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1-2. PŘEDMLUVA
Obsahem této interní regule jsou nařízení týkající se chování a vystupování rekrutů i vojáků
10th MD v rámci zachování dobrého jména a prestiže jednotky; dokument popisuje podmínky
vstupu, způsob zařazení do činnosti a v neposlední řadě se zabývá vysvětlením školicího systému (= Basic Training, dále jen BT) nutného absolvovat pro plnoprávné členství a další osobní
růst vojáka.
Všechna zde uvedená nařízení mají základ v originálních předpisech US Army s případnými
úpravami pro naše podmínky a potřeby a jsou v souladu se stanovami organizace USAREUR,
které je 10th MD členem.
Rekrut, jakožto i plnoprávný člen jednotky svým členstvím souhlasí s plněním daných regulí
alespoň v míře zde uvedené, ne-li intenzivněji.
Nedodržování pravidel zmiňovaných v tomto dokumentu může vést k postihům, případně až
k vyloučení z jednotky při opakovaném či zásadním porušování.
Tento dokument je ve své podstatě soupiskou základních pravidel ustavujících standardní
chod jednotky, její činnost na základě těchto pravidel v podstatě stojí, proto předchozí odstavec platí u tohoto dokumentu dvojnásob a postihy za nedodržování jsou o to striktněji vyžadován.

Zpracoval

Schválil

CPL Zeman, Ondřej
Team Leader, Infantry

SSG Kročil, Tomáš
Squad Leader, Infantry
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CHAPTER 2

VNITŘNÍ ŘÁD 10TH MOUNTAIN DIVISION
Zde bude uvedeno několik pravidel určujících, jakým způsobem má rekrut / voják
10 MD vystupovat a co musí bezpodmínečně plnit pro zachování chodu jednotky a udržování její úrovně a prestiže.
Soupis je tvořen jen těmi nejzákladnějšími pravidly, do detailů nezachází, jelikož se
nepředpokládá vyhledávání právních kliček rekruty a vojáky 10 MD k jejich prospěchu. (I toto může být posuzováno jako postihnutelné.)
Pro bezproblémovost postačí každému rekrutu / vojáku dodržovat daná pravidla,
řídit se radami a rozkazy nadřízených a svým vlastním vědomím a svědomím.
2-1. VYSVĚTLENÍ ROZDÍLU POJMŮ ČLEN / REKRUT / VOJÁK
Důležitou roli v tomto textu hraje bezpochyby vysvětlení rozdílu významu, funkce a pravomocí pojmů člen, rekrut a voják 10 MD:
- člen A/2-14 INF, 10 MD •

obecné označení každého, kdo se aktivně podílí na činnosti A/2-14 INF, 10 MD

•

označení je souhrnné pro níže uvedené, nevypovídá o úrovni pravomocí, privilegií, apod.
- rekrut -

•

každý člen A/2-14 INF, 10 MD, který nesplňuje kladené základní požadavky:
o výstrojové (nemá kompletní Required Equipment - Basic Level; viz UR 214-2)
o znalostní
o dovednostní

•

doposud neabsolvoval BT (=> zpravidla nesplňuje 1. bod)

•

jeho práva, pravomoci a privilegia jsou poměrně značně omezeny:
o nemá právo nosit některé výstrojové prvky (viz UR 214-2)
o nemá právo ustrojovat se zvýhodněnými způsoby, jež jsou vyhrazeny vojákům
(viz UR 214-2)
o

nemá právo na nadstandardní vybavení (osobní doplňky, ...)

o má hodnost PV1 (= Recruit, není regulérní hodností) => nemožnost kariérního
postupu
o jeho dosavadní zkušenosti jsou pro něj přínosem, ale do absolvování BT nezohledňovány (př.: rekrutu zkušenému v taktickém pohybu nejsou při probírání
této látky poskytovány žádné úlevy, výhody, apod.)
- voják A/2-14 INF, 10 MD •

= právoplatný člen A/2-14 INF, 10 MD (absolvoval BT)

