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Vážení čtenáři,
dostalo se Vám do rukou první tištěné vydání obrazového katalogu „Výstroj českých vojáků“, které je určeno všem vojákyním a vojákům z povolání. Katalog má vojákům umožnit seznámit se s hlavními druhy používané výstroje, napomoct při jejich
výběru, používání a údržbě. Ostatním čtenářům představuje zavedenou výstroj, její
vlastnosti, materiálové složení a určení.
Publikace obsahuje přehled výstrojních součástek uspořádaných do skupin, přehled stejnokrojů a některá pravidla jejich nošení, aktuální informace k údržbě výstroje, k platnosti výstrojních bodů, návod ke zpracovaní připomínek k výstroji, užitečné
odkazy na orgány, které mají působnost k vystrojování. Abecední rejstřík výstrojních
součástek na konci katalogu umožňuje rychlejší orientaci.
Velikostní sortiment a ceník výstroje, který se častěji aktualizuje je uveden v samostatných přílohách. Toto uspořádaní čtenáři také umožňuje získávat informace z publikace a příloh souběžně.
Vzhledem k poměrně rychlé inovaci výstroje a zavádění nových součástek do používání bych rád upozornil, že podrobnější průběžně aktualizované a doplňované informace, lze najít na intranetových stránkách www.vystroj.acr
Přeji si, aby tento katalog dobře sloužil ku prospěchu všem vojákům a výrazně
usnadnil vaši orientaci v oblasti výstroje a zejména nákupy ve střediscích naturálního
odívání.

Náčelník ZNM Brno
plukovník Ing. Jozef KAPRAĽ
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Katalog obsahuje hlavní výstrojní součástky určené většině vojáků. V tomto vydání katalogu nejsou uvedeny výstrojní součástky pro reprezentační složky (Vojenskou kancelář
prezidenta republiky, Hradní stráž, Fanfárový orchestr, Čestnou stráž AČR, Ústřední hudbu a posádkové hudby), rovněž
zde nejsou všechny součástky pro specialisty hloubkového
průzkumu, létající personál vzdušných sil a příslušníky inženýrské letecké služby, příslušníky vojenských záchranných
útvarů, Vojenské policie, osádky a obsluhy tankové techniky,
kuchaře, zdravotníky a pod. Výstrojní součástky jsou uspořádány do skupin dle určení.
Jednotlivé položky katalogu jsou vyobrazeny a doplněny informačním štítkem. U položek, jejichž vzhled je velmi
podobný je k jedné fotograﬁi uvedeno více informačních
štítků. Součástky jsou vyobrazeny bez doplňků, varianty
doplňků jsou buď v textu pravidel nošení nebo zvýrazněny
vyobrazením detailu (jmenovky, odznaku, medaile apod.).
Každá položka katalogu je označena katalogovým číslem
majetku (KČM), které lze současně používat jako objednávkové číslo a názvem položky. Dále informační štítek obsahuje stručné informace o materiálovém složení, odkaz na
tabulku velikostního sortimentu, pokud se daná výstrojní
součástka vyrábí ve více velikostech, graﬁcké symboly pro
údržbu. Graﬁckými značkami jsou také označeny součástky
určené výhradně pro ženy – vojákyně nebo naopak jen pro

muže – vojáky, součástky bez těchto značek jsou společné
pro obě pohlaví.
Snahou autorů katalogu je upozornit na výstrojní součástky, které jsou součástí základní výbavy příslušné kategorie vojáků a které dle platných zásad mají vojáci povinnost
udržovat po dobu služebního poměru v řádném stavu. Graﬁcky jsou označeny také výstrojní součástky, které jsou vydávány podle zvýšených výstrojních norem k plnění úkolů
v náročných klimatických podmínkách a na výstrojní součástky, které se vojákům svěřují (zapůjčují) k používání podle předpisu a rozhodnutí stanovených funkcionářů. Poslední
skupinou označovanou v katalogu zvláštní značkou jsou tzv.
„výběrové výstrojní součástky“, které naopak zpravidla nejsou součástí žádné výstrojní normy a voják si je v případě
zájmu nakupuje ke zvýšení komfortu namísto normovaných
součástek. Vojáci si nakupují do vlastnictví výstroj v základní výbavě, výběrové součástky a vybaveni osvědčením
o prvním výdeji i součástky dle zvýšených norem. Výstrojní
součástky, které nejsou uvedeny v platném ceníku (nemají
stanovenou cenu ve výstrojních bodech) nelze do vlastnictví
zakoupit!
Ceník všech součástek je z praktických důvodů uveden
v příloze. Ceny jednotlivých součástek výstroje jsou stano-
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veny na základě cen, za které je materiál nakupován od výrobců a dodavatelů, a upřesňovány nařízením náčelníka
Generálního štábu AČR. U výstroje nově zavedené a nakupované v průběhu roku stanovuje cenu zástupce velitele sil
podpory a výcviku – ředitel Ředitelství logistické a zdravotnické podpory. Aktuální ceny lze najít opět na www.vystroj.
acr a www.brno.acr.
Přehled použitých graﬁckých značek:
– výstroj v základní výbavě
– výstroj dle zvýšených norem
– výstroj na zápůjčku
– výběrové výstrojní součástky
– výstroj výhradně pro ženy
– výstroj výhradně pro muže








Graﬁcké značky pro údržbu textilií jsou popsány v kapitole „Symboly pro ošetřování a údržbu výstrojních součástek“.
Každou výstrojní součástku identiﬁkuje katalogové číslo
majetku (KČM), název, jednotka množství a označení velikosti, vyrábí-li se výstrojní součástka ve více velikostech.
V ceníku je ke katalogovému číslu uvedena aktuální cena
ve výstrojních bodech. Tento způsob identiﬁkace doporučujeme využívat při nakupování, zpracování objednávek, nebo
jiné komunikaci s odbornými orgány výstrojní služby.

Příklad:
Katalogové číslo

Název

Měřící jednotky

Velikost

Množství

Cena ve VB

0120000300316

Baret světlezelený

Kus (600)

58-59

1

195

0120000943515

Blůza 97 modrá stříbr. knoﬂík

Kus (600)

182-112-94

1

1 420

0120000203712

Boty polní 2000 ECWCS

Pár (606)

29/280

1

4 280

0120000235924

Brýle sluneční 2000 spr

Souprava (651)

–

1

490

Pozn.: Čísla v závorce za jednotkou množství jsou kódy měřící jednotky, které používají informační systémy v rezortu MO
(například Ekonomický informační systém nebo Informační systém logistiky).

BLŮZY STEJNOKROJŮ PRO MUŽE
BLŮZY 97

Blůza 97 zelená se zlatovými knoflíky
Blůza 97 zelená se stříbřitými knoflíky
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vycpávky

Tabulka velikostí číslo: 1





0120000940011
0120000940112



Blůza 97 modrá se zlatovými knoflíky
Blůza 97 modrá se stříbřitými knoflíky
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vycpávky

Tabulka velikostí číslo: 1





0120000943414
0120000943515
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BLŮZY STEJNOKROJŮ PRO MUŽE
BLŮZY 97

Blůza 97 zelená pro generály
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vycpávky

Tabulka velikostí číslo: 1 (vyrábí se na míru)

14





0120000036017



Blůza 97 modrá pro generály
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vycpávky

Tabulka velikostí číslo: 1 (vyrábí se na míru)





0120000036219



BLŮZY 97

Blůza 97 večerní zelená
Materiál: tkanina 100% vlna,
tkanina na klopy Ginerin,
podšívka 100% viskóza
Poznámka: slouží k reprezentačním účelům

Tabulka velikostí číslo: 1 (vyrábí se na míru)





0120000947810

Blůza 97 večerní modrá
Materiál: tkanina 100% vlna,
tkanina na klopy Ginerin,
podšívka 100% viskóza
Poznámka: slouží k reprezentačním účelům

0120000948116



Tabulka velikostí číslo: 1 (vyrábí se na míru)
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BLŮZY STEJNOKROJŮ PRO MUŽE
BLŮZY 97

Blůza 97 večerní zelená pro generály

0120000036411

Blůza 97 večerní modrá pro generály
Materiál: tkanina 100% vlna,
tkanina na klopy Ginerin,
podšívka 100% viskóza
Poznámka: slouží k reprezentačním účelům

0120000036512

Tabulka velikostí číslo: 1 (vyrábí se na míru)







BLŮZY 2005 LETNÍ

Blůza 2005 letní béžová se zlatovými knoflíky 0120000361616
Blůza 2005 letní béžová se stříbřitými knoflíky 0120000361515
Materiál: vlnařská tkanina, bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka viskóza nebo acetát
Poznámka: výběrová varianta služebního nebo vycházkového
stejnokroje

Blůza 2005 letní modrá se zlatovými knoflíky 0120000361818
Blůza 2005 letní modrá se stříbřitými knoflíky 0120000361717
Materiál: vlnařská tkanina, bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka viskóza nebo acetát
Poznámka: výběrová varianta služebního nebo vycházkového
stejnokroje

Tabulka velikostí: vyrábí se na míru

Tabulka velikostí: vyrábí se na míru
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BLŮZY STEJNOKROJŮ PRO MUŽE
BLŮZY 2005 LETNÍ

Blůza 2005 letní béžová pro generály
0120000361919
Blůza 2005 letní modrá pro generály
0120000362013
Materiál: vlnařská tkanina, bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka viskóza nebo acetát
Poznámka: výběrová varianta služebního nebo vycházkového
stejnokroje
Tabulka velikostí: vyrábí se na míru

18







BLŮZY 97 PRO ŽENY

Blůza 97 zelená se zlatovými knoflíky pro ženy 0120000948510
Blůza 97 zelená se stříbřitými knoflíky pro ženy 0120000948611
Materiál: tkanina 45% vlna, 55% polyester,
podšívka 100% polyester,
vycpávky

Blůza 97 modrá se zlatovými knoflíky pro ženy 0120000951215
Blůza 97 modrá se stříbřitými knoflíky pro ženy 0120000951316
Materiál: tkanina 45% vlna, 55% polyester,
podšívka 100% polyester,
vycpávky

Tabulka velikostí číslo: 5

Tabulka velikostí číslo: 5
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BLŮZY STEJNOKROJŮ PRO ŽENY
BLŮZY 97 PRO ŽENY

Blůza 97 večerní zelená pro ženy
Materiál: tkanina 100% vlna,
tkanina na klopy Ginerin,
podšívka 100% viskóza
Poznámka: slouží k reprezentačním účelům

Tabulka velikostí číslo: 5 (vyrábí se na míru)

20





0120000956412

Blůza 97 večerní modrá pro ženy
Materiál: tkanina 100% vlna,
tkanina na klopy Ginerin,
podšívka 100% viskóza
Poznámka: slouží k reprezentačním účelům

0120000956119



Tabulka velikostí číslo: 5 (vyrábí se na míru)







BLŮZY 2005 LETNÍ PRO ŽENY

Blůza 2005 letní béžová
se zlatovými knoflíky pro ženy
0120000361212
se stříbřitými knoflíky pro ženy
0120000361111
Materiál: vlnařská tkanina (50 % vlna, 47 % polyester
a 3 % elastan), bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka viskóza nebo acetát
Poznámka: výběrová varianta služebního nebo vycházkového
stejnokroje
Tabulka velikostí: vyrábí se na míru

Blůza 2005 letní modrá
se zlatovými knoflíky pro ženy
0120000361414
se stříbřitými knoflíky pro ženy
0120000361313
Materiál: vlnařská tkanina (50 % vlna, 47 % polyester
a 3 % elastan), bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka viskóza nebo acetát
Poznámka: výběrová varianta služebního nebo vycházkového
stejnokroje
Tabulka velikostí: vyrábí se na míru













KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

BLŮZY STEJNOKROJŮ PRO ŽENY

21

KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK
22

BLŮZY POLNÍ A PRACOVNÍ

Blůza 95
0120000201918
Materiál: tkanina 50% bavlna, 50% polyester
Poznámka: vydává se s hodnostním označením

Blůza maskovací ECWCS
0120000897717
Materiál: třívrstvý laminát: vrchový materiál 100 % polyamid,
klimamembrána 100 % polytetraﬂuoretylen,
podšívková pletáž 100 % polyamid
Poznámka: je zakázáno upevňování odznaků, našívání znaků
a podobné zásahy do oděvu !

Tabulka velikostí číslo: 10

Tabulka velikostí číslo: 12









Blůza 95 letní se zeleným potiskem
0120000703010
Materiál: oblekovina Morena (100 % bavlna), oděvní šňůra
Barva:
čtyřbarevný zelený maskovací potisk
Blůza 95 letní se zeleným potiskem – R
0120000724819
Materiál: tkanina Ripstop (50 % polyester, 50 % bavlna)
Barva:
čtyřbarevný zelený maskovací potisk

Blůza 95 letní s béžovým potiskem
0120000726714
Materiál: oblekovina Morena (100 % bavlna), oděvní šňůra
Barva:
dvoubarevný béžový maskovací potisk
Blůza 95 letní s béžovým potiskem – R
0120000725216
Materiál: tkanina Ripstop (50 % polyester, 50 % bavlna)
Barva:
dvoubarevný béžový maskovací potisk

Tabulka velikostí číslo: 12

Tabulka velikostí číslo: 12
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BLŮZY POLNÍ A PRACOVNÍ

Blůza pracovního obleku 92
0120000602515
Materiál: tkanina kepr (50 % bavlna a 50 % polyester),
pruženka

Blůza oděvu 2005 k údržbě techniky
Materiál: tkanina 65 % polyester, 35 % bavlna
Poznámka: nově zavedené

Tabulka velikostí číslo: 12

Tabulka velikostí číslo: 12







0120000202113



Převlek maskovací zimní 2000 – blůza
0120000939918
Materiál: tkanina 100 % polyamid, oděvní šňůra, pruženka

Tabulka velikostí číslo: 18
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KALHOTY STEJNOKROJŮ PRO MUŽE
KALHOTY 97

Kalhoty 97 služební zelené
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester

Tabulka velikostí číslo: 2
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0120000940415





Kalhoty 97 služební modré
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester

Tabulka velikostí číslo: 2



0120000943818





KALHOTY 97

Kalhoty 97 vycházkové zelené
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester

Tabulka velikostí číslo: 2



0120000945814





Kalhoty 97 vycházkové modré
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester

Tabulka velikostí číslo: 2



0120000946312
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KALHOTY STEJNOKROJŮ PRO MUŽE
KALHOTY 97

Kalhoty 97 večerní
Materiál: tkanina 100 % vlna
Poznámka: slouží k reprezentačním účelům

0120000948419

Tabulka velikostí číslo: 2 (vyrábí se na míru)







KALHOTY 2005 LETNÍ

Kalhoty 2005 letní béžové
0120000362912
Materiál: vlnařská tkanina, bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka viskóza nebo acetát
Poznámka: výběrová varianta služebního nebo vycházkového
stejnokroje

Kalhoty 2005 letní modré
0120000363016
Materiál: vlnařská tkanina, bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka viskóza nebo acetát
Poznámka: výběrová varianta služebního nebo vycházkového
stejnokroje

Tabulka velikostí číslo: 2 (58 velikostí)

Tabulka velikostí číslo: 2 (58 velikostí)
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KALHOTY STEJNOKROJŮ PRO ŽENY
KALHOTY 97

Kalhoty 97 služební zelené pro ženy
0120000948914
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, pruženka

Kalhoty 97 služební modré pro ženy
0120000951619
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, pruženka

Tabulka velikostí číslo: 6

Tabulka velikostí číslo: 6













KALHOTY 2005 LETNÍ PRO ŽENY

Kalhoty 2005 letní béžové pro ženy
0120000362710
Materiál: vlnařská tkanina (50 % vlna, 47 % polyester
a 3 % elastan), bistreč s nešpinivou nano úpravou
Poznámka: výběrová varianta služebního nebo vycházkového
stejnokroje

Kalhoty 2005 letní modré pro ženy
0120000362811
Materiál: vlnařská tkanina (50 % vlna, 47 % polyester
a 3 % elastan), bistreč s nešpinivou nano úpravou
Poznámka: výběrová varianta služebního nebo vycházkového
stejnokroje

Tabulka velikostí číslo: 6 (53 velikostí)

Tabulka velikostí číslo: 6 (53 velikostí)
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KALHOTY POLNÍ A PRACOVNÍ

Kalhoty 95
0120000218211
Materiál: tkanina 50 % bavlna, 50 % polyester, pruženka

Kalhoty maskovací ECWCS
0120000897818
Materiál: třívrstvý laminát (vrchový materiál 100 % polyamid,
klimamembrána 100 % polytetraﬂuoretylen,
podšívková pletáž 100 % polyamid), pruženka.

