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1-2. PŘEDMLUVA
Tento dokument má za cíl zaznamenat veškerá ustanovení jednotky 10th Mountain Division
(dále jen 10th MD) týkající se výstrojové a výzbrojové kázně vojáka.
Týká se především unifikace používaného vybavení a typového sjednocení zbraňového arzenálu, pravidel způsobu ustrojování vojáka, zacházení se zbraní, apod.
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.

Zpracoval:

Schválil:

PV2 Zeman, Ondřej
Infantry

SSG Kročil, Tomáš
Squad Leader, Infantry
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CHAPTER 2

VÝSTROJ
Potřebu sjednocení jak uniformami nošenými a opatřenými označeními dle určitých kritérií, tak i po stránce používaného vybavení není třeba nijak zvlášť komentovat. Plyne ze samé podstaty armády - striktní pravidla s minimem výjimek dodávají
věci potřebný řád a disciplínu.
Mimo to také jednotnou vizáží nabývá jednotka prestiže a výstrojové variability.
Section I. POŽADAVKY NA VÝSTROJ
V této sekci jsou vyjmenovány všechny součásti výstroje 10th MD. Jejich priorita pořizování
je udána zařazením daného komponentu do jedné ze tří kategorií:


Required Equipment - Basic Level - jedná se o nejzákladnější vybavení vojáka 10th
MD, které si pořizuje již jako rekrut ihned po nastoupení do Orange Stage, což jest šestiměsíční zkušební období před nastoupením do Basic Trainingu, po jehož absolvování se teprve stává plnohodnotným členem 10th MD a je povýšen do hodnosti PV2
(viz UR 214-1).
- Doba na pořízení výstroje je vymezena právě dovršením Orange Stage, tj. 6 měsíci.
- Rekrut se účastní výcviků i bez kompletní výbavy.
- Dokud nemá rekrut kompletní vybavení této skupiny, nebude mu dovoleno účastnit
se operací (AS manévrů střední až velké prestiže, prezentačních akcí jednotky, apod.).
- Dokud nemá rekrut kompletní vybavení této skupiny, nebude připuštěn k Basic
Trainingu.



Required Equipment - Advanced Level - výstroj zvyšující komfort jedince a vizáž
jednotky, tím pádem i její prestiž. Vlastnictví vybavení této kategorie je v širším časovém měřítku vyžadováno, nicméně absence většiny prvků není směrodatná.
- Doba na pořízení této výstroje není nijak vymezena, optimální lhůta je do 2 až 3 let
služby.
- Rekrut není u většiny komponentů omezen na účasti na operacích (AS manévrů malé
až střední prestiže, apod.), ovšem u operací vyžadujících prestižní vizáž jednotky (AS
manévry velké prestiže, prezentační akce jednotky, apod.) mu může být účast kvůli
postrádání určité pro účast nezbytné součásti odepřena (např. absence vycházkové uniformy může znemožnit účast na vysoce prestižních slavnostních akcích).



Voluntary Equipment - vybavení, jehož absence se nijak nepodepíše na členství
v jednotce, jde většinou o nadstandardní vybavení, doplňky, propagační předměty
10th MD, atd.
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2-1. SEZNAM VÝSTROJE 10th MOUNTAIN DIVISION
Zde je kompletní seznam výstroje 10th MD rozčleněný dle priority získávání vysvětlené výše.
Je po rekrutovi požadováno, aby veškerá jeho výstroj byla originální. Originálními se rozumí
použité výstrojové součásti US Army nebo nové, jejichž výrobce je přímým dodavatelem pro
US Army. S otázkou originality poradí velitel jednotky.
Pokud rekrut má již zakoupenu neoriginální součást, rozhodne velitel jednotky, zdali ji voják
vymění za originální ihned nebo až po čase při nutné výměně za neopotřebenou.
Tučně je napsán název výstrojového prvku, v závorce „( ... )“je případně uvedena jeho barva,
mezi odrážkami „ - ... - “ minimální požadovaný počet, za nimi poté krátká charakteristika.
Symbol „US“ udává, která výstrojová součást je striktně vyžadována originální.



Required Equipment - Basic Level:

- ochranné brýle - 1x - nejlépe ESS ICE 2.4
-

US Patrol Cap (Woodland Camouflage) - 1x - včetně hodnostního označení
US BDU blůza (Woodland Camouflage) - 2x - se správným pošitím (viz 2-13.), včetně hodnostního označení
US BDU kalhoty (Woodland Camouflage) - 2x US BDU kalhotový opasek (Olive, přezka Black) - 1x US tričko (Brown) - 3x ponožky (tmavé odstíny - Olive, Green, Black) - 5x - nejlépe US, materiál dle počasí a roč. doby
sportovní obuv - 1x US Combat Speedlace Boots / US GORETEX Boots - 1x -

-

PASGT přílba - 1x - nejlépe kevlarová, povolena i cvičná plastová (Olive)
US potah na přílbu (Woodland Camouflage) - 1x - včetně hodnostního označení
US Cat Eyes (Olive) - 1x US Sun, Wind and Dust Goggles - 1x - s černým sklem

-

US LC1 treky (Olive) - 1x - tvaru „Y“
US TLBV taktická vesta (Woodland Camouflage) - 1x US LC1 opasek (Olive) - 2x US M16 sumka (Olive) - 4x US polní láhev (Olive) - 2x US pitítko - 1x US vařítko - 1x US malá polní (Woodland Camouflage) - 1x US polní lopatka - 1x plynová maska - 1x - nejlépe US M17, ale povolena i čs. M10
US pouzdro na plyn. masku M17 (Olive) - 1x US pouzdro na kompas (Olive) - 2x - tzv. „psaníčko“

-

nůž - 1x - nejlépe US M9 bajonet, povolen i US M7 bajonet, popř. jejich kopie
kompas - 1x - nejlépe US; možná popřípadě i buzola
MX 991 svítilna (Olive) - 1x - nejlépe US
KPZ - 1x - obsah viz 2-20.
osobní lékárnička (Olive) - 1x - nejlépe US, obsah viz 2-21.
PVC lepicí páska (Black/Olive) - 1x -

- US A.L.I.C.E. batoh (Olive) - 1x - Medium či Large verze, včetně kostry (Olive)
- spací pytel (tmavé, nenápadné barvy) - 1x - nejlépe US Intermedial
- karimatka (tmavé odstíny - Olive, Green, Black) - 1x - nejlépe US
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 Required Equipment - Advanced Level:
-

US Army baret - 1x - černý s pěchotním flashem, včetně smaltového odznaku regimentu (viz 2-11.)
Dog Tags - 1x - včetně ražby
US ECWCS GORETEX parka (Woodland Camouflage) - 1x - včetně hodnostního označení
US ECWCS GORETEX kalhoty (Woodland Camouflage) - 1x US ECWCS termoprádlo - 1x USAF NOMEX rukavice (Olive) - 1x -