•

splňuje kladená členská kritéria

•

má veškerá nabízená práva a povinnosti
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2-2. PRÁVA A POVINNOSTI REKRUTU A CLENU
Za hlavní pravidlo prevence přestupování nařízení A/2-14 INF, 10 MD lze považovat poslední větu úvodního odstavce této kapitoly.
Jinak za nejzásadnější body správního řádu A/2-14 INF, 10 MD patří:
• všichni členové jsou v jednotce dobrovolně
• žádný z členů nesmí porušovat platné zákony ČR
• žádný z členů nesmí svým vzhledem, vystupováním, činy aj. způsobem hanobit dobré
jméno a prestiž jednotky
• členstvím se všichni zavazují k:
-

dodržování veškerých nařízení jednotky

-

nastudování a bezpodmínečnému respektování a dodržování obsahu vnitřních
regulí jednotky

-

nastudování a bezpodmínečnému respektování a dodržování obsahu regulí
USAREURu

-

dodržování hodnostní hierarchie (a disciplíně obecně)

-

plnění rozkazů nadřízených (a loajálnosti vůči nim obecně)

-

pořízení požadované výstroje a výzbroje nutné pro činnost v jednotce (viz UR 214-2)

-

účasti na všech akcích, jež mají nárok se účastnit
(absence pouze v neodvratných případech, pravdivě a dostatečně dopředu zdůvodněná)

-

rozšiřování svých znalostí a dovedností ve volném čase

o každý člen A/2-14 INF, 10 MD má právo po splnění patřičných kritérií na:
-

osobní kariérní růst

-

veškerá nabízená práva a privilegia členům = plnohodnotné členství

-

veškeré poskytované školicí programy jednotkou / USAREURem / jiné schválené

-

účast na všech akcích jednotky, na které splňuje výstrojová kritéria

-

veškeré další věci nabízené členům jednotkou

-

všechny další neuvedené výhody spjaté s členstvím v jednotce
2-3. VSTUPNÍ PODMÍNKY

Pro členství v A/2-14 INF, 10 MD je potřeba, aby člen splňoval následující kritéria:
•

trestní bezúhonnost

•

věk min. 16 let (výjimky poskytovány pouze jedincům, jež výjimečnou měrou splňují
ostatní podmínky pro přijetí; kariérní růst stagnován až do dovršení 16. roku věku)
pořízení nákladné výstroje a výzbroje (viz UR 214-2)
účast na všech akcích, na něž má člen právo
splnění BT (viz Chapter 3., Section I.)
motivace (zájem o činnost, ztotožnění s pojetím činnosti, osobní angažovanost, ...)

•
•
•
•
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2-4. HODNOSTNÍ SYSTÉM
Hodnostní spektrum je shodné s originálním, předepsaným US Army. Způsobem jednání
s vyššími hodnostmi se do jisté míry zabývá dokument UR 214-3, kvalifikační požadavky a
požadované odsloužené lhůty pro povýšení řeší dokument USAREURu AR 600-8-19 (cz).
U A/2-14 INF, 10 MD platí:
•

po nástupu do služby (přijetí do jednotky) se stává jednotlivec rekrutem, dostává „hodnost" PV1 (= Recruit, není regulérní hodností) a jeho privilegia jsou značně omezena

•

teprve po absolvování BT dostává právo nosit divizní nášivku a povyšuje do hodnosti
PV2 (= Private, standardní vojín) a je plnoprávným členem A/2-14 INF, 10 MD se všemi výsadami a možností dalšího postupu

•

povyšovat smí pouze velitel jednotky - probíhá při nastoupené jednotce gratulací velitele a předáním jím podepsaným Certificate of Promotion (viz Appendix C).
(ve zvláštních případech absence velitele a nemožnosti odložení ceremoniálu provede
dle uvedeného způsobu toto 2. nejvyšší přítomná šarže - bez povyšovací listiny podepsané velitelem je však povýšení neplatné)
2-5. TRESTNÍ SYSTÉM

V případě nedodržení pravidel, překročení pravomocí a jiného prohřešku vůči nařízením jednotky lze vojáka potrestat. Potřebu takovýto čin trestat je na vůli k tomuto oprávněného vojáka, který přestupek zpozoroval.
Forma a výše trestu jsou úměrné závažnosti činu. Neadekvátní trest může být následně přezkoumán a dle toho zadavatel dále postihován.
Rekruti mohou být kdykoliv před úspěšným završením BT z určitých důvodů z jednotky vyloučeni, vždy ale mají právo znát důvod - ten musí mýt oprávněný. Totéž platí i pro vojáky.
Opakované či hrubé porušování řádu může vést až k vyloučení z jednotky.
Udělení trestu může být provedeno:
•

přímým nadřízeným (každý voják A/2-14 INF, 10 MD vyšší hodnosti je k tomuto
oprávněn)

