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Část I.
Všeobecná ustanovení.
1.
Tento předpis je závazný pro členy občanského sdružení Historicko – vojenský klub ¨HRANIČÁŘSKÝ PLUK 6¨ (dále
sdružení) při účasti na společných akcích, kde je stanovena ústroj čs. vojáka, příslušníka pěšího družstva, odpovídající období
leden 1938 až březen 1939. Na ostatních nebo individuálních akcích s časovým zaměřením na uvedené období je ústroj dle
požadavků organizátora akce, avšak použité části ústroje jsou v souladu s tímto předpisem.
2.
Tento předpis stanovuje základní ústroj, který si opatří každý člen sdružení, příslušník historické jednotky ve lhůtách
uvedených zvláštním předpisem. Osobní výstroj a výzbroj si každý člen sdružení pořizuje vlastní iniciativou, úsilím a
vlastními prostředky. Repliky výstrojních součástek musí být pořízeny nejen v souladu s textovou částí tohoto předpisu, ale
především musí být vzhledově, kvalitou provedení a použitých materiálů shodné s originály.
3.
Speciální součásti ústroje, zbraně, příslušenství a doplňky, dané dlouhodobým rozdělením úloh v rámci pěšího družstva
(velitel, střelec, pomocníci, sběrači raněných apod.) si člen pořídí vlastní iniciativou a vlastními prostředky. Budou – li však
některé součásti, doplňky či zbraň v majetku sdružení, můžou být členu k výkonu funkce zapůjčeny.
Specifikou úlohu v rámci pěšího družstva lze jednotlivým členům dlouhodobě přidělit pouze za předpokladu odpovídajícího
početního stavu kvalitně ustrojených příslušníků historické jednotky, dále s jejich souhlasem a se závazkem, že tuto funkci
budou vykonávat svědomitě, pořídí si vlastními prostředky zbraň, doplňky a příslušenství potřebné k výkonu funkce, které
nejsou v majetku sdružení. Vzhled, typ, vzor, počet a způsob nošení a užití zbraní, speciálních doplňků a příslušenství je
stanoven tímto nebo zvláštním předpisem.
4.
Není-li tímto předpisem stanoveno jinak, platí pro způsob ustrojení jednotlivce Služební předpis čs. branné moci P-II-1a-1
znění pozdějších oprav a doplňků.
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5.
Pokud není společným ujednáním nebo nařízením funkcionáře před akcí (prezentací, vystoupením apod.) stanoveno jinak,
nese každý člen kompletní ústroj v rozsahu stanoveném tímto předpisem. Úprava ústroje a odkládání součástek bude řešeno na
místě konání akce před, nebo v jejím průběhu podle pokynů funkcionáře nebo osoby pověřené velením.
6.
Je-li v popisu jednotlivých součástí ústroje a výstroje v tomto předpisu uvedeno více vzorů (variant), popis preferovaného
vzoru je uveden jako první.
7.
Všechny použité oděvní a výstrojní součástky musí být plně funkční, bez poškození a vad, které by bránily jejich užívání.
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Část II.
Součásti stejnokroje.
Tento předpis neupravuje vzhled a nošení speciálních a pracovních stejnokrových součástek, vycházkového stejnokroje,
stejnokroje pro gážisty a polního stejnokroje pro délesloužící poddůstojníky

1.Polní čepice
Polní čepice vz.30 – lodička z vlněného sukna barvy khaki. Podšívka je zhotovena z bavlněné keprové látky barvy khaki,
potní páska je z tenké, hladké, nebarvené kůže o šířce 5cm. Na levé straně je k dýnku připevněn mořený odznak s malým st.
znakem a za ním případné distinkce. Nosí se mírně posunuta k pravému uchu. V zimním období ji lze nosit též pod přílbou.
Použije se zachovalá originální nebo kvalitní replika.
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2.Blůza soukenná
Blůza vz.30 je vyrobena z vlněného sukna barvy khaki. Skládá se ze dvou přednic, zadku, dvou rukávů a z límce. Zapíná se
na šest velkých mořených stejnokrojových knoflíků. Ramenní pásky jsou zpravidla 6cm široké, směrem k límci se mírně zužují
a jsou všity mezi rukáv a přednici. Nahoře jsou přeloženy, mají po dvou obšitých dírkách a zapínají se na malý stejnokrojový
mořený knoflík. Pravá ramenní páska je provlečena poutkem pro nárameníček. Límec je přeložený a zapíná se na háček.
Vpředu na límci jsou výložky, po stranách naproti ramenním páskům jsou čísla (nebo límcový odznak). Náprsní kapsy jsou
našity navrch a jsou skládané, boční kapsy jsou všity. Otvory kapes kryjí příklopky. Náprsní kapsy se zapínají na malý
stejnokrojový mořený knoflík.
Použije se nově vyrobená replika z odpovídajícího kvalitního materiálu.
Blůza vz.21 v úpravě po r. 1926 – z vlněného sukna barvy khaki, se zapíná na šest velkých zinkových knoflíků krytých
lištou. Náprsní kapsy mají příklopky bez knoflíkových dírek, zapínají se na velký zinkový knoflík a poutko všité pod
příklopku. Límec je přeložený, mírně stojatý a zapíná se na dva háčky. Ramenní pásky jsou na koncích přeložené, mají po
dvou obšitých knoflíkových dírkách a zapínají se na malý mořený stejnokrojový knoflík s iniciálami ČS. Ostatní náležitosti
viz blůza vz.30.
Použije se nově vyrobená replika z odpovídajícího kvalitního materiálu.
Knoflíky: Stejnokrojové knoflíky jsou výhradně dvou velikostí - velké a malé. Velký knoflík má průměr 21mm, malý
15mm. Knoflíky jiných velikostí jsou určeny na vycházkové stejnokroje. Pro mužstvo jsou knoflíky černohnědě mořeny
a jsou na nich vylisovány dva zkřížené meče.
Pro potřeby tohoto předpisu dále rozlišujeme zinkové bílé knoflíky se čtyřmi dírkami na velké – o průměru 17mm a
malé – o průměru 14mm. Pro polní blůzu vz.21 a kalhoty pro pěší jsou předepsány zinkové knoflíky velké. Pro košile je
vhodné použít malé zinkové knoflíky nebo malé knoflíky perleťové, případně kamenáčové.