-

US potah na přílbu (White Camouflage) - 1x zimní čepice pod helmu (dle prostředí Black/White) - 1x zimní převlečník (White Camouflage) - 1x zimní rukavice - 1x - nejlépe US
sněžnice - 1x -

- US GORETEX potah na spacák (Woodland Camouflage) - 1x - US PASGT střepinová vesta (Woodland Camouflage) - 1x - včetně hodnostního označení
- US pončo (Woodland Camouflage) - 1x - US potah na batoh (Woodland Camouflage) - 1x - US potah na batoh (White Camouflage) - 1x - padáková šňůra (Olive) - 30 m - horolezecké lano - 5 m - nejlépe dynamické
- slaňovací potřeby - 1x - = 1x sedací úvazek + 1x karabina se zámkem + 1x osma
- triko „Mountain“ (Black s potiskem „MOUNTAIN“) - 1x - US Army Green Uniform - 1x - se správným pošitím (viz 2-6.)
- společenská obuv k Army Green Uniform (Black) - 1x -


-

Voluntary Equipment:

US Patrol Cap (3-Color Desert Camouflage) - 1x - včetně hodnostního označení
US BDU blůza (3-Color Desert Camouflage) - 1x - se správným pošitím (viz 2-13.), včetně hodnost. označení
US BDU kalhoty (3-Color Desert Camouflage) - 1x US BDU kalhotový opasek (Beige, přezka Golden) - 1x US potah na přílbu (3-Color Desert Camouflage) - 1x - včetně hodnostního označení
US potah na batoh (3-Color Desert Camouflage) - 1x -

- US kamuflážní barvy (dle roč. období a terénu) - 1x od každého druhu - US GI Earplugs - 1x -

US Commando svetr (Olive) - 1x US barracuda - 1x US taktické chrániče (Olive) - 1x - kolenní/loketní
US Desert Boots - 1x -

- US Camelbak (Woodland Camouflage) - 1x - optimální třílitrový
- US kompletní spací systém - 1x - US otvírák - 1x
- US ešus - 1x - US mačeta - 1x - dalekohled - 1x - US velká lékárnička (Olive) - 1x pro celý squad -

- další US doplňky
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Section II. ROZPIS POTŘEBNÉ VÝSTROJE DLE CHARAKTERU A DÉLKY AKCE
Tato sekce nemá za úkol předložit vojáku detailní výpis vybavení rozdělený dle situace jeho
užití, to je do jisté míry benevolentně ponecháno ke vlastnímu zvážení. Postupem času a nabýváním na zkušenostech si každý sám najde vlastní priority pro přípravu na akci.
Pro rozhodování, které prvky výstroje vzhledem k charakteru mise, její délce, prostředí a počasí vzít a které zanedbat, existuje termín Combat Load - objasněn pro případ možného výskytu v dalším textu.
Rozpis spíše upřesňuje, jakým způsobem by se měl voják ustrojovat v závislosti na druhu události, tj. týká se pouze výbavy, kterou má v onen moment určený na sobě.
Dodržováním se zamezí rozdílné vizáži jednotlivých členů jednotky viditelné na první pohled
i například civilisty a taktéž regresi prestiže jednotky v očích znalce.
Platí, že:


Uvedené součásti je každý povinen s sebou za daných podmínek mít, zbylé jsou na
libovůli vojáka.



Není povoleno být vystrojen na událost spadající do jedné z níže vyjmenovaných tříd
jinak než zní předpis pro ni.

př.: Není dovoleno na událost, pro kterou je typická výstroj kategorie Parade být vystrojen
dle předpisu Drill.
př.: Pokud voják postrádá pokrývku hlavy určité kategorie, nenahrazuje ji pokrývkou spadající do kategorie jiné, čímž by porušil tento bod nařízení, zůstává bez ní.


Velitel je u sporných případů povinen mužstvu dostatečnou dobu před akcí určit, podle které kategorie se ustrojit, aby se předešlo zbytečným komplikacím.



Výstroj ve světlém poli je psána standardně pro jednodenní akce. Případný nadstandardní význam je vždy v takovémto případě vysvětlen.



Pod přerušovanou čarou ve světlém poli je udána povinná výstroj vojáka pro vícedenní manévry.



V tmavém poli jsou vypsány věci, které jsou brány povinně, pouze ale pokud si to
podmínky žádají (případně určí velitel).

př.: Pokud je v tmavém poli uveden zimní převlečník a oblast akce je pravděpodobně zasněžena, voják je povinen převlečník mít. Jakmile je ale zřejmé, že sníh zde na 100 % není (červenec), během provádění Combat Load jej vynechá.


Pro všechny body uvedené v této sekci platí veškerá nařízení tohoto dokumentu.

př.: Pro uniformy zde zmiňované platí stejná pravidla pošití jako je uvedeno v bodě 2-13.
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2-2. COMBAT
a. Charakteristika
Základní skupina zahrnující kompletní výstroj nesenou vojákem při ostrých operacích (pracovní termín užívaný v textu pro AS manévry), popř. nácviku taktických přesunů, cvičných
operacích, apod.
b. Použití
 AS manévry všech priorit
 veškerá bojová cvičení = nácvik taktiky
= taktické přesuny
c. Obsah
- ochranné brýle - 1x - nejlépe ESS ICE 2.4
-

US BDU blůza (Woodland Camouflage) - 2x US BDU kalhoty (Woodland Camouflage) - 2x US BDU kalhotový opasek (Olive, přezka Black) - 1x US tričko (Brown) - 3x - Dog Tags - 1x - ponožky (tmavé odstíny - Olive, Green, Black) - 5x - materiál dle počasí a roč. doby
- US Combat Speedlace Boots / US GORETEX Boots - 1x -

PASGT přílba - 1x US potah na přílbu (Woodland Camouflage) - 1x US Cat Eyes (Olive) - 1x US Sun, Wind and Dust Goggles - 1x -

- US PASGT střepinová vesta (Woodland Camouflage) - 1x -

US TLBV taktická vesta (Woodland Camouflage) - 1x US LC1 opasek (Olive) - 2x US M16 sumka (Olive) - 4x US polní láhev (Olive) - 2x US pitítko - 1x US vařítko - 1x US malá polní (Woodland Camouflage) - 1x US polní lopatka - 1x US pouzdro na plyn. masku M17 (Olive) - 1x - včetně plynové masky M17, popř. čs. M10M
US pončo (Woodland Camouflage) - 1x US pouzdro na kompas (Olive) - 2x -

-

nůž - 1x kompas - 1x MX 991 svítilna (Olive) - 1x KPZ - 1x osobní lékárnička (Olive) - 1x PVC lepicí páska (Black/Olive) - 1x padáková šňůra (Olive) - 30 m -

- US A.L.I.C.E. batoh (Olive) - 1x - US potah na batoh (Woodland Camouflage) - 1x - US potah na batoh (White Camouflage) - 1x - spací pytel (tmavé, nenápadné barvy) - 1x - karimatka (tmavé odstíny - Olive, Green, Black) - 1x -
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-