•

velitelem jednotky

•

velením jednotky (pokud je ustaveno)

Voják/rekrut provádí výkon trestu:
•

ihned

•

ve stanovené lhůtě zadavatelem trestu / velitelem jednotky / velením jednotky
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Forma trestu je následujícího charakteru:
• správního
o Minor Minus (= pokárání; 3x => 1x Major Minus)
o Major Minus (= důtka; 3x => podmínečné vyloučení z jednotky)
o zákaz účasti na akci ostrého charakteru (bojová operace, kulturní událost, ...)
- není dovoleno zakázat cvičení, výcviků se dotyčný účastnit musí i nadále
o degradace
• fyzického - není rozuměno jako týrání vojáků násilnými činy
o kliky, aj. tělesné cviky
o běh
o výkon určité práce
• finančního - v případě jakéhokoli úmyslného poškození cizí věci či poškození cizí věci
z nedbalosti
POZNÁMKA: Systém ohodnocení osobních kvalit rekruta / vojáka probíhá analogicky trestnímu systému, pouze ale v pozitivním smyslu, tzn. pochvalou, úlevou z určité činnosti, případně udělením medaile, povýšením, ...
Kritérii pro udělování medailí se zabývá dokument USAREURu UR 600-8-22 (cz).
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CHAPTER 3

KARIÉRNÍ SYSTÉM 10TH MOUNTAIN DIVISION
"Čím víc mě budete nenávidět, tím víc se naučíte. Jsem tvrdý, ale fér. Tady všichni stojíte za stejné hovno! Rozuměli jste?!"
Senior Drill Instructor Gunnery Sergeant Hartman, USMC: Full Metal Jacket; 1987
V této kapitole bude podrobně rozepsán časový interval a činnost rekruta v něm
od momentu vstupu do A/2-14 INF, 10 MD až po vyřazení coby plnoprávný člen jednotky po absolvování Basic Trainingu.
Důvod, proč se rekrut nestává vojákem ihned po přijetí je záměrný a řekl bych, že
i zřejmý: takto si musí každý svou pozici v jednotce zasloužit, teprve po vydření svého
členství v potu může být na sebe a svou jednotku patřičně hrdý.
Rovněž je, stejně jako u reálné jednotky, nutné, aby dosáhnul určitého minimálního
znalostního a dovednostního spektra. Velitel si nemůže dovolit v bojové zóně každému
jednotlivě vysvětlovat, co má dělat, což ostatně na ostatní vojáky působí negativním
dojmem.
To, že jednotlivec absolvoval BT svědčí o tom, že má minimální požadované znalosti a dovednosti shodné se znalostmi a dovednostmi již právoplatných členů, tudíž
může být nadále brán za rovnocenného ostatním, tím pádem se na něj může kdokoli z
útvaru spolehnout stejně jako na toho, kdo je členem již déle.
Section I. BASIC TRAINING
Basic Training má být v rámci možností věrohodnou simulací amerického výcvikového programu pro školení nováčků vstupujících do armády. Jeho úkolem je připravit budoucí vojáky
A/2-14 INF, 10 MD na psychickou i fyzickou zátěž spjatou s její činností a jak prakticky, tak i
teoreticky své nové muže proškolit, aby po absolvování nebyl znalostní a dovednostní rozdíl
mezi nimi a současnými členy tolik patrný.
Je samozřejmé, že vzhledem k času, který je na výcvik k dispozici není možné bez vlastní iniciativy doma navíc dostatečně rekruty unifikovat na úroveň ostatních vojáků, nicméně po jejich zdárném absolvování Basic Trainingu můžeme alespoň říci, že jsme coby školicí instruktoři pro to udělali, co bylo v našich silách.
Samotný Basic Training je týdenní cvičení, simulující v rámci možností podmínky reálného
výcvikového střediska americké pěchoty. To vše za nepřetržitého vojenského režimu. Více bude k tomuto řečeno níže.
Samotnému BT předchází tříměsíční zkušební období, které je vyhrazeno pro rekruta, aby se
poznal s jednotkou, naučil se základům, pořídil si povinnou základní výstroj, ale především
dokázal instruktorům svou celkovou motivaci, předvedl své dovednosti, schopnosti a vůbec
vše, co by mohlo přispět ke kladnému rozhodnutí velení k připuštění do Basic Trainingu. Více
bude k tomuto řečeno níže.
Před splněním BT jsou rekruti oproti ostatním všemožně znevýhodňováni a tak svým způsobem nepřímo nuceni BT co nejdříve podstoupit a zdolat. Teprve poté dostanou právo si našít
na uniformu divizní nášivku 10 MD, hodnost PV2 a spoustu dalších výsad spjatých s plnoprávným členstvím.
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Z jejich pohledu je nášivka symbolem hrdosti na sami sebe za to, co pro ni byli ochotni a schopni podstoupit, a svým způsobem i na jednotku, která jim za to asi bezpochyby stála.
Z pohledu instruktora a současných členů A/2-14 INF, 10 MD nášivka jednotky na uniformě
vypovídá o tom, že její nositel má minimální znalosti a dovednosti jako mají již plnoprávní
členové, tím pádem se na něj v případě potřeby mohou bez obav spolehnout jako na kohokoli
jiného, dokonce i jako na sami sebe.
Takto proškolený rekrut již není rekrutem, je voják A/2-14 INF, 10 MD, stejně jako kdokoliv
jiný ze stávajících členů.
3-1. PROBATION PHASE
Trvání:

○ 3 - 6 měsíců

Činnost:

○ seznamování s činností jednotky
○ výuková příprava na BT
○ pozorovací období

Potřeby:

○ průběžné pořizování Required Equipment – Basic Level – nutné pro připuštění do BT

Do této fáze výcvikového programu jsou rekruti zařazeni ihned po oficiálním zažádání o členství na základě žádosti schválené velitelem jednotky.
Fáze trvá od čtvrt do půl roku, podle toho, jak se dotyčný veliteli jednotky jeví. Jedná se o zkušební období, během kterého se rekrut seznamuje s činností jednotky, s pojetím, průběhem výcviků, apod.
Zároveň si instruktoři dělají obrázek o rekrutu, mapují jeho schopnosti, motivaci, iniciativu, atd.
Tato fáze je rovněž vyhrazena pro pořízení Required Equipment - Basic Level (viz UR 214-2),
což jsou nejzákladnější součásti výstroje a výzbroje nutné pro postup do další fáze, tzn. do samotného Basic Trainingu.
Připuštění rekruta do BT předchází kontrola vybavení. Pokud žadatel o účast na BT nedisponuje v době těsně před termínem konání BT kompletní Required Equipment - Basic Level, nebude
do BT připuštěn. A to i v případě, že daná součást výstroje, kterou nevlastní není nutnou součástí povinné výbavy pro účast na BT (viz Appendix A).
V praxi vypadá zkušební období tak, že rekrut začíná být pomalu po všech stránkách připravován na svou budoucí funkci v jednotce v podobě jedno- i vícedenních výcvikových akcí, kde se
zapojí do programu včetně již stávajících členů A/2-14 INF, 10 MD.
Tyto výcviky jsou za normálních okolností jedenkrát do měsíce a jsou v nich vyučovány základní znalosti a dovednosti, se kterými se bude coby voják A/2-14 INF, 10 MD setkávat v každodenní činnosti.
Vše se bude ještě důkladně opakovat v samotném BT, jde spíše o brzké nastínění rekrutovi o
co nám jde, jak fungujeme, jaká je metodika výcviků apod., aby mu hned ze začátku bylo vše
jasné a měl tak kompletní informace před tím, než se závazně rozhodne stát plnoprávným členem.
Po absolvování tohoto předběžného opatření velitel jednotky spolu s instruktory zrevidují celkové vzezření rekruta, tj. nakolik byl schopný v dosavadní činnosti, jaká byla jeho docházka
(vyžadováno je 100 %, min. 85 % je hranice pro absolvování, a to pouze pokud se rekrut jevil v
ostatních kritériích více než schopný), jestli splnil výstrojové a výzbrojové požadavky a zdali
byla jeho iniciativa, motivace, nadšení, disciplína apod. dostačující.
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Pakliže rekrut splňuje vše potřebné pro postup, je připuštěn k samotnému BT.
Pokud ne, je na rozhodnutí velitele, zdali dostane šanci podstoupit zkušební období znovu s další
třídou rekrutů či bude bez prodlení a možnosti odvolání propuštěn do civilu.
3-2. BASIC TRAINING
Trvání:

