
!
RÜCKMARSCH VII !
V období od 4.5.2014 do 11.5.2014 VCCSTURM pořádá 7. ročník akce, která simuluje boje mezi 
ustupujícími zbytky jednotek Wehrmachtu a postupující US armádou na území ČR.  !!
Všeobecné informac: 
Legislativa: doklad totožnosti, zbrojní průkaz pokud máte zbraň 
Zbraně: pouze válečné zbraně s průkazem, expanzní zbraně, airsoftové zbraně + brýle  
Munice pro ostrou zbraň: Pouze schválená akustická munice (s CIP certifikací).  
                                          Použití, či přítomnost jiné munice - neschválené, ostré či s pevnou   
                                          střelou (například tzv. dřeváky) je ZAKÁZÁNA po celou dobu  
                                          trvání akce. 
Pyrotechnika: Použití veškeré pyrotechniky pouze po konzultaci s organizátory jinak jsou  
                       pyrotechnické výrobky ZAKÁZÁNY. 
Vzhled: Vojáci jsou ostříhaní a oholení, nepřípustné dlouhé vlasy a vousy. 
Nutná výbava: Stan jehlan z celt (WH, SS, Ital, jednobarevné trojúhelníkové šedé nebo   
                        zelené) vhodné pro 2 osoby kvůli prostoru na technice. 
                        Nádoby na vodu trinkwaser nebo jiné, ale dobové (žádné PET). 
                        Jídelní soupravy, hrnky, talíře, příbory vše dobové, žádné plasty.  

Pokud budete mít místo v technice, je vhodné mít s sebou něco na sezení. Opět 
pouze  dřevěné nebo kovové bedny, židle či stoličky,  ale ne plast. 

                        Spacáky, karimatky, skládací postele a ostatní věci denní potřeby berte tak, že   
                        v noci může být okolo 0, takže hlavně nezmrznout. 
Strava: po celou dobu akce se pro přihlášené účastníky bude vařit v polní kuchyni náklady na        
             stravu se budou řešit z domluvených dotací            !!
Technika: 
Akce se může zúčastnit pouze dobová technika, používaná za II sv. války Německou armádou.  !
Po konzultaci je možná účast i repliky těchto strojů a nebo civilní vozy do roku výroby 1945 
spolu s uniformovanou posádkou, nebo dobový civil. !
Tato akce bude probíhat na pozemních komunikacích ČR, takže platí zákony z toho 
vyplývající.  !
Veškeré zúčastněné stroje musí mít SPZ nebo V značky a platnou STK nebo TESTACI HV. Je 
samozřejmostí povinné ručení a řidičský průkaz pro kategorii vozu, který budete řídit. !
Všechny stroje, které se budou chtít zúčastnit, musí jet alespoň 50-60 km/h, přičemž denní 
přejezdy budou od 50 do 80 km. Je žádoucí dobře uvážit, jestli to Váš stroj zvládne a je 
technicky způsobilý pro takové cesty (pochopitelně závady se nedají nikdy předejít a tým 
mechaniků bude připraven zajistit buďto opravu nebo odtah, nikoho nenecháme ve štychu). !
Vzhledem k nedostatku čerpacích stanic, kde mají benzín SPECIAL, bude vhodné mít s sebou 
kanystr pro jistotu a možnost dotankování.  !!
Výstrojní předpis:  
Jelikož se jedná o akci situovanou na opravdový konec války tak není omezení použitých 
součástí uniforem. Kombinace wehrmachtu a oděvů SS nebude akceptována, stejně jako 
jakékoli součásti poválečné provenience Rakouska, NDR, NSR, ČSLA a podobně. Výjimku mají 
pouze boty kde je důležité v nich hlavně vydržet týden, kdy může být i dost nevlídné počasí. !



Uniformy jako takové veškeré modely používané pro Wehrmacht, Luftwaffe, v omezené míře a 
pouze po předchozí domluvě SS a samozřejmě uvítáme Volksturm i v kombinaci doplňků 
Císařského Německa. Mohou se také použít civilní dobové obleky. !
Doporučené oblečení, které se zajisté bude hodit, jsou kabáty, vatované komplety  a pro 
posádky motocyklů gumové pláště, doporučujeme náhradní (moderní) brýle (pro případ  !!
Organizace a pravidla: 
Tato akce má přesně naplánovaný itinerář a je možné po dohodě se kdykoliv a kdekoliv po 
trase připojit, nebo oddělit. !
V rámci akce budou přesně stanovená pravidla, se kterými budou účastníci seznámeni: 

- Přesuny kolon se řídí platnou legislativou ČR a bude přesně naplánována, včetně 
přestávek, čerpacích stanic apod. 

- Na místě „taborů“ bude přesně stanovena organizace/služby na jednotlivé oblasti 
fungování v tábora (stavba tábora, kuchyně, hlídky apod) na každý den v rámci 
akce bude stanoven denní plán 

- Během celé akce nesmí být nikdo z účastníků pod vlivem alkoholu, omamných, či 
návykových látek, jinými slovy žádné návštěvy hospod 

- Účastníci budou fungovat jako celek z pohledu jednotné stravy, služeb a aktivit dle 
denního plánu !

Akce se řídí těmito pravidly, na něž budou dohlížet organizační tým či osoby týmem pověřené 
a jakékoliv jejich porušení, či nedodržování povede k vyloučení účastníka z akce. !
Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky a komu se to nezdá, nesouhlasí, nebo si 
nedovede představit fungování podle těchto pravidel ať raději zůstane doma. !!
Organizační tým: 
Hlavní organizátor a realizace bitev: David Dvořák předseda VCCSTURM !
Přesuny kolon: Igor Nachtigall !
Organizace tábora: Jan Vobora, Martin Kolátek (pobočník) 
(denní program, kuchyně, finance, služby, hlídky apod.) !
Zástupci a velitelé jednotlivých skupin: !!!
Itinerář akce RUCKMARSCH VII: 
4.5      neděle    Příbram     přesun na Kaiserhof (odjezd plánován na ráno/dopoledne, proto 
ideální příjezd v průběhu sobotního odpoledne/večera) 
5.5      pondělí  Kaiserhof   výstava Kašperské Hory airsoft 
6.5      úterý      Kaiserhof   přesun Strážný vybudování tábora 
7.5      středa     Strážný      bitva 1945 
8.5      čtvrtek   Strážný       přesun Kvilda vybudování tábora 
9.5      pátek      Kvilda        budování obranných pozic výlet na alpskou vyhlídku 
10.5    sobota    Kvilda        bitva 1939, bitva 1945 
11.5    neděle    Kvilda        odjezd domů !
Volitelná akce: 
2.5      pátek      Příbram    dojet na místo 
3.5      sobota    Příbram     bitva 1945


