Stejnokrojové naøízení pro èleny KVH Rota Nazdar
Èeskoslovenská armáda ve Velké Británii 1940-1945
Pro potøeby prezentace je povoleno nošení originálních stejnokrojù z daného období nebo replik polního
stejnokroje (soukenného) pouze od dvou výrobcù:
·
Brnìnská firma Panther Store
·
Americký prodejce WPG
Pracovní odìv (denim) je povolen taktéž od dvou výrobcù:
·
1.Èeskobudìjovická firma Army-Store
·
Americký prodejce WPG
Výstroj a výzbroj jsou povoleny originální nebo repliky od nìkolika vybraných výrobcù (pøevážnì od
Amerického prodejce WPG)
Veškeré oznaèení je øešeno pro èleny spolku jednotnì, výrobou na zakázku nebo nákupem od vybraných
prodejcù.

Stejnokrojové naøízení pro rok 1942
Ramenní páska „Czechoslovakia“- musí být našita tak, aby vrchní okraj byl podél rukávového švu u
nárameníku (na obou rukávech) . Oblouèek je nutno obstøihnout tak, aby mìl kolem èerveného rámeèku dva
milimetry okraj
Rukávový odznak XI. Sboru - odznak je našitý 3cm pod støed ramenní pásky (na obou rukávech)
Odznak parašutistù - boudou nošeny 2cm pod Rukávový odznak XI. sboru u roku 1942 (pouze na pravém
rukávu). Nošení povoleno pouze pro absolventy para kurzu s nejménì jedním sólo seskokem.
Hodnostní oznaèení - na náramenících (u ramene) polní, vycházkové blùzy, a plášti nosí mužstvo 2cm široký
pásek v barvì z výložkového sukna (èervené), poddùstojníci na nìm mají umístìno hodnostní oznaèení.
Rotmistøi a dùstojníci, mají nárameníky lemované v barvì výložkového sukna (èervené). Rozdìlení hodností
naøízením.
Odznak na polní èepici (na lodièku) - rotmistøi a mužstvo nosí malý moøený odznak, ten uvnitø podložte
tuhým papírem.
Oznaèení plynové masky - oznaèení je na vnitøní stranì vìtšího pøíklopu pouze èíslem
(Identity card - identifikaèní èíslo ze známek, Pay Book)
Oznaèení výstroje a dalšího vybavení - bude naøízeno zvláštní obrazovou pøílohou, zatím neprovádìt!

Rozdìlení výstroje
Výstroj je rozdìlena do tøí skupin (zavedení rozkazem è. 3 SV dne 6. ledna 1941)
A) bojová: stejnokroj, boty, spinky, pøilba, bodák, puška, opasek, nosné popruhy, tlumok na záda, sumky,
protiplynová pláštìnka, maska. Obsah sumek: pro kulomet po tøech zásobnících pro Bren, pro pušku bandalír.
Obsah tlumoku: jídelní pøíbor (miska, talíø, nùž, vidlièka), polní láhev, pryžový dílec, pláštìnka.
B) polní: stejnokroj, boty, spinky, pøilba, bodák, puška, opasek, nosné popruhy, sumky, tlumok (na levé stranì),
torba, polní láhev na popruhu, protiplynová pláštìnka, maska (stará). Obsah sumek jako A. Obsah torby: polní
èepice, záložní pár ponožek, šicí potøeby, tkanièky, mýdlo, ruèník, holící potøeby. Obsah tlumoku: jako A bez
polní lahve.
C) cvièná: stejnokroj, boty, spinky, polní èepice, opasek, bodák, puška (mìní se dle konkrétního naøízení)