○ 10 dní (Pá - Ne)

Činnost:

○ simulace výcvikového tábora pěchoty americké armády
○ základní výcvik rekruta základním znalostem a dovednostem vojáka A/2-14 INF, 10 MD
○ fyzická a psychická příprava (teoretickou i praktickou metodikou) na činnost rekruta coby
vojáka na své funkci v jednotce
○ plnění fyzických testů
○ komplexní přezkoušení z veškeré probírané látky (viz Appendix B)
○ slavnostní vyřazení rekrutů-absolventů; povýšení a zařazení do běžné činnosti jednotky
jako plnoprávní členové A/2-14 INF, 10 MD
○ poděkování za úsilí a účast neabsolventům; nabídka možnosti zopakování programu s následující třídou

Potřeby:

○ viz Appendix A

Basic Training je jedním z hlavních mezníků kariéry každého vojáka. V podstatě lze říci, že
se jedná o první kvalifikační stupeň kterékoliv kariéry, kdy se metodou simulace výcvikového tábora pěchoty US Army školí nováčci bez předchozích vojenských zkušeností ve vojáky.
Je samozřejmé, že vzhledem k vedlejším faktorům jako jsou zaměstnání, studium, rodinné
závazky atp. není možné provést BT v celé originální délce, po letech plánování, zpracovávání a přípravy se však dospělo ke kompromisu, konkrétně k úpravě BT na konečnou délku trvání jednoho týdne.
Kurz začíná v pátek v 1800. Do této doby je povinností všech účastníků se na místo libovolným způsobem dostavit, jinak je jejich pobyt na BT automaticky ukončen.
Tento den je vyhrazen stříhání, pořízení spisové fotografie, vyplnění vstupních formulářů a
osobní karty, kontrole povinného vybavení, zabavení zakázané výbavy a organizační přednášce, vysvětlující rekrutům, pravidla a řád pobytu a co je bude v nejbližších dnech čekat.
Den končí slavnostním zahájením, které bude spojeno se stažením vlajky.
Sobotou začíná samotný program BT, který bude probíhat nepřetržitě, způsobem lehce nastíněným výše ve stručném přehledu činnosti. Během týdne budou rekruti proškoleni ve všech
věcech, které jim jako budoucím vojákům přijdou více než vhod a budou od nich za každých
okolností požadovány umět a znát. Zkrátka výcvik bude spočívat ve všem, co bude podstatné
pro další setrvání u jednotky.
Výuka všem znalostem a dovednostem vojáka A/2-14 INF, 10 MD bude rozvržena tak, aby
se teoretická příprava pravidelně střídala s praktickou a aby se nové poznatky postupně rozšiřovaly o další a další, které na ně navazují.
Prověření základních znalostí a dovedností vyžadovaných po vojácích 10 MD bude průběžné,
podle charakteru písemným testem, ústní, popřípadě praktickou zkouškou před komisí složenou z instruktorů.
Je i možné, že netrénovaní jedinci si šáhnou na dno svých sil. Pokud se tak stane, jde pouze o
jejich problém, jelikož na tento fakt jsou připravováni již v průběhu Probation Phase a BT
samotnému předchází doporučení instruktorů k zahájení individuální tělesné přípravy.
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Konečnému individuálnímu zhodnocení a závěrečné ceremonii je vyhrazena neděle. Dle výsledků testů a názoru velitele jednotky a instruktorů bude rozhodnuto, zdali je rekrut způsobilý stát se vojákem 10th MD nebo ne.
V případě, že je uchazeč o členství v jednotce shledán k tomuto způsobilým, je při slavnostním nástupu povýšen velitelem jednotky do hodnosti PV2 udělením Certificate of Promotion
a je mu předána divizní nášivka 10 MD, čímž automaticky získává právo si ji našít na uniformu.
Získává taktéž veškerá privilegia plnoprávného člena jednotky a samozřejmě je také vázán
povinnostmi vůči ní.
Neabsolventům, což jsou ti, kteří nebyli schopni udržet požadované tempo či se jinak nejevili
schopnými (chováním, nedisciplinovaností, ...), je poděkováno za účast bez graduace.
Neabsolvent může se souhlasem velitele podstoupit opravnou zkoušku z části BT, ve které neprospěl. K tomuto bude vystaven náhradní termín.
Jestliže neabsolvent neprospěl z více částí BT najednou či nezvládl opravnou zkoušku, je nucen podstoupit BT znovu, a to nejdříve za rok s další třídou rekrutů.
BT je možno konat jednou do roka. Nejvýhodnějším termínem jsou letní měsíce, proto jeho
pořádání probíhá zpravidla právě během nich. Aby bylo technicky možné BT otevřít, musí počet rekrutů, usilujících o podstoupení BT, dosahovat organizačního minima, což je jeden Fire
Team (čtyři lidé).
Section II. OSOBNÍ RŮST VOJÁKA
Po dovršení BT není již člen 10th MD nadále rekrutem, je z něj plnoprávný voják 10th MD
s veškerými právy, povinnostmi a privilegii. Účastní se veškeré činnosti jednotky, jediným
faktorem, který mu může i jako plnoprávnému členu znemožnit účast zůstává absence některých výstrojových prvků (viz UR 214-2).
Možnost osobního postupu řeší veškerá dokumentace USAREURu, namátkou AR 600-8-19
(cz) se zabývá hodnostním systémem, další dokumenty řeší způsob získávání dovednostních
nášivek (v době uvedení této regule v platnost byl stále ještě v projednávání), podmínky udílení medailí (AR 600-8-22 (cz)), apod.
Další výcvik vojáků 10th MD je obdobný výcvikům předcházejícím BT, pouze jsou probírána
nová, složitější témata, popřípadě nadstandardně rozšiřována stará.
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APPENDIX A