Blůza vz.30

Stejnokrojové a zinkové bílé knoflíky
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Blůza vz.30

Blůza vz.21 v původní úpravě
6

Blůza vz.21 v úpravě po r.1926

Blůza vz.21 v úpravě po r.1926
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3.Kalhoty soukenné pro pěší
Jsou ušity z vlněného sukna barvy khaki. Od pasu do kolen jsou široké a od kolen přes lýtko zúžené. Stehenní díly jsou
nastaveny límcem. Vepředu jsou všity šikmé kapsy, nad pravou kapsou je všita kapsička na hodinky. Na límci je šest velkých
zinkových knoflíků pro šle a šest poutek pro řemen ke kalhotám. Rozparek se zapíná na čtyři velké zinkové knoflíky. Lýtkové
díly mají rozparek, který se zapíná na tři velké zinkové knoflíky. Kapsy a díly podšívky jsou z bavlněného podšívkového
kepru khaki barvy.
Použijí se kalhoty zachovalé originální nebo nově vyrobené z odpovídajícího materiálu.
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Kalhoty pro pěší, zadní strana
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4.Plášť pro pěší
Plášť pro pěší vz.30 je ušit z vlněného sukna barvy khaki. Sahá asi do poloviny lýtek. Na každé přednici je šest velkých
mořených stejnokrojových knoflíků, na levé přednici šest obšitých dírek. Na rubu přednic jsou našity kapsy, otvory kapes kryjí
záklopky. Zadek je vcelku, nahoře je složen ve 12cm široký záhyb a dole má rozparek. Ve výši boků je dvojitá pásová spona
zapjatá na 3 velké mořené stejnokrojové knoflíky. Ramenní pásky mají po jedné obšité dírce a zapínají se na malý mořený
stejnokrojový knoflík. Límec je ležatý, zapíná se na háček a pod límcem je našita látková spona k sepnutí při postavení límce.
Aby plášť při chůzi (jízdě na kole) nevadil, je možné přední cípy přehnout a zapnout je na háček, který je přišit v bocích uvnitř
pláště. Čísla, odznaky, výložky a distinkce se na plášti umisťují jako na blůze.
Použije se zachovalý originální, nově ušitá kvalitní replika.

Plášť pro pěší

Plášť pro pěší.
10

5.Boty šněrovací
Střevíce vz.28 se skládají z předku, zápětí, jazyku, opatku a zadního pásku, z bříškové výplně, stélky, stélkové a opatkové
vložky, spodního podešvu, polovičního podešvu, ohbí, podpatkových plátků, podpatkového okolku a a podkůvkové výplně.
Jsou ušity z nebarvené kůže, hladkou stranou dovnitř a jsou opatřeny dvěma řadami po osmi železných poniklovaných
kroužcích. Špičky bot jsou hladké, uvnitř nevyztužené. Spodní podešev je k botě připevněn skrytým švem, poloviční podešev
je spojen lepením a dvěma řadami floků z tvrdého dřeva. Špičky podešvů jsou proti okopání chráněny vroubkovanými
podkůvkami ledvinového tvaru, podpatky po obvodu podkovami tvaru „U“. Střevíce mohou být opatřeny pětihrannými
železnými cvoky způsobem uvedeným níže na vyobrazení. Páru střevíců vz.28 náleží 48 cvoků. Boty se šněrují koženými
tkanicemi tzv. žebříkovým vzorem.
Střevíce vz.24 se odlišují od vzoru 28 tvarem zápětí, počtem železných poniklovaných kroužků k provlečení tkanic (sedm
v řadě) a způsobem okování podešvů. Páru střevíců vz.24 náleží 80 cvoků, špičky podešvů nejsou chráněny podkůvkami.
Střevíce vz.24 i vz.28 vydávané mužstvu z augmentačních zásob byly černěné.
Použijí se boty originální, nově vyrobená replika vz.28 nebo vz.24, nebo libovolná pracovní obuv hnědé či černé barvy
nebo přírodní barvy kůže, kryjící kotník, se 6 – 8 dírkami v řadě, koženou podešví a hladkou špicí, tvarem odpovídající
jednomu z obou vzorů. Ocvokovaní podešvů je pro pohyb v terénu vhodné, ale není povinné. Pokud však bude provedeno, je
nutné dodržet způsob, který je pro daný vzor obuvi předepsán. Repliky, či náhražky tvarem odpovídající obuvi vzoru 28, nesmí
být ocvokovány způsobem předepsaným pro vzor 24. Naopak repliky či náhražky obuvi vzoru 24 mohou být ocvokovány
kterýmkoliv z níže vyobrazených způsobů. Místo kožených tkanic je možné použít pevné textilní pletené tkanice kulatého
průřezu a hnědé barvy.

Střevíce vz.24
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Střevíce vz.28

Střevíce vz.28
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Střevíce vz.28.

Ocvokování střevíců vz.24.

Ocvokování střevíců vz.28.
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6.Ovinovačky
Ovinovačky vz.24 jsou upleteny z jemně melírované vlněné příze barvy khaki o délce cca 220cm a šířce cca 10,5cm, na
koncích zahnuty a prošity. Na jednom konci je přišit malý, černě lakovaný háček, na druhém konci je keprový popruh khaki
barvy, o délce cca 44cm a šířce cca 2,2 – 2,4cm, zakončený železnou, černě lakovanou sponou.
Použijí se ovinovačky originální, nově vyrobené z odpovídající metráže, v krajním případě
jakékoliv podobného vzhledu.

Způsob připevnění ovinovaček.
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7.Nákrčník
Nákrčník staršího vzoru je zhotoven z pásu kalikové látky khaki barvy o šířce 8cm a délce cca 65cm s ovroubenými
okraji. Nosí se pod límcem blůzy tak, že se položí volně kolem krku a vepředu se konce překříží. Má přesahovat límec blůzy o
cca 1-2cm.
Nákrčník vz.37 je ušit z bavlněné krepové látky na prádlo barvy khaki. Je dvojitý, široký 4,5cm a dlouhý 120cm. Má
uprostřed obšitou knoflíkovou dírku a v jedné třetině příčný otvor. Má přesahovat límec blůzy o cca 1cm. Zapíná se na
knoflíček vpředu košile, konce se položí kolem krku dozadu, jeden konec se prostrčí příčným otvorem, mírně utáhne a nakonec
se volné konce položí zpět kolem krku a na prsou zkříží.
Použije se zachovalý originální, nebo kvalitní replika jednoho z popsaných vzorů.

Nákrčník vz.37 a způsob jeho připevnění.
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Nákrčník vz.37.
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8.Prádlo
Košile
Košile staršího vzoru je jednoduchého střihu, ve tvaru písmene „T“, ušitá ze lněného kalika na prádlo barvy přírodní
(nebělená). Skládá se z předního a zadního dílu, z dvoudílného sedla, z dvou rukávů a z límce. Přední díl má uprostřed
rozparek. Límec je stojatý, asi 3cm široký.Rukávy se směrem dolů zužují a mají na dolním okraji rozparek. Rozparek předního
dílu, límec a rukávy se zapínají malými knoflíky, který jsou perleťové nebo kamenáčové.
Košile vz.37 je ušita z bavlněné krepové látky na prádlo přírodní barvy. Vzhled, tvar a ostatní náležitosti košile jsou stejné
jako u staršího vzoru. Zapíná se malými zinkovými knoflíky.
Použije se originální, nově zhotovená replika nebo libovolná bavlněná košile bílé barvy (nebělená), vojenského střihu,
s dlouhými rukávy a se zapínáním do poloviny délky. Je nutné provést úpravu límce pro nošení nákrčníku. (límec se odstraní,
ponechá se pouze stojáček).
Podvlékačky
Podvlékačky staršího vzoru jsou ušity ze lněného kalika na prádlo přírodní barvy. Skládají se ze dvou nohavic. Nohavice
jsou z jednoho kusu látky, jsou po stranách sešity a mají dole rozparek, jsou dole obroubeny a mají na dolním rozparku
tkanice. Nohavice jsou k sobě sešity, vepředu je ponechán rozparek. Na horním okraji podvlékaček je našita zdrhovací obruba,
jíž je provlečena tkanice.
Podvlékačky vz.37 jsou ušity z bavlněné krepové látky na prádlo. Vzhled, tvar a ostatní náležitosti podvlékaček jsou stejné
jako u staršího vzoru.
Použijí se originální, nově zhotovené, nebo podobné podvlékačky z výstroje ČSLA.
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Košile staršího vzoru.
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9.Řemen ke kalhotám
Kožený pásek ze silné hladké nebarvené kůže, o šířce cca 2,7 až 3,5cm. Jeden konec opatřen železnou, černě lakovanou
nebo poniklovanou přezkou s trnem, na druhém konci řada dírek.
Použije se civilní pásek, svými rozměry a vzhledem odpovídající popisu, nebo podobný kalhotový pásek z výstroje ČSLA.