US Patrol Cap (3-Color Desert Camouflage) - 1x US BDU blůza (3-Color Desert Camouflage) - 1x US BDU kalhoty (3-Color Desert Camouflage) - 1x US BDU kalhotový opasek (Beige, přezka Golden) - 1x US potah na přílbu (3-Color Desert Camouflage) - 1x US potah na batoh (3-Color Desert Camouflage) - 1x -

-

US ECWCS GORETEX parka (Woodland Camouflage) - 1x US ECWCS GORETEX kalhoty (Woodland Camouflage) - 1x US ECWCS termoprádlo - 1x US GORETEX potah na spacák (Woodland Camouflage) - 1x -

-

US potah na přílbu (White Camouflage) - 1x zimní převlečník (White Camouflage) - 1x zimní čepice pod helmu (dle prostředí Black/White) - 1x zimní rukavice - 1x sněžnice - 1x -

- horolezecké lano - 5 m - slaňovací potřeby - 1x -
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2-3. PARADE
a. Charakteristika
Způsob ustrojení formálního vzezření, který je užíván jako forma prezentace na veřejnosti,
ovšem nenese stejnou noblesu jako např. Army Green Uniform. Jedná se o základní nebojový
oděv vojáka mimo základnu.
b. Použití
 přesuny na AS manévry všech priorit = během cesty libovolným doprav. prostředkem
 prezentace na veřejnosti= návštěva stravovacích zařízení před / po AS manévru
= návštěva stravovacích zařízení před / po cvičení
= veškeré oblasti mimo základnu
c. Obsah
-

US Army baret - 1x US BDU blůza (Woodland Camouflage) - 1x US BDU kalhoty (Woodland Camouflage) - 1x US BDU kalhotový opasek (Olive, přezka Black) - 1x US tričko (Brown) - 1x ponožky (tmavé odstíny - Olive, Green, Black) - 1x US Combat Speedlace Boots / US GORETEX Boots - 1x -

- Dog Tags - 1x -

---

US ECWCS GORETEX parka (Woodland Camouflage) - 1x US ECWCS GORETEX kalhoty (Woodland Camouflage) - 1x US ECWCS termoprádlo - 1x zimní rukavice - 1x -
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2-4. DRILL
a. Charakteristika
Způsob ustrojení užívaný výhradně na základně, při výcvicích, apod. určení.
b. Použití
 veškerý pohyb na základně = během nebojového výcviku
= během celého Basic Trainingu (pokud není řečeno jinak)
 přesuny do výcvikové oblasti
c. Obsah
-

US Patrol Cap - 1x US BDU blůza (Woodland Camouflage) - 1x US BDU kalhoty (Woodland Camouflage) - 1x US BDU kalhotový opasek (Olive, přezka Black) - 1x US tričko (Brown) - 1x ponožky (tmavé odstíny - Olive, Green, Black) - 1x US Combat Speedlace Boots / US GORETEX Boots - 1x -

- Dog Tags - 1x -

---

US ECWCS GORETEX parka (Woodland Camouflage) - 1x US ECWCS GORETEX kalhoty (Woodland Camouflage) - 1x US ECWCS termoprádlo - 1x zimní rukavice - 1x -
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2-5. A.P.F.T.
a. Charakteristika
Již ze zkratky A.P.F.T. (Army Physical Fitness Training = fyzický trénink) je zřejmé, že oblečení této kategorie je určené výhradně pro běh a tělesnou přípravu.
Pro naše potřeby bude při P.T. užit pouze horní díl oblečení pro P.T., kalhoty budou stále BDU.
b. Použití
 fyzický trénink = běh
= rozcvička
= ostatní činnosti spjaté s cvičením
c. Obsah
-

US Patrol Cap (Woodland Camouflage) - 1x
tričko ARMY (Grey, Black nápis „ARMY“ na prsou) nebo tričko (White) - 1x - krátký rukáv
US BDU kalhoty (Woodland Camouflage) - 1x US BDU kalhotový opasek (Olive, přezka Black) - 1x ponožky (tmavé odstíny - Olive, Green, Black) - 1x sportovní obuv nebo US Combat Speedlace Boots / US GORETEX Boots - 1x - rozhodne velitel

- Dog Tags - 1x -

--- US BDU blůza (Woodland Camouflage) nebo US IPFU mikina (White, Black nápis „ARMY“ na prsou) - 1x - IPFU = Individual Psychical Fitness Uniform = uniforma tělesné přípravy jednotlivce

POZNÁMKA: Není dovoleno, aby vojáci splňovali výstrojovou kázeň jako jednotlivci, ale
jako celek ve formaci se různili.
př.: Není dovoleno, aby jeden voják měl při P.T. oblečeno bílé triko bez potisku, jiný šedé triko s potiskem „ARMY“, další IPFU mikinu apod.
Všichni vojáci jsou oblečeni stejně dle určení velitelem.
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2-6. CEREMONIAL
a. Charakteristika
Jedná se o slavnostní uniformu nošenou výhradně pro zvláštní příležitosti.
Pro složitost vysvětlení správného pošití nebude v předpisu vysvětleno, voják se poradí s velitelem jednotky, popř. nahlédne do originálních předpisů či jiné dokumentace (viz Reference, str. 44).
b. Použití
 slavnostní události
 zvláštní příležitosti
 nebojové akce velmi vysoké prestiže
c. Obsah
-

US Army baret - 1x US Army Green Uniform - 1x košile k US Army Green Uniform (Green) - 1x kravata (Black) - 1x společenská obuv k US Army Green Uniform (Black) - 1x ponožky (Black) - 1x -

- Dog Tags - 1x -

-----

14

UR 214-2
2-7. CIVIL
a. Charakteristika
Tato sorta oblečení není nijak limitována, jde o způsob oblékání mimo jakoukoli činnost jednotky. V obsahu bude pouze uvedeno pár příkladů možné prezentace jednotky vojákem v civilu, pokud o to stojí, a několik nařízení znemožňujících hanobení uniformy v civilu.
b. Použití
 mimo službu
c. Obsah
-

kšiltovka (Black, na čelní straně pošita barevnou divizní nášivkou 10th MD) - bez určení počtu tričko 10th MD (Black, 7.62 design / Black, White nápis „MOUNTAIN“ na zádech) - bez určení počtu libovolné předměty s logem 10th MD - bez určení počtu Dog Tags - 1x -

----POZNÁMKA:
1. Dog Tags by měly být nošeny pokud možno neustále.
2. Není dovoleno kombinovat armádní a civilní oblečení v nevhodných kombinacích (nevztahuje se na armádní vybavení, americké nepošité uniformy a na uniformy cizích / = neamerických / armád určené jako pracovní oděv).
Spěje to k znevažování uniformy jako symbolu jednotky vojákem, poklesu hrdosti takového
jedince na ni a regresi prestiže jednotky v očích veřejnosti.
Platí především pro nepředpisové kombinace uniformy s civilní obuví a oděvem na první pohled viditelně neodpovídajícím armádnímu oblečení. Platí jak pro vojáka ve službě, tak i při
jeho civilním způsobu oblékání.
př.:

US BDU kalhoty + civilní mikina
US BDU blůza + civilní kalhoty
US BDU komplet + civilní boty
US BDU kalhoty + civilní boty
US BDU komplet + tričko / mikina, apod. nevhodných křiklavých / viditelných
barev

Pokud není civilní oblečení vidět nebo je nenápadného vzezření (spodní prádlo, tričko, ...), je
možno jej užívat.
3. Není dovoleno být vystrojen na ryze civilní událost (pokud není řečeno jinak) dle jiné kategorie něž Civil a naopak.
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Section III. VÝSTROJOVÁ USTANOVENÍ
Zde budou rozepsány některé součásti výstroje vojáka, ke kterým je potřeba říci o něco více,
než bylo možno uvést výše. Ve většině případů jde o přiblížení způsobu nošení daného prvku
výstroje, popř. některých pravidel spjatých s aplikací, označením nebo užíváním.
2-8. PÉČE O ZEVNĚJŠEK
Zde platí jediné dvě zásady, a to, že:
 voják dbá o svůj zevnějšek takovou dostatečnou mírou, aby jeho vzezření nepoškozovalo jednotnost a dobré jméno 10th MD


špatný zdravotní stav způsobený zanedbáním hygienických návyků (plísně nohou, ...)
nesmí působit jednotce na obtíž (zdržování postupu, přenos infekcí na ostatní členy, ...).

a. haircut
Voják nemá striktně předepsaný způsob sestřihu, ovšem neměl by příliš vybočovat z řady výstředností svého sestřihu.
Optimální je sestřih zvaný Crew Cut. Jedná se o oholení hlavy holičským strojkem po celé
ploše hlavy na výšku vlasu max. 3 mm.
Tento sestřih (popř. jeho modifikace v podobě různých vyholených ornamentů, temenního ostrůvku dvojnásobné výšky vlasu oproti zbytku hlavy / = tzv. Jarhead /, atd.) má výhody
např. ve snadné údržbě, snížení pocení a tím pravděpodobnosti výskytu parazitů, plísní,
apod., v nenarušeném zorném poli vojáka a nemožnosti využití dlouhých vlasů k eliminaci
protivníkem během boje tělo na tělo.
Pro zbylou sortu sestřihů platí tyto zásady:


sestřih je co možná nejkratší



u žádné ze skupin ustrojování kromě Civil není dovoleno užívat gelů, výstředních barev, apod. přípravků nepatřících na hlavu vojáka



vojáci s dlouhými vlasy striktně odmítající ostříhání dodržují výjimku:
- vlasy musí být při všech příležitostech kromě Civil staženy vzadu do ohonu
- vlasy nesmějí znemožňovat vojáku jakoukoliv činnost, rozhled, apod.
- vlasy se nesmějí v žádném místě dotýkat uší
- vlasy nesmí zabraňovat předpisovému nošení pokrývky hlavy (viz 2-10. a 2-11.)

b. nehty


nehty na rukou i nohou jsou takové délky, aby nemohly způsobit zranění spolubojovníkům při výcviku (např. při nácviku sebeobrany)



délka nehtů na rukou nesmí bránit vojáku v jemné manipulaci s předměty



délka nehtů na nohou nesmí bránit vojáku v pohodlné chůzi i běhu

c. zbytek těla
Platí zásady uvedené v úvodu tohoto bodu.
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2-9. ÚDRŽBA VÝSTROJE
Zde není potřeba složitých nařízení, obecně pro celou výstroj platí, že výstroj je udržována
v takovém stavu, aby její stav:


nijak nebránil správné funkci



nekazil dojem jednotky u přihlížejících
2-10. PATROL CAP

a. Charakteristika
Základní pokrývka hlavy každého vojáka, je nutnou součástí služební uniformy. Nošen pouze
během pohybu po základně, během nebojových cvičení a v průběhu celého Basic Trainingu
mimo taktické přesuny, bojové nácviky, ...
b. Kategorie použití
 Drill
c. Způsob nošení
 lemování je podél celého obvodu hlavy ve stejné úrovni tak, aby nepůsobilo dojmem
ledabylého nasazení


okraj je situován cca 3 cm nad ušima



kšilt je mírně vytvarován, směřuje ve směru pohledu a je vystředěn podle čela



patrol cap je vyžehlen a naškroben tak, aby držel svůj charakteristický tvar

 při smeknutí není dovoleno nijak deformovat tvar (např. vložením do kapsy), v tomto
případě je patrol cap přenášen pouze v ruce
d. Označení


hodnost smí být použita pouze látková bojového zbarvení (tj. černá v zeleném poli
/Woodland Camouflage/, popř. černá v béžovém poli /Desert Camouflage/)



hodnost je vycentrována vodorovně i svisle na střed



voják je povinen být označen hodností, kterou disponuje
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2-11. BANCROFT
a. Charakteristika
Bancroft je baret charakteristického tvaru černé barvy typickou pro běžné složky americké armády stejně jako modrý flash s třinácti stříbrnými pěticípými hvězdami po obvodu.
Je užíván především při prezenci na veřejnosti, pro zvláštní nebojové události apod.
b. Kategorie použití
 Parade
 Ceremonial
c. Způsob nošení
 lemování je podél celého obvodu hlavy ve stejné úrovni tak, aby nepůsobilo dojmem
ledabylého nasazení
 okraj je situován cca 3 cm nad obočím v rovnoběžné poloze s přímkou procházející obočím


flash je vycentrován nad levé oko



přebytečný materiál je stažen mezi špičku a střed pravého ucha



vlasy nesmějí vyčnívat zpoza okraje baretu na čele



při smeknutí není dovoleno přenášet baret jinak než v ruce

d. Označení


uprostřed flashe je nošen odznak jednotky, tzv. DUI (Distinctive Unit Insignia)

POZNÁMKA: Rekrut není oprávněn nosit baret před úspěšným absolvováním Basic Trainingu.
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2-12. DOG TAGS
a. Charakteristika
Dva kusy nerezových identifikačních štítků jsou nošeny pro případ nutnosti rozpoznání identity těla. Ten z nich zavěšený na kratším řetízku je odebrán pro vyplňování protokolů o úmrtí
aj. administrativní činnost, druhý je ponechán na těle pro pozdější identifikaci.
b. Kategorie použití







Combat
Parade
Drill
P.T.
Ceremonial
Civil
c. Způsob nošení


známka na delším řetízku je zavěšena na krku vždy skryta pod oblečením



známka na kratším řetízku je zavěšena na delší řetízek

 obě známky jsou opatřeny gumovými tlumítky proti hluku způsobenému nárazy
známek o sebe
d. Označení


jediná povolená barva známek je stříbrná, tlumítek černá



známky jsou raženy dle následujících kritérií:
 uvedená data nesmí být smyšlená
 všechna písmena jsou velká
 slova jsou uváděna bez diakritiky (háčky, čárky)
 iniciály jsou uváděny v tomto pořadí:
1. řádek:
2. řádek:
3. řádek:
4. řádek:

5. řádek:

PRIJMENI
JMENO
ROD. CISLO
KREV. SKUP.

