
 

 

OPORD VELITEĽA ČATY CHARLIE - OPERÁCIA CROSSROADS 

 

Časová zóna: 281400BAUG19 – 011400BSEP19 

Zloženie – Čata CHARLIE 

  

1. SITUÁCIA 

Modre údolie je oblasť, v ktorej TF pôsobí už niekoľko rokov. Po minuloročných voľbách sa 

Guvernérom stal Surom Ebn Wassie – majiteľ Prvej Tunelárskej. S jeho zvolením prichádza do 

údolia malý kontingent ANA. Nový guvernér, ktorého voľba vyvolala veľké vášne, je neznámou 

persónou pre obyvateľstvo a aj ozbrojené zložky v údolí. Pred guvernérom je neľahká úloha. 

Všetkých, no najmä obyvateľov Modrého údolia, musí presvedčiť, že napriek komplikovanosti, 

bola jeho voľba dobrým krokom. Presvedčiť starešinov a miestne obyvateľstvo však nebude 

jednoduché. Tradičný spôsob života je hlboko zakorenený v mysliach miestnych ľudí a ani 

minuloročná voľba guvernéra prílišnú dôveru nevyvolala. Kmeňová hierarchia robí zo starešinov 

tých, ktorý ovládajú údolie a pokiaľ bude chcieť vláda a guvernér získať srdcia ľudí na svoju stranu 

majú dve možnosti, buď na konci mať starešinov na svojej strane, alebo presvedčiť ľudí, že 

kmeňové tradície už netreba. Na názore obyvateľov bude možno záležať viac, ako inokedy.  

 

1) Bojisko (OAKOC) 

 O (observation and fields of fire)  
Terén je mierne zvlnený, hlavne pozostávajúci z nekosených lúk s vysokou trávou, krovi-

nami. Údolie obkolesuje stredne hustý agátový les. Z vyvýšených pozícií je možné vizuálne sledo-

vať priestor celého údolia.  

A (avenues of approach)  

V AOO je len jedna spevnená komunikácia (HRUBÁ ŠEDÁ ČIARA) v smere OBJ Malino-

vica - Parkovisko. Usadlosti sú spojené sieťou nespevnených poľných ciest (HRUBÉ HNEDÉ 

ČIARY) prejazdné pre terénne vozidlá, sú hojne využívane miestnym obyvateľstvom, 

K (key terrain)  

Kľúčové objekty pre TF1505 tvorí päť usadlostí: OBJ Pálenka (Azarkat), OBJ Malinovica 

(Marjah), OBJ Wisky (Tota Khil), OBJ Spirit (Nangar Khel) a OBJ Becher (Bala Deh). Kľúčový 

terén TF1505 pre pozrovanie a ochranu MOB predstavuje vyvýšená „hrádza“ priamo nad MOB; na 

Z vyvýšený priestor medzi OBJ Spirit-Pálenka; križovatka ciest OB-21 Triangel a OB-11 Pavúk.  

Kľúčový objekt pre Taliban predstavuje OBJ Spirit ktorú už dlhé roky využívajú ako FOB. Kľúčový 

terén pre Taliban predstavujú skryté lesné cesty Lišiacka cesta a Čurácky chodník ktoré využívajú 

na skrytý presun a organizovanie pascí/prepadov na jednotky TF. 

O (obstacles)  

V oblasti sa nachádzajú ruiny budov v rôznom stupni rozpadu, zarastene okopy, diery, a 

jamy po bývalej tankovej strelnici. Neudržiavané komunikácie majú množstvo dier a výmoľov 

ktoré môžu spomaliť motorové vozidlá pri presune.  

C (cover and concealment)  

Agátový les, porasty, zvlnený terén a okopy po bývalej tankovej strelnici predstavujú dobrý 

skryt. Ku každému nepriehľadnému terénnemu prvku treba pristupovať s opatrnosťou. 
2) Počasie 

28BAUG19 východ slnka: 05:58, západ slnka: 19:36. Celý deň jasno. Maximálna denná teplota 34 °C.  