Tabulka velikostí číslo: 11

Tabulka velikostí číslo: 13









Kalhoty 95 letní se zeleným potiskem
0120000718519
Materiál: oblekovina Morena (100 % bavlna), pruženka
Barva:
čtyřbarevný zelený maskovací potisk
Kalhoty 95 letní se zeleným potiskem – R
0120000724910
Materiál: tkanina Ripstop (50 % polyester, 50 % bavlna)
Barva:
čtyřbarevný zelený maskovací potisk

Kalhoty 95 letní s béžovým potiskem
0120000726815
Materiál: oblekovina Morena (100 % bavlna), pruženka
Barva:
dvoubarevný béžový maskovací potisk
Kalhoty 95 letní s béžovým potiskem – R
0120000725317
Materiál: tkanina Ripstop (50 % polyester, 50 % bavlna)
Barva:
dvoubarevný béžový maskovací potisk

Tabulka velikostí číslo: 13

Tabulka velikostí číslo: 13
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KALHOTY POLNÍ A PRACOVNÍ

Kalhoty 95 krátké se zeleným potiskem
0120000885712
Materiál: oblekovina Morena (100 % bavlna)
Barva:
zelený potisk AČR s maskovacími vlastnostmi
v rozsahu spektra 400 – 1200 nm
Kalhoty 95 krátké se zeleným potiskem – R
0120000724718
Materiál: tkanina Ripstop (50 % polyester, 50 % bavlna)
Barva:
čtyřbarevný zelený maskovací potisk

Kalhoty 95 krátké s béžovým potiskem
0120000885611
Materiál: oblekovina Morena (100 % bavlna)
Barva:
béžový potisk AČR s maskovacími vlastnostmi
v rozsahu spektra 400 – 1200 nm
Kalhoty 95 krátké s béžovým potiskem – R
0120000724617
Materiál: tkanina Ripstop (50 % polyester, 50 % bavlna)
Barva:
dvoubarevný béžový maskovací potisk

Tabulka velikostí číslo: 30

Tabulka velikostí číslo: 30









Kalhoty pracovního obleku 92
0120000617115
Materiál: tkanina kepr (50 % bavlna a 50 % polyester),
pruženka, keprovka

Kalhoty oděvu 2005 k údržbě techniky
Materiál: tkanina 65 % polyester, 35 % bavlna
Poznámka: nově zavedené

Tabulka velikostí číslo: 13

Tabulka velikostí číslo: 13







0120000217410
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KALHOTY POLNÍ A PRACOVNÍ

Kalhoty černé pro VP
0120000217612
Materiál: tkanina 35 % bavlna a 65 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
pruženka
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policisty

Převlek maskovací zimní 2000 – kalhoty
0120000932119
Materiál: tkanina 100 % polyamid, oděvní šňůra, pruženka

Tabulka velikostí: 13

Tabulka velikostí číslo: 18









SUKNĚ 97

Sukně 97 zelená úzká
0120000948712
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, pruženka

Sukně 97 modrá úzká
0120000951417
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, pruženka

Tabulka velikostí číslo: 6

Tabulka velikostí číslo: 6













KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

SUKNĚ

37

KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK
38

SUKNĚ
SUKNĚ 97

Sukně 97 vycházková zelená úzká
0120000953211
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, pruženka

Sukně 97 vycházková modrá úzká
0120000953817
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, pruženka

Tabulka velikostí číslo: 6

Tabulka velikostí číslo: 6













SUKNĚ 97

Sukně 97 zelená
0120000948813
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, pruženka

Sukně 97 modrá
0120000951518
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, pruženka

Tabulka velikostí číslo: 6

Tabulka velikostí číslo: 6
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SUKNĚ
SUKNĚ 97

Sukně 97 vycházková zelená
0120000953312
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, pruženka

Sukně 97 vycházková modrá
0120000953918
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, pruženka

Tabulka velikostí číslo: 6

Tabulka velikostí číslo: 6













SUKNĚ 97

Sukně 97 večerní
Materiál: tkanina 100 % vlna,
podšívka 100 % viskóza
Poznámka: slouží k reprezentačním účelům

0120000956513

Tabulka velikostí číslo: 6 (vyrábí se na míru)
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SUKNĚ
SUKNĚ 2005 LETNÍ PRO ŽENY

Sukně 2005 letní béžová
0120000362518
Materiál: vlnařská tkanina (50 % vlna, 47 % polyester a 3 %
elastan), bistreč s nešpinivou nano úpravou
Poznámka: výběrová varianta služebního nebo vycházkového
stejnokroje

Sukně 2005 letní modrá
0120000362619
Materiál: vlnařská tkanina (50 % vlna, 47 % polyester a 3 %
elastan), bistreč s nešpinivou nano úpravou
Poznámka: výběrová varianta služebního nebo vycházkového
stejnokroje

Tabulka velikostí číslo: 6

Tabulka velikostí číslo: 6













ŠATY 97

Šaty 97 béžové
0120000951114
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester, lepící výstužná
vložkovina, vycpávky

Šaty 97 modré
0120000952713
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester, lepící výstužná
vložkovina, vycpávky

Tabulka velikostí číslo: 7

Tabulka velikostí číslo: 7
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BUNDY
BUNDA 97 SLUŽEBNÍ

Bunda 97 služební zelená
se zlatovými knoflíky
se stříbřitými knoflíky
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vycpávky, pruženka
Tabulka velikostí číslo: 3
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0120000940314
0120000940213



Bunda 97 služební modrá
se zlatovými knoflíky
se stříbřitými knoflíky
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vycpávky, pruženka
Tabulka velikostí číslo: 3





0120000943616
0120000943717



BUNDA 97 SLUŽEBNÍ

Bunda 97 služební pro VP
0120000978113
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
klimamembrána, vycpávky, pruženka
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policisty

Bunda černá pro VP
0120000912010
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
pruženka
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policisty

Tabulka velikostí číslo: 3

Tabulka velikostí číslo: 12
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BUNDY
BUNDA ZIMNÍ 2000

Bunda zimní 2000 zelená
0120000911916
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
klimamembrána, vložkovina

Bunda zimní 2000 modrá
0120000911815
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
klimamembrána, vložkovina

Tabulka velikostí číslo: 3

Tabulka velikostí číslo: 3









KABÁTY 97

Kabát 97 služební zelený
0120000940910
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vatelín, vycpávky
Poznámka: součástí kabátu je vpínací vložka

Kabát 97 služební modrý
0120000945218
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vatelín, vycpávky
Poznámka: součástí kabátu je vpínací vložka

Tabulka velikostí číslo: 4

Tabulka velkostí číslo: 4
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KABÁTY A PLÁŠTĚ STEJNOKROJŮ PRO MUŽE
PLÁŠTĚ 97 VYCHÁZKOVÉ

Plášť 97 vycházkový zelený
se zlatovými knoflíky
0120000946110
se stříbřitými knoflíky
0120000977110
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vatelín, vycpávky
Poznámka: součástí pláště je vpínací vložka bez rukávů

Plášť 97 vycházkový modrý
se zlatovými knoflíky
0120000946514
se stříbřitými knoflíky
0120000959219
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vatelín, vycpávky
Poznámka: součástí pláště je vpínací vložka bez rukávů

Tabulka velikostí číslo: 3

Tabulka velikostí číslo: 3













PLÁŠTĚ 97 VYCHÁZKOVÉ

Plášť 97 vycházkový zelený pro generály
0120000960413
Materiál:
Vrchový materiál Rataj (45 % vlna, 55 % polyester),
podšívka Horlin

Plášť 97 vycházkový modrý pro generály
0120000960514
Materiál: Vrchový materiál Rataj (45 % vlna, 55 % polyester),
podšívka Horlin

Tabulka velikostí číslo: 3

Tabulka velikostí číslo: 3
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KABÁTY A PLÁŠTĚ STEJNOKROJŮ PRO ŽENY
KABÁTY 97 SLUŽEBNÍ PRO ŽENY

Kabát 97 služební zelený pro ženy
0120000951013
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vycpávky
Poznámka: součástí kabátu je vpínací vložka

Kabát 97 služební modrý pro ženy
0120000952612
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
podšívka 100 % polyester,
vycpávky
Poznámka: součástí kabátu je vpínací vložka

Tabulka velikostí číslo: 9

Tabulka velikostí číslo: 9













PLÁŠTĚ 97 VYCHÁZKOVÉ PRO ŽENY

Plášť 97 vycházkový zelený pro ženy
se zlatovými knoflíky
se stříbřitými knoflíky
Materiál: tkanina 100 % vlna,
podšívka 100 % polyester,
vycpávky, keprovka
Tabulka velikostí číslo: 9



0120000953615
0120000976612





Plášť 97 vycházkový modrý pro ženy
se zlatovými knoflíky
se stříbřitými knoflíky
Materiál: tkanina 100 % vlna,
podšívka 100 % polyester,
vycpávky, keprovka
Tabulka velikostí číslo: 9



0120000954810
0120000976713
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KABÁTY A PLÁŠTĚNKY POLNÍ A PRACOVNÍ
KABÁTY 95

Kabát 95
Materiál:

tkanina 50 % bavlna, 50 % polyester,
úplet, keprovka
Poznámka: vydává se s hodnostním označením

Tabulka velikostí číslo: 10

52

0120000215616





Kabát 95 letní s béžovým potiskem
0120000215212
Materiál: oblekovina Morena (100 % bavlna),
úplet, keprovka, oděvní šňůra
Barva:
dvoubarevný béžový maskovací potisk
Kabát 95 letní s béžovým potiskem – R
0120000725610
Materiál: tkanina Ripstop (50 % polyester, 50 % bavlna)
Barva:
dvoubarevný béžový maskovací potisk
Tabulka velikostí číslo: 12





PLÁŠTĚNKY

Pláštěnka 85
0120000750410
Pláštěnka 85 pro ženy
0120000750511
Obal na pláštěnku 85
0120000750629
Materiál: tkanina 100 % polyester (nánosovaný
polyvinylchlorid a polyuretan)

Pláštěnka 88
Materiál: tkanina 100 % polyester

Tabulka velikostí číslo: 18

Tabulka velikostí číslo: 18







0120000450224
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KABÁTY A PLÁŠTĚNKY POLNÍ A PRACOVNÍ
PLÁŠTĚNKY

Pláštěnka PD 90
0120000750710
Poznámka: materiál již vyřazen z norem používání

Pláštěnka 2000 Poncho
0120000888223
Materiál: tkanina Conyl R 6 (100 % polyamid),
oděvní šňůra 100 % polyester





Vložka do kabátu 97 služebního
Materiál: plyš 100 % polyakrylonitril,
podšívka 100 % polyester,
tepelná vložka TERMO,
keprovka
Poznámka: vložka je součástí kabátu
Tabulka velikostí číslo: 4



0120000942411





Vložka do kabátu 97 služebního pro ženy
Materiál: plyš 100 % polyakrylonitril,
podšívka 100 % polyester,
tepelná vložka TERMO,
keprovka
Poznámka: vložka je součást kabátu
Tabulka velikostí číslo: 9





0120000952814
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VLOŽKY DO ODĚVŮ

Vložka do pláště 97 vycházkového
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % viskóza,
rouno
Poznámka: vložka je součástí pláště

Tabulka velikostí číslo: 3
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0120000947214



Vložka do bundy 97 VP
0120000978214
Materiál: plyš 100 % polyester, 100 % polyacryl,
podšívka 100 % polyester,
rouno
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policisty

Tabulka velikostí číslo: 3





Vložka do kabátu 95
Materiál: umělá kožešina 100 % polyester,
úplet Slotera

Tabulka velikostí číslo: 10



0120000389517



Vložka do kapuce kabátu 95
Materiál: plyš 100 % polyakrylonitril,
keprovka



0120000289116
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VLOŽKY DO ODĚVŮ

Vložka TERMO do blůzy
0120000885813
Materiál: úplet ﬂeece 100 % polyester,
plášťová tkanina 65 % polyester, 35 % bavlna,
úplet 97 % polyproplen, 3 % elestan,
oděvní šňůra 100 % polyester, pruženka
Poznámka: určeno k oděvům ECWCS

Vložka TERMO do kalhot
0120000887718
Materiál: úplet ﬂeece 100 % polyester,
plášťová tkanina 65 % polyester, 35 % bavlna,
úplet 97 % polyproplen, 3 % elestan,
oděvní šňůra 100 % polyester, pruženka.
Poznámka: určeno k oděvům ECWCS

Tabulka velikostí číslo: 16

Tabulka velikostí číslo: 17









SVETRY 97

Svetr 97 zelený
0120000277717
Materiál: základní úplet 50 % vlna, 50 % polyakrylonitril,
úprava protiplstivá Superwash,
doplňková tkanina bavlna a polyester
Poznámka: vydává se s hodnostním označením