- formát XXXXXX/YYYY
- formát X POS nebo X NEG
- X = krev. sk. A/B/AB/0
- POS = Rh faktor ano
- NEG = Rh faktor ne
VYZNANI - pokud je voják nevěřící,
vyplňuje kolonku jako NO PREF.

POZNÁMKA: Obrázek je pouze ilustrační, pro správnou ražbu postupujte podle výše uvedeného návodu, ne podle něj!
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2-13. UNIFORMA - BLŮZA
a. Charakteristika
Nejcharakterističtější prvek výstroje pro každou armádu. Z ní lze vyčíst věci jako je jméno
vojáka, jeho hodnost, národnost, příslušnost k dané jednotce, zkušenosti a dovednosti. Proto
důraz na správně nošenou a označenou uniformu je více než na místě.
b. Kategorie použití
 Combat
 Parade
 Drill
c. Způsob nošení
 blůza je nošena ven z kalhot
 veškeré knoflíky jsou zapnuté vyjma posledního u krku
 při horkém počasí je možno ohrnout rukávy tak, aby vznikla úhledná manžeta maximálně 10 cm široká, ne více jak 8 cm nad loktem - maskovací vzor nebude vidět (viz Obr. 2-3.)
d. Označení
1. hodnost


hodnost smí být použita pouze kovová bojového zbarvení (tj. černá)



hodnost je vycentrována na ose límce, vzdálenost spodního okraje od špičky límce je cca 2,5 cm (průměr US 25centové mince) - viz Obr. 2-13 d1.

2. divizní nášivka 10th MD


nášivka smí být použita pouze bojová (tj. černozelená /Woodland Camouflage/,
popř. béžovočerná /Desert Camouflage/)



nášivka je umístěna na levý rukáv uniformy



nášivka je vodorovně vycentrována na rukávu, její horní okraj je od švu rukávu
vzdálen cca 2 cm - viz Obr. 2-13 d2.
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3. vlajka USA


nášivka smí být použita pouze barevná (tj. v trikolóře)



nášivka je umístěna na pravý rukáv uniformy



nášivka je vodorovně vycentrována na rukávu, její horní okraj je od švu rukávu vzdálen cca 2 cm - viz Obr. 2-13 d3 (1).



pokud je nošena divizní nášivka jednotky předchozí služby, je tato divizní
nášivka přišita na pravý rukáv dle stejných pravidel jako bylo popsáno
v bodě 3-12 d2, vlajka USA je vodorovně vycentrována a umístěna cca 2
cm pod ni - viz Obr. 2-13 d3 (2).
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4. jmenovka


nášivky jsou pouze bojových barev (tj. černozelená /Woodland Camouflage/,
popř. béžovočerná /Desert Camouflage/)



jméno je povoleno uvádět pouze pravé (nikoli pseudonym)



jméno je uváděno jako příjmení velkými písmeny bez diakritiky, tj. ve tvaru:
 PRIJMENI



jmenovka je umístěna těsně nad pravou kapsou



jmenovka nesmí přesahovat svou délkou šířku kapsy

5. nášivka U. S. ARMY


nášivky jsou pouze bojových barev (tj. černozelená /Woodland Camouflage/,
popř. béžovočerná /Desert Camouflage/)



uváděno velkými písmeny bez mezer mezi slovy, tj. ve tvaru:
 U. S. ARMY



nášivka je umístěna těsně nad pravou kapsou



nášivka nesmí přesahovat svou délkou šířku kapsy
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6. bojové a dovednostní označení (Combat & Special Skill Badges)


nášivky jsou pouze bojových barev (tj. černozelená /Woodland Camouflage/,
popř. béžovočerná /Desert Camouflage/)



označení jsou nošena nad nášivkou U. S. ARMY



na BDU smí být umístěno maximálně 5 dovednostních označení (Badges)
současně. Těchto pět nezahrnuje speciální dovednostní obloučky
(Special Skill Tabs)



tyto označení jsou rozděleny do pěti skupin



ze skupin 1, 2 a 3 je možno nosit vždy jen jedno označení. Ze skupiny 4
mohou být nošena zaráz označení tři a ze skupiny 5 mohou být nošena označení dvě, ale celkový počet označení nesmí překročit počet pět



má-li voják nárok nosit jak bojové, tak i dovednostní označení (např. jak
CIB, tak i EIB), pak nosí jen bojové, které je nadřazeno dovednostnímu



pořadí skupin odpovídá umístění na uniformě, první skupina je nejvýše



nosí-li voják více označení z jedné skupiny, určí si pořadí sám, není předepsáno

POZNÁMKA: Rekruti před splněním Basic Trainingu, tj. před tím, než se stanou právoplatnými členy, nemají právo nosit na uniformě:




hodnost (žádnou nemají)
nášivku 10th MD
nepovolené doplňky

Zároveň jsou povinni při výcvicích (při ostrých operacích dle pokynů velitele) nosit blůzu:



zapnutou až ke krku
zakasanou do kalhot
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POZNÁMKA: Pravidla o Special Skill Badges platí pro všechny typy uniforem.
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2-14. UNIFORMA - KALHOTY
a. Charakteristika
Kalhoty nejsou nikdy klasifikovány samy o sobě. Uniformou je vždy myšlena blůza dohromady spolu s kalhotami, nicméně pracovně jsou zde uvedeny zvlášť kvůli některým pravidlům jejich nošení, resp. zapínání.
b. Kategorie použití
 Combat
 Parade
 Drill
c. Způsob nošení
1. kalhoty


veškeré knoflíky kalhot jsou zapnuty



kalhoty jsou nošeny zakasané do bot (toto není povinností)
2. opasek


není dovoleno nosit jiný kalhotový opasek než předepsaný BDU patřičné
barvy



volný konec opasku nesmí po zapnutí vyčnívat ze spony více jak 5 cm.
Způsob, jak tohoto dosáhnout, je následující:
a) opasek je navlečen do poutek kalhot tak, že přezka je z pohledu vo-

jáka po levé straně, volný konec po straně pravé
POZNÁMKA: U žen je tomu přesně naopak.
b) přezka je posunuta po opasku do potřebné polohy (Obr. 2-14-1.)
c) jakmile je dosaženo požadované polohy, je přezka v této poloze po-

mocí ozubení upevněna (Obr. 2-14-1b.)
d) přebytečná délka opasku je zasunuta do poutek mezi kalhoty a opa-

sek (Obr. 2-14-3. až Obr. 2-14-4.)
e) poté, co je přezka upravena jak znázorňuje Obr. 2-14-5., je opasek