10.Šle
Libovolné civilní šle, v provedení obvyklém v daném období. Skládají se z dvou předních pásů a jednoho zadního. Pásy
jsou vzadu spojeny sešitím, které je zpevněno koženými podložkami, přišitými z obou stran. Na koncích nosných pásů jsou
kožená nebo textilní pletená poutka pro připnutí ke knoflíkům kalhot. Napínání pásů je provedeno pružinkami, všitými mezi
konec zadního dílu a poutka.
Použijí se jakékoliv šle světlé barvy, odpovídající výše uvedenu popisu, nebo šle z výstroje ČSLA, ale pouze provedení
z umělého hedvábí s pružinovým napínáním, nebo podobně vypadající s pružnými pásy.

11.Zimní prádlo
Zimní košile je upletena z bavlny přírodní barvy. Skládá se z předního a zadního dílu a dvou rukávů. Přední díl má nahoře
oválný výstřih a rozparek, který se zapíná na dva malé zinkové knoflíčky. Rukávy mají na konci ujímané manžety.
Použije se originální, nově vyrobená, nebo civilní košile podobného vzhledu.
Zimní podvlékačky jsou upleteny z bavlny přírodní barvy. Nohavice jsou pleteny z jednoho kusu, jsou v sesazení sešity a v
rozkroku mají všit klín. Vepředu je rozparek. Na horním okraji podvlékaček je zdrhovací obruba, jíž je provlečena tkanice. Na
dolních koncích nohavic jsou nástavky.
Zimní prádlo se nosí přes prádlo kalikové (krepové).
Použijí se originální, nově vyrobené, nebo podobné podvlékačky z výstroje ČSLA.
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12.Kukle
Je upletena z jemné dlouhovláknité melírované vlny barvy khaki. Na vnitřní straně je slabě počesána. Je asi 42 až 43cm
dlouhá a asi 24 až 25cm široká. Oba konce jsou zahnuty dovnitř v délce 3cm a přišity. Nosí se za silných mrazů, na pokyn
velitele útvaru.
Použije se originální, nebo kvalitní replika, případně vlněná kukle z výstroje ČSLA.

13.Rukavice
Pětiprsté rukavice, upletené z jemné melírované vlny khaki barvy. Zápěstí kryje pletená pružná manžeta.
Použijí se jakékoliv rukavice odpovídající popisu, nebo podobné z výstroje ČSLA nebo Bundeswehru.
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Část III.
Součásti výstroje.

1.Opasek pro pěší
Je zhotoven ze 4,5cm širokého a na obou koncích zaobleného řemene z nebarvené silné kůže. Jeden konec řemene je
zahnut dovnitř a v přehybu, který takto vznikne, je zašito a dvěma nýty připevněno očko z mosazného drátu k zapnutí přezky.
Na druhý konec řemene, na jeho vnitřní straně je našita 34cm dlouhá a 3,8cm široká zápinka ze silné kůže, s deseti páry dírek.
Opasek staršího vzoru má všechny náležitosti jako výše uvedený. Na konci řemene je však místo oka všit mosazný hák.
Použije se světlý originální s odpovídající přezkou, nebo světlý opasek ČSLA, vyrobený do r.1953.

Opasek pro pěší s přezkou.

Opasek pro pěší.

Opasek pro pěší staršího vzoru s přezkou.
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Opasek pro pěší staršího vzoru.

Detail mosazného háku opasku staršího vzoru.
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2.Přezka k opasku pro pěší
Přezka je ražena z mosazného plechu, vnitřní šířka je 4,5cm, na vnější straně je vyražen malý státní znak, uvnitř je
naletován háček z mosazného plechu pro uchycení opasku. Přezka je na vnější straně hnědě mořena.
Přezka staršího vzoru je navenek stejného tvaru jako výše popsaná, má však uvnitř místo háčku naletováno očko
z mosazného drátu. Přezka je na vnější straně hnědě mořena.
Použije se originální zachovalá, nebo mosazná přezka s pozměněným malým st. znakem, vyrobená po roce 1945.

Přezka opasku pro pěší.

Zadní strana přezky opasku pro pěší.

Zadní strana přezky opasku pro pěší staršího vzoru.
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3.Nárameníček
Je zhotoven ze smotku cca 6,5cm širokého sukna khaki barvy a má cca 2cm v průměru. Po délce nárameníčku je soukenná
1cm široká průvlečka z keprové pásky barvy khaki, její konce jsou našity na stranách nárameníčku, obložených soukennými
kolečky. Navléká se na pravou ramenní pásku blůzy nebo pláště. Při nošení blůzy vz.21 v původním provedení (s
jednoduchými ramenními páskami) se provede úprava umožňující použití nárameníku. Spočívá v přišití velkého zinkového
knoflíku pod pravou ramenní pásku, blůzy, ve vzdálenosti 2cm od malého stejnokrojového knoflíku směrem od límce, v ose
ramenní pásky.
Použije se originální, nebo kvalitně zhotovená replika.

Nárameníček.
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4.Mošna
Mošna je vyrobena z hrubé lněné nepromokavé látky barvy pískové nebo khaki. Vnitřní prostor je rozdělen na tři části a je
kryt příklopkou, která se zapíná na dvě přezky a plátěné pásky s železnými dírkami. Dále je opatřena textilním popruhem
k zavěšení přes rameno, s délkou nastavitelnou pomocí železné posuvné přezky. Do hřbetu jsou všity dva textilní pásky
zakončené plechovým háčkem k zavěšení za opasek. Kování a přezky jsou lakovány černou barvou. Nosí se na levém boku,
zavěšena přes hlavu na pravém rameni. Opasek je sepnut přes nosný popruh mošny.
Použije se mošna originální, rakousko – uherská vz. 17 (khaki nebo rezavě hnědé barvy) nebo staršího vzoru (s popruhem
zapínaným na přezku s trnem), nebo nově ušitá kvalitní replika

Mošna.