SEZNAM POTŘEB PRO BASIC TRAINING
Zde jsou uvedeny veškeré věci, jež si musí každý rekrut zajistit a vzít s sebou, pokud má zájem se zúčastnit Basic Trainingu.
Jestliže mu bude cokoli z uvedeného seznamu při kontrole materiálu chybět, není stoprocentně schopen se programu účastnit a bude z BT okamžitě odvolán.
Section I. SEZNAM POŽADOVANÉHO VYBAVENÍ
Povinná výbava každého rekruta pro účast na Basic Trainingu čítá následující:
- jídlo na pátek
- 1x 0,5 l - PET láhev - bez etikety
- jídelní potřeby
o - 1x - příbor (postačí lžíce)
o - 2x - US pitítko / 1x malý ešus + 1x US pitítko
o - 1x - US vařítko
o - 1x balení - lihové kostky
- hygienické potřeby
o zubní kartáček + pasta
o toaletní papír
o mýdlo + ručník
o opalovací krém
o holicí potřeby
- záznamník + psací potřeby
- 1x - ochranné brýle
- 1x - nůž
- 1x - kompas
- 1x - maskovací barvy (Black/Brown/Green)
- 1x - US pončo (Woodland Camouflage)
- 1x - MX 991 svítilna (Olive) + náhr. zdroje + červený filtr
- 1x - KPZ
- 1x - osobní lékárnička
- 1x - šátek (tmavých, nenápadných barev) - první pomoc
- 1x - PVC lepicí páska (Black/Olive) - elektrikářská / kobercová
- 10m - prádelní šňůra - určena k řezání
- potřeby k ošetření obuvi
o kartáč
o krém na boty

- 1x - US Patrol Cap (Woodland Camouflage)
- 1x (2x) - US BDU blůza (Woodland Camouflage)
- 1x (2x) - US BDU kalhoty (Woodland Camouflage)
- 1x - US BDU kalhotový opasek (Olive, přezka Black)
- 3x - US tričko (Brown) - krát. rukáv
- 1x - APFT triko (Grey, nápis ARMY) - krát. rukáv
- 1x - APFT kraťasy (Black, nápis ARMY)
- 1x - rukavice – celoprstové (horolezecká příprava)
- 4x (6x) - spodní prádlo
- 4x (6x) - ponožky (tmavé odstíny - Olive, Green, Black)
- 1x - vysoká vojenská obuv (Black) - nejlépe US
- 1x - sportovní obuv - vhodná pro běh
- 1x - PASGT přílba
- 1x - US potah na přílbu (Woodland Camouflage)
- 1x - US Cat Eyes (Olive)
- 1x - US Sun, Wind and Dust Goggles
- 1x - US LC1 treky (Olive)
- 1x - US LC1 opasek (Olive)
- 2x - US M16 sumka (Olive)
- 2x - US polní láhev (Olive)
- 1x - US polní lopatka
- 1x - plynová maska - FUNKČNÍ!!!
- 1x - US pouzdro na plyn. masku M17 (Olive)
- 1x - US pouzdro na kompas (Olive)
- 1x - zbraň
- 1x - nabitá baterie do zbraně
- 1x - nabíječka