Svetr 97 modrý
0120000277919
Materiál: základní úplet 50 % vlna 50 % polyakrylonitril,
úprava protiplstivá Superwash,
doplňková tkanina bavlna a polyester
Poznámka: vydává se s hodnostním označením

Tabulka velikostí číslo: 27

Tabulka velikostí číslo: 27
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SVETRY
SVETRY 97

Svetr 97 zelený pro ženy
0120000277818
Materiál: základní úplet 50 % vlna 50 % polyakrylonitril,
úprava protiplstivá Superwash,
doplňková tkanina bavlna a polyester
Poznámka: vydává se s hodnostním označením

Svetr 97 modrý pro ženy
0120000278013
Materiál: základní úplet 50 % vlna 50 % polyakrylonitril,
úprava protiplstivá Superwash,
doplňková tkanina bavlna a polyester
Poznámka: vydává se s hodnostním označením

Tabulka velikostí číslo: 27

Tabulka velikostí číslo: 27













SVETRY 95

Svetr 95
Materiál:

0120000277414

pletenina 30 % vlna, 70 % polyamid,
tkanina 65 % polyester, 35 % bavlna,
keprovka
Poznámka: vydává se s hodnostním označením

Tabulka velikostí číslo: 27





Svetr 95 černý pro VP
0120000277313
Materiál: pletenina 30 % vlna, 70 % polyakrylonitril,
tkanina 65 % polyester, 35 % bavlna
Poznámka: vydává se s hodnostním označením

Tabulka velikostí číslo: 27
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VESTY PRO MUŽE

Vesta 97 zelená
Materiál: pletenina 100 % vlněná příze,
pružná stužka, osnovní stužka

Tabulka velikostí číslo: 27
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0120000941519





Vesta 97 modrá
Materiál: pletenina 100 % vlněná příze,
pružná stužka, osnovní stužka

Tabulka velikostí číslo: 27



0120000944912





Vesta 97 večerní
Materiál: tkanina 100 % vlna,
podšívka 100 % viskóza
Poznámka: slouží k reprezentačním účelům

0120000946817

Tabulka velikostí číslo: 1 (vyrábí se na míru)
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VESTY PRO ŽENY

Vesta 97 zelená pro ženy
Materiál: pletenina 100 % vlněná příze,
pružná stužka, osnovní stužka

Tabulka velikostí číslo: 31
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0120000949816





Vesta 97 modrá pro ženy
Materiál: pletenina 100 % vlněná příze,
pružná stužka, osnovní stužka

Tabulka velikostí číslo: 31



0120000950818





Vesta 2005 letní béžová pro ženy
0120000362316
Materiál: vlnařská tkanina 50 % vlna, 47 % polyester, 3 %
elastan, bistreč s nešpinivou nano úpravou

Vesta 2005 letní modrá pro ženy
0120000362417
Materiál: vlnařská tkanina 50 % vlna, 47 % polyester, 3 %
elastan, bistreč s nešpinivou nano úpravou

Tabulka velikostí číslo: vyrábí se na míru

Tabulka velikostí číslo: vyrábí se na míru
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ČEPICE KE STEJNOKROJŮM PRO MUŽE
ČEPICE 97

Čepice 97 lodička zelená
0120000940819
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, kepr,
tuženka Beraﬁx
Poznámka: vydává se s odznakem a hodnostním označením

Čepice 97 lodička modrá
0120000944417
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, kepr,
tuženka Beraﬁx
Poznámka: vydává se s odznakem a hodnostním označením

Tabulka velikostí číslo: 24

Tabulka velikostí číslo: 24









ČEPICE 97

Čepice 97 služební zelená
se zlatovými knoflíky
0120000940718
se stříbřitými knoflíky
0120000977211
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % viskóza,
molitan 3 mm, síťovina 100 % polyamid, plst
Poznámka: plukovníci a štábní praporčíci nosí čepice
s podbradníkem 2004
Tabulka velikostí číslo: 24

Čepice 97 služební modrá
se zlatovými knoflíky
0120000944215
se stříbřitými knoflíky
0120000977312
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % viskóza,
molitan 3 mm, síťovina 100 % polyamid, plst
Poznámka: plukovníci a štábní praporčíci nosí čepice
s podbradníkem 2004
Tabulka velikostí číslo: 24
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ČEPICE KE STEJNOKROJŮM PRO MUŽE
ČEPICE 97

Čepice 97 zelená pro generály
0120000036118
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % viskóza
Poznámka: s výšivkou lipových ratolestí na štítku
a smaltovaným zlatovým odznakem

Čepice 97 modrá pro generály
0120000036310
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
podšívka 100 % viskóza
Poznámka: s výšivkou lipových ratolestí na štítku
a smaltovaným zlatovým odznakem

Tabulka velikostí číslo: 24

Tabulka velikostí číslo: 24













ČEPICE 97

Čepice 97 zimní zelená
0120000966310
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, přírodní kožešina,
podšívka 100 % viskóza, termovložka
Poznámka: vydává se s odznakem na čepici

Čepice 97 zimní modrá
0120000972812
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, přírodní kožešina,
podšívka 100 % viskóza, termovložka
Poznámka: vydává se s odznakem na čepici

Tabulka velikostí číslo: 24

Tabulka velikostí číslo: 24
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ČEPICE KE STEJNOKROJŮM PRO MUŽE
ČEPICE 2005 LETNÍ

Čepice 2005 lodička letní béžová
0120000364110
Materiál: vlnařská tkanina (50 % vlna, 47 % polyester,
3 % elastan), bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka 100 % viskóza

Čepice 2005 lodička letní modrá
0120000364211
Materiál: vlnařská tkanina (50 % vlna, 47 % polyester,
3 % elastan), bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka 100 % viskóza

Tabulka velikostí číslo: 24

Tabulka velikostí číslo: 24









ČEPICE 2005 LETNÍ

Čepice 2005 letní béžová
se zlatovými knoflíky
0120000363612
se stříbřitými knoflíky
0120000363511
Materiál: vlnařská tkanina (50 % vlna, 47 % polyester,
3 % elastan), bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka 100 % viskóza
Poznámka: plukovníci a štábní praporčíci nosí čepice
s podbradníkem 2004
Tabulka velikostí číslo: 24

Čepice 2005 letní modrá
se zlatovými knoflíky
0120000363814
se stříbřitými knoflíky
0120000363713
Materiál: vlnařská tkanina (50 % vlna, 47 % polyester,
3 % elastan), bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka 100 % viskóza
Poznámka: plukovníci a štábní praporčíci nosí čepice
s podbradníkem 2004
Tabulka velikostí číslo: 24













KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

ČEPICE KE STEJNOKROJŮM PRO MUŽE

71

KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

ČEPICE KE STEJNOKROJŮM PRO MUŽE
ČEPICE 2005 LETNÍ

Čepice 2005 letní béžová pro generály
0120000363915
Čepice 2005 letní modrá pro generály
0120000364019
Materiál: vlnařská tkanina (50 % vlna, 47 % polyester,
3 % elastan), bistreč s nešpinivou nano úpravou,
podšívka 100 % viskóza
Poznámka: s výšivkou lipových ratolestí na štítku
Tabulka velikostí číslo: 24
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KLOBOUČKY 97

Klobouček 97 služební zelený pro ženy
0120000949311
Materiál: 100 % králičí srst, klobouková pruženka, klobouková
stužka

Klobouček 97 služební modrý pro ženy
0120000950313
Materiál: 100 % králičí srst, klobouková pruženka, klobouková
stužka

Tabulka velikostí číslo: 24

Tabulka velikostí číslo: 24
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KLOBOUČKY, KLOBOUKY A ČEPICE K STEJNOKROJŮM PRO ŽENY
KLOBOUČKY 97

Klobouček 97 vycházkový zelený pro ženy
0120000953514
Materiál: 100 % králičí srst, klobouková pruženka, klobouková
stužka

Klobouček 97 vycházkový modrý pro ženy
0120000954719
Materiál: 100 % králičí srst, klobouková pruženka, klobouková
stužka

Tabulka velikostí číslo: 24

Tabulka velikostí číslo: 24













KLOBOUČKY 97

Klobouček 97 večerní pro ženy
0120000956614
Materiál: 100 % králičí srst, klobouková pruženka, klobouková
stužka
Poznámka: slouží k reprezentačním účelům

Tabulka velikostí číslo: 24







KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

KLOBOUČKY, KLOBOUKY A ČEPICE K STEJNOKROJŮM PRO ŽENY

75

KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK
76

KLOBOUČKY, KLOBOUKY A ČEPICE K STEJNOKROJŮM PRO ŽENY
KLOBOUKY 97

Klobouk 97 zelený pro ženy
0120000949018
Materiál: 100 % králičí srst, klobouková stužka

Klobouk 97 modrý pro ženy
0120000951710
Materiál: 100 % králičí srst, klobouková stužka

Tabulka velikostí číslo: 24

Tabulka velikostí číslo: 24













ČEPICE 97 ZIMNÍ PRO ŽENY

Čepice 97 zimní zelená pro ženy
0120000966411
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, přírodní kožešina,
podšívka 100 % viskóza, termovložka

Čepice 97 zimní modrá pro ženy
0120000955510
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester, přírodní kožešina,
podšívka 100 % viskóza, termovložka

Tabulka velikostí číslo: 24

Tabulka velikostí číslo: 24
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BARETY

Baret světlezelený
0120000300316
Materiál: úplet 100 % vlněná mykaná příze,
podšívka 100 % bavlna,
výztuha fólie Penefol
Poznámka: vydává se s odznakem a hodnostním označením

Baret tmavězelený
0120000300215
Materiál: úplet 100 % vlněná mykaná příze,
podšívka 100 % bavlna,
výztuha fólie Penefol
Poznámka: vydává se s odznakem a hodnostním označením

Tabulka velikostí číslo: 25

Tabulka velikostí číslo: 25









Baret tmavěčervený
0120000300417
Materiál: úplet 100 % vlna,
podšívka 100 % bavlna,
výztuha fólie Penefol
Poznámka: vydává se s odznakem a hodnostním označením

Baret šedý
0120000301218
Materiál: úplet 100 % vlna,
podšívka 100 % bavlna,
výztuha fólie Penefol
Poznámka: vydává se s odznakem a hodnostním označením

Tabulka velikostí číslo: 25

Tabulka velikostí číslo: 25
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BARETY

Baret tmavěmodrý
0120000301319
Materiál: úplet 100 % vlna,
podšívka 100 % bavlna,
výztuha fólie Penefol
Poznámka: vydává se s odznakem a hodnostním označením

Baret oranžový
0120000300114
Materiál: úplet 100 % vlna,
podšívka 100 % bavlna,
výztuha fólie Penefol
Poznámka: vydává se s odznakem a hodnostním označením

Tabulka velikostí číslo: 25

Tabulka velikostí číslo 25









Baret černý
0120000301016
Materiál: úplet 100 % vlna,
podšívka 100 % bavlna,
výztuha fólie Penefol
Poznámka: vydává se s odznakem a hodnostním označením

Baret světlemodrý
0120000300912
Materiál: úplet 100 % vlna,
podšívka 100 % bavlna,
výztuha fólie Penefol
Poznámka: vydává se s odznakem a hodnostním označením

Tabulka velikostí číslo: 25

Tabulka velikostí číslo: 25
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ČEPICE POLNÍ A PRACOVNÍ, KLOBOUKY POLNÍ, KUKLY
ČEPICE 95

Čepice 95
0120000207017
Materiál: kepr 50 % bavlna, 50 % polyester,
síťovina, pruženka, štítek polyamid vysekávaný,
ztužovací pásek
Poznámka: vydává se s odznakem a hodnostním označením

Tabulka velikostí číslo: 25
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ČEPICE 95 LETNÍ

Čepice 95 letní se zeleným potiskem
0120000707012
Materiál: oblekovina Morena (100 % bavlna), kepr 100 %
bavlna, dyftýn, folie PVC, tuženka
Barva:
čtyřbarevný zelený maskovací potisk.
Čepice 95 letní se zeleným potiskem – R
0120000725014
Materiál: tkanina Ripstop (50 % polyester, 50 % bavlna)
Barva:
čtyřbarevný zelený maskovací potisk

Čepice 95 letní s béžovým potiskem
0120000726916
Materiál: oblekovina Morena (100 % bavlna), kepr 100 %
bavlna, dyftýn, folie PVC, tuženka
Barva:
dvoubarevný béžový maskovací potisk
Čepice 95 letní s béžovým potiskem – R
0120000725418
Materiál: tkanina Ripstop (50 % polyester, 50 % bavlna)
Barva:
dvoubarevný béžový maskovací potisk

Tabulka velikostí číslo: 25

Tabulka velikostí číslo: 25

 ( – R)    



 ( – R)    
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ČEPICE POLNÍ A PRACOVNÍ, KLOBOUKY POLNÍ, KUKLY
KLOBOUKY 95 LETNÍ

Klobouk 95 letní se zeleným potiskem
0120000722015
Materiál: oblekovina Morena (100 % bavlna), kepr 100 % bavlna,
netkaná vložkovina, polypropylenruh, monoﬁlová struna
Barva:
čtyřbarevný zelený maskovací potisk
Klobouk 95 letní se zeleným potiskem – R
0120000725115
Materiál: tkanina Ripstop (50 % polyester, 50 % bavlna)
Barva:
čtyřbarevný zelený maskovací potisk

Klobouk 95 letní s béžovým potiskem
0120000727010
Materiál: oblekovina Morena (100 % bavlna), kepr 100 % bavlna,
netkaná vložkovina, polypropylenruh, monoﬁlová struna
Barva:
dvoubarevný béžový maskovací potisk
Klobouk 95 letní s béžovým potiskem – R
0120000725519
Materiál: tkanina Ripstop (50 % polyester, 50 % bavlna)
Barva:
dvoubarevný béžový maskovací potisk

Tabulka velikostí číslo: 25

Tabulka velikostí číslo: 25

 ( – R)     ( – R)



 ( – R)     ( – R)



ČEPICE PRACOVNÍHO OBLEKU

Čepice pracovního obleku 92
0120000607914
Materiál: kepr 50 % polyester, 50 % bavlna,
výztuž Penefol, keprová stuha, kalhotová přezka
Poznámka: velikost čepice lze upravit pomocí stahovací přezky

Čepice 2005 pro údržbu techniky
Materiál: tkanina 65 % polyester, 35 % bavlna
Poznámka: nově zavedené

Tabulka velikostí číslo: 26

Tabulka velikostí číslo: 26







0120000206829
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ČEPICE POLNÍ A PRACOVNÍ, KLOBOUKY POLNÍ, KUKLY
ČEPICE 2005 PRO INSTRUKTORY