Mošna staršího vzoru.
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5.Sumky na střelivo
Sumky na střelivo do dlouhých zbraní jsou vyrobeny z nebarvené silné hladké kůže a jsou opatřeny železným, černě
lakovaným kováním. Na zadní stěně sumky je přišit nebo přinýtován železný rámeček pro zaháknutí předního torbového
řemení. Zápinky u všech vzorů sumek jsou k příklopům přišity dokulata provedeným stehem.
- dvojitá sumka vz.V na 30 nábojů vz.23 v kartonu.
- dvojitá sumka vz.I na 20 nábojů vz 93 v kartonu nebo 30 nábojů vz.23 bez kartonu.
Vojín pěšího družstva, vyzbrojený puškou, je vybaven párem dvojitých sumek stejného vzoru.
Použijí se: 1 pár originálních dvojitých sumek vz.I (rakousko – uherských, rakouských, maďarských nebo československé
výroby) stejného nebo podobného vzhledu a stavu, nebo kvalitní replika, originální dvojité sumky vz. V stejného nebo
podobného vzhledu a stavu, či jejich kvalitní replika.
V souladu s předpisy a věstníky, vydanými MNO, je možné na replikách, či zachovalých, nepoškozených originálních
(rakouských či maďarských) sumkách vz.I provést úpravy za účelem přizpůsobení sumky k pojmutí celých malých kartonů
vz.23 na náboje. Popis úpravy: Díly kování sumky a okolí železného knoflíku se potřou lněným olejem a sumka se ponoří na
cca ½ hodiny do vlažné vody. Do každé z přihrádek změklé sumky se opatrně vtlačí špalík, vyrobený z tvrdého dřeva, o
rozměrech malého kartonu vz.23 na náboje s přidáním 0,5cm na každém rozměru. Hrany a rohy špalíku nesmí být ostré. Poté
se zavřou příklopky, které se opatrně zapnou zápinkami. Mezi zápinku a stěnu přihrádky se vloží podložka o výšce cca 0.5cm,
poskládaná z papíru a sumka se odloží a nechá vysušit.

Sumka vz.I.

Sumka vz.I.

Zadní strana sumky vz.I.
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Sumka vz.V.

Sumka vz.V.

Zadní strana sumky vz.V.
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6.Závěsník na bodák
Závěsník pro bodáky vz.95, vz.23 a vz.24 je sešit z nebarvené silné kůže, hladkou stranou vně. Nosí se zavěšen na opasku
na levé straně za sumkami.
Použije se kvalitně ušitá replika, případně velmi zachovalý originál československý, nebo rakousko – uherský.
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7.Jídelní nádobí
Je dvojdílné, skládá se z šálku a misky. Šálek kónického tvaru je vyroben z pocínovaného plechu. Má sklopnou rukojeť
tvarovanou z drátu a po stranách dvě očka z drátu ve tvaru obdélníku. K šálku náleží plechová pocínovaná miska, která do něj
tvarově zapadá a tvoří víko. Šálek je vysoký 10cm, miska 5cm, rozměry postranních ok jsou 3,5 x 2cm.
Jídelní nádobí staršího vzoru je tvarem podobné výše popsanému, šálek je však vysoký 8,5cm, miska zpravidla 2,5 –
3cm, rozměry postranních ok jsou 2,5 x 1,5cm.
Nosí se potaženo textilním povlakem, připevněno řemínkem k torbě nebo tlumoku. V poli se nosí v mošně.
Použije se zachovalé originální, nebo rakousko – uherské pocínované či smaltované (alternativní varianty musí tvarově
odpovídat popisu).

Jídelní nádobí
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Jídelní nádobí staršího vzoru

Jídelní nádobí staršího vzoru
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8.Povlak na jídelní nádobí
Je ušit z bavlněné keprové látky na podšívky barvy khaki a kopíruje tvar šálku. Otvor je opatřen rozparkem a konopnou
šňůrkou k zatáhnutí. Po stranách jsou dva podložené obdélníkové výřezy, kterými se provlečou upevňovací očka šálku.

Povlak na jídelní nádobí
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9.Lopatka
Lopatka vz.08 je snýtována z ocelového plechu pěti nýty s půlkulatou hlavou. Dřevěná tvarovaná násada, pro kterou je
charakteristické oboustranné zploštění rukojeti, je připevněna dvěma železnými hřeby a spoj je zesílen nasazeným plechovým
nákružkem. Celková délka je cca 50 – 55cm, šířka listu je cca 14 – 15cm. List je zašpičatělý a je lakován nelesklou khaki
barvou, list lopatek rakousko – uherského původu může být nalakován černou barvou. Nášlapné hrany u kořene listu vybíhají
v zaoblené konce, které přesahují šířku listu. Lopatka se nosí v koženém pouzdru, připevněna k tlumoku, torbě nebo zavěšena
za poutko na opasku mezi sumkami a závěsníkem bodáku. V tomto případě je k lopatce řemínkem chránítka připevněn bodák
s pochvou.
Použije se originální československá, rakousko – uherská polní lopatka vz.08, případně rakousko – uherská vz.02 s
odpovídajícím pouzdrem.

Polní lopatka vz.08

Polní lopatka vz.08, zadní strana

Boční pohled na rukojeť polní lopatky

Polní lopatka vz.02 (rakousko M uherská) s pouzdrem
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10.Pouzdro polní lopatky
Je sešito a snýtováno ze silné nebarvené kůže, hladkou stranou navrch. Skládá se z rámečku, chránítka a upevňovacího
řemínku. Na upevňovacím řemínku je oválový kroužek, a dvojitá přezka s trnem, konec je opatřen třemi dírkami. Chránítko
spojuje dva konce rámečku, ke kterým je přišito a přinýtováno hnědě lakovanými sedlářskými nýty a je na něm přišit a
přinýtován zápřezek s průvlečkou a zápinka s pěti dírkami. Kroužek a přezky jsou lakovány černou barvou.
Pouzdra staršího vzoru viz vyobrazení.
Použije se československé nebo rakousko – uherské originální, kvalitní replika, nebo originál či kvalitní replika jakéhokoliv
v příloze vyobrazeného provedení.

Pouzdro polní lopatky

Pouzdro polní lopatky staršího vzoru (československé)
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Pouzdro polní lopatky

Dvě pouzdra polní lopatky staršího vzoru (rakousko M uherská)
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11.přikrývka
Přikrývka vz.25 je vyrobena z vlněného, na obou stranách počesaného sukna barvy khaki, o šířce 130M135cm.
Přikrývka vz.24 je stejná jako vz.25, ale modrošedé barvy.
Přikrývka staršího vzoru z vlněného sukna modrošedé barvy o šířce 150cm. Spodní a horní okraje všech vzorů
přikrývek jsou obšité vlněnou přízí khaki barvy, aby se zabránilo třepení okrajů.
Použije se originální, jakákoliv z výše uvedených vzorů, přikrývka ČSLA khaki barvy, případně jakákoliv vlněná
přikrývka khaki nebo modrošedé barvy.

