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 Je přísně zakázáno jakékoliv šíření dokumentu, jeho obsahu či přístupu k němu mimo jednotku Black 

Lion. Porušení zákazu povede k vyloučení ze skupiny. 
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Úvod 

 Mise Person of Interest probíhá na pozadí Operace Trebuchet. Cílem mise je zničení 

komunikační a štábní infrastruktury nepřítele. Jednotka bude vysazena za nepřátelskou linií, provede 

sabotáže, zajme určeného důstojníka a provede exfiltraci. 

 Tento dokument je rozdělen na 3 části: Operační rozkaz Operace Trebuchet, Rozkazy pro 

Black Lion a Zpravodajské hlášení o HVT. 
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OPERAČNÍ ROZKAZ 

Operace Trebuchet 

METT-TC(P): 

Mission 

1. Situace 

 V post-jugoslávské republice Černarus vypukly roku 2014 etnické nepokoje. Situace 

se roku 2016 eskalovala na úroveň občanské války. V této válce bylo angažováno mnoho 

stran a konflikt tak byl nepřehledný. Jedna ze stran, Černaruské hnutí rudé hvězdy (ČDKZ), 

získala v tomto krvavém konfliktu převahu a vytlačila ostatní frakce do odlehlého vnitrozemí. 

ČDKZ, podporováno sousedním Srbskem, provádí etnické, náboženské a rasové čistky 

civilního obyvatelstva. Ačkoliv je tato válka silně kritizována zahraničními státy, Rada 

bezpečnosti OSN není schopna zasáhnout kvůli vetování ze strany Ruské federace. Po 

medializaci konfliktu, válečných zločinů a genocidy se velení NATO rozhodlo pro intervenci 

pod názvem Operace Trebuchet. 

2. Cíle operace 

 a) Stabilizovat situaci v Černarusi 

 b) Zajistit bezpečí civilnímu obyvatelstvu 

 c) Připravit předmostí pro potenciální operace v budoucnu 

 d) Dopadení důstojníků ČDKZ podezřelých z válečných zločinů 

Enemy 

1. Analýza nepřítele (SALUTE) 

 Velikost (Size) - 3 000 až 6 000 (síla odpovídající brigádě) 

 Aktivita - patroly, zajištění oblasti 

 Lokace - Východní Černarus, pobřežní pásmo 

 Struktura nepřítele (Unit) - Nepřátelské jednotky jsou složeny z paramilitantních skupin 

 Časové rozmezí (Time) - přibližně 5 dní, 21.07.2018 až 25.07.2018, konec operace 

nastává splněním cíle c) 

 Výzbroj a výstroj (Equipment) - Převážně starší sovětské zbraně 

2. Pravidla boje (RoE) 

 Vzhledem k nepřehlednosti konfliktu používejte zbraně pouze pro vaší obranu. Zákaz vést 

dělostřeleckou a leteckou palbu na civilní majetek. 

Terrain and weather 
1. Mapy oblasti 

 Každá jednotka dostane v části Brífinku mise vlastní topografické mapy. 

2. Počasí 

 Vzhledem k délce operace a přímořské oblasti bude počasí velice proměnlivé. 

Meteorologické předpovědi budou k dispozici všem jednotkám v části Brífinku mise. 
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Troops and support available 

Zúčastněné jednotky jsou rozděleny podle fází, ve kterých budou účinkovat. 

1. a 2. Fáze 

NATO Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) "Spearhead Force" 

 Black Lion Task Force (CZ/SK) 

 160th SOAR "Night Stalkers" (US) 

 SEAL Team Six (US) 

 4th Special Forces Helicopter Regiment (FR) 

 Telemark Battalion (N) 

US Navy Task Force 69 "Eisenhower" 

 US Navy VAQ-135 Black Ravens 

 US Navy VFA-101 Grim Reapers 

 US Navy VFA-154 Black Knights 

 US Navy VUP-19 Big Red 

 US Navy VR-64 Condors 

 US Navy HSM-49 Scorpions 

3. Fáze 

K nasazeným jednotkám se přidává 

USMC II Marine Expeditionary Force 2nd Marine Division 

 2nd Tank Battalion 

 6th Marine Regiment 

 2nd Assault Amphibian Battalion 

 2nd Combat Engineer Battalion 
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Time Available 

 Časový limit pro splnění stanovených úkolů operace je 5 dní. Operace se dělí na 3 fáze. 

