ArmA III
TF BLACK LION

ARMA 3 ACE/TFAR MILITARY SIMULATION GROUP
TF BLACK LION

Brífink mise k misi Delírium
OPERACE DELIRIUM
METT-TC(P)
Mission
1. Situace
V republice Černarus vypukly roku 2014 etnické nepokoje. Situace se roku 2016
eskalovala na úroveň občanské války. Tyto boje se přenesly i na nedaleký ostrov
Sahrani, kde jiná strana, oslovující se jako Ultranacionalisté, vyhnala soupeřící
strany z pevniny.
V momentální situaci ovládají celý ostrov Ultranacionalisté, kteří velmi
sympatizují s komunisty.
Během komunistického převratu v prvních dnech občanské války bylo zadrženo
mnoho členů civilní i vojenské infrastruktury jiných stran. Mezi nimi i čeští
vyslanci z ambasády v největšího města Bangarango. Ultranacionalisté si později
z tohoto města vytvořili svou hlavní pozici, která je dobře bráněná a ze které
připravují své vlastní operace.
2. Cíle operace:
a. Záchrana rukojmí: čeští vyslanci
Petr Bedřich
Jan Novotný
Milan Maczo
Tomáš Bezzubý
Oliver Hutný
Karel Černý
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Enemy
1. Analýza nepřítele (SALUTE)
• Velikost (Size) – 3000 až 5000 (brigáda)
• Aktivita – patroly zajištění ostrova, přesuny jednotek, vnitřní čistky
• Lokace – Ostrov Sahrani
• Struktura nepřítele (Unit) – Adekvátně cvičení, disciplinovaní vojáci
• Časové rozmezí (Time) – 2 dny
• Výzbroj a výstroj (Equipment) – Starší i novější sovětské zbraně a vozidla

Terrain and weather
1. Mapy oblasti
Dále v dokumentu
2. Počasí
Příznivé, slabý vítr, polojasno

Troops and support available
1. Hlavní část (záchrana rukojmí)
a. Sparťan-1
b. Sparťan-2
2. Podpůrná část (QRF tým, piloti, dělostřelectvo)
a. Piloti (CAS, CASEVAC, MEDEVAC – podle dostupnosti na letadlové lodi)
b. QRF tým (sekundární tým pro záchranu týmů Sparťan)
c. Dělostřelectvo (doprovodný křižník letadlové lodě)

Time available
Časové rozmezí operace podle plánu jsou 2 dny. Během tohoto plánu by měly být jednotky
NATO schopny získat informace o pozici rukojmí a zachránit je. Reálně operace končí záchranou
všech dostupných rukojmí a extrakce týmů Sparťan.

Civil considerations
V operační oblasti by se měl nacházet menší počet civilního obyvatelstva. Většina z nich
pravděpodobně nuceně podporuje Ultranacionalisty. Zbytek obyvatelstva je vyhoštěn, uvězněn nebo
byl popraven. Chovejte se k civilistům obezřetně – při vašem zpozorování budou pravděpodobně
informovat nepřítele.
RoE – otevřená palba na každého, kdo má u sebe smrtící zbraně
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BRÍFINK PRO JEDNOTKU BLACK LION
MISE DELIRIUM
Cíle mise
•

Získat informace o poloze rukojmí
• Zajistit nepřátelský checkpoint ve vesnici Carmen
• Připravit léčku na HVT Šakal v údolí Valle de Carmen
• Získat informace od HVT Šakal

•

Záchrana rukojmí

•

Extrakce z oblasti

Informace o cílech
1. Rukojmí – 6 českých ambasadorů
Petr Bedřich
Jan Novotný
Milan Maczo
Tomáš Bezzubý
Oliver Hutný
Karel Černý
2. Checkpoint Carmen – slabě bráněný, nepřítel nečeká napadení, pravděpodobný přísun
nepřátelský sil rychlé reakce během napadení HVT Šakal
3. HVT Šakal – Vlastním jménem Ruslan Potapenko. Důstojník Ultranacionalistů
zodpovědný za logistiku a správu severní části Sahrani, od naší rozvědky ze CIA jsme
obdrželi pár fotografií cíle – agent musí zůstat zachován v utajení pro další vedení boje.
Měl by být napojený na síť nepřátel držící v zajetí naše rukojmí.
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4. Extrakce
a. primární – agenti CIA nám připravili a schovali několik lodí v přístavu Hunapu
b. sekundární – vrtulník na zavolání
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Příloha

Foto od agenta CIA - HVT Šakal – V zelené čepici
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Mapy oblasti

Mapa ostrova Sahrani
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AO1 – Checkpoint Carmen a Valle de Carmen – místo přepadu

Primární exfil – ukryté lodě v přístavu Hunapu