zapnut provlečením volného konce přezkou tak, jak je vidět na Obr. 2-14-6.
POZNÁMKA: Pro názornost je uveden i Obr. 2-14-6a., který zobrazuje zapnutý opasek přímo z pohledu vojáka
POZNÁMKA: Rekruti před splněním Basic Trainingu, tj. před tím, než se stanou právoplatnými členy, nemají právo při výcvicích (při ostrých operacích dle pokynů velitele):


nosit kalhoty zakasané do bot
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2-15. BOTY
a. Charakteristika
Boty v tomto bodě budou rozebrány pouze bojové, jelikož je to nejčastěji užívaná obuv činnosti 10th MD, tím i nejproblematičtější co se týče dlouhodobého nošení a údržby.
b. Kategorie použití
 Combat
 Parade
 Drill
c. Způsob nošení
Není předepsáno, jakým způsobem zavazovat boty, voják je ale povinen zavázat si tkaničky
tak, aby nehrozilo jejich rozvázání při sebenáročnější dlouhodobé činnosti.
Nedodržení tohoto bodu předpisu může ohrozit jeho bezpečnost, případně bezpečnost zbytku
jednotky, proto je překročení nařízení možno vojáka postihnout trestem.


jedna z možností jak zabezpečit tkaničky proti rozvázání je (není povinné, viz výše):
a) boty řádně rozšněrujte a roztáhněte pro pohodlné vsunutí nohy
b) vytáhněte ponožku tak, aby nikde netlačila, popř. nemohla se bě-

hem chůze srolovat a následně tlačit
c) vložte nohavici do boty, utáhněte ji kolem nohy patřičnými prováz-

ky, které následovně vložte do boty tak, aby v průběhu chůze nemohly začít tlačit
d) obtáhněte jazyk boty kolem bérce, aby jej přesně kopíroval a nezpů-

soboval otlaky
e) stáhněte botu tkaničkami a uvažte jednoduchý uzel
f) obtočte přebytečnou délkou tkaničky kolem nohy
g) uvažte druhý jednoduchý uzel
h) zavažte boty klasickým způsobem tak, aby délka dvou vzniklých ok

byla shodná s délkou zbytku tkaniček (viz obrázek)
i)

oko spolu s tkaničkou blíže k pravé straně boty zasuňte mezi horní
okraj boty a její jazyk

j)

na levé straně boty postupujte obdobně bodu i)

k) výsledek je možno porovnat s názornou ukázkou viz Obr. 2-15. k).

POZNÁMKA:
1. Pravou botu zavažte obdobně jako levou - viz bod a) až k).
2. Rekruti před splněním Basic Trainingu, tj. před tím, než se stanou právoplatnými členy,
nemají právo při výcvicích (při ostrých operacích dle pokynů velitele):


nosit kalhoty zakasané do bot
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2-16. PASGT PŘÍLBA
a. Charakteristika
Tento bod řeší způsob nošení přílby, její případné příslušenství a hodnostní označení.
b. Kategorie použití
 Combat
c. Způsob nošení
 přílba je při bojové akci nošena neustále (o situacích, kdy je možno v bojové zóně
přílbu smeknout, rozhoduje velitel na vlastní zodpovědnost)
 přílba je neustále pod bradou zapnuta - ztráta přílby nebo poranění hlavy při nedodržení tohoto bodu je na vlastní zodpovědnost vojáka
 pod přílbou je v chladných obdobích povoleno nosit zimní čepici - buď přímo originální US pro toto určenou, nebo libovolnou povolených barev dle podkladu v bojové
zóně (viz 2-1.)
d. Označení


hodnost smí být použita pouze látková bojového zbarvení (tj. černá v zeleném poli
/Woodland Camouflage/, popř. černá v béžovém poli /Desert Camouflage/)



hodnost je vycentrována vodorovně i svisle, vzdálenost spodního okraje od okraje
přílby je mezi 5 a 6 cm



přílba je vždy opatřena páskem se dvěma fosforeskujícími ploškami (tzv. Cat Eyes)
patřičné barvy (tj. zelený /Woodland Camouflage/, popř. béžový /Desert Camouflage/)
pro snadný přehled o pozici členů jednotky v noci a potahem patřičného vzoru



možnost nosit na přílbě další příslušenství jako jsou US Sun, Wind & Dust Goggles,
úchyt na noktovizor apod. je na rozhodnutí velitele
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2-17. PASGT STŘEPINOVÁ VESTA
a. Charakteristika
Tento bod řeší podmínky nošení vesty a hodnostní označení.
b. Kategorie použití
 Combat
c. Způsob nošení
 vesta je při bojové akci nošena neustále (o situacích, kdy je možno v bojové zóně vestu sundat, resp. o tom, zdali vesty v bojové zóně nosit, rozhoduje velitel na vlastní
zodpovědnost)
 vesta je nošena na uniformě pod taktickou vestou/nosným systémem
 při počasí, kdy je nošeno US pončo, je nošena na uniformě pod pončem
 při počasí, kdy je nošen i ECWCS komplet, je nošena na uniformě pod ECWCS parkou
 v podmínkách, kdy je nošen i zimní převlečník, je nošena na uniformě pod převlečníkem
d. Označení


hodnost smí být použita pouze kovová bojového zbarvení (tj. černá)



hodnost je vycentrována vodorovně a umístěna v horní třetině pásu vesty, kterým se
zapíná
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2-18. ECWCS KOMPLET
a. Charakteristika
Parka s kalhotami vyrobená ze speciálního nepromokavého materiálu, který má ovšem tu
vlastnost, že je schopen odvádět tělesnou vlhkost.
b. Kategorie použití
 Combat
 Parade
 Drill
c. Způsob nošení


komplet je nošen na uniformě, nosný systém až na kompletu



pokud je nošen i zimní převlečník, je ECWCS komplet pod ním a nosným systémem

d. Označení
 hodnost je nošena speciální bojová (tzn. černá vyšitá na elastickém proužku) nebo bojová kovová (tj. černá) umístěna na parce, která je přímo opatřena místem pro její připnutí
2-19. NOSNÝ SYSTÉM
a. Charakteristika
Je navržen tak, aby voják veškeré potřebné vybavení měl na sobě snadno přístupné v případě
nutnosti jej užít (týká se především zásobníků, granátů a munice obecně).
b. Kategorie použití
 Combat
c. Způsob nošení


nosný systém je nošen standardně jako každá jiná vesta



pokud je nošen i zimní převlečník, je vesta nad ním



vesta je odkládána pouze na výslovný rozkaz velitele



umístění jednotlivých komponentů výstroje na vestě není striktně předepsáno



opasek, kterým je vesta opatřena, je povolen užívat pouze typu LC1, popř. LC2



opasek je ověšen následujícím vybavením (zleva doprava):








