REPLIKA SOVĚTSKÉ UNIFORMY - 1943/45
VÝSTROJNÍ STANDARD PRO MUŽSTVO A PODDŮSTOJNÍKY KVH HP19
Zpracovali Doctor + Vip - Schváleno na schůzi klubu 5.3.2011

Tento aktualizovaný uniformní standard má KVH HP19 umožnit historicky věrněji než dosud
ztvárnit vybrané formace Rudé armády. Pro naši pěší jednotku RA jsme přijali označení
„112-й механизированый отряд“ (stodvenacatyj mechanizirovanyj otrjad). Vycházíme při tom
pouze z taktického označení našeho transportéru Scout, které je doloženo fotografiemi např. ve Vídni.
Pojmenování nemá žádnou doložitelnou historickou vazbu a umožňuje nám formovat libovolnou
sestavu od nepočetné osádky průzkumného vozidla (Scout či Dodge) až po údernou skupinu pro
boj s pevnůstkami doplněnou množstvím doprovodných zbraní včetně kanonu i s vlastní obsluhou.
Výstrojní standard je rozčleněn na následující kapitoly:
1/ Základní uniforma, kterou musí mít kompletní každý, aby se vůbec mohl účastnit akcí
2/ Základní výstroj pěchoty, která je u nás povinným vybavením pro každého
3/ Vylepšení výstroje, které není povinné pro každého
4/ Materiál k vybavení jednotky
5/ Výstroj obsluhy kanonu
6/ Výstroj pro děvčata
Cílem je jednotnost vzhledu jednotky dle průměrného historického vzhledu našich osvoboditelů,
nikoliv seskupení individuí s atypickou ústrojí/výstrojí/výzbrojí i kdyby byla doložitelná na
ojedinělých historických fotkách.
Poznámka k původu: V popisu výstroje se uvádí označení „současný sovětský“, čímž je myšlen původ
z pozůstalosti okupační armády pobývající v naší zemi v letech 1968-1991, nebo dovážený v současné
době z Ruska či Ukrajiny (Franta Částka, Luboš Pořízka, Muf). Označením „replika“ je myšleno
použití repliky vyrobené opravdu dle originálu z odpovídajícího materiálu, což u uniforem zvládá
firma Textiler a u výstroje Muf. Nákupy z Číny a Pakistánu přes USA nemůžeme doporučit.
V konkrétních případech rád poradí výstrojní náčelník klubu - Doctor .
1/ Základní uniforma, kterou musí mít kompletní každý, aby se vůbec mohl účastnit akcí
LODIČKA Používáme jednotně současnou sovětskou s zelenou hvězdičkou se srpem a kladivem.
Mazáci si pořizují rudou hvězdičku staršího mosazného provedení. Pod klopou lodičky se nosí
zapíchnuté jehly obmotané do osmičky bílými nitěmi na šití nákrčníků.
GYMNASŤORKA Replika vzhledově odpovídající sovětskému vz.43 se stojáčkem na dva knoflíčky
a dovnitř skrytými kapsami s příklopkami na prsou. Lze i bez kapes. Knoflíčky malé zelené kovové
se sovětskými symboly. Zlaté knoflíky nutno přebarvit! Lze nahradit pozinkovými čtyřděráky.
NÁKRČNÍKY Pruh bílé látky našitý 3cm stehy na vnitřní stranu límečku gymnasťorky tak, aby
přesahoval okraj o výšku hlavičky zápalky. Na každou akci je požadován čistý.
NÁRAMENÍKY POLNÍ (pogony) se zeleným kopřivákovým suknem nosíme upevněny zeleným
knoflíkem 18mm střední velikosti s prodlouženým očkem. Má také sovětské insignie a nejlépe rantlík
na obvodu. Barevnou lemovku pogonů nosíme malinovou pro pěchotu (tj. růžovou, ne rudou!).
Na pogonech lze nosit mořené rozlišovací odznaky specializace dle skutečného zařazení na akcích
např. spojařské blesky. Rozměry pogonů: šířka 6cm x délka 14 - 15 - 16cm dle šíře ramenu uniformy.