Čepice 2005 se štítkem pro vedoucí instruktory 0120000608025
Materiál: černá tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vazba keprová, hydrofóbní úprava
Poznámka: jedna velikost regulovaná pomocí pásku a přezky





Čepice 2005 se štítkem pro starší instruktory 0120000608126
Materiál: černá tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vazba keprová, hydrofóbní úprava
Poznámka: jedna velikost regulovaná pomocí pásku a přezky





Čepice 2005 se štítkem pro instruktory
0120000608227
Materiál: černá tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vazba keprová, hydrofóbní úprava
Poznámka: jedna velikost regulovaná pomocí pásku a přezky





Čepice se štítkem černá pro vojenské policisty 0120001396811
Materiál: tkanina 35 % bavlna a 65 % polyester
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policisty
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ČEPICE POLNÍ A PRACOVNÍ, KLOBOUKY POLNÍ, KUKLY
KUKLY

Kukla – čepice khaki
Materiál: úplet 100 % akrylová česaná příze,
prádlová pruženka šíře 4 mm



0120000894718



Kukla – čepice bílá
Materiál: úplet 100 % akrylová česaná příze,
prádlová pruženka šíře 4 mm



0120000888812



KUKLY

Kukla – čepice černá pro VP
0120000880825
Materiál: úplet 40 % bavlna, 60 % polypropylen,
úplet 100 % polypropylen
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policisty





Kukla 95
Materiál:

0120000228621
pletenina 30 % vlna a 70 % polyacrylnitryl
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RUKAVICE PRO MUŽE

Rukavice kožené zimní černé
0120000085312
Materiál: rukavičkářská useň chromočiněná, kozina nebo
teletina,
podšívka 70 % vlna, 30 % bavlna,
pruženka

Rukavice kožené letní černé
0120000085211
Materiál: rukavičkářská useň chromočiněná, jehnětina, kozina
nebo teletina

Tabulka velikostí číslo: 36

Tabulka velikostí číslo: 36













Rukavice kožené zimní černé pro ženy
0120000953019
Materiál: rukavičkářská useň chromočiněná, jehnětina, nebo
roček,
podšívka 70 % vlna, 30 % bavlna

Rukavice kožené letní černé pro ženy
0120000956816
Materiál: rukavičkářská useň chromočiněná, jehnětina, kozina
nebo teletina

Tabulka velikostí číslo: 36

Tabulka velikostí číslo: 36
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RUKAVICE POLNÍ A PRACOVNÍ

Rukavice 95
0120000263211
Materiál: tkanina 50 % bavlna, 50 % polyester,
pletená kožešina 100 % polyester,
pruženka

Rukavice pletené 2000
0120000264928
Materiál: úplet 75 % polyakrylonitril, 20 % vlna, 5 % elastan,
gumička Optex.

Tabulka velikostí číslo: 38

Tabulka velikostí číslo:









Rukavice ECWCS
0120000265419
Materiál: třívrstvý laminát:
vrchový materiál 100 % polypropylen,
klimamembrána 100 % polytetraﬂuoretylen,
tkanina 100 % polyamid,
hovězí useň
Tabulka velikostí číslo: 38
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RUKAVICE POLNÍ A PRACOVNÍ

Rukavice kombinované střední
0120000886210
Materiál: úplet ﬂeece 100 % polyester, pruženka

Rukavice kombinované svrchní
0120000265217
Materiál: tkanina 78 % polyamid, 22 % polyurethan,
tkanina 50 % polyamidové hedvábí, 50 %
polyvinylchlorid,
podšívka 100 % polyester

Tabulka velikostí číslo: 38

Tabulka velikostí číslo: 38






Šamponovat !



Rukavice kombinované vnitřní
0120000886119
Materiál: tkanina 20 % vlna, 75 % polyakrylonitril, 5 % elastan,
pruženka





Rukavice kožené pracovní
Materiál: rukavičkářská useň vepřovice,
pruženka

Tabulka velikostí číslo: 37


Šamponovat !

0120000764613
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ŘEMENY A OPASKY
ŘEMEN 97 DO KALHOT

Řemen 97 do kalhot
0120000942512
Materiál: černá výstrojní hlazenice probarvená z hověziny,
přezka kovová černá s trnem stříkaná komaxitem,
sedlářský dutý nýt černý

Tabulka velikostí číslo: 44
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ŘEMENY 95

Řemen 95
Materiál: polyamid, páska suchý zip

Tabulka velikostí číslo: 44


Šamponovat !

0120000267516



Řemen 95 hnědý
0120000267314
Materiál: polyamid, páska suchý zip
Poznámka: je určen k nošení se stejnokrojem 95 letním
s béžovým potiskem

Tabulka velikostí číslo: 44


Šamponovat !
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ŘEMENY A OPASKY
OPASKY POPRUHOVÉ 95

Opasek popruhový 95
0120000243213
Materiál: polyamid, kovová přezka s trnem a kovová posuvka
stříkané komaxitem, nýt dvojitý černý

Opasek popruhový 95 hnědý
0120000243011
Materiál: polyamid, kovová přezka s trnem a kovová posuvka
stříkané komaxitem, nýt dvojitý černý
Poznámka: je určen k nošení se stejnokrojem 95 letním
s béžovým potiskem

Tabulka velikostí číslo: 44

Tabulka velikostí číslo: 44


Šamponovat !




Šamponovat !



OPASKY POPRUHOVÉ 95

Posuvka k opasku popruhovému 95
0120000456222
Materiál: kov povrchově upraven nanášením černé práškové
barvy komaxit



Posuvka k opasku popruhovému 95 hnědému 0120000456020
Materiál: plech tloušťky 1 mm, povrchově upraven hnědou
práškovou barvou komaxit
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VÁZANKY A VÁZAČKY
VÁZANKY 97

Vázanka 97 zelená s pevným uzlem
0120000941711
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
vložkovina 70 % viskóza, 30 % polyester,
pruženka

Vázanka 97 modrá s pevným uzlem
0120000945117
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
vložkovina 70 % viskóza, 30 % polyester,
pruženka

Tabulka velikostí číslo: 43

Tabulka velikostí číslo: 43













VÁZANKY 97

Vázanka 97 černá s pevným uzlem pro VP
0120000939019
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
vložkovina 70 % viskóza, 30 % polyester,
pruženka
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policisty

Tabulka velikostí číslo: 43
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VÁZANKY A VÁZAČKY
VÁZANKY 97

Vázanka 97 vycházková zelená
0120000945915
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
vložkovina 70 % viskóza, 30 % polyester







Vázanka 97 vycházková modrá
0120000946413
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
vložkovina 70 % viskóza, 30 % polyester







VÁZANKY 97

Vázanka 97 vycházková zelená s pevným uzlem 0120000977716
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
vložkovina 70 % viskóza, 30 % polyester







Vázanka 97 vycházková modrá s pevným uzlem 0120000977615
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
vložkovina 70 % viskóza, 30 % polyester.
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VÁZANKY A VÁZAČKY
VÁZANKY 2005 LETNÍ

Vázanka 2005 letní béžová
Materiál: tkanina 100 % polyester
Poznámka: vázací vázanka



0120000364329





Vázanka 2005 letní modrá
Materiál: tkanina 100 % polyester
Poznámka: vázací vázanka



0120000364420





VÁZANKY 2005 LETNÍ

Vázanka 2005 letní béžová s pevným uzlem
Materiál: tkanina 100 % polyester

Tabulka velikostí číslo: 43 dvě velikosti





0120000364514



Vázanka 2005 letní modrá s pevným uzlem
Materiál: tkanina 100 % polyester

Tabulka velikostí číslo: 43 dvě velikosti





0120000364615



KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

VÁZANKY A VÁZAČKY

105

KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK
106

VÁZANKY A VÁZAČKY
MOTÝLEK ČERNÝ

Motýlek černý
0120000035425
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester







VÁZAČKY 97

Vázačka 97 služební zelená
0120000949924
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
kovová zlatová perlička







Vázačka 97 služební modrá
0120000950926
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
kovová zlatová perlička







KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

VÁZANKY A VÁZAČKY

107

KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK
108

VÁZANKY A VÁZAČKY
VÁZAČKY 97

Vázačka 97 služební černá pro VP
0120000938821
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
kovová zlatová perlička
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policistky







VÁZAČKY 97

Vázačka 97 vycházková zelená
0120000953420
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
kovová zlatová perlička







Vázačka 97 vycházková modrá
0120000954524
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
kovová zlatová perlička
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VÁZANKY A VÁZAČKY
VÁZAČKY 97

Vázačka 97 večerní
0120000956722
Materiál: tkanina 100 % nízkoroztažný polyester,
kovová zlatová perlička







LÍMCE

Límec 97 služební zelený
0120000942310
Materiál: přírodní jehnětina,
plášťová tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
lepící vložka Batel

Límec 97 služební modrý
0120000966714
Materiál: přírodní jehnětina,
plášťová tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
lepící vložka Batel

Tabulka velikostí číslo: 43

Tabulka velikostí číslo: 43
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DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
LÍMCE

Límec 97 služební zelený pro ženy
0120000952915
Materiál: přírodní jehnětina,
plášťová tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
lepící vložka Batel

Límec 97 služební modrý pro ženy
0120000967313
Materiál: přírodní jehnětina,
plášťová tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
lepící vložka Batel

Tabulka velikostí číslo: 23

Tabulka velikostí číslo: 23













LÍMCE

Límec 97 služební na bundu pro vojenskou policii
0120000978315
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
plyš 100 % polyester, 100 % polyakryl
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policisty

Tabulka velikostí číslo: 19
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DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
NÁRAMENÍKY

Nárameníky 97 zelené malé
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
výstužná vložkovina

Tabulka velikostí číslo: 21
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0120000942118



Nárameníky 97 modré malé
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
výstužná vložkovina

Tabulka velikostí číslo: 21



0120000945612



NÁRAMENÍKY

Nárameníky 97 černé malé
0120000939211
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
výstužná vložkovina
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policisty

Tabulka velikostí číslo: 21
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DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
NÁRAMENÍKY

Nárameníky 97 zelené velké
0120000941014
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
výstužná vložkovina
Poznámka: po stranách našitá zlatavá sutaška. Určeno pro
generály

Nárameníky 97 modré velké
0120000945713
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
výstužná vložkovina
Poznámka: po stranách našitá zlatavá sutaška. Určeno pro
generály

Tabulka velikostí číslo: 21

Tabulka velikostí číslo: 21









NÁRAMENÍKY

Nárameníky 97 černé velké
0120000939110
Materiál: tkanina 45 % vlna, 55 % polyester,
výstužná vložkovina
Poznámka: po stranách našitá zlatavá sutaška. Určeno pro
generály VP

Tabulka velikostí číslo: 21
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DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
NÁRAMENÍKY

Nárameníky 2005 letní béžové
0120000364918
Materiál: tkanina 100 % bavlna s úpravou NON IRON
Poznámka: hladké bez ozdob

Nárameníky 2005 letní modré
0120000365113
Materiál: tkanina 100 % bavlna s úpravou NON IRON
Poznámka: hladké bez ozdob

Tabulka velikostí číslo: 21

Tabulka velikostí číslo: 21









NÁRAMENÍKY

Nárameníky 2005 letní béžové pro generály
0120000365012
Materiál: tkanina 100 % bavlna s úpravou NON IRON
Poznámka: po stranách našitá zlatavá sutaška. Určeno pro
generály

Nárameníky 2005 letní modré pro generály
0120000365214
Materiál: tkanina 100 % bavlna s úpravou NON IRON
Poznámka: po stranách našitá zlatavá sutaška. Určeno pro
generály

Tabulka velikostí číslo: 21

Tabulka velikostí číslo: 21
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DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
PODBRADNÍKY

Podbradník 97 zlatový
0120000947726
Materiál: černá poromerická useň Barex,
zlatová rexorová stuha
Poznámka: pro některé kategorie vojáků bude nahrazen
podbradníkem 2004





Podbradník 97 stříbřitý
0120000947625
Materiál: černá poromerická useň Barex,
stříbřitá rexorová stuha
Poznámka: pro některé kategorie vojáků bude nahrazen
podbradníkem 2004





PODBRADNÍKY

Podbradník 2004 zlatový
0120000979820
Materiál: výplň ze stálobarevné bavlny,
ovin pokovená folie rexor
Poznámka: doplněk k čepicím 97 a čepicím letním 2005





Podbradník 2004 stříbřitý
01200000979729
Materiál: výplň ze stálobarevné bavlny,
ovin pokovená folie rexor
Poznámka: doplněk k čepicím 97 a čepicím letním 2005
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DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
ŠÁLY

Šála 97 zelená
Materiál: tkanina 100 % vlna



0120000942024



Šála 97 modrá
Materiál: tkanina 100 % vlna



0120000945528



ŠÁLY

Šála bílá
Materiál:

0120000778126
tkanina 100 % vlna
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DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
ŠŇŮRY

Šňůra 97 zlatová
Materiál: vigoňová režná příze,
zlatové leonské předivo rexor

0120000946925





Šňůra 97 stříbřitá
Materiál: vigoňová režná příze,
stříbřité leonské předivo rexor

0120000947029





ŠŇŮRY

Šňůra 97 zlatová pro ženy
Materiál: vigoňová režná příze,
zlatové leonské předivo rexor

0120000955325





Šňůra 97 stříbřitá pro ženy
Materiál: vigoňová režná příze,
stříbřité leonské předivo rexor

0120000955224
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DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
ŠŇŮRY

Šňůra 2004 zlatová pro generály
Materiál: výplň režná bavlna a viskoza,
ovin leonské předivo rexor,
nábojnice leštěná mosaz

0120000961625





ŠŇŮRY

Šňůra 2004 zlatová pro plukovníky
Materiál: výplň režná bavlna a viskoza,
ovin leonské předivo rexor,
nábojnice leštěná mosaz

0120000961423





Šňůra 2004 zlatová pro plukovnice – ženy
Materiál: výplň režná bavlna a viskoza,
ovin leonské předivo rexor,
nábojnice leštěná mosaz



0120000961524
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DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
ŠŇŮRY

Šňůra 2004 zlatová pro majory a podplukovníky
0120000961221
Materiál: výplň režná bavlna a viskoza,
ovin leonské předivo rexor,
nábojnice leštěná mosaz





Šňůra 2004 zlatová pro majorky a podplukovnice – ženy
0120000961322
Materiál: výplň režná bavlna a viskoza,
ovin leonské předivo rexor,
nábojnice leštěná mosaz





ŠŇŮRY

Šňůra 2004 stříbřitá pro štábní praporčíky
Materiál: výplň režná bavlna a viskoza,
ovin leonské předivo rexor,
nábojnice leštěná mosaz