US M16 sumka (Olive) - Obr. 2-19 a2.
US M16 sumka (Olive) - Obr. 2-19 a2.
US polní láhev v obalu LC1 (Olive) - Obr. 2-19 a3.
US Butt Pack (Woodland Camouflage) - tzv. „náprdelák“, malá polní Obr. 2-19 a5.
US polní láhev v obalu LC1 (Olive) - Obr. 2-19 a3.
US M16 sumka (Olive) - Obr. 2-19 a2.
US M16 sumka (Olive) - Obr. 2-19 a2.
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pokud je na opasku dostatek místa, je možno sem umístit i polní lopatku



tzv. „pitítko“ a „vařítko“ jsou nošeny v pouzdrech na polní láhve spolu s nimi



na nosném systému je nošeno i pouzdro na kompas, popř. na obvaz (tzv. „psaníčko“) - jeho umístění není striktně určeno, nejčastěji je ale uchycováno za poutko na ramenním popruhu (Obr. 2-19 a4.)



na nosném systému je možno nosit i baterku MX 991 - její místo není striktně určeno,
ale voják je povinen ji umístit tak, aby byla eliminována možnost ztráty při pohybu



na nosném systému je možno nosit i bojový nůž - jeho místo není striktně určeno, ale
voják je povinen jej umístit tak, aby byla eliminována možnost zranění při pohybu

POZNÁMKA:
1. Čutory je povoleno nosit mezi sumkami.
2. Pokud vlastní voják méně zásobníků, než umožňuje nosný systém pojmout, je povinen prázdné sumky vyplnit vhodným materiálem tak, aby nebyla absence zásobníků znatelná.
Je ovšem nutné, aby použitá výplň byla vojáku v bojové zóně k užitku, nevyužitelné zbytečnosti
nepřipadají v úvahu.
3. Standardně je 10th MD vždy nošena vesta TLBV (Obr. 2-19 b.). Nicméně během Basic
Trainingu jsou rekruti povinni ji zaměnit za nosný systém typu LC1 (Obr. 2-19 a.), a to
především kvůli jednodušší a lehčí konstrukci vhodnější pro nácvik.
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2-20. KPZ
a. Charakteristika
KPZ = Krabička Poslední Záchrany. Jedná se o nepromokavou krapičku malých rozměrů
s patřičným obsahem, jež se může v případě nouze náramně hodit.
Nejideálnější místo nošení KPZ je v kapse kalhot, jelikož kalhoty na rozdíl od jiné výstroje
jsou v bojové zóně nejméně sundávány, ale není to povinností.
b. Kategorie použití
 Combat
c. Způsob nošení


obsah je nošen v nepromokavé krabičce co možná nejmenších rozměrů, ale ne na úkor
obsahu

d. Obsah


náplast



zápalky + škrtátko



svíčka



peníze (min. 20,- Kč)



žiletka



hřebík



špendlík



jehla



nit



zavírací špendlík



knoflík



připínáček



poštovní známka dopisní hodnoty



tužka



papír



provázek



křída



drát



prezervativ



malé balení sáčkového cukru

POZNÁMKA: Voják smí užít obsahu KPZ pouze a jen v případě nouze. Věci jako zápalky,
provázek apod., které používá v bojové zóně častěji je povinen mít s sebou zvlášť, KPZ se jako jejich zdroj nepovažuje.
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2-21. OSOBNÍ LÉKÁRNIČKA
a. Charakteristika
Její obsah skýtá několik základních druhů léků pro případ onemocnění a obvazového materiálu pro ošetření případných drobných zranění v bojové zóně.
b. Kategorie použití
 Combat
c. Způsob nošení


obsah je nošen v nepromokavé krabičce co možná nejmenších rozměrů, ale ne na úkor
obsahu - nejlépe přímo v originální US osobní lékárničce



nutné je udržovat obsah dle hygienických předpisů, tj. sterilní a v podmínkách nepoškozujících obsah

d. Obsah









škrtidlo
obvaz
náplasti
trojcípý šátek
nůžky
léky proti bolesti (v krku, hlavy, zubů, ...)
léky snižující teplotu
léky proti střevním potížím

POZNÁMKA: Veškeré neuvedené součásti povinného obsahu lékárničky jsou obsaženy ve
velké lékárničce nesené medikem. Malá osobní lékárnička slouží k rychlému ošetření malých
poranění bez potřeby pomoci medika a běžných onemocnění (rýma, kašel, nachlazení, ...).
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CHAPTER 3

VÝZBROJ
„Toto je má puška.
Existuje mnoho pušek, ale tato je moje.
Má puška je můj nejlepší přítel.
Je celý můj život.
Musím ji ovládnout,
jako musím ovládnout celý svůj život.
Beze mne je má puška k ničemu.
Bez mé pušky jsem já k ničemu.“
úryvek z překladu US Army kréda vojáka
Section I. POŽADAVKY NA VÝZBROJ
Nejzákladnější zbraní každého vojáka je jeho hlava. To ona rozhoduje o jeho životě a smrti, ne
spoušť jeho zbraně, ta je pouze prostředkem.
Nicméně velice důležitým prostředkem, proto je zbraním věnována samostatná kapitola. V ní
je vypsán seznam povolených zbraní k užívání 10th MD, zásady zacházení s nimi, způsob jejich značení, přepravy, atd.
3-1. SEZNAM VÝZBROJE 10th MOUNTAIN DIVISION
Zbraně užívané 10th MD jsou airsoftové (dále jen AS) repliky originálních předloh užívaných
touto jednotkou ve skutečnosti.
Sorta povolených zbraní 10th MD není příliš velká, jelikož odpovídá výzbroji používané originální 10th MD v letech, které si naše jednotka zvolila za vzor, tj. 1990 - 1995.
Jsou rozděleny dle zbarvení pole do dvou kategorií.


Primární zbraň (světlé pole) je povinen vlastnit každý člen jednotky. Pod přerušovanou čarou jsou uvedeny ty zbraně, které jsou povinné jen pro některé členy jednotky
vzhledem k jejich specializaci a jsou limitovány počtem.



Sekundární zbraň (tmavé pole) je zbraň, jejíž vlastnictví je možné po splnění u ní uvedených kritérií, ovšem nezastupují zbraně primární, tzn. nemohou je nahradit. Některé jsou i omezeny počtem.
Voják rozhodnutý vlastnit sekundární zbraň je povinen nosit s sebou i primární.