Dělostřelci viz níže bod 5. Děvčata viz níže bod 6.
BÍLÁ KOŠILE střihu „pro všechny armády“ se stojatým límečkem a polovičním rozepínáním.
Lze ji nosit v táboře i bez gymnasťorky. Pruhovaná námořnická trička nelze nosit!
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KALHOTY tvaru širokých rajtek. Nejčastěji šité na míru dle originálu, ale s důstojnickou kapsou na
zadku navíc. Pořízení užších současných sovětských je pro WW2 dostatečné.
HOLÍNKY měly nárt z pravé kůže a holeně z umělé kůže s rastrovým vzorkem. Vzhledově stejné
jsou i současné sovětské pro mužstvo. Trofejní wh marschschue či jezdecké boty nejsou na závadu.
Nouzově a dočasně lze používat šněrovací komisňáky s ovinovačkami.
OPASEK je nejvhodnější prostý hnědý kožený se zapínáním na masivní jednotrnovou ocelovou
přezku (ne lesklý chrom!). Dvoutrnové přezky jak z dohody nelze! Repliky ze zeleného popruhu
s koženým zesílením a jednotrnovou přezkou také doporučujeme. Současná sovětská plechová přezka
s vyraženou hvězdou, srpem a kladivem je zcela špatně! O použití trofejních viz dále.
2/ Základní výstroj pěchoty,
která je u nás povinným vybavením pro každého, ale je možno ji pořizovat postupně
SOMRADLO nosíme nejčastěji od sovětské plynové masky. Má formát na výšku a je zapínané na
malý kožený řemínek či jednu dřevěnou olivku. Na boku má jednu či dvě kapsičky. Lepší je starší
lněné vz. 40, ale lze používat i novější bavlněné. Dobře se do něj vejde krabice patron i fotoaparát.
POLNÍ LÁHEV nosíme standardní sovětskou hliníkovou v plátěném obalu se stahovací tkaničkou a
s rozvidleným poutkem na opasek zapínaným na knoflík. Běžně se dnes dováží.
STANOVÝ DÍLEC používáme nejlépe současný sovětský čtvercový z šedo-khaki plachtoviny
s prostřihem na pravou ruku, nití obšitými dírami v rozích a dřevěnými olivkami. Nebo také
celozelené celty ČSLA s koženými kolečky v rozích. V dešti je používáme jako jednotnou výstroj
do akce. Velmi užitečný je i do stanového tábora přes moderní spacáky. Proto se žádá, aby každý měl
a vozil i za slunečného počasí nejméně jeden kus, lépe dva.
LOPATKA libovolná špičatá v plachtovinovém obalu sovětského typu. V roce 2010 jsme hromadně
pořídili staré maďarské, které se hodí i s obalem.
TĚLOGREJKA bez nárameníků je zavedena jako naše standardní zimní výstroj. Používáme přešité
naruby otočené vatýrky CO s odstřiženými hnědými pletenými manžetami, došitými stojatými límci,
poutky na zapínání a kapsami dle dobového vzoru. Jsou k mání současné sovětské z dovozu i
tuzemské repliky, bližší originálu se stahováním vzadu v pase.
MĚŠOK používáme současný sovětský šedozelený, ze kterého je nutno odpárat vše: boční řemínky,
jmenovku i kapsičku. S výhodou se v něm do pole / na východiště / na transportér odnáší přilba, ešus,
sbalená celta, převlečník či tělogrejka.
PŘILBA bývá již na některých akcích povinná. Standardem jsou současné sovětské přilby
s jednoduchým textilním podbradníkem, jejichž současný vzor je téměř shodný s válečným vz.43.
Případné moderní rozdvojené podbradníky je nutno nahradit jednoduchým, který se snadno vyrobí
z popruhů odpáraných z současného sovětského měšoku. Helmy ČSLA vz.53 nepoužívat!