Minimálna nočná teplota 20 °C. Svietivosť mesiaca 6%. Riziko zrážok 5%. Vlhkosť 26% až 71%. 

29BAUG19 východ slnka: 05:59, západ slnka: 19:34. Zväčša polo-oblačno. Maximálna denná teplota 

33 °C.  Minimálna nočná teplota 20 °C. Svietivosť mesiaca 1%. Riziko zrážok 1%. Vlhkosť 25% až 

72%. 

30BAUG19 východ slnka: 06:00, západ slnka: 19:32. Zväčša polo-oblačno. Maximálna denná teplota 

34 °C.  Minimálna nočná teplota 19 °C. Svietivosť mesiaca 0%. Riziko zrážok 5%. Vlhkosť 25% až 

70%. 

31BAUG19 východ slnka: 06:01, západ slnka: 19:30. Celý deň oblačno. Maximálna denná teplota 

32 °C.  Minimálna nočná teplota 19 °C. Svietivosť mesiaca 2%. Riziko zrážok 10%. Vlhkosť 28% až 



 

 

75%. 

Viac na: https://pocasie.sme.sk/krajina/slovensko/modrany/15-dni  

 

2. CELKOVÁ ÚLOHA 

Úlohou čaty CHARLIE, spolu s pridelenými jednotkami TF1505, je vykonávať proti-povstalecké 

(COIN) operácie a stabilizačné operácie v AOO Blue Valley, v čase 28BAUG19 až 31BAUG19, za 

použitia všetkých dostupných prostriedkov, za účelom znížiť vplyv a pôsobenie povstalcov v AOO 

a získať náklonnosť miestnych obyvateľov k jednotkám TF. 

 

a) Nepriateľské sily  

Povstalecké skupiny Talibanu, operujú zo základne za Pakistanskou hranicou, alebo z FOB v OBJ 

Wisky. Pohybujú v zoskupeniach o sile družstva, sú dobre koordinovaný. V prípade napadnutia alebo 

útoku si dokážu rýchlo privolať posily zo sympatizantov z najbližších usadlostí, ich respawn je počas 

boja skrátený na 15 minút. Útoky sú vedené v štýle „Hit and run“, alebo pasce/prepady s IED útokom. 

Tento rok môžeme očakávať zvýšenie koordinovaných útokov o sile posilnenej čaty s obojstranným 

obchvatom, klamným útokom a incidentom na odvedenie pozornosti, takýto útok treba očakávať hlavne 

v Pakistanskej hranice. Ich vyzbroj tvoria primárne ľahké automatické zbrane, majú prístup k výkonným 

ostreľovacím puškám a minimálne jednému trénovanému ostreľovačovi. S najväčšou 

pravdepodobnosťou budú oblečení v civilnom saté s taktickými prvkami výstroje. K ich vybaveniu 

patria rôzne taktické doplnky ako širokopásmové rádiostanice, nočné videnia, výkonné svetlá, optické 

zameriavače. Hlavnou úlohou povstalcov je prevzatie čo možno najviac územia pod svoju kontrolu, 

zníženie vplyvu Afganskej vlády (obmedzenie guvernéra, pripadne jeho zabitie). Taliban získava 

peniaze pomocou predaja zbraní, drog, krádeží a vyberaním daní. 

 

b) Vlastné sily 

Jednotky TF1505 tvorí veliteľská skupina (HQ), tri čaty (Alfa, Bravo, Charlie), štyri tímy špeciálnych 

síl (Ocelot, Viking, MFC ODA a Neptune) a tímy EOD a MP. 

EOD - 4 členný tím, ktorý má 24 hodinovú pohotovosť. Pyrotechnici budú zabezpečovať odmínovanie 

alebo zneškodňovanie VŠETKÝCH nástražných zariadení. Pri vyžiadaní zásahu EOD našou čatou im 

robíme zabezpečenie a ochranu. 