Civil Considerations 

 V operační oblasti (AO) se nachází civilní obyvatelstvo. Většina obyvatel oficiálně podporuje 

hnutí ČDKZ, průzkum zpravodajských jednotek však ukázal, že tato podpora je vynucená. Chovejte se 

k civilistům obezřetně. 

Plán operace 

 Operace je rozdělena do 3 fází. Každá fáze má vlastní cíle. 

1. Fáze 

Cíl  

 Ochromení nepřítele v oblasti 

 Potlačení nepřátelské protiletecké obrany (SEAD) 

 Zajmutí označených osob 

 Sběr informací 

Pro efektivní ochromení nepřítele byly označený důležité cíle (HVT). Každá jednotka dostane 

informace ohledně jejich HVT. 

Nasazené jednotky 

 K dosažení tohoto cíle bude nasazeno koaliční uskupení "Spearhead Force" podporováno US 

úkolovým uskupením 69 "Eisenhower" v čele s letadlovou lodí CVN-69 Eisenhower. 

Provedení 

 21.07.2018 0345 Provede letka VAQ-135 SEAD misi která ochromí nepřátelskou protileteckou 

obranu. 

 21.07.2018 0400 Dopraví letka VR-64 za doprovodu stíhacích letounů z VFA-101 jednotky 

Black Lion Task Force, SEAL Team Six a vybrané jednotky z Telemark Battalion do AO. 

Jednotky provedou HALO seskok a dále se budou řídit instrukcemi obsaženými v brífincích. 

 21.07.2018 v ranních hodinách Exfiltruje letka 160th SOAR jednotky z AO. Letka SOAR se 

bude řídit instrukcemi nasazených jednotek v AO, doba vzletu je proto neurčena. 

Jednotka 4th Special Forces Helicopter Regiment bude nasazené jednotky podporovat formou QRF. 

2. Fáze 

Cíl 

 Zajištění vzdušné nadvlády nad AO 

 Zničení nepřátelské protiletecké obrany (DEAD) 

 Příprava AO pro invazi 

 Zničení letištních dráh 
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Nasazené jednotky 

 Zůstávají stejné jako v 1. Fázi. 

Provedení 

 Závisí na úspěšnosti 1. Fáze, bude upřesněno později. 

3. Fáze 

Cíl 

 Zajištění předmostí na vyznačených plážích 

 Zajištění vybraných lokalit 

 Evakuace civilního obyvatelstva 

 Poskytnutí humanitarní pomoci 

Nasazené jednotky 

 Do AO bude nasazeny jednotky z 2nd Marine Divison 

Provedení 

 Závisí na úspěšnosti 1. a 2. Fáze, bude upřesněno později. 

Dodatečné informace 

 Pro vyznačené cíle (HVT) se nevztahují Ženevské konvence. V případě úniku HVT je povoleno 

cíl eliminovat. 
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Brífink pro jednotku Black Lion 

Mise Person of Interest 

Cíle mise 

 Zničit QRF nepřítele 

 Zajmout HVT "Jackpot" 

 Zničit AAA v oblasti 

 Zničit vybranou infrastrukturu 

Informace o cílech 

1. QRF - Jednotky rychlé reakce, cíl se nachází ve čtverci 128-097, tvoří jej malá vrtulníková 

základna. Zničte vrtulníky a zajistěte přilehlé budovy. 

2. HVT "Jackpot" - Důstojník ČDKZ, zajmout živého, víc informací v příloze 

3. AAA - Protiletecké zbraňové systémy ve vesnici Orlovec Vám zabraňují v exfiltraci. Podle snímku 

se jedná o ZSU-23-4 "Shilka", statické ZU-23-2 a několik SAM Igla. 

4. Infrastruktura - Jedná se o vysílací věž ve čtverci 130-093 a o transformační stanici na 127-091 

Provedení mise 

 Provedete HALO seskok z 8 km na pozici Delta Zulu. Následně se přesunete severně 1 km 

a zničíte QRF značené jako pozice Quebec. Dále ve vzdálenosti 500 metrů severně od Quebecu se 

nachází cíle infrastruktury značené jako Tango Alpha a Tango Bravo. Zničením Quebecu vylákáte ven 

zabezpečovací jednotky z oblasti velitelství ČDKZ. U pozice Tango Bravo provedete přepad kolony. 