0120000961029



Šňůra 2004 stříbřitá pro štábní praporčice – ženy
0120000961120
Materiál: výplň režná bavlna a viskoza,
ovin leonské předivo rexor,
nábojnice leštěná mosaz





KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ

129

KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK
130

DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
ŠŇŮRY

Šňůra ke klobouku 97 zelená
0120000949126
Materiál: vigoňová režná příze, umělé hedvábí kordonet





Šňůra ke klobouku 97 modrá
0120000951929
Materiál: vigoňová režná příze, umělé hedvábí kordonet





ŠŇŮRY

Šňůra 2004 ke klobouku zlatová
Materiál: výplň stálobarevná bavlna,
ovin pokovená folie rexor
Poznámka: doplněk ke klobouku 97

0120000962820





Šňůra 2004 ke klobouku stříbřitá
Materiál: výplň stálobarevná bavlna,
ovin pokovená folie rexor
Poznámka: doplněk ke klobouku 97

0120000962729
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DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
ŠÁTKY

Šátek zelený
Materiál: tkanina 100 % viskózová střiž



0120000778429



Šátek černý pro VP
Materiál: tkanina 100 % viskózová střiž
Poznámka: určeno pouze pro VP



0120000778924



SPONY K VÁZANCE

Spona k vázance zlatová
Materiál: mosazný plech o tloušťce 1,8 mm,
připevňovací mechanika



0120000670529



Spona k vázance stříbřitá
Materiál: mosazný plech o tloušťce 1,4 mm,
připevňovací mechanika



0120000670620
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DALŠÍ DOPLŇKY STEJNOKROJŮ
ŠLE

Šle
Materiál:

0120000278626
šlová pruženka,
poromerická useň Barex,
krejčovské kování





KOŠILE A BUNDOKOŠILE
KOŠILE 97

Košile 97 zelená s dlouhými rukávy
0120000941216
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna

Košile 97 modrá s dlouhými rukávy
0120000944619
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna

Tabulka velikostí číslo: 19

Tabulka velikostí číslo: 19
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KOŠILE A BUNDOKOŠILE
KOŠILE 97

Košile 97 zelená s krátkými rukávy
0120000941115
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna

Košile 97 modrá s krátkými rukávy
0120000944518
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna

Tabulka velikostí číslo: 19

Tabulka velikostí číslo: 19













KOŠILE 97

Košile 97 bílá
0120000946716
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna

Košile 97 smokingová
0120000948318
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna

Tabulka velikostí číslo: 19

Tabulka velikostí číslo: 19
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KOŠILE A BUNDOKOŠILE
KOŠILE 97

Košile 97 bílá s nárameníky
0120000960615
Materiál: košilovina Supra se sníženou mačkavostí,
65 % polyester, 35 % bavlna
Poznámka: je doplňkem vycházkového stejnokroje

Košile 97 bílá s nárameníky a krátkými rukávy 0120000960716
Materiál: košilovina Supra se sníženou mačkavostí,
65 % polyester, 35 % bavlna
Poznámka: je doplňkem vycházkového stejnokroje

Tabulka velikostí číslo: 19

Tabulka velikostí číslo: 19













KOŠILE 97

Košile 97 bílá pro vojenskou policii
0120000978012
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policisty

Tabulka velikostí číslo: 19
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KOŠILE A BUNDOKOŠILE
BUNDOKOŠILE 97

Bundokošile 97 zelená s dlouhými rukávy
0120000941418
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna,
dírková pruženka

Bundokošile 97 modrá s dlouhými rukávy
0120000944811
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna,
dírková pruženka

Tabulka velikostí číslo: 19

Tabulka velikostí číslo: 19













BUNDOKOŠILE 97

Bundokošile 97 zelená s krátkými rukávy
0120000941317
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna,
dírková pruženka

Bundokošile 97 modrá s krátkými rukávy
0120000944710
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna,
dírková pruženka

Tabulka velikostí číslo: 19

Tabulka velikostí číslo: 19
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KOŠILE A BUNDOKOŠILE
BUNDOKOŠILE 97

Bundokošile 97 bílá s krátkými rukávy pro VP 0120000977918
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vložkovina 100 % bavlna,
dírková pruženka
Poznámka: určeno pouze pro vojenské policisty

Tabulka velikostí číslo: 19
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KOŠILE 2005 LETNÍ S KRÁTKÝMI RUKÁVY

Košile 2005 letní béžová s krátkými rukávy
0120000363319
Materiál: tkanina 100 % bavlna s úpravou NON IRON

Košile 2005 letní modrá s krátkými rukávy
0120000363410
Materiál: tkanina 100 % bavlna s úpravou NON IRON

Tabulka velikostí číslo: 19 (33 velikostí)

Tabulka velikostí číslo: 19 (33 velikostí)
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KOŠILE A BUNDOKOŠILE
KOŠILE 2000 S POTISKEM

Košile 2000 se zeleným potiskem
0120000326615
Materiál: tkanina 33 % polyester, 67 % bavlna,
vložkovina 100 % bavlna

Košile 2000 s béžovým potiskem
0120000326716
Materiál: tkanina 33 % polyester, 67 % bavlna,
vložkovina 100 % bavlna
Barva:
béžový potisk AČR, s maskovacími vlastnostmi
pouze pro viditelnou oblast
Poznámka: k nošení ke stejnokroji 95 letnímu s béžovým
potiskem pro běžnou služební činnost

Tabulka velikostí číslo: 20

Tabulka velikostí číslo: 20









HALENKY 97

Halenka 97 služební béžová s krátkými rukávy 0120000949412
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vycpávky, lepící výztužná vložka

Halenka 97 služební modrá s krátkými rukávy 0120000950414
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vycpávky, lepící výztužná vložka

Tabulka velikostí číslo: 7

Tabulka velikostí číslo: 7
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HALENKY
HALENKY 97

Halenka 97 služební béžová s dlouhými rukávy 0120000949513
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vycpávky, lepící výztužná vložka

Halenka 97 služební modrá s dlouhými rukávy 0120000950515
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vycpávky, lepící výztužná vložka

Tabulka velikostí číslo: 7

Tabulka velikostí číslo: 7













HALENKY 97

Halenka 97 letní béžová s dlouhými rukávy
0120000949715
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vycpávky, lepící výztužná vložka, dírková pruženka

Halenka 97 letní modrá s dlouhými rukávy
0120000950717
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vycpávky, lepící výztužná vložka, dírková pruženka

Tabulka velikostí číslo: 7

Tabulka velikostí číslo: 7
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HALENKY
HALENKY 97

Halenka 97 letní béžová s krátkými rukávy
0120000949614
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vycpávky, lepící výztužná vložka, dírková pruženka

Halenka 97 letní modrá s krátkými rukávy
0120000950616
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vycpávky, lepící výztužná vložka, dírková pruženka

Tabulka velikostí číslo: 7

Tabulka velikostí číslo: 7













HALENKY 97

Halenka 97 bílá
0120000954911
Materiál: tkanina 35 % bavlna, 65 % polyester,
vycpávky, lepící výztužná vložka

Halenka 97 večerní
0120000972711
Materiál: tkanina 65 % viskóza, 35 % polyester,
vycpávky, lepící výztužná vložka

Tabulka velikostí číslo: 7

Tabulka velikostí číslo: 7
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HALENKY
HALENKY 97

Halenka 97 bílá s nárameníky
0120000960817
Materiál: směsová košilovina 65 % polyester, 35 % bavlna

Halenka 97 bílá s nárameníky
a krátkými rukávy
0120000960918
Materiál: směsová košilovina 65 % polyester, 35 % bavlna

Tabulka velikostí číslo: 7

Tabulka velikostí číslo: 7













HALENKY 2005

Halenka 2005 letní béžová s krátkými rukávy 0120000363117
Materiál: tkanina 100 % bavlna s úpravou NON IRON

Halenka 2005 letní modrá s krátkými rukávy 0120000363218
Materiál: tkanina 100 % bavlna s úpravou NON IRON

Tabulka velikostí číslo: 7 (95 velikostí)

Tabulka velikostí číslo: 7 (95 velikostí)
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NÁTĚLNÍKY, SPODKY, TÍLKA A TRENÝRKY
NÁTĚLNÍKY

Nátělník khaki
Materiál: úplet 81 % bavlna, 19 % polyamid,
úplet 98 % bavlna, 2 % elastan

Tabulka velikostí číslo: 29
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0120000336210



Nátělník khaki s krátkými rukávy
Materiál: úplet 81 % bavlna, 19 % polyamid,
úplet 98 % bavlna, 2 % elastan

Tabulka velikostí číslo: 29



0120000336311



NÁTĚLNÍKY

Nátělník černý pro VP
0120000337011
Materiál: úplet 82 % bavlna, 18 % polyamid,
úplet 98 % bavlna, 2 % elastan
Poznámka: na předním a zadním díle jsou umístěny emblémy
VOJENSKÁ POLICIE

Nátělník černý pro VP s krátkými rukávy
0120000336917
Materiál: úplet 82 % bavlna, 18 % polyamid,
úplet 98 % bavlna, 2 % elastan
Poznámka: na předním a zadním díle jsou umístěny emblémy
VOJENSKÁ POLICIE

Tabulka velikostí číslo: 29

Tabulka velikostí číslo: 29
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NÁTĚLNÍKY, SPODKY, TÍLKA A TRENÝRKY
NÁTĚLNÍKY

Nátělník khaki letní
Materiál: úplet 100 % bavlna,
úplet 2 % elastan, 98 % bavlna
Barva:
khaki

Tabulka velikostí číslo: 29
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0120000336614



NÁTĚLNÍKY

Nátělník hnědý
0120000337213
Materiál: úplet 82 % bavlna, 18 % polyamid,
na pružné lemy 98 % bavlna, 2 % elastan,
konstrukční šňůrka
Poznámka: určen k nošení ke stejnokroji 95 letnímu s béžovým
potiskem

Nátělník hnědý letní
0120000337112
Materiál: úplet 100 % bavlna,
na pružné lemy úplet 98 % bavlna, 2 % elastan,
konstrukční šňůrka
Poznámka: určen k nošení ke stejnokroji 95 letnímu s béžovým
potiskem

Tabulka velikostí číslo: 29

Tabulka velikostí číslo: 29
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NÁTĚLNÍKY, SPODKY, TÍLKA A TRENÝRKY
NÁTĚLNÍKY

Nátělník lehký TERMO 2000
Materiál: úplet 100 % polypropylen

Tabulka velikostí číslo: 29
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0120000336715



Nátělník zimní TERMO 2000
0120000336816
Materiál: úplet 50 % bavlna, 50 % polypropylen,
pružné lemy úplet 100 % polypropylen

Tabulka velikostí číslo: 29





SPODKY TERMO 2000

Spodky lehké TERMO 2000
Materiál: úplet 100 % polypropylen,
pruženka

Tabulka velikostí číslo: 30



0120000270019



Spodky zimní TERMO 2000
0120000270110
Materiál: úplet 50 % bavlna, 50 % polypropylen,
pružné lemy úplet 100 % polypropylen,
pruženka

Tabulka velikostí číslo: 30
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NÁTĚLNÍKY, SPODKY, TÍLKA A TRENÝRKY
TÍLKO A TRENÝRKY

Tílko
Materiál:

0120000280210
hladká interlocková pletenina 100 % bavlna

Tabulka velikostí číslo: 29
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Trenýrky pro vojáky z povolání
Materiál: tkanina klot 100 % bavlna,
pruženka

Tabulka velikostí číslo: 30



0120000781814





PONOŽKY 97

Ponožky 97 zelené
0120000941913
Materiál: pletenina 43 % polyamid, 57 % bavlna

Ponožky 97 modré
0120000945410
Materiál: pletenina 43 % polyamid, 57 % bavlna

Tabulka velikostí číslo: 41

Tabulka velikostí číslo: 41
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PONOŽKY
PONOŽKY 97

Ponožky 97 černé pro VP
0120000938612
Materiál: pletenina 35 % polyamid, 63 % bavlna, 2 % elastan

Tabulka velikostí číslo: 41
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PONOŽKY 97

Ponožky 97 zelené s prodlouženým lýtkem
0120000941812
Materiál: pletenina 43 % polyamid, 57 % bavlna

Ponožky 97 modré s prodlouženým lýtkem
0120000945319
Materiál: pletenina 43 % polyamid, 57 % bavlna

Tabulka velikostí číslo: 41

Tabulka velikostí číslo: 41
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PONOŽKY
PONOŽKY 97

Ponožky 97 vycházkové zelené
0120000946019
Materiál: pletenina 43 % polyamid, 57 % bavlna

Tabulka velikostí číslo: 41
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PONOŽKY ČERNÉ

Ponožky černé
0120000035627
Materiál: pletenina 81 % bavlna, 18 % polyamid, 1 % elastan
Poznámka: jsou určeny k večernímu stejnokroji

Ponožky černé 2003
0120000036815
Materiál: pletenina 65 % bavlna, 33 % polyamid, 2 % elastan
Poznámka: pro společenské příležitosti

Tabulka velikostí číslo: 42

Tabulka velikostí číslo: 41
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PONOŽKY
PONOŽKY 2000

Ponožky 2000
0120000888418
Materiál: pletenina 48 % bavlna, 38 % polypropylen,
8 % polyamid, 6 % elastan,
s plyšem na rubové straně
Poznámka: efekt klimatex odvádí vlhkost od pokožky

Tabulka velikostí číslo: 42
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PONOŽKY 2000 TERMO

Ponožky 2000 TERMO
0120000888519
Materiál: úplet 47 % akryl, 30 % vlna, 22 % polyamid, 1 % lycra

Ponožky 2000 TERMO zimní
0120000888610
Materiál: úplet 60 % akryl, 20 % vlna, 19 % polyamid,
1 % elastan

Tabulka velikostí číslo: 42

Tabulka velikostí číslo: 42
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PONOŽKY
PONOŽKY 2005 LETNÍ

Ponožky 2005 letní béžové
0120000364716
Materiál: pletenina bavlna (polyamid) s elastanem
s převažujícím podílem bavlny
Poznámka: doplněk letních stejnokrojů

Ponožky 2005 letní modré
0120000364817
Materiál: pletenina bavlna (polyamid) s elastanem
s převažujícím podílem bavlny
Poznámka: doplněk letních stejnokrojů

Tabulka velikostí číslo: 41 (max. 7 sdružených velikostí)

Tabulka velikostí číslo: 41 (max. 7 sdružených velikostí)









PONOŽKY ZIMNÍ

Ponožky 95 zimní
0120000886311
Materiál: pletenina 25 % viskóza, 60 % vlna, 15 % polyamid

Tabulka velikostí číslo: 41
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OBUV KE STEJNOKROJŮM
POLOBOTKY 97

Polobotky 97 černé perforované
0120000942714
Materiál: plošná useň vrchová z hověziny,
podšívková useň z hověziny,
usňová tužinka,
podpatek a patník pryž
Poznámka: postupně nahrazovány polobotkami 2005 černými
perforovanými

Polobotky 97 černé se styroporovou podešví
0120000943111
Materiál: plošná useň vrchová z hověziny,
podšívková useň z hověziny,
lehčená pryž styropor,
kompaktní pryž
Poznámka: postupně nahrazovány polobotkami 2005 černými
s pryžovou podešví

Tabulka velikostí číslo: 39

Tabulka velikostí číslo: 39









POLOBOTKY 97

Polobotky černé s koženou podešví
pro vojáky z povolání
0120000753510
Materiál: plošná useň vrchová hovězina,
podšívková useň hovězina,
podpatek polyetylen, patník pryž
Poznámka: Postupně nahrazovány polobotkami 2005 černými
večerními.

