
 

 

OPERATION ORDER 

REFERENCES: turistická mapa VKÚ Harmanec – Levočské Vrchy 1 : 50 000 

 

SITUATION 

Po občianskej vojne medzi našou krajinou a Republikou Nová Javorina sa začala zvyšovať 
aktivita polovojenskej skupiny Čierna Ruka, pôsobiacej na území Novej Javoriny. Táto 
skupina požaduje od našej vlády vojnové reparácie, k čomu rada využíva rôzne nátlakové, 
teroristické a kriminálnické spôsoby. 19MAJ2017 bol náš minister financií vyhlásený za 
nezvestného, dva dni na to vyrukovala skupina Čierna Ruka s informáciou o jeho 
zadržiavaní a svojimi požiadavkami, ktoré sú pre nás neakceptovateľné. Vrchné velenie 
armády preto povolalo a poverilo Vás, Task Force Shogun, vykonaním operácie 
MUSTANG. Vaše hlavné rozkazy sú s pomocou miestneho informátora nájsť a oslobodiť 
uneseného ministra financií a extrahovať ho z nepriateľského územia. Kľúčovým faktorom 
misie je utajenosť. 

 

TERRAIN (OAKOC) 
OBSERVATION: 
Kopcovitý zalesnený terén, miestami otvorený, s dobrou možnosťou pozorovania a vedenia paľby. 
Pozorovanie nad rámec bežnej viditeľnosti je možné iba v oblastiach, ktoré nie sú zalesnené alebo 
z kót na vrcholoch kopcov. 

AVENUES OF APPROACH: 
V oblasti sa nachádza niekoľko ciest. Hlavné takéto cesty sú MAA Able, od hraničného mestečka 

Záľubica smerujúca na juhovýchod, a MAA Baker, od hraničného mestečka smerujúca na 

severovýchod. Tieto cesty sú hojne využívané nepriateľskými silami a civilným obyvateľstvom, 

preto sa silne neodporúča ich využitie na presun, ich prekonanie je potrebné vykonať v skrytom 

a zrýchlenom režime. Ďalej sa v oblasti nachádza sieť spevnených aj nespevných ciest, lesných 

a poľných. Tieto sú sporadicky využívané,  taktiež sa ale neodporúča ich využitie na presun 

z dôvodu nežiadúceho prezradenia prítomnosti jednotky v oblasti. 

KEY TERRAIN: 
S výnimkou polorozpadnutých budov sa v AO Dorothy sa nenachádza žiadny terén, ktorý by 
poskytoval kľúčovú výhodu. 

OBSTACLES: 
Prekážky v AO predstavuje hustý nepriechodný krovinatý porast, na cestách blato, vzhľadom na 
utajenie sú prekážkami aj otvorené priestranstvá, lúky a polia. Rovnobežne ale protismerne 
s MAA Baker tečie riečka Ľubica, taktiež je v oblasti niekoľko menších vodných tokov. 
COVER AND CONCEALMENT: 
Porast v AO poskytuje dobrú možnosť maskovania a skrytého presunu, terénne prekážky a hrubé 
stromy poskytujú dobrý kryt, krovinatý porast a vyvýšené miesta poskytujú dobrú možnosť 
skrytého pozorovania. 



 

 

WEATHER  27MAJ2017   28MAJ2017  

východ Slnka  0443A    0442A 
západ Slnka  2027A    2028A 
východ Mesiaca 0627A    0728A 
západ Mesiaca  2214A    2313A 
teplota deň  18°C    22°C 
teplota noc  4°C    8°C 
vietor   severný, 18 km/h  južný, 8 km/h  
zrážky   27% šanca   2% šanca 

 

ENEMY (SALUTE) 

SIZE: 

173. rota pohraničnej stráže Nová Javorina (173. RpsNJ) – až 100 vojakov 

Čierna Ruka – neznámy počet ozbrojencov 

 

ACTIVITIES: 

173. RpsNJ – hliadkovanie v pohraničnom pásme 

Čierna Ruka – záškodnícke akcie, teroristické akcie na našom území, s cieľom vymôcť si 

svoje požiadavky, ostatné aktivity neznáme 

 

LOCATION: 

173. RpsNJ – najmä v oblasti hraníc s našou republikou 

Čierna Ruka – pobyt jednotiek neznámy, pravdepodobne v okolí OBJ 

 

UNIT: 

173. RpsNJ – príslušníci pravidelnej armády, majú vojenský výcvik a dobrú znalosť 

predovšetkým defenzívnych taktík, spoliehajú na podporu z tyla 

Čierna Ruka – pôvod neznámy, pravdepodobne bývalí vojaci Armády Novej Javoriny, 

skúsenosti z občianskej vojny, pravdepodobne aj indoktrinovaní a cvičení civilisti 

 

TIME: 

V čase operácie je potvrdená prítomnosť 173. RpsNJ v pohraničnom pásme 

a pravdepodobná prítomnosť príslušníkov Čiernej Ruky 

 

EQUIPMENT: 

173. RpsNJ – výstroj a výzbroj západného typu, útočné pušky, pištole, ručné granáty 

Čierna Ruka – vybavenie neznáme, predpokladajú sa ľahké pechotné zbrane 

 



 

 

MISSION (5W) 

WHO: 

Task Force Shogun 

 

WHAT: 

Vykoná vysadenie do priestoru vozidlami, následne zaháji peší presun smerom na kótu     

Ruskinovce (34UDV6489837423), kde veliteľom určený tím (min. buddyteam), za 

účelom splynutia v civilnom oblečení v určenom časovom okne vyzdvihne informácie 

z mŕtvej schránky, zanechanej naším agentom krycie meno Viking na území nepriateľa,  

určený tím sa vráti k zvyšku jednotky a následný postup určí veliteľ TF na základe 

získaných informácií. Kľúčový faktor misie je utajenosť, zatiaľ čo určený tím bude 

získavať informácie, zvyšok TF ostane ukrytý v blízkosti. Akékoľvek presuny na 

nepriateľskom území je potrebné vykonať s dôrazom na utajenie prítomnosti jednotky.  