Přikrývka vz.25
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12.Řemen pěchotní k pušce vz.24
Je vyroben z pásu silné nebarvené hladké kůže o délce 110cm a šířce 3,5cm a opatřen na jednom konci poutkem
s podloženou dírkou a nášivkem s přezkou s trnem. Druhý konec je opatřen dírkou pro nasazení na oválný trn mosazné nebo
železné průvlečky s knoflíkem. Veškeré kovové prvky jsou černě lakovány, mosazné provedení průvlečky je hnědě mořeno.
Řemen pěchotní k pušce vz.95 je podobného vzhledu jako výše popsaný, namísto kovové průvlečky s knoflíkem má na
volném konci napříč přišito poutko, vytvořené 1,5 až 2cm širokým páskem ze silné hladké kůže. Délka řemene je 100cm.
Tento řemen v původní podobě se použije jako přechodná improvizace. Bez provedení adaptace (prodloužení délky za použití
dvou původních řemenů, ze kterých se sešije jeden o délce 110cm) nelze pro nedostatečnou délku tohoto řemene nosit pušku
"přes záda".
Použije se zachovalý originální, nebo kvalitní replika, nebo řemen k pušce vz.95, originální či kvalitní replika.

Řemen pěchotní k pušce vz.24

Řemen pěchotní k pušce vz.24

Řemen pěchotní k pušce mannlicher

Řemen pěchotní k pušce mannlicher
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13.Polní láhev
Je vylisována z plechu, smaltována uvnitř světlým, vně khaki smaltem. Vedle hrdla jsou naletována dvě očka z drátu, na
jednom je provázkem upevněna korková zátka opatřená pocínovaným železným kováním. Obsah láhve je 0,5 ltr. Nosí se
v kapse tlumoku nebo v mošně. Příslušníci jezdectva, zdravotní mužstvo a voj. gážisté nosí polní láhev přes rameno, zavěšenu
na koženém řemení. Sběrač raněných u pěšího družstva nosí navíc jednu až dvě polní láhve s koženým řemením.
Použije se zachovalá, čistá a funkční láhev československá, nebo rakousko – uherská. Je vhodné chránit povrch láhve před
otlučením povlakem z bavlněného podšívkového kepru khaki barvy.
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14.Plášťový řemínek
Je vyroben z nebarvené silné hladké kůže o délce cca 57cm a šířce cca 1,8cm a opatřen na jednom konci řadou deseti
kulatých dírek. Na druhém konci je přišita přezka s trnem a průvlečka. Ve vzdálenosti cca 10cm od ní je na lícní straně
řemínku přišit nášivek s další přezkou a průvlečkou. Přezky jsou železné, opatřené válečkem a lakované černou barvou. Mezi
nášivkem a řadou dírek jsou dvě kulaté dírky pro zapětí pláště na první přezku. Slouží k připevnění sbaleného pláště k torbě.
Plášťový řemínek v počtu 2 ks slouží k připevnění pláště na torbu či na tlumok.
Použije se originální nebo řemínek ČSLA s černě lakovanými přezkami.
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15.Řemen ustrojovací
Je zhotoven z nebarvené silné hladké kůže o délce cca 65cm a šířce cca 1,8cm. Jeden jeho konec je opatřen přišitou, černě
lakovanou železnou přezkou s trnem, na druhém konci je řada deseti kulatých dírek. Slouží k připevnění jídelního nádobí k
příklopce torby.
Použije se originální, nebo řemen ČSLA s černě lakovanou přezkou.
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16.Posuvka k opasku
Je zhotovena jako poutko z pásu nebarvené silné hladké kůže o šířce 2,5cm, do kterého je na jednom konci všit železný,
černě lakovaný rámeček o rozměrech 3,5 x 3cm. Posuvky se navlékají na opasek v případě absence sumek a připínají se na hák
pomocných nosných pásu a řemení torby či tlumoku. Vydávají se v počtu 2 ks.
Použijí se originální, nebo sešívané posuvky ČSLA s černě lakovaným rámečkem.
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17.Pouzdro na legitimaci se šňůrkou
Je dvoudílné, zasouvací, obdélníkového tvaru, vyrobené z mosazného plechu. Je široké 3,7cm a vysoké 5,2cm. Obsahuje
skládací papírový Legitimační lístek s osobními údaji vojína. Nosí se mezi košilí a blůzou, zavěšeno na krku na černé splétané
šňůrce. Pouzdro s vloženým legitimačním lístkem se nosí v poli (po vyhlášení mobilizace).
Použije se originální československé, nebo rakousko – uherské s odpovídajícím legitimačním lístkem.

Pouzdro na legitimaci, šňůrka a legitimační lístek
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Pouzdro na legitimaci, šňůrka a legitimační lístek rakousko M uherské
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18.Stanový dílec
Je zhotoven z jemné, výjimečně z hrubší lněné plachtoviny pískové barvy. Je tvaru kosočtverce, jehož strany a kratší
úhlopříčka jsou dlouhé 202cm. Na rubu stanového dílce je okraj podložen dvěma popruhy. Na líci je na každé straně devět
obšitých dírek a devět dřevěných oliv na zapínání, na rubu dílce je na každé straně pět oliv (proti každé druhé dírce). Na
podloženém okraji dílce je pět dvojic mosazných nebo zinkových kroužků, kterými jsou provlečeny provázky svázané na rubu
dílce na uzel. V jednom rohu kratší úhlopříčky je kůží podložený mosazný elipsovitý kroužek, kterým se provlékne horní
konec stanové podpěry nebo bodák s pochvou nasazený na pušce, použijeMli se pušky jako stanové podpěry. Otvor
v mosazném elipsovém kroužku má rozměry 20 x 9mm. Na rubu dílce je zdrhovací pás našitý kolem rohu. Pásem jsou proti
sobě provlečeny dvě šňůry.
Stanový dílec staršího vzoru je vzhledově i svými rozměry shodný s výše popsaným, má však mosazný elipsový kroužek
s otvorem o rozměrech 30 x 13m
Použije se nepoškozený, čistý, nepromokavý originální dílec se všemi knoflíky a funkčním zdrhovadlem

Stanový dílec.
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Detail horního oka stanového dílce