SUMKY nejlépe nenosit a náboje mít historicky v kapse kalhot. K puškám Mosin max. jednu sumku
buď „zaměstitělnuju“ tj. náhražkové psaníčko z plachtoviny nebo repliku starší sovětské kožené.
K puškám SVT lze nosit repliku kožené sumky na zásobníky. K samopalům příslušné plátěné sumky
dle typu zásobníku. Hnědé kyrzové sumky nelze nosit!
HRNÍČEK hliníkový či smaltovaný tradičně světle modrý, šedý, bílý na ¼ litru „po babičce“
je užitečnější než ešus. Pivaři si opatří do tábora ½ litrový. Konec pivních kelímků!
LŽÍCE dobového vzhledu ocelová, lze i dřevěná.
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3/ Vylepšení výstroje jednotlivce, které není povinné pro každého
GRANÁTOVÉ SUMKY z plátna je možné nosit, ale nepřehánět to. Vhodná je zejména ležatá na
3ks RDG 43 (konzervy na rybičky) nebo obranná vajíčka F1.
EŠUS viditelně nenosíme. Pro táboření používáme v roli trofejních východoněmecké ledvinky
ožehnuté zvenku na ohni. Ideální je sovětský válcový kotělok.
DEKA zelená či šedá kopřiváková nejčastěji používána přes karimatku v táboře. Nechť má jednu deku
každý nocležník v táboře - nemusí hned ráno dokonale balit moderní spaní .
BATERKY lze při táboření používat libovolné trofejní (např. Daimon) i bez barevných sklíček.
UŠANKA Vhodný standardní model se teprve hledá. U nás nejvhodnější je stará kopřiváková ČSLA.
V praxi tuhé zimy používáme prozatím i ČSLA vz.85 z tmavě zeleného plátna s stříbrošedým plyšem
nebo šedou sovětskou. Typ z prodejny pracovních oděvů s tmavou králičí kožešinou nelze používat.
RUKAVICE ZIMNÍ používáme pletené khaki ČSLA. Správné jsou tříprsťáky z plachtoviny
s hnědým flanelem shora.
MASKIROVKA AMEBA Zvolili jsme si pro snadnou replikovatelnost barevné provedení černé
skvrny na zelené látce šablonované přesně dle originálu, žádné fantasie. Pro útočné ženisty je patřičný
komplet převlečník + kalhoty. Snajprům náleží jednodílná kombinéza, pozorovatelům plášť
(maskchalat) či pončo. Maskirovka se vždy nosí přes uniformu, ze které musí být vidět límeček!
NĚMECKÝ TROFEJNÍ OPASEK je taková naše frajeřinka pro průzkumníky. Nosí se s libovolnou
originální přezkou WH, WL, SS, HJ, RAD apod. s poškozenou či úplně odstraněnou svastikou.
VATOVANÉ KALHOTY nemáme v povinném standardu. V zimním období lze používat vatýrky
ČSLA otočené naruby pískovou keprovou stranou ven a strčené do bot, aby nebyly vidět náplety.
BÍLÝ PŘEVLEČNÍK používáme bavlněný komplet vz. 47 i s kalhotami používaný v ČSLA.
Vhodnější je sovětský shodného střihu jak maskirovka. Nemáme v povinném standardu.
ŠINĚL nemáme ve výstrojním standardu pro bojové ukázky zaveden. Do pole je nepoužíváme.
Jednotná je tělogrejka. Kdo jej má, může jej s výhodou používat v rámci táborového života.
BAJONETY majitelé SVT-40 nosí na opasku. Štyk k Mosince jen na stafáže, do pole je nenosíme.
ÚTOČNÝ NŮŽ je vhodný doplněk pro samopalníky.
STUŽKY ZA ZRANĚNÍ podléhají schválení na schůzi klubu. Dovolují se u nás nosit jen lidem, jež
si lehké či těžké zranění přivodili přímo v boji na klubových akcích.
VYZNAMENÁNÍ a odznaky OTLIČNIK nelze u nás v klubu nosit, jak se komu zachce.