- 1x - US A.L.I.C.E. batoh (Olive)
- 1x - karimatka (US / tmavé odstíny - Olive, Green, Black)
- 1x - spací pytel (tmavé, nenápadné barvy)
- reflexní vesta výhodou
- 1x - bojová divizní nášivka - pro závěrečnou ceremonii
- 2x - kovová hodnost PV2 (Black) - pro závěrečnou ceremonii
- 1x - Distinctive Unit Insignia - pro závěrečnou ceremonii
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POZNÁMKA:
1. Seznam potřeb uvedený v Appendix A je povinnou výbavou každého rekruta. Násobné číslovky při daném prvku výstroje/výzbroje udávají jeho minimální požadovaný počet.
Pokud při kontrole výstroje, předcházející samotnému zahájení BT, nebude seznam korespondovat s přítomnou výbavou rekruta, bude dotyčný shledán nezpůsobilým podstoupení kurzu a
na místě z něj odvolán.
2. Doporučená výstroj je taková výbava rekruta, která není obsažena v povinné výbavě rekruta,
zároveň ale nefiguruje v seznamu zakázaného vybavení. Její použití je výhodou, zvyšuje efektivitu a komfort rekruta, případně urychluje či usnadňuje činnost, pro kterou byla vyrobena.
Doporučený může být ovšem i počet výstrojové součásti, která je uvedena jako povinná. Takový počet je znázorněn násobnou číslovkou v závorce. V praxi to znamená, že pro úspěšné splnění kontroly výstroje rekrutu postačí povinný počet, ale ze zkušenosti instruktorů či na základě obecně rozšířené pravdy je doporučeno disponovat doporučeným počtem dané věci.
Pro doporučenou výstroj, která je v konečném měřítku v podstatě nadstandardní, platí ovšem
stejná pravidla označení, ošití, ústroje a zásad užívání.
př.: Pro úspěšné absolvování prověrky z povinné výbavy postačí jedna polní uniforma, doporučeny jsou dvě. Pokud se však rekrut rozhodne vzít si s sebou uniformy dvě, i druhá musí být
plně ošita stejným způsobem, jako povinná.
3. Nadstandardní výbava, která není výslovně zakázána touto regulí, je na libovůli rekruta, musí být ale oprávněn k jejímu užívání.
Instruktoři si vyhrazují právo zabavit kterýkoliv prvek nadstandardní výbavy bez udání důvodu, pokud to uznají za vhodné.
4. Veškerá výstroj a výzbroj je vesměs co se týče pošití, pravidel nošení a užívání apod. blíže
specifikována ve směrnici UR 214-2, proto je rekrutům vřele doporučeno si jej před přípravou
důkladně přečíst.
5. Dotazy k požadované výstroji rekruti kladou kompetentním osobám – veliteli jednotky, instruktorům BT – dostatečně dopředu před započetím samotného BT, aby jejich účast na BT nebyla zbytečně kvůli absenci určité výstroje, způsobené nedostatečnou informovaností odepřena.
Zároveň je apelováno na rekruty, aby prvně řádně prostudovali veškeré směrnice a nezahlcovali tak výše zmíněné osoby dotazy, které jsou již zodpovězeny v nich.
Section II. STRAVOVÁNÍ
Strava je zajištěna centrálně jako plná penze (snídaně – teplý oběd – teplá večeře). Uhrazení
ceny stravy je převážně z organizačních důvodů povinné pro všechny účastníky BT a jedná se
prakticky o jediný poplatek pro účast na BT, který se plně zužitkuje na zajištění veškerých potravinářských surovin.
Cena stravného je 1000,- Kč. Skutečná cena je zanedbatelně nižší, nicméně preventivně bude
vybírána uvedená částka. Zůstatek bude po BT vyúčtován a dle přání účastníka ponechán na
správu kasárenského objektu, do jednotkové pokladny či navrácen v hotovosti. Jiné naložení
s ním je možné dle vlastního návrhu plátce.
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V ceně stravy je zahrnuto jídlo od sobotní snídaně do oběda následující soboty.
Stravné musí být uhrazeno nejpozději týden před prvním dnem konání BT. Uhrazením je myšleno přijetí platby CPL Zemanem následujícími způsoby:
•
•
•

předání v hotovosti nejpozději 4 dny před zahájením BT
bezhotovostním převodem na účet č. 210564250/0300 (4 dny před BT musí být již peníze na účtu)
poštovní složenkou na adresu (4 dny před BT musí být již platba přijata):
Zeman, Ondřej
Vinařů 1434
Bzenec, 696 81