Detail horního oka stanového dílce staršího vzoru

Dřevěné olivky
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18a. Stanové zařízení
Stanový kolík (obr.2) je z jasanového dřeva a je napuštěn lněnou fermeží. Hlava a hrot kolíku jsou okovány, kování je
připevněno nýtem. Kování hlavy má na přední straně záchytný jazýček. Stanový kolík je 27cm dlouhý. Ke každému stanovému
dílci náleží tři dřevěné stanové kolíky.
Stanová podpěra starého vzoru (obr.4) je čtyřdílná. Jednotlivé díly jsou válcové, z bukového dřeva, dole mají kruhový
vývrt a jsou nahoře i dole okovány. Jednotlivé díly podpěry jsou 37cm dlouhé a mají 23mm v průměru. Ke stanové podpěře
starého vzoru náleží stanový hrotec z lipového dřeva, napuštěný fermeží, dlouhý 17cm. Jeho dolní konec má kulatý vývrt a je
ztužen mosazným drátem.
Stanová podpěra nového vzoru (obr.5) se skládá ze čtyř dílů zhotovených z bukového dřeva a napuštěných fermeží. Díly
stanové podpěry nového vzoru jsou oblé a na obou koncích jsou šikmo seříznuty. Dolní konec je okován zděří. Díly jsou
39.5cm dlouhé. Stanové podpěry náleží důstojnictvu, rotmistrům a mužstvu, které není vyzbrojeno puškou
Železný kroužek ke stanovému dílci (obr.6) M viz vyobrazení M používá se při stavbě stanu, kde je jako podpěry použito
pušky vz.23 nebo vz.24.
Stanový hrotec dlouhý 28,7cm (obr.3) M je vyroben z lipového dřeva a napuštěný fermeží. Jeho dolní konec má oválnou
dutinu a je ztužen mosazným drátem. Používá se při stavbě stanu, kde je jako podpěry použito karabiny, nebo kombinované
karabiny vz.95.
Stanových dílců v počtu 2 ks lze použít k postavení stanu pro tři osoby. Mužstvo vyzbrojené puškou, používá zbraň jako
stanové podpěry.
Použijí se kolíky a stanové podpěry staršího vzoru originální, nebo z výstroje ČSLA. Stanové hrotce a železné kroužky
originální, nebo nově vyrobené.
.
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Stanové kolíky

Stanová podpěra starého vzoru
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19.Torba z plachtoviny
Torba vz.27 adaptovaná - rám torby je sešit a slepen z tenké překližky, potažené z vnější strany plachtovinou, z vnitřní
strany režným plátnem. Na každé boční straně dole je přišit pár kožených poutek k provlečení plášťového řemínku a šikmo
vzhůru jeden kožený nášivek s přezkou, sloužící k připnutí zápinky k přilbě vz.32. Na horní straně uprostřed je přišit nášivek
s železným očkem pro připevnění plášťového řemínku, na levé straně je přišit nášivek s želeným očkem pro upevnění pouzdra
polní lopatky a na obou hranách jsou přišity kožené tkanice sloužící k zajištění vsazeného svorníku. Na spodní straně torby je
přišit pár kožených pásku k připětí brašny a pár zápřezků k zapínání příklopky torby. Přední stranu torby tvoří rozměrná
příklopka z plachtoviny. Uprostřed lícní strany příklopky je přišito kožené poutko k provléknutí ustrojovacího řemene. Na
rubové straně příklopky se nachází vnitřní kapsa s otvorem tvořeným podloženým rozparkem s dvěma tkanicemi k zavázání.
Dále jsou na rubové straně našity dva kožené řemínky ze silné kůže s dvěma přezkami, sloužící k připevnění přikrývky a
stanového dílce a dva kožené řemínky k zapnutí příklopky. Spodní hrana zadní strany torby je vyztužena silnou hladkou kůží,
na horní hraně je přišit trojdílný kožený tvarovaný úchyt pro torbový svorník. Vnitřní prostor torby není sektorově členěn, je
kryt na čelní straně plátěnou stěnou s podloženými bočními rozparky a na horní straně dvěma k bočním stranám přišitými
příklopkami, které je možné sepnout uprostřed koženým řemínkem s přezkou. Hrany torby a příklopky jsou lemovány jemnou
hladkou kůží. Vnější strany torby jsou barvy olivově zelené nebo pískové, vnitřek torby je v přírodní barvě lněného plátna.
Kožené součásti jsou světlé, nebarvené, kování a přezky natřeny lesklou černou barvou, případně pocínované. Adaptace
spočívá v odstranění zápinky (řemínku) k připevnění přílby. Na její místo je přišit zápřezek s železnou černě lakovanou
přezkou o stejných rozměrech jako na druhé boční stěně.
Torba vz.23 adaptovaná na torbu vz.27 – vzhledově i funkčně odpovídá torbě vz.27. Popis adaptace torby vz.23: ze
spodní plátěné stěny, kryjící vnitřní prostor torby, se odstraní všechny zápinky, z bočních stran železné, černě lakované
knoflíky a ze dna dva nášivky s háky. Spodní plátěná stěna se opatří dvěma klíny, které budou krýt rozparky a přišije zároveň
s těmito klíny k předku torby. Na boční strany se na místo odstraněných knoflíků přišijí šikmo vzhůru nášivky s přezkami pro
připevnění přílbového řemene.
K torbě náleží železný torbový svorník, který slouží k připevnění nosného řemení.
Použije se zachovalá a funkční originální torba, nebo kvalitní replika kterékoliv z výše popsaných vzorů.

Torba vz.27 adaptovaná
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Torba vz.27 adaptovaná se svorníkem

Torba vz.27 adaptovaná
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19a. Zápinka (řemínek) k přílbě vz.32
Je součástí torby, původně byla přišita na její pravé boční straně a sloužila k připevnění přilby vz.20. Jako odnímatelná
součást vznikla při adaptaci torby vz.27 (adaptované torby vz.23) odpáráním z boční strany torby a provedením několika
dalších úprav. Zápinka, upravená pro možnost připevnění přílby vz.32, je vyrobena ze silné hladké nebarvené řemenářské
usně. Je přibližně 70,5cm dlouhá, v nejširší části asi 3,7cm široká a uprostřed má rozparek dlouhý 34cm, který je na obou
stranách zakončen kulatou dírkou. Obě zakončení rozparku jsou zesílena přišitými koženými podložkami, širokými 2cm.
Konce zápinky jsou asi 2,2cm široké. Na jednom konci zápinky je 9 dírek, na druhém 6.
Použije se originální, nebo kvalitní replika.
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20.Řemení k torbě
Je sešito a snýtováno ze silné kůže, hladkou stranou navrch. Sestává z pěti dílů – ze dvou nosných popruhů (pravého a
levého), dvou stavitelných pásků a jednoho zadního dílu. Nosné popruhy a zadní díl jsou vzájemně spojeny železným trnem.
Stavitelné pásky jsou připjaty ke spodním řemínkům nosných popruhů. Zadní díl má ve spodní části čtyřmi nýty přinýtován
plechový háček, v horní části jsou v řadě pod sebou tři kapkovité otvory pro spojovací trn. Každý z nosných popruhů má na
spodním konci přišitou oválnou přezku umožňující regulaci délky popruhu a je zakončen vsazeným plechovým hákem.
Přibližně v jedné třetině délky odspodu je na rubové straně otočně, prostřednictvím železného čepu připevněn spodní řemínek
opatřený řadou dírek. Ve druhé třetině délky je čtyřmi řadami po třech nýtech našikmo připevněn kožený pás s poutky
k provlečení torbového svorníku. Horní konec je opatřen třemi kapkovitými otvory v řadě pod sebou pro spojovací trn.
Stavitelné pásky mají na jednom konci přišit železný kroužek o průměru 28mm a na druhém konci přišitu železnou přezku,
kterou jsou připnuty ke spodním řemínkům. Kování a přezky jsou lakovány lesklou černou barvou.
Nosí se tak, že konec zadního dílu se prostrčí vzadu pod opaskem a zahákne, poté se nosné pásy přehodí přes ramena (se
zřetelem na orientaci šikmých poutek pro torbový svorník), háky na koncích nosných popruhů se vepředu zaháknou do ok
sumek či posuvek a po připětí brašny se volné konce spodních dílů protáhnou pod pažemi a přes oka zaháknou do bočních
háčků brašny.
Použije se zachovalé originální československé, rakousko – uherské, nebo kvalitní replika.