Nošením vybraných typů pověřujeme podle vnitroklubově stanovených pravidel „jako čestný úkol“.
Gardové odznaky naše jednotka nenosí!
HODNOSTI na pogonech podléhají schválení na schůzi klubu a jsou vázány na realistickou strukturu
jednotky s několika poddůstojníky, kteří umí velet početnějšímu řadovému mužstvu.
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4/ Materiál k vybavení jednotky, který je u jednotlivých členů k dispozici a
je vhodné jej dále doplňovat všemi členy tak, aby každý na akci přivezl něco a ne jeden všechno.
4.1/ Táborový materiál pro výstavbu a provoz atrakce zvané „dobový tábor“ ,
který má mít krom skutečné funkce noclehu i dobový vzhled po celý den.
STANY PRO CELOU JEDNOTKU jsme si po skupinkách zakoupili současné sovětské 5x5m
z pískové plachtoviny s pěti dřevěnými kůly. Tím je naše jednotka získala schopnost budovat vlastní
historické ležení a je nezávislá na stanovém městečku organizátorů akcí.
DLOUHÉ ŽENIJNÍ NÁŘADÍ - dobového vzhledu s násadami v barvě dřeva, ne natřené zeleně:
Sekery na dřevo, palice na kůly, lopatorýče a armádní krumpáče z výprodejů ČSLA.
Na budování zákopů a provoz tábora nelze používat dobové nářadí z veteránských vozidel.
RUKAVICE KOŽENÉ jednobarevné na práci s ostnatým drátem apod.
SKLENĚNÉ LAHVE čiré či s replikami dobových vinět a korkovými špunty či keramickými víčky.
Konec PET flašek!
TRINKWASSER pěti a deseti litrové WH trofejní se nám velmi osvědčují. V parném létě jej
zdravotnice berou plný vody i do ukázek a na závěrečný nástup.
VĚDRA pozinkovaná, cínová či smaltová jsou vhodná pro zásobování vodou i suchým jídlem.
KOTEL umožňuje připravit hromadně teplou stravu pro celou četu nezávisle na pořadateli akce.
STOLY A LAVICE kryté vhodně barevnými plachtami nám umožňují luxusní štábní kulturu.
LUCERNY na svíčky či vozové petrolejky. Typická by byla koptilka z nábojnice.
BEDNY dřevěné bez moderních nápisů.
LANA A PROVAZY na napínání maskovací sítě, na ohrazení když není vhodný ostnatý drát apod.
MASKOVACÍ SÍŤ používáme ČSLA s hadrovými kapesníčky
4.2/ Ženijní a spojovací materiál používaný v ukázkách v poli i k dekoraci tábora
PŘEKÁŽKOVÉ KOLÍKY pro ohrazení dobového tábora ostnatým drátem. Používáme ocelové
prasečí ocásky čs. či WH původu. K dispozici jich máme až 40ks.
OSTNATÝ DRÁT pro funkční ohrazení dobového tábora či dekoračních palpostů.
NŮŽKY NA OSTNATÝ DRÁT používáme jak dlouhé sovětské, tak lend-lease britské skládací.
VYTYČOVACÍ PÁSKY z bílého tkalounu pro průchody minovým polem či ohrazením tábora
MINY protitankové talířové kovové ČSLA (ala „německé“) na imitaci ženijních činností v poli.
Historické sovětské jsou krabicového tvaru, ale jsou vzhledově neatraktivní.
MINOVÉ BODCE KRÁTKÉ používáme jako volné repliky.
PYTLE JUTOVÉ na obložení palebných postavení plníme obvykle už doma PET flaškami.
RADIOSTANICE A7B je fajn dekorace v dobovém táboře, naše odhodlaná radistka ji nosí i do pole.
POLNÍ TELEFONY sovětského vzoru TAI-43 či lend-lease US a svitky šedého či zeleného kabelu.