MP - dislokovaný na MOB. Ich úlohou je kontrola dodržiavania interných pravidiel TF1505, kontrola 

dodržiavania ROE, dohľad nad vypočúvaním EPW a zodpovedajú za stráženie väzenia. 

HQ - Je zabezpečené veliteľom, zástupcom a štábom. Vstup do HQ má iba VČ a ZVČ. 

 

c) ANP 

Afganská Národná Polícia je zo zásady oblečená v čiernych nohaviciach a modrej košeli. Môžu mat 

ľahké automatické zbrane, pištole, nosiče balistických plátov a helmy. Ich lojalita nie je úplne presne 

definovaná, preto treba pristupovať s rešpektom no obozretne. Ich úlohou bude vykonávať a operácie 

na obnovu civilnej infraštruktúry. Náčelníkom ANP je major Eugen al Nasralláh, jeho zástupcom je 

Asghar Ramin. 

 

d) ANA 

Je súčasťou koaličných zložiek v AOO. Podlieha veliteľovi ANA a ten podlieha guvernérovi. Sústreďuje 

sa na ochranu guvernéra. Veliteľom ANA je Mahmúd Al Adin.  

e) Civilné obyvateľstvo  

Obyvateľstvo Modrého Údolia predstavuje cca 150 osôb žijúcich v piatich malých usadlostiach, 

ich náklonnosť sa odvíja od ich životnej úrovne, poskytnutých služieb, ekonomiky, ochrany od 

jednotiek TF1505 a ANP a vplyvu povstalcov. Hlavné usadlosti a i jednoduchý opis je nasledu-

júci:  

 

AZARKAT – Hlavné mesto. Sídlo Guvernéra, Veliteľa ANA a Náčelníka ANP. 

Centrum obchodu (miestny trh, predajňa zbraní, ropa ), vzdelávania (prof.Tarik), 

ekonomiky (sídlo banky) a náboženstva (Imán, mešita). Väčšinou sú naklonený 

TF1505 a ANP pretože na nich spoliehajú kvôli ochrane a rozvoju životnej úrovne. 

https://pocasie.sme.sk/krajina/slovensko/modrany/15-dni


 

 

Ale mešita sa často využíva ako regrutačné centrum Talibanu.  

 

MARJAH – Hraničná obec. Taliban má k nej skrytý prístup cez Čurácky chodník. 

Nachádza sa tu stavebná spoločnosť Prvá Tunelárska (Surom Ebn Wassie), bazar, 

čajovňa a zverolekár. Obyvatelia sa prikláňajú na stranu ktorá ponúka najviac. 

Starešinom je Sayeed al-Salam ktorý býva striedavo naklonení jednotkám TF a 

Talibanu. Táto obec býva častým cieľom vysoko koordinovaných útokov Tali-

banu. 

 

TOTA KHIL - Obec priamo na hranici s Pakistanom. Centrum zdravotnej starostli-

vosti pre Modré Údolie, nachádza sa v nej nemocnica v ktorej ordinujú Lekári bez 

Krabíc s primárom MUDr. Čibom. Dedina je silne naklonená Talibanu, ktorý ju 

využíva ako FOB. Minulý rok taktiež došlo k jej vypáleniu dediny, pravdepo-

dobne znepriatelenou povstaleckou skupinou. Starešinom je Mahmud Al-Zuhari.   

 

NANGHAR KHEL – Obec v blízkosti strategickej križovatky (OB-21 Triangel) s 

Pakistanom. Centrum voľného obchodu v AOO, nachádza sa v nej trh a bazar s 

rôznym tovarom. Zo vš  etkých usadlostí je práve táto najviac naklonená TF1505 a 

preto sa stáva častým terčom útoku Talibanom. Starešinom je Abn Luboko.   

 

BALA DEH – Obec v najhlbšej časti údolia. Centrum „produkcie“ kôz v AOO. Silný 

tradicionalisti ktorý nestrpia zlé správanie neveriacich v ich prítomnosti. Poskytujú 

malú pomoc Talibanu, ktorý využíva dedinu ako začiatočný bod pri operáciách proti 

Azarkatu. Starešinom je Jarim Bin Bábin.  
 

