v budoucnu,
mohou mít fatální dopad. Budeme se muset zaměřit na výbavu
jednotlivců a její používání a také na mobilitu jednotlivých
hráčů. Věci jako zapomenuté spacáky, nedostatek vařičů,
zapomenuté vysílačky při odchodu na hlídku se již nesmí
opakovat.
Pevně věřím, že další ročníky Kóty se oprostí od logistických
hrátek a soustředí se opět na hru jako takovou.
Pochvaly:
Celý tým za disciplinovaný a obětavý přístup k celé akci
Machys za iniciativu při budování nástrah a noční hlídku na
stromě.
Kevin za vedení průzkumu.
J4, J12, J14, Sweetr za dokonale provedený protiútok.
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