
„Operace: Lité olovo“
-Termín konání: 24.5.2009 (neděle!)
-Čas srazu v objektu akce: 0900
-Druh: CQB kropička (cca 30 hráčů)

-Téma této „barákové bitvičky“ vychází z loňských prosincovo/lednových událostí v 
pásmu Gazy, viz.článek: Operace: Lité olovo!

-Objekt kasáren Zadní Chodov bude představovat východní část města Gazy na 
samém konci ofenzívy Izraelských obranných sil.
-20.ledna (v našem případě 24.5.) se Izraelská armáda stahuje z celého pásma Gazy i  
města samotného. Asi 100 členný radikální oddíl Hamaských „svatých bojovníků“ 
pronikne v noci do vyčištěného městského pásma a v ranních hodinách provedou 
sebevražedný útok proti kontrolnímu postavení zadního krytí brigády „Givati“!
-Uzavírací rota 424.praporu "Shaked" utrpí ztráty a stáhne se do budovy místní  
školy. Prapor na záchranu své roty nemůže nasadit těžké zbraně, protože boj probíhá 
na velmi krátké vzdálenosti! 
-Zatímco 424.prapor obkličuje městskou čtvrť, velení brigády povolává svůj prapor 
speciálních jednotek.
-Za hodinu zahájí 846.prapor "Samson's Foxes" (Special Troops) záchranu bojující  
roty, pronásledování oddílu Hamas a jeho úplné zničení!

Průběh boje a pravidla:

Část: 1.

-Izraelská jednotka: se rozdělí na 2 části a zaujme obranné postavení v budově školy a přístupu 
k ní (poslední ubytovna)- viz.mapka: plán 1.
-Při obraně má každý Izraelec pouze 1 život, mrtví odcházejí z objektů na „Izraelské mrtvoliště“!

-Hamas: se začne přesunovat do pozic k útoku a ve stanovený čas zahájí útok na skupinu 
Izraelských obranných sil s cílem obsadit budovu školy a eliminovat (zajmout?!) všechny obránce. 
-Budou mít neomezeně životů, při smrti odchází mrtvý hráč dostatečně daleko z dosahu protivníka 
a mimo jeho výhled (do/za budovu, zeď, porost), nesmí zůstat stát na volném prostranství a z 
povzdálí sledovat průběh boje!!! V takovém krytu se 5 minut oživuje, pak pokračuje v útočném 
snažení. 
-V budově školy musí obsadit celé přízemí a pak se smí stejným způsobem oživovat u vchodu!

-1.část bitvy trvá přesně 1 hodinu od stanoveného začátku boje, pak (bez přerušení) 
začíná 2.část !!!



Část: 2.

-Hamas: situace se obrací a členové Hamasu zahájí obranu obsazeného prostoru (případně se 
pokusí eliminovat zbylé Izraelce ve škole!) proti z jihu útočícím „liškám“.
-Ve škole i dalších obraných zónách městské čtvrti mají pouze 1 život, viz. Mapka: plán 2.

-Izraelská speciální jednotka: má za úkol provést 4 fázovou útočnou akci proti teroristické 
skupině Hamas!

-I. fáze: při nástupu jednotky ( „výchozí pozice Samsonových lišek“) zjistí velitel počet 
pohřešovaných/bránících se vojáků a jeho úkolem je zachránit je z obklíčení a zatlačit nepřítele na 
sever k sídlišti!
-II. fáze: eliminovat veškerý odpor v „bytovkách“ A,B !

(čas na společnou přestávku...)

-III. fáze: proniknout do „parku k radnici“ vytlačit nepřítele a vyčistit budovy C,D,E a 2 !
-IV. fáze: dorazit obklíčenou skupinu Hamas v „policejní stanici“ 1 !

-Mají neomezeně životů, při smrti odchází mrtvý hráč dostatečně daleko z dosahu protivníka a 
mimo jeho výhled (do/za budovu, zeď, porost), nesmí zůstat stát na volném prostranství a z 
povzdálí sledovat průběh boje!!! V takovém krytu se 5 minut oživuje, pak pokračuje v plnění 
úkolů.
(v budově školy musí obsadit celé přízemí a pak se smí stejným způsobem oživovat u vchodu!)

2. zásadní pravidla pro všechny hráče, na celý průběh hry:

-Pro plynulý a bezproblémový průběh boje je NEŽÁDOUCÍ, aby kdokoli opouštěl hranici bojiště!
Hranice bojiště je zcela jasně vyznačena v mapě, budovy které nejsou přístupné, nebo vhodné k
této akci jsou přeškrtnuty!

-Výbuch imitace granátu (tvz.-hrachový) v místnosti usmrtí všechny přítomné (i 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!
-Granátové pravidlo osvěžuje hru a odstraňuje patové záseky v budovách, všem doporučuji vybavit
se množstvím přípustné/legální pyrotechniky, včetně malých dýmovnic!






