Stejnokrojové naøízení pro èleny KVH Rota Nazdar
Pro potøeby prezentace je povoleno nošení originálních stejnokrojù z daného období, nebo replik polního
stejnokroje (soukenného) pouze od:
•
Brnìnského výrobce - Gardner
letního stejnokroje:
•
vlastní (klubová) výroba
spodního prádla:
•
výrobce a materiál po dohodì
Výstroj (jako napø.: sumky, torby, chránítka) a výzbroj jsou povoleny originální nebo repliky vlastní (klubové)
výroby, èi na zakázku od urèitých výrobcù.
Veškeré oznaèení je øešeno pro èleny spolku jednotnì, výrobou na zakázku nebo nákupem od vybraných
výrobcù.

Stejnokrojové naøízení pro
Hranièáøský prapor 2 ,,Roty Nazdar“
Odznaky na polní èepici - malý odznak, nosí se upevnìn vpøedu na levé stranì. Lodièka se nosí nasazena mírnì
pošinuta k pravému uchu.
Jakékoliv jiné pamìtní odznaky i dobové jsou zakázány nosit! Pokud nejde o originální stejnokroj s originálními
odznaky.
Výložky -(barva tøešòovì èervená), nosí se na límcích našité v rohu u ohybu límce,na úrovni švù. Pro nás jsou
ještì doplnìny odznaky s hlavami chodských psù, kteøí se upevní hlavami k sobì, zhruba v ose lím. odznaku.
Èísla - našívají se po stranách límce naproti ramenním páskám.
Hodnosti - distinkce pro poddùstojníky se našívají na nárameníky. 2cm široký pásek v barvì z výložkového
sukna (tøešòovì èervená), poddùstojníci mají na nìm umístìné hodnostní oznaèení. Pro délesloužící je doplnìn
22mm širokým pruhem našitým støedem nárameníku. Hodnosti urèí velitel!
Rukávový odznak - odznak pro pøíslušníky kulometných jednotek se nosí na levém rukávu, našité 4 prsty nad
loktem vojína s mírnì uchýleným koncem znaku kulometu dopøedu. Je zakázáno je podšívat výložkovou látkou.
Odznaky pro støelce - je zakázáno nosit jakékoliv odznaky pro støelce bez splnìných støeleckých programù!
Knoflíky - pro mužstvo jsou èernì moøené (u blùzy ,,vz. 21“ knoflíky na náramenících) je zakázáno nosit
støíbrné (vyjma dsl.) èi zlaté.
Oznaèení výstroje - provede se jmenovkami, s nimi bude pøesnì uvedené umístìní jmenovky na výstroji.
Pojmy (pro nás)
Sumky vz.I – sumky Mannlicher
Trojsumka- sumka na granáty vz. 23 (jen pro období1928)
Sumky vz. V- rovné sumky na náboje vz. 23 (pro nás nepoužitelné, vyjma strážních sborù)
Pøesné nošení rùzných typù sumek a jejich poèet bude urèeno pro jednotlivé odbornosti,
základ je pár ,,dvojsumek“ vz. I.
Vše platí jak pro soukenné tak pro letní uniformy.
Pøesné nošení jednotlivých druhù výstroje a výzbroje bude urèeno pro jednotlivé odbornosti.

Druhy ústroje
Lehký cvièební ústroj
I. Výstroj
a) odìv: polní èepice s odznakem, bluza s èísly a odznaky, kalhoty, ovinovaèky, øemen ke kalhotám, nákrèník,
košile, podvlékaèky, onuce nebo ponožky, støevíce (vše jeden kus anebo pár).
V zimì ještì pláš (za nepøíznivého poèasí též v létì), bøišní pás, vesta a rukavice,
b) strùj: torba s øemením a svorníkem, brašna, opasek, závìsník pro bodák, sumky dvoudílné, sumky na
ruèní granáty, øemen k pušce (nebo brašna na pistoli), pro granátníky pouzdro na granátomet, píšalka,
mošna, zápisník (pro poddùstojníky), nárameníèek.
II. Výzbroj
zbranì: puška (nebo pistole), bodák, lehký (nebo tìžký) kulomet s pøíslušenstvím.
Úplný cvièební ústroj
Lehký cvièební ústroj se doplní takto:
I. Výstroj
a) odìv: pláš (v létì na torbì), 1 košile, 1 podvlékaèky, 1 pár onucí v torbì,
b) strùj: brašna na ruèní granáty, 2 plášové øemínky, 1 ustrojovací øemen, šálek s miskou a povlakem, polní
láhev, svítilna, lopatka s chránítkem nebo topùrek, stanový dílec s kolíky, plátìné vìdro, propriety, pøikrývka.
II. Výzbroj
zbranì: granátomet, osvìtlovací pistole, pøilba, cvièná maska s krabicí.
Ústroj pro strážní a hotovostní službu
Lehký cvièební ústroj se doplní takto:
I. Výstroj
a) odìv: pláš (v létì na torbì)
b) strùj: 2 plášové øemínky, 1 ustrojovací øemen, šálek s miskou a povlakem,
služební odznak (velitel) , propriety.
II. Výzbroj
Støelivo: 16 ostrých nábojù (15 v kartonu, 1 náboj zvláš) se nosí v levé sumce,
strážní náboj v døevìném špalíèku.
Po z n á m k a :
a) nenosí se vùbec: sumky na ruèní granáty a kulomety
b) v strážní službì se nenosí mošna
Obsah mošny: polní láhev, sáèek na pøíbor s pøíborem (nùž, vidlièka, lžíce), tabák, chléb.
Balení torby – uvnitø torby: plavky (v míru), jeden pár onucí, 1 podvlékaèky, 1 košile, 1 ruèník s mycími
potøebami, sáèek s èistícími potøebami na obuv, kartáè na šaty a sáèek s šicími potøebami.
- na torbì: pláš nebo pøikrývka pøipevnìné dvìma plášovými øemínky s dvìma pøezkami a ustrojovacím
øemínkem; šálek s miskou a povlakem upevnìný ustrojovacím øemínkem, stanový dílec.
Balení brašny: záložní dávka stravy a kuøiva, pøedepsaná dotace støeliva, 1 ruèník a 1 kapesník.
Zvláštní naøízení:
Obsluha tìžkého kulometu: výstroj je doplnìna chránítkem na bluzy nebo ochranným odìvem (kombinéza).
Èestná stráž: soukenný stejnokroj, boty, ovinovaèky, pøílba, opasek, bodák, pár dvojsumek vz.I, puška.
Speciální výstroj pro chladné a zimní poèasí
Pro chladné poèasí a zimní období je povoleno nosit vhodné (dobové) zimní doplòky jako vesty a svetry (bude
èasem nahrazeno jednotným vzorem vest a svetrù). Rukavice a šála, pro jednotnost jsou povoleny nosit klasické
pletené pìtiprsté rukavice a šála používané ÈSLA a AÈR (také budou nahrazeny).