Stejnokrojové naøízení pro rok 1944
Ramenní páska „Czechoslovakia“ musí být našita tak, aby vrchní okraj byl podél rukávového švu u
nárameníku (na obou rukávech)
Rukávový odznak brigády - odznak je našit 1,5cm pod støed ramenní pásky (1.5cm od spodních rohù pásky), a
bude mít 2mm bílý okraj okolo znaku (na obou rukávech). Odznak podložte tvrdým papírem.
Odznak parašutistù - budou nošeny pod brigádním odznakem (pouze na pravém rukávu). Nošení povoleno
pouze pro absolventy para kurzu, s nejménì jedním sólo seskokem. Odznak bude obstøihnut tak, aby podél
znaku zùstal 3 mm okraj khaki podkladu.
Odznak na polní èepici - rotmistøi a mužstvo nosí malý moøený odznak (do záøí 1943), po tomto datu je nošen
velký èepicový odznak postøíbøený. Nošení bude naøízeno v doplòcích!
Polní èepice - od 10.kvìtna 1944 je naøízeno nosit místo polní èepice baret, odznak je uvnitø podložen tuhým
papírem
Baret nošení - kožený pás (nebo látková obruba) pøi nasazení baretu musí být umístìna rovnobìžnì s oboèím,
pøitom stužka (u èerného baretu) je na zadní stranì baretu, a tento je shrnut na pravou stranu. Odznak je umístìn
nad levým okem.
Oznaèení plynové masky - oznaèení masky èervenou známkou (tøetí kus), umístìným na lehké masce šòùrkou
od známek k závitu filtru.
Odznak pro pøíslušníky jednotky na Støedním východì - odznaky je povoleno nosit pouze na originálních a
vycházkových stejnokrojích.
Ostatní odznaky - kromì èepicových odznakù je povoleno nosit pouze odznak pro výteèné øidièe útoèných
vozidel (pøedváleèný vzor) a odznak pro absolventy vysoké školy váleèné ( ta ale nikomu nenáleží, krom
dùstojníkù)

Rozdìlení výstroje
Naøízeno rozkazem è. 60 z léta 1944
1) pracovní výstroj: èerný baret (khaki, nebo service cap, dle naøízení), pracovní odìv, èerné boty, za
nepøíznivého poèasí pøes battledress se spinkami. Hodnostní oznaèení stejnì jako na battledressu.
Nosí: oddíly pøi technickém výcviku, udržování atd.
2) služební výstroj: battledress, spinky, èerné boty, popruhová výstroj, zbraò podle naøízení.
Nosí: dozorèí orgány, stráže
3) lehká výstroj: baret, battledress, spinky, èerné boty, opasek.
Nosí: osoby zamìstnané v ubikacích, pøi teoretickém školení, kanceláøský personál atd.
4) bojová výstroj: baret, pøilba, pracovní odìv, popruhová výstroj, maska, torbièka s jídelní miskou, polní láhví,
proprietami, stanovým dílcem, protiplynovou pláštìnkou.
Osádky vozidel mají výstroj uloženou ve vozidle, poèínaje maskou. Ostatní mají masku (na prsou), a výstroj na
sobì.
5) polní výstroj: jako 4) plus torba s pláštìm, s pracovním odìvem nebo battledressem, záložním prádlem, 2
pøikrývky (v zimì 3) na voze. Dle potøeby výstroj na sobì, tak, že velká torba je na zádech, a torbièka na pravém
boku.
6) vycházková výstroj: battledress bez popruhové výstroje, polní èepice nebo baret (dle naøízení)

Zvláštní naøízení
Tankové posádky: kožené vesty, pracovní overaly, pøilby RAC, baret (èerný), opasek
Motocyklisté: motocyklová pøilba, battledressová blùza, kožená vesta, jezdecké kalhoty, èerné vysoké boty (3
pøezky), popruhová výstroj, za nepøíznivého poèasí nepromokavá výstroj, kožené rukavice pro motocyklisty,
ochranné brýle.
Polní èetníci: jako motocyklisté (kalhoty battledressové), služební èetnická páska, pøi výkonu služby ve mìstì
baret, kožené rukavice pro motocyklisty.
Èestná stráž u praporu : battledress , boty, spinky, pøilba s vlajeèkou bez síky, bodák, puška, opasek, nosné
popruhy, tlumok na záda, sumky, protiplynová pláštìnka, maska. Praporeèník navíc kožené rukavice pro
motocyklisty.

Speciální výstroj pro chladné a zimní poèasí
Pro chladné poèasí a zimní období je naøízeno nosit rukavice prstové nebo trojprsté, anglického vzoru. Jde o
rukavice jednotného vzoru, pro prezentaèní a pomníkové akce, jsou povoleny jen anglické typy od prodejce
WPG