Boty 97 kotníčkové černé
Materiál: plošná useň vrchová hovězina,
syntetický plyš,
podšívková vepřovicová useň,
termoplastický elastomer

Tabulka velikostí číslo: 39

Tabulka velikostí číslo: 40







0120000943313
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OBUV KE STEJNOKROJŮM
POLOBOTKY 2005

Polobotky 2005 černé perforované
0120000961911
Materiál: hovězí useň Toga, vepřovicová useň Tara,
stélka z celstelenu, polepena Kontyporem, vyztužená
ocelovým klenkem a klenkovou lepenkou,
pryžová podešev s podpatkem

Polobotky 2005 černé s pryžovou podešví
0120000961810
Materiál: vrchová hovězinová useň barvy černé,
podšívka kepr, podšívková vepřovicová useň,
stélka z celstelenu s ocelovým klenkem a lepenkou,
podlepená molitanem,
podešev s podpatkem TPE a pryž

Tabulka velikostí číslo: 40

Tabulka velikostí číslo: 40









POLOBOTKY 2005

Polobotky 2005 černé večerní
0120000961719
Materiál: vrchová hovězinová useň černá s leskem, kepr,
podšívková vepřovicová useň,
stélka celesten s ocelovým klenkem a lepenkou,
podlepená molitanem, podešev přírodní krupon,
podpatek polyetylen, patník pryž
Tabulka velikostí číslo: 40
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OBUV POLNÍ
BOTY POLNÍ 2000

Boty polní 2000
Materiál: plošná useň vrchová z hověziny,
podešev tvářená polyuretan a pryž

Tabulka velikostí číslo: 40
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0120000204018



Boty polní 2000 podšívkované
Materiál: plošná useň vrchová z hověziny,
podšívka 100 % polyamid,
podešev tvářená polyuretan a pryž

Tabulka velikostí číslo: 40

0120000203914



BOTY POLNÍ ZIMNÍ A DO NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ (ECWCS)

Boty polní 2000 zimní
0120000203813
Materiál: plošná useň vrchová z hověziny,
podšívka 100 % polyamid, izolační vlhkuvzdorná
textilie Thinsulate,
podešev tvářená polyuretan a pryž

Boty polní 2000 ECWCS
0120000203712
Materiál: vrchová hovězinová useň s hydrofobní úpravou,
podšívka GORE-TEX©, polstrováno molitanem,
tužidlová deska,
podešev tvářená polyuretan a pryž

Tabulka velikostí číslo: 40

Tabulka velikostí číslo: 40
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OBUV POLNÍ
POLNÍ BOTY DO POUŠTĚ A DŽUNGLE

Boty polní do pouště
0120000887617
Materiál: hydrofobní hovězinová useň, vepřovicová useň,
netkaná textilie 100 % polyamid,
podešev pryž

Boty polní do džungle
0120000887011
Materiál: hydrofobní hovězinová useň, vepřovicová useň,
netkaná textilie 100 % polyamid,
podešev pryž

Tabulka velikostí číslo: 40

Tabulka velikostí číslo: 40





BOTY LETNÍ PRO VOJENSKÉ POLICISTY

Boty letní pro vojenské policisty
0120000205213
Materiál: vrchová chromočiněná probarvená
a hydrofobizovaná useň z hověziny,
podšívka netkaný materiál Cambrella
100 % polyamid,
podešev pryž s kaučukové směsi
Poznámka: boty jsou určeny pouze pro vojenské policisty
Tabulka velikostí číslo: 40
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DOPLŇKY OBUVI
VLOŽKY DO POLNÍCH BOT

Stélky do bot polních 2000
0120000692112
Materiál: sendvičový plošný materiál z povrchové vrstvy
Isoﬁx a základní nosné vrstvy z polyesterových
a viskózových vláken se speciální strukturou
povrchu

Vložky do bot polyetylénové
0120000691816
Materiál: vstřikovací granulát s polyetylénem
Poznámka: vložky se používají jako masážní vkládací vložky
do pánské obuvi

Tabulka velikostí číslo: 40

Tabulka velikostí: 41





NÁVLEKY

Návleky holeňové
Materiál: tkanina 100 % polyester,
zátěr 100 % polyuretan
Barva:
zelený potisk AČR

ŠAMPONOVAT !

0120000897623



Návleky na boty polní zateplené
0120000886816
Materiál: podešev černý polyuretan, část holeňová tkanina
polyesterové duté vlákno s nánosovým materiálem
z dvousložkového polyuretanu černé nebo tmavě
modré barvy, šněrovadlo polyester

Tabulka velikostí číslo: 40
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DOPLŇKY OBUVI
ŠNĚROVADLA

Šněrovadla do bot černá
Materiál: polyester

0120000678725

Šněrovadla kulatá 150 mm
Materiál: polyester

0120000375321

ŠNĚROVADLA

Šněrovadla kulatá 150 mm béžová
0120000375624
Materiál: polyester
Poznámka: používají se do bot polních do pouště

Šněrovadla kulatá 200 mm
0120000375725
Materiál: polyester
Poznámka: používají se do bot polních do džungle
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DOPLŇKY OBUVI
ŠNĚROVADLA

Šněrovadla plochá 160 mm
0120000375523
Materiál: polyester
Poznámka: používají se do bot polních 2000 (i podšívkovaných
a zimních)

Šněrovadla plochá 180 mm hydrofobní
0120000375422
Materiál: polyester
Poznámka: používají se do bot polních 2000 ECWCS

Bunda tepláková 2006
0120000259311
Materiál: 100 % polyester
Poznámka: v horní části levého předního dílu umístěn Emblém
AČR. Barevný odstín oproti fotograﬁi může být
změněn

Kalhoty teplákové 2006
0120000260313
Materiál: 100% polyester
Poznámka: v horní části levého předního dílu umístěn Emblém
AČR. Barevný odstín oproti fotograﬁi může být
změněn

Tabulka velikostí číslo: 34

Tabulka velikostí číslo: 35
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Kalhoty teplákové krátké 2006
0120000259917
Materiál: 100 % polyester
Poznámka: v dolní části levého předního dílu umístěn Emblém
AČR. Barevný odstín oproti fotograﬁi může být
změněn

Tabulka velikostí číslo: 30
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Kalhoty sportovní 2006
0120000260111
Materiál: 100 % polyester
Poznámka: v horní části levého předního dílu umístěn Emblém
AČR. Barevný odstín oproti fotograﬁi může být
změněn

Tabulka velikostí číslo: 13 (15 pro ženy)

Tabulka velikostí číslo: 13 (15 pro ženy)
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Bunda sportovní 2006
0120000259119
Materiál: 100 % polyester
Poznámka: v horní části levého předního dílu umístěn Emblém
AČR. Barevný odstín oproti fotograﬁi může být
změněn
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Bunda sportovní 2006 nepromokavá
0120000259210
Materiál: 100 % nylon, podšívka 100 % polyester
Poznámka: v horní části levého předního dílu umístěn Emblém
AČR. Barevný odstín oproti fotograﬁi může být
změněn

Polokošile sportovní 2006
0120000259715
Materiál: 100 % bavlna
Poznámka: v horní části levého předního dílu umístěn Emblém
AČR. Barevný odstín oproti fotograﬁi může být
změněn

Tabulka velikostí číslo: 29 ? (6 velikostí)

Tabulka velikostí číslo: 29









0120000259520

Čepice sportovní 2006 zimní
0120000259621
Materiál: 100 % polyester
Poznámka: barevný odstín oproti fotograﬁi může být změněn

Tabulka velikostí číslo: dvě velikosti 52-57 a 58-63

Tabulka velikostí číslo: dvě velikosti 52-57 a 58-63
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Materiál: 100 % bavlna
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Nátělník sportovní TERMO 2006 bez rukávů
Materiál: 100 % polyester

Tabulka velikostí číslo: 29
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0120000261811



Nátělník sportovní TERMO 2006 zimní
Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester

Tabulka velikostí číslo: 29



0120000260717



Trenýrky sportovní 2006 pro ženy
0120000261215
Materiál: 100 % polyester.
Poznámka: v dolní části levé nohavice je umístěn Emblém AČR

Tabulka velikostí číslo: 30 (6 velikostí)

Tabulka velikostí číslo: 30 (5 velikostí)
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Trenýrky sportovní 2006
0120000261114
Materiál: 100 % polyester
Poznámka: v dolní části levé nohavice je umístěn Emblém AČR
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Tričko sportovní 2006
0120000261316
Materiál: 100 % bavlna
Poznámka: v horní části levé poloviny předního dílu umístěn
Emblém AČR. Barevný odstín oproti fotograﬁi může
být změněn

Tričko sportovní 2006 duo
0120000261417
Materiál: 100 % bavlna
Poznámka: v horní části levé poloviny předního dílu umístěn
Emblém AČR. Tričko „DUO“ je opačnou barevnou
kombinací trička sportovního. Barevný odstín oproti
fotograﬁi může být změněn

Tabulka velikostí číslo: 29

Tabulka velikostí číslo: 29









Ponožky sportovní 2006
0120000260919
Materiál: úplet směs 70 % bavlna, 25 % polyamid a 5 % elastan

Tabulka velikostí číslo: 29

Tabulka velikostí číslo: 29
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Tričko sportovní 2006 dres
0120000260515
Materiál: 100 % polyester
Poznámka: v horní části levé poloviny předního dílu umístěn
Emblém AČR
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Tlumok sportovní malý 2006
0120000261727
Materiál: 100 % polyester
Poznámka: v horní části uprostřed předního dílu umístěn
Emblém AČR

Rukavice sportovní 2006
Materiál: 100 % polyester

Tabulka velikostí číslo:

Tabulka velikostí číslo: 38







0120000261013



Obuv sportovní 2005 sálová kožená
0120000261518
Materiál: přírodní useň, syntetická useň, podšívka laminovaná
textilie, podešev monolitní třísložková, protiskluzová

Tabulka velikostí číslo: 40

Tabulka velikostí číslo: 40
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Obuv sportovní 2005
0120000260818
Materiál: syntetická textilie, koženka, textilie úpletová,
podešev pryž
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Obuv sportovní 2005 sálová textilní
0120000261619
Materiál: syntetická textilie, podšívka laminovaná textilie,
podešev monolitní dvousložková, našlapná část
oděruvzdorná, nepíšící (NON MARKING) pryž

Ponožky sportovní
0120000976117
Materiál: pletenina 84 % bavlna, 9 % polyamid, 5 % elastan,
2 % akryl
Poznámka: jsou postupně nahrazovány novým druhem z roku
2006

Tabulka velikostí číslo: 40

Tabulka velikostí číslo: 41







Kalhoty teplákové dlouhé
0120000975811
Kalhoty teplákové krátké
0120000975912
Materiál: 1. úplet 53 % bavlna, 47 % polyester,
2. úplet 98 % bavlna, 2 % elastan (dlouhé)
100 % bavlna (krátké), pruženka
Poznámka: jsou postupně nahrazovány novým druhem z roku
2006

Tabulka velikostí číslo: 34 (bunda), 29 (tričko)

Tabulka velikostí číslo: 35 (dlouhé), 30 (krátké)
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Bunda tepláková
0120000975710
Tričko sportovní s krátkými rukávy
0120000976218
Materiál: úplet 53 % bavlna, 47 % polyester (bunda),
úplet 81 % bavlna, 19 % polyamid (tričko),
úplet 98 % bavlna, 2 % elastan
Poznámka: jsou postupně nahrazovány novým druhem z roku
2006
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VAKY, TLUMOKY, MOŠNA, KUFR, ZÁSOBNÍK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vak 85 se zeleným potiskem
0120000385229
Materiál: tkanina 100 % polyester s impregnací rubové strany,
na lícové straně čtyřbarevný potisk AČR, popruh
polypropylen, fólie PVC černá a průsvitná


Šamponovat !



Taška k vaku 85 zelený potisk
0120001115627
Materiál: tkanina 100 % polyester maskovací potisk, 100 %
polyester s nánosem PVC, lemovka polyamid
a polyester, folie čirá a černá, popruh khaki
polypropylen


Šamponovat !



Vak na výstroj
0120000286023
Materiál: tkanina 100 % polyester, folie PVC, umělá useň
vinytol černé barvy, D-kroužek ze svařovaného
poniklovaného kovu, kašírovaná plachtovina,
zdrhovadla o délce 45 cm





Kufr 85
Materiál:

0120000227022
plastická useň, sedlářská hovězina, popruh polyamid,
brašnářské kování
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VAKY, TLUMOKY, MOŠNA, KUFR, ZÁSOBNÍK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Brašna 85 na spisy
0120000103025
Materiál: porometrická useň Barex, hlazenice z hovězin,
koženka Vinitol, folie Penefol a Novoplast, pruženka,
nitě polyester, ponikl





Brašna na spisy bílá
0120000102820
Materiál: porometrická useň bílý Barex, podšívková koženka,
pásky hlazenice





Mošna 85
0120000232723
Materiál: plachtovina Plastel 1P polyester, koženka Vinytol,
folie Novoplast, popruh polyamid, měď.
Poznámka: zastaralé! Nahrazuje se tlumokem malým
pro průzkomníky


Šamponovat !
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VAKY, TLUMOKY, MOŠNA, KUFR, ZÁSOBNÍK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlumok 85
0120000280621
Materiál: plachtovina Plastel 1P polyester, plachtovina bavlna
Roland, koženka Vinytol, folie Novoplast, popruh
polyamid, měď
Poznámka: zastaralé! Nahrazuje se tlumokem středním
pro průzkomník


Šamponovat !



Řemení k tlumoku 85
0120000267725
Materiál: popruh polyamid, měď, syntetická plachtovina
s jednostranným nánosem měkčeného PVC, koženka


Šamponovat !