  

 

   Veliteľ ANP                   ZV ANP              Veliteľ ANA          Imam Bala Deh        Predajca zbraní             Imam Marjah 

Eugen al Nasralláh       Asghar Ramin       Mahmúd Al Adin   Rohirim bin Babin        Ras al Ghul              Abdul Al-Šiftaní 

         Bankár                            Bankár                 Lekár bez krabíc               Ropák                 Veterinár  

         Dekan  Al-Toxid      Aziz Dip Aal                   da Silva              Rashid al falus 

 

 3. VYKONANIE 

V oblasti je hojný výskyt civilného obyvateľstva, rozdiely medzi civilistami a povstalcami nie sú 

zrejmé na prvý pohlaď. Ku každému kontaktu s miestnym obyvateľstvom treba pristupovať 

nasledovne: „Treba byť milý, profesionálny, ale mať plán zabiť každého koho stretneme.“ Civilista 

so zbraňou v rukách je považovaný za podozrivého. CHARLIE by sa nemala zdržovať na misii 

prehľadávaním osôb a vozidiel bez podozrenia. Pri akomkoľvek ohrození postupovať v zmysle a) 

ROE a b) eskalácie sily. 
 

a) ROE  



 

 

 

• Vojak je oprávnený:  

- zatknúť pozitívne identifikovanú hľadanú osobu  

- zatknúť osobu ktorá ohrozuje jeho, koaličné sily alebo civilne obyvateľstvo  

- použiť smrtiacu silu pokiaľ je napadnutý alebo na povel veliteľa čaty, preferuje sa zatykanie Vojak 

nie je oprávnený:  

- strieľať ako prví pokiaľ sa nejedna o akt agresie inou formou (VB IED, samovražedný útočník, 

pripadne inak ozbrojená osoba)  

- prehľadávať obydlia bez povolenia starešinu/Guvernera alebo ANP   

 

• Zatýkanie:  

- ruky sa bezvýhradne spútavajú pred osobou, nie za chrbát,  

- všetky osobne veci, pripadne veci ktoré označí zatýkaný hráč za neherne si ponechá u seba  

- ak zatýkaný kladie odpor a nedá vedieť STOP, jedna sa o herný prejav (LARP)  

 

b) Eskalácia sily  

- varovať hlasom,   

- ukázať varovné tabule alebo značky, 

- použiť signály rukami, klaksón, sirénu alebo megafón,  

- ukázať zbraň a dať najavo možnosť jej použitia,  

- použiť laserový značkovač namierením na stred tela 

- vystreliť varovný výstrel,  

- ako poslednú možnosť použiť smrtiacu silu na zamedzenie hrozby. 
  

Kľúčové úlohy:  

• Zamedziť násilnostiam medzi miestnym obyvateľstvom  

• Zlepšovať životnú úroveň obyvateľstva  

• Zlepšovať bezpečnostnú situáciu v AOO  

• Podporovať miestnu ekonomiku  

• Zamedziť pašovaniu a distribúcií drog a zbraní  

• Vyhľadávať a ničiť povstalecké skupiny  

• Zabezpečiť ochranu základne  

• Zabezpečiť CCP/TF pohotovosť  

 

  



 

 

HARMNOGRAM: 
 

STREDA 
281400BAUG19 – 281800BAUG19  ODPOČINOK/POHOTOVOSŤ  

281800BAUG19 – 282200BAUG19  MISIA 

STREDA 

/ŠTVRTOK 
282200BAUG19 – 290200BAUG19  OBRANA ZÁKLADNE  

ŠTVRTOK 

 