Kontrolujte ID, možná se zde bude nacházet Jackpot. Nemusíme připomínat že jej chceme živého. Po 

přepadu kolony se přesunete severně 1 km a zničíte AAA v oblasti Orlovec. Po potvrzené eliminaci 

AAA se ohlásíte velitelství (teleportujete pilota, teleport je v Orlovci u vlajky) o exfil. Poté se 

přesunete západně 700 metrů a zaútočíte na nepřátelské velitelské stanoviště značené jako Echo 

Zulu. Po zajištění pozice se spojíte s vyčkávajícím Black Hawkem, který pro Vás přiletí. Následně 

poletíte pro jednotku Sierra 2-1 (SEAL Team Six). Nakonec se vrátíte na Eisenhower. 

Frekvence VHF 

Číslo kanálu Kmitočet [MHz] 

1 45 

Frekvence UHF 

Číslo kanálu Kmitočet [MHz] Vlastníci kanálu Komunikace 

1 100 Velitelé Velitelé 

2 90 Vlk Družstvo 

3 95 Liška Družstvo 
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Vojenské zpravodajství 

 

 

Název orgánu státu: Vojenské zpravodajství 

Evidenční číslo dokumentu: 2018E22495YB9 

Stupeň utajení: Přísně tajné 

Datum vyhotovení: 20. 07. 2018 

Číslo výtisku: 5 

Počet listů: 2 

Počet utajovaných příloh: 2 

 

 Tento dokument podléhá přísnému utajení podle Zákona č. 412/2005 ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti. Porušení povinností při ochraně utajovaných informací může zakládat skutkovou 

podstatu trestného činu podle §105; §106 a §107 trestního zákona. Pachatel bude potrestán odnětím svobody na dvanáct 

až patnáct let nebo výjimečným trestem. 

 

Jméno:  Pjotr Vasilijevič Ivanov 

Věk:  36 

Pohlaví: Muž 

Národnost: Ruská 

 

 Pjotr "Drago" Ivanov, narozen 06.04.1982 ve Stavropoli, Severokavkazský federální okruh, 

Rusko. Po vystudování Střední vojenské školy ve Stavropoli se přidal k Ozbrojeným silám Ruské 

federace kde sloužil u Vzdušně-výsadkového vojska (VDV). 

 Účastnil se Druhé čečenské války jako poddůstojník. Poté byl náhle roku 2009 propuštěn 

z armády. Ruské spisy tají důvod propuštění ze služby, panuje však názor, že propuštění způsobilo 

jeho brutální chování k zajatcům a civilistům. Ivanov opustil téhož roku Rusko, jeho činnost a lokace 

v letech 2009 až 2011 je neznámá. 

 Roku 2012 se ukázal v srbské státní televizi, kde v talk-show prohlašoval anti-muslimská 

hesla. Pár měsíců poté se přestěhoval do sousední Černarusi a se přidal k Černaruskému hnutí Rudé 

hvězdy kde se stal důstojníkem skupiny Molnija 23. 

 ČDKZ stála v čele nepokojů, které vyústily v občanskou válku. V této válce prováděl Ivanov 

válečné zločiny na muslimském a proti-ruském obyvatelstvu Černarusi. Svými zločiny a genocidou se 

chlubil na veřejných médiích, kde propagoval hnutí ČDKZ. Mezi svými příznivci tak získal přezdívku 

Drak, tedy "Drago". 

 Za válečné zločiny, pořádání etnických čistek a genocidu na něj byl vydán zatykač 

Mezinárodního soudního dvoru v Haagu. Kvůli divokému průběhu občanské války však nebyla 

možnost Ivanova zatknout a předvést před tribunál v Haagu. Intervencí NATO se objevuje možnost 

předvést Ivanova před spravedlnost. 
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Identifikační prvky 

 Díky zpravodajské činnosti CIA a BIS v Černarusi jsme o cíli získali tyto informace.  Rád chodí 

ve své ruské uniformě, pod ní nosí výrazné pruhované tričko, tzv. "tělnásek". Dále si uchovává svůj 

modrý výsadkářský baret. Na nose mívá při slunných dnech kulaté zrcadlovky. Na obou uších má 

malé náušnice. 

 Ivanov se podle posledních informací od našich zdrojů nachází v oblasti Kamyševo, Polana, 

Solněčnyj. Rád se osobně účastní bojů, to může být klíč k jeho dopadení. 

Příloha 

Příloha 1 Ivanov při etnické čistce v Kumyrně Bylo zde popraveno přes 100 etnických Chorvatů 

Příloha 2 Jedna z obětí Ivanovy genocidy v Kozlovce 