Tlumok malý pro průzkumníky
0120000890622
Materiál: 100 % polyamid v barvě čtyřbarevný potisk AČR,
popruh 100 % polyester, pruženka, šňůra polyester


Šamponovat !



Tlumok střední pro průzkumníky – souprava 0120000898323
Materiál: 100 % polyamid v barvě čtyřbarevný potisk AČR,
popruh 100 % polyester, pruženka, šňůra polyester


Šamponovat !
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VAKY, TLUMOKY, MOŠNA, KUFR, ZÁSOBNÍK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlumok velký pro průzkumníky
0120000892527
Materiál: 100 % polyamid v barvě čtyřbarevný potisk AČR,
popruh 100 % polyester, pruženka, šňůra polyester


Šamponovat !



Převlek bílý k tlumoku malému pro průzkumníky
0120000887523
Materiál: tkanina 65 % polyester, 35 % bavlna barvy bílé,
šňůra 100 % polyester





Převlek bílý k tlumoku střednímu pro průzkumníky
0120000896822
Materiál: tkanina 65 % polyester, 35 % bavlna barvy bílé,
šňůra 100 % polyester
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VAKY, TLUMOKY, MOŠNA, KUFR, ZÁSOBNÍK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Převlek s béžovým potiskem k tlumoku
malému pro průzkumníky
0120000887422
Materiál: tkanina 50 % polyester, 50 % bavlna,
šňůra 100 % polyester





Převlek s béžovým potiskem k tlumoku
střednímu pro průzkumníky
0120000887220
Materiál: tkanina 50 % polyester, 50 % bavlna,
šňůra 100 % polyester





Vak na vodu vnitřní
k tlumoku střednímu pro průzkumníky
Materiál: nylon, zátěr polyvinylchlorid



0120000896923



Tlumok na vodu – souprava
0120000879722
Materiál: tlumok 100 % polyester s nepromokavou úpravou,
popruhy, poutka, lemovky 100 % polyamid, vak čirá
plastová fólie polyuretan, hadička a náustek čirý
silikon
Poznámka: Tlumok na vodu (0120000879823), Vak na vodu 3,0 l
(0120000879924), Hadička (0070352112010), Náustek
hadičky (0120000880027), Kartáček čistící
(0149100031009)
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MODULÁRNÍ NOSNÝ SYSTÉM – ZÁKLADNÍ SOUČÁSTKY

Vesta taktická MNS-2000
0120000244021
Materiál: základní tkanina 100 % polyester, maskovací vzor
zelený, doplňková tkanina 100 % polyamid,
kování slitiny hliníku,
popruhy polypropylen, polyamid nebo polyester,
pruženka,
fólie měkčený průsvitný polyvinylchlorid
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VESTY TAKTICKÉ



Vesta taktická MNS s béžovým potiskem
0120000239128
Materiál: základní tkanina 100 % polyester, maskovací vzor
béžový, doplňková tkanina 100 % polyamid,
kování slitiny hliníku,
popruhy polypropylen, polyamid nebo polyester,
pruženka,
fólie měkčený průsvitný polyvinylchlorid





OPASKY BOJOVÉ

Opasek bojový MNS-2000
0120000243718
Materiál: 100 % polyester, polypropylen nebo polyamid





Opasek bojový MNS s béžovým potiskem
0120000237115
Materiál: 100 % polyester, polypropylen nebo polyamid
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MODULÁRNÍ NOSNÝ SYSTÉM – ZÁKLADNÍ SOUČÁSTKY
ŘEMENÍ NOSNÉ

Řemení nosné MNS-2000
Materiál: 100 % polyamid, 100 % polyester,
pruženka, lemovka 100 % polyester



0120000243927



Řemení nosné MNS s béžovým potiskem
Materiál: 100 % polyamid, 100 % polyester,
pruženka, lemovka 100 % polyester



0120000238923



MALÉ POLNÍ

Malá polní MNS-2000
Materiál: 100 % polyamid, 100 % polyester,
pruženka, lemovka 100 % polyester



0120000245428



Malá polní MNS s béžovým potiskem
Materiál: 100 % polyamid, 100 % polyester,
pruženka, lemovka 100 % polyester



0120000236624
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MODULÁRNÍ NOSNÝ SYSTÉM – ZÁKLADNÍ SOUČÁSTKY
POUZDRA NA PISTOLE 82

Pouzdro na pistoli 82 k MNS 2000 pravé
Pouzdro na pistoli 82 k MNS 2000 levé
Materiál: 100 % polyamid, 100 % polyester,
pruženka, lemovka 100 % polyester



0120000244829
0120000247525



Pouzdro na pistoli 82 k MNS s béžovým potiskem
pravé
0019970216797
Pouzdro na pistoli 82 k MNS s béžovým potiskem
levé
0019970216805
Materiál: 100 % polyamid, 100 % polyester,
pruženka, lemovka 100 % polyester





POUZDRA NA ZÁSOBNÍKY

Pouzdro na zásobníky k samopalu 58 MNS 2000
0120000246320
Materiál: 100 % polyamid, 100 % polyester,
pruženka, lemovka 100 % polyester





Pouzdro na zásobníky k samopalu 58 MNS
s béžovým potiskem
Materiál: 100 % polyamid, 100 % polyester,
pruženka, lemovka 100 % polyester



0120000238529



KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

MODULÁRNÍ NOSNÝ SYSTÉM – ZÁKLADNÍ SOUČÁSTKY

209

KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK
210

MODULÁRNÍ NOSNÝ SYSTÉM – ZÁKLADNÍ SOUČÁSTKY
Poznámka:
Další nosiče k MNS-2000 nejsou, vzhledem k velkému
počtu jejích druhů a úzce specializovanému určení, v tomto
katalogu zařazeny.

OCHRANNÉ VESTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vesta ochranná pancéřová proti střelám
0120000105115
Materiál: potah tkanina 100 % polyester maskovací potisk
zelený AČR, vložka aramid, antišoková vložka
polyetylénová pěna a polycarbonátová fólie. Vložky
v obalu polyamid aVS v černé barvě

Vesta ochranná pancéřová proti střelám
KIRASA – L
0120000101719
Materiál: potah pěnový izolon, vložky kevlarová tkanina,
panely kovová slitina, taška syntetická polyamidová
tkanina
Poznámka: model TBO-2CZ/TBO-7

Tabulka velikostí číslo: 29

Tabulka velikostí číslo: 4 velikosti (L, XL, XXL, XXXL)


Potah šamponovat !




Potah šamponovat !



KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

PANCÉŘOVÁ OCHRANA

211

KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK
212

PANCÉŘOVÁ OCHRANA
OCHRANNÉ VESTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vesta ochranná proti střepinám
0120000105014
Materiál: potah 100 % polyester, balistická vložka aramid
s vodoodpudivou úpravou; je v uzavřeném obalu
z polyamidu a VS
Barva:
maskovací potisk zelený AČR

Vesta ochranná proti střepinám
pro vojenskou policii
0120000105519
Materiál: tkanina polyester Cortex 600 s nehořlavou
a hydrofobní úpravou, vložky materiál Dyneema
a Vylen, opasek polyamid

Tabulka velikostí: 29

Tabulka velikostí: 29


Šamponovat !




Šamponovat !



OCHRANNÉ VESTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vesta ochranná pancéřová proti střelám
pro VP
0120000106310
Materiál: potah polyester tkanina Cortex s nehořlavou
a hydrofobní úpravou, balistická vložka materiál
Dyneema, antišoková vložka Vylen, obal Nylon,
opasek polyamid. Transportní taška tkanina Cortex
Poznámka: pro skryté nošení !

Vesta ochranná pro skryté nošení „DIPLOMAT“
pro VP
0120000102712
Materiál: potah tkanina Sirio 35 % bavlna, 65 % polyester,
balistická vložka materiál Dyneema, obal nylon
s vodoodpudivou impregnací. Transportní taška
tkanina polyester Cortex se zátěrem PVC
Poznámka: pro skryté nošení !

Tabulka velikostí: tři velikosti (M, L, XL)

Tabulka velikostí: tři velikosti (M, L, XL)
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PANCÉŘOVÁ OCHRANA
OCHRANNÉ VESTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Panel pancéřový proti střelám
0120000103621
Materiál: keramická deska, zadní díl aramid, keramicko
kevlarový kompozit je potažen elestomerem, hrany
po obvodu lemovány tvrdou gumou. Celý panel
zataven do neprůsvitného nylonového obalu černé
barvy


Šamponovat !



Panel pancéřový proti střelám pro VP
0120000106428
Materiál: keramická deska, zadní díl aramid, keramicko
kevlarový kompozit je potažen elestomerem, hrany
po obvodu lemovány tvrdou gumou. Celý panel
zataven do neprůsvitného nylonového obalu černé
barvy
Poznámka: keramicko kevlarový kompozit je velice křehký,
nesmí upadnout na zem !


Šamponovat !



PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přilba ochranná pancéřová
0120000103227
Materiál: skořepina aramidový kompozit nasycený fenolickou
pryskyřicí, na povrchu v barvě khaki, po obvodu
lemována plastem, antišoková vložka polyetylen,
síťovina 100 % polyester, ﬁxační popruhy polyamid,
potní pásek hovězinová useň, molitan

Přilba ochranná pancéřová KIRASA BŠ-E
0120000101517
©
Materiál: skořepina kompozit KEVLAR , barva mátová temně
zelená

Tabulka velikostí číslo: 45

Tabulka velikostí číslo: vyrábí se ve dvou velikostech


Šamponovat !



Šamponovat !
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PANCÉŘOVÁ OCHRANA
PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Povlak 95 na přilbu
Materiál: tkanina polyester a bavlna,
pletená šňůra 100 % polyester



0120000206122



Povlak 95 na přilbu bílý
0120000205927
Materiál: tkanina polyester a bavlna barvy bílé,
pletená šňůra 100 % polyester





PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Povlak 95 na přilbu s béžovým potiskem
Materiál: tkanina 100 % bavlna,
šňůra 100 % polyester



0120000886025



Povlak – síťka na přilbu
Materiál: tkanina 100 % polyamid



0120000205826
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PANCÉŘOVÁ OCHRANA
PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Páska reflexní na přilbu
0120000205725
Materiál: pruženka, luminiscenční folie 3M
Poznámka: slouží k označení vojáka za tmy a snížené viditelnosti


Šamponovat !



Páska reflexní samolepící
0120000205624
Materiál: speciální plastová fólie s ﬂuoreskujícím účinkem,
signální body o rozměrech 25 × 13 mm s roztečí cca
3 mm
Poznámka: slouží k označení vojáka za tmy a snížené viditelnosti
(zvětšená fotograﬁe)


Šamponovat !



SPACÍ A BIVAKOVACÍ PYTLE

Pytel spací letní pro průzkumníky
Materiál: 100 % polyamid



0120000892123



Obal na pytel spací letní pro průzkumníky
Materiál: 100 % polyamid



0120000889923
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SPACÍ A BIVAKOVACÍ PYTLE

Pytel spací zimní pro průzkumníky
Materiál: 100 % polyamid



0120000891928



Pytel 2000 bivakovací
0120000888324
Materiál: třívrstvý laminát, vrchový materiál 100 % polyamid,
klimamembrána 100 % polytetraﬂuoretylen,
rub podšívková pletáž 100 % polyamid





Pytel spací modulárního systému letní
0120000249622
Materiál: tkanina Mahaga,
podšívka a moskytiéra 100 % polyamid,
izolace Thinsulate
Poznámka: skladovat v nestlačeném stavu, aby nedošlo
k porušení tvarové paměti izolačních vláken !





Pytel spací modulárního systému zimní
0120000249723
Materiál: Tkanina Mahaga,
podšívka a moskytiéra 100 % polyamid,
izolace Thinsulate
Poznámka: skladovat v nestlačeném stavu, aby nedošlo
k porušení tvarové paměti izolačních vláken !
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PYTEL SPACÍ MODULÁRNÍHO SYSTÉMU

Obal na spací pytel modulárního systému
0120000249824
Materiál: Tkanina Uzuka, Izolak 100% polyamid





Karimatka 2000
Materiál: pěnový etylenvinylacetát



0120000888021



Obal na karimatku 2000
Materiál: tkanina polyester



0120000888122
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LŮŽKO ZÁVĚSNÉ A MOSKYTIERA

Lůžko závěsné
0120000886722
Materiál: lůžko 100 % bavlna, okraje zesíleny 100 % polyester
maskovací potisk,
lemovka a šňůra polyamid





Moskytiéra
0120000886621
Materiál: obal i síťovina 100 % polyamid v barvě khaki





NÁVLEKY, PYTEL NA PRÁDLO

Návlek rukávový pro VP
0120000686526
Návlek rukávový pro VP béžový
0120001493927
Návlek rukávový NATO pro VP modrý
0120000686728
Materiál: vrchová tkanina 100 % polyester,
mezivrstva molitan tloušťky 2 mm,
plastová struna
Poznámka: možné je variantní připevnění reﬂexního nápisu VP
nebo MP





Pytel na prádlo
0120000101322
Materiál: záclona pletená hrubá 100 % polyester,
šňůra polyamid, samo svorka kulička
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RUČNÍK, UTĚRKA

Ručník
Materiál:

0120000463020
tkanina směs bavlna a len.
Rozměr 100 × 50 cm.





Utěrka
Materiál:

0120000484526
tkanina směs bavlna a len.
Rozměr 50 × 50 cm.





KAPESNÍK, MASKA OBLIČEJOVÁ

Kapesník
Materiál:

0120000419023
plátno 100 % bavlna, obroubený okraj.
Rozměr 43,5 × 43,5 cm.