290200BAUG19 – 290600BAUG19  ODPOČINOK/POHOTOVOSŤ 

290600BAUG19 – 291000BAUG19  MISIA 

291000BAUG19 – 291400BAUG19  OBRANA ZÁKLADNE  

291400BAUG19 – 291800BAUG19  ODPOČINOK/POHOTOVOSŤ 

291800BAUG19 - 292200BAUG19 MISIA 

ŠTVRTOK/PIATOK 292200BAUG19 – 300200BAUG19 OBRANA ZÁKLADNE  

PIATOK 

300200BAUG19 – 300600BAUG19 ODPOČINOK/POHOTOVOSŤ 

300600BAUG19 – 301000BAUG19  MISIA 

301000BAUG19 – 301400BAUG19  OBRANA ZÁKLADNE  

301400BAUG19 – 301800BAUG19  ODPOČINOK/POHOTOVOSŤ 

301800BAUG19 - 302200BAUG19 MISIA 

PIATOK/SOBOTA 302200BAUG19 – 310200BAUG19 OBRANA ZÁKLADNE  

SOBOTA 

310200BAUG19 – 30600BAUG19 ODPOČINOK/POHOTOVOSŤ 

310600BAUG19 – 311000BAUG19  MISIA 

311000BAUG19 – 311400BAUG19  OBRANA ZÁKLADNE  

311400BAUG19 – 311800BAUG19  ODPOČINOK/POHOTOVOSŤ 

310800BAUG19 -  312200BAUG19 MISIA 

SOBOTA/NEDEĽA 312200BAUG19 – 010200BSEP19 OBRANA ZÁKLADNE  

 



 

 

Do červenej sekcie má vstup len velenie, PL, jeho zástupca, SF a MP a EOD. V prípade, že ste 

stratili (bol Vám ukradnutý glejt) nový vypýta PL na velení. CCP /Real medic stan plni dvojakú 

funkciu:  

• CCP – casualty collection point (má tu službu medic čaty zabezpečujúcej base defense)  

• Ošetrenie pre NEHERNÉ/SKUTOČNÉ poranenia.  

V blízkosti zdroja vody bude takisto vyhradené miesto na fajčenie s popolníkom. 

  

4. ADMINISTRATÍVA A LOGISTIKA 

 

1) Osobná výbava:   2) Taktická výbava:   3) Výbava na prežitie: 

• Uniforma v NATO camo • Balistická vesta/nosič plátov  • Spací vak 

• Bojová obuv    • Prilba     • Poľné lehátko 

• Dlhá airsoftová zbraň  • Bojový batoh/Mala poľná  • Karimatka 

• Taktické rukavice   • Písacie a kresliace potreby  • Štuple do uší 

• Balistické okuliare        • Pončo/celta 

• Svetlo s červeným filtrom       • Goretex bunda 

• Chemické svetlá        • Nôž 

• IFAK         • Náhradné prádlo 

• Poľná lopatka  

4) Špeciálne vybavenie:  

• Rádiostanica pracujúca v pásme PMR/LPD  

• Výberovo: Maskovacia sieť, NVG, Termovízia, Solárna Sprcha, Magnetická tabuľa, Náradie na 

opravu zbrane, Náhradné diely, CAT, Náradie na opravu auta  

 

a) Ústrojová kázeň  

 

1. Osobné voľno – Zbrane nabité-zaistené (mimo strážnej služby na bráne). V prípade odchodu 

do kafetérie, je nutná kompletná uniforma, pokrývka hlavy a krátka zbraň.  

2. Obrana základne – Plná taktická ústroj jak pre stráž na bráne, tak aj pre pohotovostného vo-

diča a zdravotníka. Záloha pri svojom stane s výstrojou po ruke.  

3. Misia – Plná taktická ústroj. Funkčná zbraň, dostatok náhradných zásobníkov, minimálne 3L 

pitnej vody.  

OFFGAME – Reflexná vesta  

 

Stupne ohrozenia základne (vypísané na bráne)  

DEFCON 1 - minimálne ohrozenie – bez výstroje ale mať pri sebe zbraň bez zásobníku v šachte  

DEFCON 2 - stredné ohrozenie - bez vesty, prilby ale má zásobník v šachte ale zbraň je nenabitá  

DEFCON 3 - vážne ohrozenie - vesta, prilba nesená, zásobník v šachte  

DEFCON 4 - maximálne ohrozenie - vesta, prilbu na hlave, zásobník je v šachte a zbraň je nabitá 

 

b) Zásobovanie  

1) Proviant – Každý samostatne dostatok jedla na 4 dni bojovej činnosti, v oblasti bude dostupná 

kafetéria „Oslie Maškrty“. Voda dostupná na MOB. Prípade doplnenia zásob bude možné zájsť 

do obchodov v Modranoch.  