Výjimka z data splatnosti po individuální dohodě teoreticky možná, neuhrazení stravného nebo
pozdní úhrada je vážným důvodem pro neumožnění účasti.
Section III. ZAKÁZANÉ VYBAVENÍ
Zakázaným vybavením je myšlena veškerá výstroj rekruta, jejíž přítomnost, popřípadě užívání
nebylo instruktory uznáno za možné. Míra zákazu je buď úplná nebo omezená.
Úplná míra zákazu znamená, že není přijatelné, aby byla daná věc rekruty na BT užívána, tudíž
je bezpředmětné ji s sebou přivézt. V takovém případě bude na místě při kontrole vybavení zabavena instruktory. Porušení úplného zákazu je hrubým porušením kázně a je důvodem pro neprodlené vyloučení z BT bez možnosti odvolání.
Omezená míra zákazu vyjadřuje fakt, že daná věc smí být na BT přítomna, ovšem její použití
bude určitým způsobem limitováno. Více o omezené míře zákazu přiblíží organizační přednáška na začátku BT.
ZAKÁZANÉ VYBAVENÍ

MÍRA ZÁKAZU

- alkohol

úplná

- návykové látky

úplná

- povzbuzující prostředky (nápoje, tablety, vitaminy, ...)

úplná

- kontaktní čočky

úplná

- GORETEX oblečení

úplná

- kolenní a loketní chrániče

úplná

- hydratační vak

úplná

- veškerá elektrotechnika (MP3, GPS, PC, ...)

úplná

- mobilní telefon

omezená

- fotoaparát

omezená

- cigarety

omezená
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APPENDIX B

SEZNAM VYUČOVANÝCH TÉMAT
Pro zájemce uvádíme rovněž témata, která budou v BT probírána. Není povinné
se jimi zabývat mimo samotný výcvikový program, je to pouze výhodou.
Soupis témat je základní, tzn., že může být dle libovůle instruktora případně rozšířen,
není ovšem dovoleno nedodržení tohoto nejnutnějšího základu. V takovém případě by
nebyla zachována myšlenka a účel pořádání BT.
Obsah jednotlivých témat se rekruti dozví až při samotném BT. Do té doby jsou
pro ně tabu.
POŘADOVÁ
CVIČENÍ

HISTORIE &
VÝSTROJ 10 MD

ZÁKLADY
TOPOGRAFIE

TAKTICKÁ

SIGNÁLY US
ARMY

ZÁKLADY PRVNÍ

HOROLEZECKÁ

ROZEZNÁVÁNÍ

PŘÍPRAVA

UNIFOREM

NBC PŘÍPRAVA

ZÁSADY
ZACHÁZENÍ
S VÝBUŠNINAMI

PŘÍPRAVA

POMOCI
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US ARMY HODNOSTI
ZÁKLADY
RADIOKORESPONDENCE
STŘELECKÁ PŘÍPRAVA
ROZEZNÁVÁNÍ US
ARMY JEDNOTEK
MANIPULACE S
UTAJOVANÝMI DATY
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APPENDIX C

CERTIFICATE OF PROMOTION
Pro zajímavost je zde uvedena zmenšenina (standardně formát A4) povyšovací listiny, užívané jednotkami USAREURu. Bez podpisu velitele jednotky je ovšem neplatná.

17

UR 214-1

UR 214-1
122051LJUL07
Bzenec

Reference:
•
•
•

UR 214-2
..... Equipment & Weaponry Unit Regulations
AR 600-8-19 (cz) ..... Enlisted Promotions
dokumentace USAREURu

Zpracováno na výslovný rozkaz zadaný:
SSG KROČIL, TOMÁŠ
Squad Leader, Infantry

Zpracoval:
CPL ZEMAN, ONDŘEJ
Team Leader, Infantry

Platnost dokumentu od:

130000LJUL07
UNCLASSIFIED
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