ZDRAVOTNICKÁ BRAŠNA vzhledově dle historických fotek je buď tuhá čtvercová s oblými rohy
ze skladů CO, nebo měkčí obdélníková sovětská z dovozu. Staré obvazy používáme na imitovaná i
skutečná zranění v ukázkách. Fotografové ji mohou užívat jako fotobrašnu. Rukávová páska
s červeným křížem je samozřejmým doplňkem k brašně.
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5/ Výstroj obsluhy kanonu
Pro dobrovolníky tvořící obsluhu kanonu ZIS 3 a řidiče tažného vozidla platí mírně odlišná pravidla
co se týče distinkcí a výstrojních doplňků. V aktuální situaci máme pro naše dělostřelce dedikaci:
„ Odveleni od dělové čety pěšího pluku jako samostatné dělo“.
Výstroj nošená obsluhou okolo kanonu a řidičem zahrnuje proto pouze:
Lodičku, gymnasťorku s bílým nákrčníkem, pěchotní malinové pogony (s dělostř. odznakem),
bílou košili, kalhoty, holínky, jednotrnový kožený opasek a samopal Sudajev.
Na vozidle má každý v somradle polní láhev a hrníček, v měšoku celtu, vatýrku, ešus.
Kolem kanonu se nenosí žádné sumky ani lopatky. Přilby jen na rozkaz.
Výslovně vyloučeny jsou maskirovky, útočné nože, trofejní opasky.
Je tu návrh, který se může realizovat až se naučíme u kanonu velet dokonale rusky: Bude představovat
změnu dedikace obsluhy děla jako dělostřelců „z protitankového dělostřeleckého pluku“ IPTAP
(istrebitelnyj protivotankovyj polk) dle dohodnuté role na konkrétní akci. Projeví se takto:
NÁRAMENÍKY DĚLOSTŘELECKÉ polní zelené s rudou lemovkou jako bonus na určité akce pro
vycvičenou obsluhu kanonu, která si bude velet v ruštině. Výměna snadná, neboť budou mít na
středním knoflíku provázek, který se protáhne dírkami u ramenního švu a zaváže uvnitř na mašličku.
NÁŠIVKA IPTAP je uvažována jako extra bonus na určité akce, kde bude mít kanon s vycvičenou
obsluhou protitankovou roli či zařazení v úderné skupině apod. Použitelná je samozřejmě jenom
s dělostřeleckými nárameníky.

6/ Výstroj děvčat
Do pole je výstroj u děvčat shodná s mužstvem dle bodu 1 a 2 krom lopatky s těmito odlišnostmi:
NÁRAMENÍKY ČERNÉ Děvčata jsou v naší jednotce zařazena k „těchničeskomu rodu vojsk“
proto nosí pogony s černou lemovkou. Na pogonech lze nosit mořené rozlišovací odznaky specializace
dle skutečného zařazení na akcích např. spojařské blesky, automobilní vojsko či nechat prázdné pro
univerzální týlovo-zdravotnické zařazení.
POLNÍ LÁHEV S POPRUHEM určená pro zdravotnice má obvyklý plátěný obal doplněný přišitým
látkovým popruhem, takže ji lze i plnou nosit pohodlně přes rameno a netlačí holky na opasku.
Do tábora a zápolí vůbec jsou pro děvčata k dispozici i další historické alternativy:
BARET polní zelený či služební modrý používán na frontě v obou barvách. Baret s rudou hvězdičkou
je u děvčat tradiční a vítaný, do ukázky v poli je však žádána lodička.
SUKNĚ v polní zelené či služební modré barvě je výhradně pro týlovou službu. Do pole kalhoty!
ŠATY předpisového střihu s textilním páskem určeny pouze pro týlovou službu. Nosí se bez opasku.
PUNČOCHY k sukni a šatům mají dle předpisu černou barvu.
POLOBOTKY civilního střihu jsou pro děvčata v týlu předpisovou alternativou k holínkám.
Polobotky lze dle předpisu nosit jak s černými punčochami, tak s ponožkami bílé barvy.
- Konec-
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