Řemení k torbě se svorníkem
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Řemení k torbě se svorníkem, pohled zepředu
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Řemení k torbě se svorníkem, zadní strana
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21. Brašna z plachtoviny
Brašna vz.27 je sešita z desek z vrstveného tvrzeného papíru, potažených vně hrubým lněným plátnem lakovaným olivově
zelenou barvou, uvnitř režným plátnem. Výška brašny je 20cm, šířka 20cm a hloubka 8cm. Na každé boční straně je šikmo
vzhůru přišit a přinýtován nášivek s malým železným háčkem k zaháknutí oka stavitelného pásku nosného řemení a cca v horní
třetině je dvěma mosaznými nýty přinýtován železný knoflík na oválové podložce. Na spodní straně jsou přinýtovány dva
železné knoflíky na oválových podložkách, sloužící k zapětí příklopky brašny. Čelní strana je kryta příklopkou z hrubého
lněného plátna pískové nebo olivově zelené barvy, která je přišita k horní straně, kterou rovněž zakrývá. Příklopka je
lemována jemnou hladkou kůží přírodní barvy. Její vnitřní strana je podšita režným plátnem. Ve spodní části na rubové straně
příklopky jsou přišity dvě zápinky. Na zadní straně brašny jsou přišita dvě svislá kožená poutka, která jsou zapnuta na knoflíky
na spodní straně brašny, dále je uprostřed v horní třetině přišito vodorovné poutko, kterým se provléká zadní díl nosného
řemení. Spodní hrana brašny na zadní straně je zpevněna kováním profilu „L“, opatřeným napínacím zařízením, na kterém je
přišit lněný popruh přírodní barvy. Kování je snýtováno z hlavní části – hrany ze které do obou stran vybíhají 3 ramena přes
nýty spojená se stěnami brašny, a ze dvou bočních ramen s obdélníkovými oky pro uchycení popruhu. Napnutí popruhu lze
regulovat utahováním či povolováním speciálního šroubu s křídlatou hlavou. Pohyb šroubu přibližuje či oddaluje konec
popruhu opatřený železným rámečkem s maticí. Čelní stěna brašny je z poloviny přišita k bokům a druhou polovinu tvoří
odklápěcí víko. Po obou stranách víka je přišit kožený pásek s otvory na konci, který se zapíná na boční železné knoflíky.
Veškeré kování je lakováno černou barvou.
Brašna vz.23 je sešita ze silné tvrzené nebarvené kůže, hladkou stranou navrch. Tvar, rozměry a ostatní náležitosti jako
brašna vz.27.
Použije se zachovalá originální nebo kvalitní replika brašny kteréhokoliv z výše popsaných vzorů.

Brašna vz.27
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Zadní strana brašny vz.27

Otevřená brašna vz.27
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Brašna vz.23

Zadní strana brašny vz.23
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Část IV.
Výzbroj.

1.Bodák vz.24
Čepel bodáku je přímá, nožová, s oblými žlábky na obou stranách. Ostří obráceno směrem k hlavni. Souměrný hrot
s nepravým ostřím. Jílec je rovný, s párem ořechových střenek stažených k řapu čepele dvěma šrouby s maticemi
s vroubkováním po obvodu. Střenky mají u příčky průchozí vybrání, které slouží k vyčištění prostoru pro vytěrák v řapu
čepele. Dlouhá hlavice jílce, napájená na řap mosazí, vybíhá do oblého nosce jílce. Stiskátko je uloženo do hlavice jílce tím
způsobem, že 1mm vystupuje nad jeho povrch. Odpružuje jej spirálová pružina zajištěná maticí se zářezy pro montážní nástroj.
Ve hřbetu hlavice je profrézováno vybrání pro nasunutí na ozub pušky. Příčka je přímá, s nákružkem přichycen k řapu dvěma
kolíky. Povrch bodáku je leštěn. Pochva je ocelová, přímá, zakončená kuličkou. Pero obústku je přinýtováno dvěma nýty
s půlkulatými hlavami. Nosec pochvy obdélníkový, oble zakončen, k pochvě přiletován mosazí. Povrch pochvy je černěn
Použije se funkční originální bodák v dobrém stavu, bez koroze a viditelných poškození.
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2.Puška
Puška vz.24.
Puška vz.23, adaptovaná na vz.24.
Oba vzory jsou systému Mauser, ráže 7,92mm (8x57JS). Touto zbraní by měl být vybaven každý člen historické jednotky,
kterému byl vydán zbrojní průkaz pro danou kategorii zbraní.
Použije se některý z uvedených vzorů zbraní s platným průkazem zbraně, ve stavu a vzhledu odpovídajícím zbrani
používané čs. armádou v letech 1924 až 1939 (pažba z masivního ořechového dřeva, závěr, záchyt bodáku, ztužovadlo
s maticí, značkovací destička, vytěrák, stupnice hledí a botka jsou v barvě kovu, ostatní kovové díly černěné). Každá zbraň
musí být registrována PČR. Členové sdružení, kteří nemají zbrojní průkaz, mohou používat v souladu s platnými právními
předpisy popsanou zbraň v expanzím provedení, nebo znehodnocenou.