 

WHEN: 

271000MAJ2017 až približne 281200MAJ2017 

 

WHERE: 

AO Dorothy (Republika Nová Javorina) 

 

WHY: 

Cieľom celej operácie je získanie presných informácií o mieste zadržiavania uneseného 

ministra financií (HVI), následne naplánovanie eliminovania jeho únoscov, záchrany HVI 

a jeho transportu na určené miesto, odkiaľ bude transportovaný helikoptérou. Následne 

sa TF odpúta a zaháji vlastnú evakuáciu. Sekundárnym cieľom operácie je získanie čo 

najväčšieho množstva spravodajských informácií o polovojenskej skupine Čierna Ruka.  

 



 

 

EXECUTION 

CONCEPT OF OPERATIONS: 

270900MAJ2017 – briefing na MP Alpha (34UDV5822236668), po briefingu zahájenie        

presunu vozidlami na Landing Zone (LZ), naplánovanie následného pešieho presunu 

271000MAJ2017 – zahájenie pešieho presunu do AO Dorothy 

271200MAJ2017 až 271300MAJ2017 – časové okno na vyzdvihnutie spravodajských 

informácií z mŕtvej schránky na kóte Ruskinovce (34UDV6489837423) 

 

Následne vykonanie presunu, pozorovania a plánovania prepadu vytipovaného objektu na 

základe informácií z mŕtvej schránky, záchrana a eskortovanie HVI, odpútanie sa a presun 

na Extraction Point (EP). 

 

281200MAJ2017 – približný čas vyzdvihnutia TF Shogun z EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATING INSTRUCTIONS: 

Výstroj a výzbroj podľa SOP jednotky a vydaného WARNO 



 

 

SUSTAINMENT 

TRANSPORTATION: 

Individuálna doprava na MP, následne individuálna doprava na LZ 

 

SPECIAL EQUIPMENT: 

Podľa vydaného WARNO 

 

AMMUNITION: 

Plný palebný priemer podľa SOP jednotky a pozície v teame 

 

 

 

COMMAND & SIGNAL 

COMMAND: 

Veliteľ operácie – Kpt. Dexo 

CO TF Shogun – 2LT Rajkovič 

XO TF Shogun – SGT Weber 

 

SIGNAL: 

Frequency 

Primárna MOSUL (446,08125 MHz) 

Sekundárna LIMA (433,975 MHz) 

Terciárna AKARA (446,03125 MHz) 

Dátová komunikácia prostredníctvom GSM siete – SATCOM HQ  

Kontakt s HQ prebehne každú celú hodinu, ak nebude dostupné spojenie rdst, tak poslať SMS 

v tvare: aktuálny grid, aktivita (presun, oddych, pozorovanie atď.), stav (ACE report)  

 

Authentication 

Zvolanie/odpoveď , dopočet určí veliteľ TF 

 

Special Instruction for RTO 

CO TF Shogun – volací znak NEPTUN 1-1 

XO TF Shogun – volací znak NEPTUN 1-2 

Zvyšok jednotky TF Shogun – volacie znaky NEPTUN 1-3 až 1-x – určí veliteľ TF 

HQ – volací znak MANTA 

Pilot evakuačnej helikoptéry – volací znak COWBOY 



 

 

Dohodnuté signály pre výnimočné situácie: 

- Signál ZÁMOK - použije sa v prípade, ak nastane zranenie bezprostredne vyžadujúce RZP - 

použije sa signál, aby bolo jasné, že nejde o herný príbeh a následne sa opíše situácia – 

ukončenie akcie 

- Signál KOTVA - použije sa v prípade zranenia neohrozujúceho život a zdravie, či v prípade 

inej komplikácie, ktorá znemožní ďalšie pokračovanie v akcii, po oznámení signálu 

nasleduje opis situácie – možné ukončenie akcie 

- Signál STENA - použije sa, ak jeden alebo viac účastníkov nemôže pokračovať v akcii, ich 

status bude KIA alebo MIA. Po oznámení signálu sa dohodne, kde boli zanechaní a ako sa s 

nimi spojí organizátor pre vyzdvihnutie. Zvyšok jednotky pokračuje v plnení úloh 

- Signál RIEKA - sa použije pri potrebe doplnenia zásob vody/materiálu. Následne bude 

dohodnutý spôsob predania (mŕtva schránka/agent/zhodenie z lietadla) 

- Signál RANGER použije sa pri dekonšpirácii či kontakte zo strany úradov SR (lesná stráž, 

obecná polícia, atď.) 

- Signál TIGER sa použije v prípade dekonšpirácie zo strany opforce 

 

 