2) Munícia – Každý samostatne dostatok streliva 6 mm BBs, náhradných akumulátorov alebo 

plynu. V AZARKATE dostupná pobočka ANAREUSu, na MOB dostupná PX. Na MOB do-

stupné generátory na dobitie akumulátorov do zbraní a rádiostaníc. 

  



 

 

STUPNE POHOTOVOSTI K PLNENIU ÚLOH 
 

c) REDCON 
... 
 

c) Technické zabezpečenie  

Na presun do AOO Modré Údolie využiť súkromné motorové vozidlá. Na MOB bude dostupné 

ubytovanie pre čatu CHARLIE v jednom vojenskom stane, aby sa tam cela čata zmestila, budú sa 

musieť stavať prístrešky. Na MOB takisto dostupné hygienické zariadenia (ToiToi), 3kW elektrické 

generátory.  

 

d) Zdravotné zabezpečenie  

Herné CASEVAC vozidlo, osobný IFAK. V každom družstve bude vyčlenený jeden CLS. Počas 

strážnej služby bude z čaty vyčlenený pohotovostný vodič s CASEVAC vozidlom a CLS do 

CCP/TF (Casualty Collection Point). V prípade reálnych zranení volať RZS na čísle 112.  

 

e) Personálne zabezpečenie  

Počas strážnej služby bude vyčlenený tím na stráženie hlavnej brány s pravidelnými rotáciami, po-

hotovostný vodič s CASEVAC vozidlom a CLS do CCP. Počas výkonu stráže MOB sa bude VDr 

družstva ktoré má službu zdržiavať na veliteľstve a zabezpečovať komunikáciu medzi strážnou 

službou, CCP, CASEVACom a HQ. Členovia jednotky, ktorí práve nemajú službu, sú v pohotovosti 

a v prípade potreby sa musia vedieť do minúty dostaviť na bránu.  

 

f) Priestupky a tresty:  

• Nezaistená zbraň – 10 klikov  

• Fajčenie mimo vyhradeného miesta – 10 klikov  

• Nedodržanie ustrojenosti - 10 – 50 klikov  

• Nedodržanie interných pravidiel – 10 – 50 klikov  

• Nechcený vystrel, streľba mimo strelnice – 1 hod vo väzení  

• Požívanie/distribúcia drog – 1- 4 hod vo väzení  

• Zranenie/zastrelenie civilistu – 1 – 4 hod vo väzení  

• Vzbura – 8 hod vo väzení 
 

 5. VELENIE A SPOJENIE 

 

a) Velenie 

Postupnosť velenia bude: VČ  – VDr EAGLE – VDr HAMMER – VDr FOX - ... velitelia tímov 

b) Spojene 

UKV RÁDIOVÁ SIEŤ ČATY CHARLIE  

Účastník 
Volací znak 

Frekvencia 

[MHz] 

TX  

[W] 

CTCSS 

[Hz] 

(hlavný) (kanál) (výkon) (kanál) 

Organizátori  446.04375 - 4 4 off 

Veliteľ TF1505 HOTEL  4 off 

EOD ECHO 01  4 off 

VČ CHARLIE 01  4 off 

VDr EAGLE EAGLE 11  1 24 / 151.4 Hz 

ZVDr EAGLE  EAGLE 11A  1 24 / 151.4 Hz 

VDr HAMMER HAMMER 12  1 24 / 151.4 Hz 

ZVDr HAMMER HAMMER 12A  1 24 / 151.4 Hz 

VDr FOX FOX 13  1 24 / 151.4 Hz 

ZVDr FOX FOX 13A  1 24 / 151.4 Hz 



 