Puška vz.24.
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3.Přílba
Přilba vz 32 se skládá z těla přílby, z polštářků a z podbradníku.
Tělo přílby je lisováno z pancéřového, 1mm silného plechu, je vně a uvnitř pískováním zdrsněno a opatřeno nelesklou
barvou khaki. Na vnitřní stěnu přílby jsou připevněny polštářky a podbradník.
Polštářek se skládá z podšívky, vyseknuté ze světle šedomodré nebo přírodní jemné kůže a z kapsičky. Jeden konec
podšívky vybíhá ve dva zaoblené jazýčky, v kterých jsou dvě dírky vyztužené černě lakovanými kovovými kroužky, jimiž je
provlečen řemínek. Pod kroužky je druhý pár dírek, kterými je provlečena tkanice příklopu kapsičky. Na rub podšívky je našita
kapsička z lněného plátna, vybíhající na volném konci v příklop, na němž je našita tkanice. Kapsička je naplněna cupovanými
koňskými žíněmi. Polštářek je k přílbě připevněn speciální závlačkou přes výztuhu z pružinového plechu, zabalenou do konce
podšívky. Pod závlačkou je železná podložka, výztuha je lakovaná khaki barvou.
Podbradník se skládá ze zápinky a ze zápřezku, vyseknutých nebo vykrojených z lehké přírodní kraviny. Zápinka je
uprostřed rozšířena a má podlouhlý otvor. Na jednom konci je šest spojených dvojic dírek, na druhém konci je sedm kulatých
dírek. Zápřezek má na jednom konci černě lakovanou železnou přezku s válečkem, průvlečku a podložku, na druhém konci
jsou dvě dvojice spojených dírek.
Po stranách spodní stěny přílby jsou uvnitř přinýtovány kovové držáky s poutky tak, že je lze otáčet. Na držáky jsou
dvojitými železnými, černě lakovanými knoflíky zapjaty vpravo zápinka, vlevo zápřezek.
Řemínek je z pevné kůže, je 70cm dlouhý a 6mm široký a provléknut jednotlivými jazýčky podšívky vždy shora.
Výška posazení přílby na hlavě se reguluje povolením či stažením kožené tkanice procházející dírkami v polštářcích event.
přidáním nebo odebráním žíní. Přílba se nosí nýtem dopředu. Za mrazu se pod přílbou nosí nasazena polní čepice
s nátylníkem staženým přes uši.
Použije se přílba vz.32 původní vojenská, nebo upravená pro bývalé sbory Požární ochrany ČSSR, zbavená černé barvy a
opatřená novým nátěrem nelesklou khaki barvou. Vnitřní náležitosti, závlačky a podbradník se vyrobí nově. V krajním případě
se použijí vnitřní polštářky z umělé kůže, ale pouze světle hnědé barvy. Nátěr, který se v průběhu používání stane lesklým, se
odmastí. Jinak poškozený nátěr se obnoví přetřením nelesklou khaki barvou.

Přílba vz.32 a její součásti.
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4.Plynová maska
Plynová maska vz.35 je zhotovena z pryže oranžové či šedé barvy a potažená na lícní straně trikotovou látkou barvy
khaki.Kovové součásti masky jsou lakovány barvou khaki, přezky a kování černou barvou. Ke kompletu plynové masky patří
vrapová pryžová hadice, potažená trikotovou látkou a oválný filtr, oboje barvy khaki. Masky jsou vyrobeny ve třech
velikostech, číslovaných 1 až 3, přičemž 1 značí největší velikost.
Plynová maska vz.33b M vrapová hadice, filtr a brašna jsou stejného provedení jako pro masku vz.35.
Použije se zachovalý a vyčištěný originální komplet masky jednoho z popsaných vzorů.

Plynová maska vz.35 s filtrem, hadicí a krabičkou s prostředkem proti orosení skel.

Plynová maska vz.33b.
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4a. Brašna na plynovou masku
Brašna plynové masky vz.35 je vyrobena z lněné plachtoviny barvy pískové až khaki. Na bocích je opatřena dvěma
kapsami na asanační materiál. Kapsy jsou kryty příklopkami a každá se zapíná malým černě lakovaným stiskacím knoflíkem.
Uvnitř je všita šněrovací příhrada na filtr, distanční vložka z železného drátu a další zapínací kapsa. Ve dně brašny je pět
mosazných dírek, které umožňují proudění vzduchu k filtru. Na zadní straně jsou dva řemínky z pletené pásky s vsazenými
železnými dírkami, které se zapínají na železné přezky s trnem. Příklopka se zapíná na dva černě lakované stiskací knoflíky.
Brašna je opatřena 5cm širokým, délkově nastavitelným pleteným popruhem k zavěšení přes krk. Veškeré kování a přezky
jsou lakovány černou barvou. Nosí se – v normální poloze zavěšena příklopkou od těla na zkráceném závěsném popruhu
jdoucím přes pravé rameno pod levou paži tak, aby připažená levá ruka procházela asi středem brašny. Délku závěsného
popruhu je nutno upravit tak, aby horní okraj brašny byl asi 10cm pod levou paží. Upevňovací řemínky na zadní straně brašny
jsou provlečeny pod opaskem a zapjaty.
Použije se brašna zachovalá, čistá originální, nebo kvalitní replika.

Brašna na plynovou masku vz.35.
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Zadní strana brašny na plynovou masku vz.35.
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Příloha 1.
Způsob balení a použití některých výstrojních součástí.

1.Balení pláště na torbu
.
Plášť rozprostřeme podšívkou nahoru, rozepneme ramenní pásky a převrátíme límec. Přeložíme horní část pláště, aby
rozprostřené rukávy byly nahoře a v úrovni přehybu pláště. Rukávy přeložíme dovnitř tak, aby jejich přehyby byly od sebe
vzdáleny asi 90cm (asi dvojnásobná délka bodáku) viz. obr. "a". Přeložíme přední cípy pláště, aby šířka jeho spodního okraje
byla stejná jako u přeložených rukávů M viz obr. "b". Spodní okraj pláště přehneme směrem k límci na šířku asi 20cm M viz obr.
"c". Smotaný plášť sepneme na obou koncích asi 4 prsty od okraje plášťovými řemínky tak, aby přezka byla nahoře a jazýček
přezky aby směřoval proti záhybu pláště. Druhá přezka je na asi na záhybu. Plášť připevníme druhou přezkou na boční stěny
torby, aby jeho přehyb byl nahoře a směřoval k zádům vojína.

2.Balení stanového dílce a přikrývky do torby
Stanový dílec složíme do tvaru obdélníku tak, že každý z jeho bočních cípů přiložíme k jednomu z vrcholů. Doprostřed
takto složeného dílce položíme přikrývku složenou na obdélník jehož kratší strana je cca o 2cm kratší než je šířka příklopky
torby a jeho delší strana je o něco kratší než je dvojnásobek délky volné části torbové příklopky. Přesahující strany stanového
dílce přehneme přes přikrývku a takto vzniklý balík přeložíme napůl a připneme dvěma řemínky pod příklopku torby.
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3.Přizpůsobení torby a brašny
Vojín si zavěsí mošnu z pravého ramene doleva a pak připne opasek s přezkou, dvojitými sumkami a bodákem. Opasek
nesmí být příliš volný ani příliš utažený, nanejvýš tak, aby se pod ním dala prostrčit ruka naplocho. Mošna se připevní háčky
na opasek. Jiný vojín mu k opasku zezadu připne brašnu na náboje s provlečeným zadním dílem torbového řemení (hák je
zaháknut za opasek) a podá mu řemení, které si vojín přizpůsobí své postavě. Oba přední konce zahákne do ok dvojdílných
sumek. Poté se svorníkem k řemení připevní torba tak, aby její váha byla optimálně rozložena. Nakonec se k torbě připne
brašna na náboje a zaháknou spodní díly torbového řemení, jejichž délka se upraví. Celý komplet nesmí při nošení omezovat v
pohybu a nesmí být ani příliš volný.

4.Sbalená torba s brašnou , pláštěm a přílbou
5. Sbalená torba s brašnou bez pláště
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6.Použití stanového dílce jako pláštěnky
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7.Stavba stanu

Stan ze dvou stanových dílců

Stan ze čtyř stanových dílců

Způsob spojení kolíku se stanovým dílcem
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8.Odložení výstroje

Vypracoval : Pavel Kocián

V Brně, dne 26.10.2011

Předpis má 68 stran vč. příloh.
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