
Charakteristika akce
Ústup dobové německé kolony před postupující rudou a americkou armádou.

Itinerář akce
Zahájení akce Rückmarch IV je stanoveno na 29. dubna v Českých Budějovicích, ukončení akce je předpokládáno v průběhu 
8.května v Netolicích. Denní přesuny budou upravovány podle aktuálního itineráře a budou v rozmezí 50-100km. Po celou 
dobu trvání akce bude mezi ruskou a následně americkou a německou stranou probíhat bojová činnost. Každý účastnící se 
klub bude po dobu akce vykonávat přidělené úkoly.

Typický denní program
7.30   budíček, rozcvička a snídaně
9.00 - 17.00  činnost v rámci akce - bojové ukázky, přesun kolony
17.00   budování tábora, příprava na další den

Požadavky na účastníky
 - dobová technika, dobové uniformy, výstroj, zbraně a dobové stany pro stavbu táborů
 - každá jednotka musí mít nádoby na vodu (Trinkwasser) a jídelní potřeby (dobové, žádné plasty)
 - každý účastník musí být ostříhán a oholen dle předpisů tehdejší německé armády (vlasy, vousy)
 - každý účastník (jednotka) musí být natolik soběstačný, aby nebyl závislý na jiné technice  než na té, která bude součástí 
akce (civilní vozidla apod.)

Uvědomme si, že se jedná o akci, kterou si organizujeme sami pro sebe a proto “jakou si ji uděláme, takovou ji budeme mít”. 
Pokud je mezi účastníky akce někdo, kdo vlastní digitalni kameru a je ochoten průběh akce natáčet uvítáme jeho zprávu, 
zpracování natočeného materiálu následně zajistíme. Všichni pozvaní MUSÍ potvrdit svoji závaznou účast do 15.4.2011 na 
emailovou adresu ruckmarsch@seznam.cz.

Povinnosti účastníka
Jedná se o akci  pořádanou pouze pro zvané. Každý účastník bude dodržovat zákony a pravidla silničního provozu platná na 
území ČR, zároveň respektovat pokyny pořádajícího klubu, respektive velitelů jednotlivých činností. Majitelé zbraní musí mít 
platné zbrojní průkazy, průkazy zbraní a používat pouze akustickou munici. Během celé akce nesmí být nikdo z účastníků pod 
vlivem alkoholu, omamných, či návykových látek. Mimo vytyčené prostory bojových ukázek jsou zakázany veškeré nepovolené 
symboly, propagace, či projevy náklonosti k hnutí potlačující lidská práva.

Hlavními organizátory celé akce jsou kluby vojenské historie Veteran Car Club Sturm, Panzergruppe Kleist, 4th AD.

Za VCC Sturm
 David Dvořák, předseda klubu VCC Sturm, hlavní organizátor této akce za německou stranu
 Jiří Vávra, mistopředseda klubu VCC Sturm
 Igor Nachtigall, velitel přesunů kolony

Rückmarsch Böhmerwald IV, 29.4. -  8.5.1945