 

 

2) Hlásenia: SITREP; SALTAREP, CASEVAC REQ; IED/UXO REPORT; METHANE 

  

3) Signály: 
Kód SIGNÁL ČINNOSŤ Kód SIGNÁL ČINNOSŤ 

AKCIA ŽIVÁ SILA 

001 BRÁNA Pohotovosť k plneniu úloh 100 RAMBO Vlastné sily (TF1505) 

002 RIEKA Zahajanie presunu  101 ZELENÁČ ANA 

003 HOTDOG SECHALT (krátka prestávka) 102 ŠMOLKO ANP 

004 STEAKHOUSE Dlhá prestávka 103 DEBÍLEK Nepriateľ (Taliban) 

005 KOTVA Dosiahnutie stanoveného priestoru 104 ČURÁK Civil 

006 ZAPOJENIE Začatie plnenia hlavných úloh MIESTA 

007 PEVNOSŤ Pohotovosť palebného systému / KPM 155 KRČMA MOB TF1505 

008 JASTRAB Pohotovosť OP 156 PÁLENKA AZARKAT 

009 OKRÚHLY STOL Zhromaždenie veliteľov 157 SPIRIT NANGHAR KHEL 

010 ZÁMOK Zaujatie kruhovej obrany 158 BECHER BALA DEH 

011 IRONMAN Odhalenie 159 WISKY TOTA KHIL 

012 OHEŇ Kontakt s nepriateľom (nástrel) 160 MALINOVICA MARJAH 

998 ROMMEL Vykonaj útok 
161 

HRUBÁ ŠEDÁ 
ČIARA 

Spevnená komunikácia 
997 ABRAMS Vykonaj obchvat 

996 WINTERS Vykonaj prepad 
162 

HRUBÁ HNEDÁ 
ČIARA 

Nespevnená komunikácia 
prejazdná pre terénne vozidlá 995 VIETNAM Vykonaj pascu 

994 STALINGRAD Zaujmi obranné postavenie / bráň 
163 

TENKÁ HNEDÁ 
ČIARA 

Nespevnená komunikácia 
neprejazdná pre vozidlá 993 BRAŽNEV Vykonaj zatknutie 

992 FRANTÍK Ustúp 

 991 MOSKVA Vytvor kordón 

990 RÚRA Použi špeciálnu muníciu 

013 FERDINAND Doplnenie zásob SPOJENIE 

014 KOSŤ Reálne zranenie vyžadujúce ošetrenie 200 POŠTA SITREP 

999 MR.PROPPER Všetko v poriadku 201 SLIPKNOT SALTAREP 

000 SERVIS 
Poškodenie techniky, technika 
nepojazdná 

202 INCEST METHANE 

666 AUTOWELT Žiadosť o odtiahnutie techniky 203 NOVÁKY UXO 

015 ODPOJENIE 
Ukončenie plnenia úloh (zrušenie 
KMP/OP) 

204 MENZES CASEVAC 

016 KONEČNÁ Návrat na MOB 205 TARAWA 
Prechod na záložný plán 
spojenia 

017 KOSŤ Reálne zranenie vyžadujúce ošetrenie 206 NUTELA Správa šifrovaná v RAMROD 

 

 

 

4) Heslá: 

Zvolanie    Odpoveď Dopočet  

Streda  KITKAT  SNICKERS  7  

Stvrtok  VH1  MTV  5  

Piatok  GHOST  SPIRIT  8  

Sobota  FORD  FUSION  4  

 

Vizuálne: Zbraň zdvihnutá nad hlavu, hlavňou hore, zásobníkom do vonkajšej strany 

Svetelné: VÝZVA – 3 x bliknutie červené svetlo; ODPOVEĎ: 2 x bliknutie červené svetlo 

 

RAMROD: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

M Y T H O S A U R I 

 

Spracoval: Veliteľ čaty CHARLIE / A01 Michal KOZMON – CAAS SNIPERS 

 