POZNÁMKA: Pokud voják již vlastní nepovolenou zbraň, záleží na veliteli jednotky, zdali
je člen, popř. rekrut povinen zbraň vyměnit za povolenou ihned, v lhůtě stanovené velitelem
nebo jinak.
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Veškeré povolené zbraně tedy jsou:


Primární zbraň

- M16A2 - 1x - M249 SAW nebo M60 - 1x na počet 4 lidí - M203 - 1x na počet 4 lidí 

Sekundární zbraň

- M9 nebo M1911A1 - 1x na osobu - M14 - 1x na počet 8 lidí a. M16A2
Základní zbraň 10th MD. Je jedinou povolenou primární zbraní běžného střelce.
b. M249 SAW
Podpůrná pěchotní zbraň. Jedná se o lehký kulomet. Není dovoleno, aby na čtyři muže připadalo více než jedna zbraň tohoto typu, proto pořízení této zbraně musí nejprve schválit velitel
jednotky.
Kvůli pořizovací ceně této zbraně a ceně munice, jejíž spotřeba je vyšší, než u běžné M16A2,
bývá koupě této zbraně podporována a většinou je budoucí majitel zvýhodňován v podobě
bezúročných půjček ze společných financí jednotky apod.
c. M60
Podpůrná pěchotní zbraň. Platí pro ni stejná kritéria jako pro M249, ovšem M249 je priorovaná, tzn. že pokud má voják dostatek financí na M60, bude mu spíše navrhováno investovat do
M249 s tím, že případný rozdíl mu bude půjčen ze společných peněz apod.
Plyne to ze zájmu jednotky vlastnit raději zbraň M249 než starší M60.
d. M203
Podvěsný granátomet pod M16. Kvóty nedovolují více než jeden kus na počet čtyř mužů.
e. M9 nebo M1911A1
Jediné dvě povolené pistole. Vlastnictví je povoleno vojákům hodnosti Specialist a výše, počet nesmí převyšovat jeden kus na osobu.
f. M14
M14 je puškou užívanou ostrostřelci pro likvidaci vzdálenějších cílů. Bývá zpravidla opatřena
optikou a kvalitnějšími díly zvýhodňujícími střelecké vlastnosti oproti M16.
Je pořizována výhradně na povolení velitelem zkušenými vojáky, jejichž střelecké schopnosti
jsou na vyšší úrovni než zbytku jednotky a maximálně jeden kus na počet osmi lidí. Navíc se
nejedná se o primární zbraň, voják je povinen nosit spolu s ní i primární zbraň M16.
POZNÁMKA:
1. Veškeré zde uvedené odkazy na půjčení z financí jednotky NEJSOU samozřejmostí, je to
jen jedno z možných řešení, jemuž předchází schválení velitelem jednotky.
2. Počet zásobníků není limitován, preferovány jsou zásobníky tlačné, počet točných zásobníků by tedy neměl být příliš vysoký (max. ca. 2). Je to dáno snahou o do jisté míry realistický
počet výstřelů na zásobník, ovšem točný zásobník je zpočátku kvůli nákladnému pořizování
dostatečného počtu tlačných zásobníků tolerován.
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Section II. VÝZBROJOVÁ USTANOVENÍ
Tato sekce popisuje několik základních pravidel zacházení, údržby a značení zbraně a jejího
příslušenství.
Obecně platí:


člen (rekrut) 10th MD je povinen zacházet se zbraní jako s její reálnou předlohou a
dodržovat veškeré povinnosti a nařízení plynoucí z regulí 10th MD a ze zákona ČR
- přestoupení tohoto bodu je považováno jako jedno z nejhrubších prohřešků proti ustanovením 10th MD



voják může upgradovat svou zbraň, ale nesmí překročit povolenou kvótu max. M130
u primární zbraně.
3-2. ÚDRŽBA VÝZBROJE

Zde není potřeba složitých nařízení, obecně pro celou výzbroj platí, že výzbroj je udržována
v takovém stavu, aby její stav:


nijak nebránil správné funkci



nebyl nebezpečný vojáku ani jeho okolí



nekazil dojem jednotky u přihlížejících
3-3. ČÍSLOVÁNÍ ZBRANÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslování zbraní je děláno kvůli snadné identifikaci zbraně a příslušenství a případnému dohledání majitele ztracené součásti. Je proto nutné dodržovat stanovená nařízení.
I když se povětšinou jedná jen o formalitu, unifikace dodá věci řád a tím i určité kouzlo na
pohled.


číslování je prováděno arabskými řadovými číslicemi amerického charakteru - o jejich
správném formátování poradí velitel



číslo si voják nevolí sám, dostává je přiděleno



číslování je psáno na zbraň a příslušenství bílou voděodolnou barvou (např. modelářskými barvami)



čísla jsou vždy trojmístná, pokud číslo tolik řádů nemá, jsou tyto nahrazeny nulami.

př.: Voják s číslem 4 má zbraň a příslušenství očíslováno jako „004.“


číslo je u všech zbraní uváděno na pažbu z obou stran v místech viz Obr. 3-3. (u výjimek poradí velitel jednotky)



zásobníky jsou číslovány zespodu na jejich dně
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3-4. ZÁSADY ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ
Překročení jakéhokoli bodu ze zde uvedených je jedním z největších přestupků proti nařízením 10th MD.


člen (rekrut) 10th MD je povinen zacházet se zbraní jako s její reálnou předlohou a
dodržovat veškeré povinnosti a nařízení plynoucí z regulí 10th MD a ze zákona ČR
- přestoupení tohoto bodu je považováno jako jedno z nejhrubších prohřešků proti ustanovením 10th MD



voják je povinen dohlédnout na svou zbraň aby za žádných okolností (tj. i při zajištěné
zbrani bez zásobníku) nemířil byť jen na zlomek sekundy a nechtěně na nikoho v okolí



ze zbraně je po celou dobu libovolné aktivity jednotky vyjmut zásobník, do zbraně je
vkládán až na výslovný rozkaz velitele, ne dříve



zbraň je vždy zajištěna, odjištění zbraně probíhá buď na výslovný rozkaz velitele (při
cvičeních), nebo až při kontaktu (v bojové zóně), ne dříve



zbraň není nikdy ponechána bez dozoru, voják má zbraň vždy u sebe (pokud je řečeno
jinak, je vždy udáno, co se zbraní)



voják může upgradovat svou zbraň, ale nesmí překročit povolenou kvótu max. M130.



zbraň je při transportu libovolným doprav. prostředkem převážena tak, že hlavní směřuje dolů



při přesunech přes civilní nebo veřejné území musí být zbraň dle platných zákonů ČR
zabalena či jinak skryta
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3-5. ZÁSADY ZNAČENÍ A PŘEPRAVY ZÁSOBNÍKŮ


zásobníky jsou označeny číslem vojáka na dně zásobníku



zásobníky jsou označeny izolační páskou barvy dle charakteru munice:





černá - obyčejná munice
červená - průbojná munice
zelená - světelná munice
modrá - slepá munice

- izolační páska je omotána kolem dokola zásobníku v místech, aby po zasunutí
zásobníku do zbraně byla stále viditelná (viz 1. Obr. 3-5.)
- veškeré AS zásobníky (vyjma fosroreskujících BB - zelená páska) jsou označeny
černou páskou



zásobníky jsou vždy uloženy takovým způsobem, aby pokud by se jednalo o ostrou
munici byly bezpečné jejich majiteli

př.: V sumkách jsou uloženy dnem vzhůru, stranou, kde by se nacházely kulky od těla,
patronami k tělu (tzn., že podavací sloupec BB je na dně sumky dál od těla)


pro snazší vytahování zásobníků ze sumek je možno opatřit zásobníky poutky na jejich dnech (viz 2. Obr. 3-5.) přimotáním černého provázku černou izolační páskou na
dno zásobníku
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