Maska obličejová
Materiál: úplet 100 % bavlna, pruženka



0120000268627
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SÍŤKY

Síťka – šála maskovací pro průzkumníky
0120000894523
Materiál: síťovina 100 % bavlna v barvě tmavozelené a hnědé





Síťka obličejová – moskytiéra
0120000885921
Materiál: síťovina 100 % polyamid v barvě khaki tmavozelené





BRÝLE

Brýle sluneční 2000 – souprava
0120000235924
Zorník brýlí slunečních 2000 čirý
0120000236422
Materiál: polakovaný polykarbonát, změkčený polyamid



Brýle ochranné 2000 – souprava
0120000235328
Brýle ochranné 2000
0120000235429
Materiál: maska brýlí silikonová pryž černá,
obruba brýlí polyuretan černý,
zorník čirý polykarbonát, pruženka, kování
polypropionát
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BEDERNÍ PÁS, KARTÁČ NA BLÁTO

Pás bederní TERMO
0120000888728
Materiál: vrstvená textilie 60 % polypropylen, 40 % bavlna,
pruženka, stuhový uzávěr

Tabulka velikostí číslo: 44
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Kartáč na bláto
01120000619623
Materiál: dřevo tvrdé bukové nebo jasanové,
vlákno polypropylén o průměru 0,40 mm,
ocelový drát o průměru 0,71 mm



KARTÁČE

Kartáč na leštění
0120000619724
Materiál: dřevo tvrdé bukové nebo jasanové,
vlákno polypropylen o průměru 0,20 mm,
ocelový drát o průměru 0,71 mm



Kartáč na šaty
0120000619825
Materiál: dřevo tvrdé bukové nebo jasanové,
vlákno polypropylenové o průměru 0,25 mm,
ocelový drát o průměru 0,71 mm
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PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU OBUVI

Mazáček
Materiál:

0120000632327
plastická hmota polypropylen,
štětina přírodní bílá



Krém na obuv polní
0071530009625
Materiál: lehká uhlovodíková frakce, přírodní a syntetické
vosky, přírodní barviva



PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU OBUVI

Krém na boty ECWCS
0071530009601
Materiál: včelí a montání vosk, mazadlo, hydrofobizační
činidlo, silikon, kaučuk a organické barvivo
Poznámka: změkčuje, zvláčňuje a impregnuje



Spray na boty ECWCS
0071530009500
Materiál: ﬂourokarbonová pryskyřice, alkoholy, estery
Poznámka: odpuzuje vodu, chrání useň a textil proti vlhkosti
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PŘÍBOR JÍDELNÍ

Lžíce jídelní hliníková
Materiál: hliníkový plech

0134220100005

Nůž jídelní hliníkový
Materiál: rukojeť – černý plast, čepel – hliník



Vidlička jídelní hliníková
Materiál: hliníkový plech

0134220200002



0134220300009



Sáček na jídelní příbor
Materiál: textil

0132410700008



NÁDOBÍ JÍDELNÍ A VAŘIČ NA TUHÝ LÍH

Nádobí jídelní hliníkové třídílné
0132410100006
Materiál: hliníkový plech
Poznámka: skládá se s vnější misky, malé misky a víčka



Vařič kapesní na tuhý líh
Materiál: ocelový plech

0137042000009
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LÁHVE POLNÍ

Láhev polní hliníková
0132410400007
Materiál: hliníkový plech ve tvaru baňky s krčkem a dvěma
oušky, zátka plastová upevněná k hrdlu konopnou
šňůrkou. Obsah 0,75 litru
Poznámka: bude postupně nahrazena polní lahví 2005



Obal na polní láhev
0132410200003
Materiál: obal plst,
řemínek kůže
Poznámka: bude postupně nahrazen novým typem 2005





LÁHVE POLNÍ

Řemení na polní láhev
Materiál: kůže, přezka kovová

0132410600001
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LÁHVE POLNÍ

Láhev polní 2005 souprava

0120000858822

Láhev polní 2005
0120000858226
Materiál: zdravotně nazávadný plast, dva šroubovací uzávěry
(jeden s pitným ventilem k ochranné masce)



Šálek nerezový k polní láhvi 2005
0120000858327
Materiál: nerezová ocel
Poznámka: šálek se sklopnými madly, umožňuje ohřev



LÁHVE POLNÍ

Obal na polní láhev 2005 se zeleným potiskem 0120000858428
Obal na polní láhev 2005 se béžovým potiskem 0120000858529
Materiál: vysokopevnostní tkanina s maskovacím potiskem,
hydrofobní impregnací a termoizolačním
polstrováním
Poznámka: připíná se na opasek popruhový 95 a opasek MNS.
Obal s béžovým potiskem není v soupravě a základní
výbavě


Šamponovat !



Uzávěr polní láhvé 2005
Uzávěr polní láhvé 2005 s pitným ventilem
k ochranné masce
Materiál: zdravotně nezávadný plast

0120000858620
0120000858721



KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

DOPLŇKY A OSTATNÍ VÝSTROJ

239

KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

DOPLŇKY A OSTATNÍ VÝSTROJ

240

OTVÍRAČE KONZERV

Otevírač konzerv PERFEX
0132410800005
Materiál: ocelový plech
Poznámka: po rozložení lze otevírat konzervy i láhve



Otevírač křídelkový malý
Materiál: ocelový plech

0137022500015



ODZNAKY

ODZNAK 93 PRO ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

Odznak 93 pro absolventy vysokých škol
Materiál: mosazný plech o tloušťce 1,2 mm,
kruhová zajišťovací podložka,
rýhový hřebíček

0120000645628

Odznak 93 pro absolventy vysokých škol miniatura
0120000645729
Materiál: mosazný plech o tloušťce 1,8 mm,
kruhová zajišťovací podložka,
rýhový hřebíček
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ODZNAKY
ODZNAK LIPOVÁ RATOLEST ZLATOVÝ A ODZNAK MOŘENÝ MALÝ

Odznak lipová ratolest zlatový
Materiál: mosaz, hliník, cín

0120000640320

Odznak mořený malý
Materiál: mosaz, hliník, cín

0120000648829

ODZNAKY STŘÍBŘITÉ

Odznak stříbřitý malý
0120000648728
Materiál: mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,4 mm

Odznak stříbřitý velký
0120000648526
Materiál: mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný plech
o tloušťce 1,4 mm, mosazný proﬁlovaný drát
o průměru 1,4 mm
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ODZNAKY
ODZNAKY ZLATOVÉ

Odznak zlatový malý
Materiál: mosaz, hliník, cín

0120000648627

Odznak zlatový velký
0120000648425
Materiál: mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný plech
o tloušťce 1,4 mm, mosazný proﬁlovaný drát
o průměru 1,4 mm

ODZNAKY SMALTOVANÉ

Odznak smaltovaný zlatový
0120000642023
Odznak smaltovaný malý
0120000959923
Materiál: mosaz (tombak) – plech a tvarovaný drát, hmotnost
8g
Poznámka: odznak je v základní výbavě pro generály, malý
pro generálky – doplňuje se kovovou zlatovou
ratolestí. Výběrová součástka pro důstojníky
k večerním stejnokrojům



Odznak smaltovaný stříbřitý
0120000642124
Materiál: mosaz (tombak) – plech a tvarovaný drát, hmotnost
8g
Poznámka: na večerní čepici 97 a večerní klobouček 97
pro vojáky v hodnostních sborech rotmistrů
a praporčíků
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ODZNAKY
ODZNAKY PRO INSTRUKTORY VÝCVIKU

Odznak 2005 pro vedoucí
instruktory výcviku – zlatový
0120000635225
Materiál:

Odznak 2005 pro starší
instruktory výcviku –
stříbřitý se zlatovým středem
0120000635326

tombak, galvanická povrchová úprava, upevňovací
šroub s mechanizmem „pinc“
Poznámka: jedna velikost ovál 65 × 45 mm

Odznak 2005 pro instruktory
výcviku – stříbřitý
0120000635427

HVĚZDY

Hvězda stříbřitá pěticípá
malá
0120000960127

Hvězda stříbřitá pěticípá
velká
0120000960228

Hvězda zlatová pěticípá malá
0120000959327

Hvězda zlatová pěticípá velká
0120000613625

Hvězda stříbřitá třícípá malá
0120000959721

Hvězda stříbřitá třícípá velká
0120000959620

Hvězda zlatová třícípá malá
0120000959529

Hvězda zlatová třícípá velká
0120000959428

Materiál:

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1 mm

Materiál:

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1 mm
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KOVOVÉ HODNOSTNÍ OZNAČENÍ
PÁSEK HODNOSTNÍ ZLATOVÝ

Pásek hodnostní zlatový
0120000960026
Materiál: mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,4 mm

Knoflík stejnokrojový
stříbřitý 15 mm
0120000622227

Knoflík stejnokrojový
stříbřitý 21 mm
0120000622328

Knoflík stejnokrojový zlatový
15 mm
0120000622621

Knoflík stejnokrojový zlatový
21 mm
0120000622722

Knoflík stejnokrojový
stříbřitý 25 mm
0120000622429

Knoflík stejnokrojový
stříbřitý zapichovací 15 mm
0120000622126

Knoflík stejnokrojový zlatový
25 mm
0120000622823

Knoflík stejnokrojový zlatový
zapichovací 15 mm
0120000622520
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DOMOVENKY, RUKÁVOVÉ ZNAKY A NÁŠIVKY

Domovenka CZECH REPUBLIC 2000
– část háčková
0120000699827
Domovenka CZECH REPUBLIC košilová
0120000700028
Materiál: 100 % polyester, ﬁxační materiál Novolin,
suchý zip 100 % polyamid



Znak 2000 rukávový – státní vlajka
– část háčková
0120000701920
Materiál: 100 % polyester, ﬁxační materiál Novolin,
suchý zip 100 % polyamid

Nášivka 2005 pro vedoucí instruktory výcviku 0120000633128
Materiál: podklad bavlna,
vyšívací nitě viskóza
Poznámka: Jedna velikost 70 × 44 × 35 mm

Nášivka 2005 pro starší instruktory výcviku
Materiál: podklad bavlna,
vyšívací nitě viskóza
Poznámka: Jedna velikost 70 × 44 × 35 mm

0120000633229
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DOMOVENKY, RUKÁVOVÉ ZNAKY A NÁŠIVKY

Nášivka 2005 pro instruktory výcviku
Materiál: podklad bavlna,
vyšívací nitě viskóza
Poznámka: Jedna velikost 70 × 44 × 35 mm

0120000633320

Znak rozlišovací stříbřitý
pro automobilní službu
0120000900224
Materiál:

hliníkový plech o tloušťce 1,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
pro dělostřelectvo
0120000900325
Materiál:

Znak rozlišovací zlatový
pro automobilní službu
0120000903223

Znak rozlišovací zlatový
pro dělostřelectvo
0120000903324

mosazný plech o tloušťce 0,8 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací zlatový
pro duchovní službu
0120000014525
Materiál:

mosazný plech o tloušťce 0,8 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
pro hudbu
0120000900426
Materiál:

Znak rozlišovací zlatový
pro hudbu
0120000903425

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm
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ZNAKY ROZLIŠOVACÍ

Znak rozlišovací stříbřitý
pro chemické vojsko
0120000900527
Materiál:

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
pro justici
0120000900628
Materiál:

Znak rozlišovací zlatový
pro chemické vojsko
0120000903526

Znak rozlišovací zlatový
pro justici
0120000903627

hliníkový plech o tloušťce 2,2 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
pro letectvo
0120000013229
Materiál:

Znak rozlišovací zlatový pro
letectvo
0120000013320

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý pro
Znak rozlišovací zlatový pro
protiletadlové a radiotechnické protiletadlové a radiotechnické
vojsko 0120000900820
vojsko 0120000903829
Materiál:

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
pro silniční vojsko
0120000011223

Znak rozlišovací zlatový
pro silniční vojsko
0120000011122

Znak rozlišovací stříbřitý
pro spisovou a archivní
službu 0120000900123

Znak rozlišovací zlatový
pro spisovou a archivní
službu 0120000903122

Znak rozlišovací stříbřitý
pro službu pohonných hmot
a maziv 0120000900921

Znak rozlišovací zlatový
pro službu pohonných hmot
a maziv 0120000903920

Znak rozlišovací stříbřitý
pro spojovací vojsko
0120000010321

Znak rozlišovací zlatový
pro spojovací vojsko
0120000010220

Materiál:

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Materiál:

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm
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ZNAKY ROZLIŠOVACÍ

Znak rozlišovací stříbřitý
pro stavební vojsko
0120000901126
Materiál:

hliníkový plech o tloušťce 2 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
pro tankové vojsko
0120000901328
Materiál:

Znak rozlišovací zlatový
pro stavební vojsko
0120000904125

Znak rozlišovací zlatový
pro tankové vojsko
0120000904327

hliníkový drát o průměru 5,5 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
pro topografy
0120000901429
Materiál:

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
pro výsadkáře
0120000011526
Materiál:

Znak rozlišovací zlatový
pro topografy
0120000904428

Znak rozlišovací zlatový
pro výsadkáře
0120000011425

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
Znak rozlišovací zlatový
pro zdravotnickou a veterinární pro zdravotnickou a veterinární
službu 0120000901722
službu 0120000904721
Materiál:

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
pro železniční vojsko
0120000010927
Materiál:

Znak rozlišovací zlatový
pro železniční vojsko
0120000010826

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
pro ženijní vojsko
0120000901924
Materiál:

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací
stříbřitý Vojenská policie
0120000698228
Materiál:

Znak rozlišovací zlatový
pro ženijní vojsko
0120000904923

Znak rozlišovací
zlatový Vojenská policie
0120000697922

mosazný drát o tloušťce 1,2 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,2 mm
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ZNAKY ROZLIŠOVACÍ
Poznámka:
Připravuje se právní úprava, kterou bude používání rozlišovacích znaků aktualizováno. Předpokládá se výřazení rozlišovacích znaků pro justici, silniční, železniční a stavební vojsko
a rozlišovací znaky pro Civilní obranu budou přejmenovány
na znaky pro Vojenské záchranné útvary.
Znak rozlišovací stříbřitý
vševojskový
0120000010624
Materiál:

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Znak rozlišovací stříbřitý
pro Civilní ochranu
0120001383224
Materiál:

Znak rozlišovací zlatový
vševojskový
0120000010523

Znak rozlišovací zlatový
pro Civilní ochranu
0120001383123

mosazný plech o tloušťce 0,6 mm, mosazný
proﬁlovaný drát o průměru 1,0 mm

Jmenovka stříbřitá
0120000020027

Knoflíček ke jmenovce
0120000620524

Jmenovka textilní khaki
s popisem délka 145 mm
0120000963126


polotvrdý měděný plech o tloušťce 1 mm, galvanicky
pokovený na stříbřitý odstín, kovový trn, speciální
spínací patent „pinc“
Poznámka: Knoﬂíček ke jmenovce se používá k upevnění
a zajištění jmenovky na stejnokrojích (náhradní díl)

Jmenovka textilní béžová
s popisem délka 145 mm
0120000962921



Materiál:



Jmenovka textilní khaki délka
130 mm
0120000963227

Jmenovka textilní černá
s popisem délka 130 mm
0120000963025

Na svetr 95 
Na zimní bundu 2000
Materiál: suchý zip o šíři 25 mm na jedné straně s háčky
na povrchu 100 % polyamid





KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

JMENOVKY

259

KATALOG VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK
260

NÁLOŽKY HODNOSTNÍ
Tištěné hodnostní označení na černé nebo hnědé folii – hodnostní náložka o rozměrech 68 × 38 mm a 45 × 20 mm v malém
provedení pro umístění na pokrývky hlavy (čepice 95 a pro VP
i klobouky 95).
Materiál: suchý zip, háčková část 100 % polyamid, speciﬁcký
termoplast s vysokou odolností



Náložka hodnostní 2000
pro armádní generály
0120000817328
0120000816729
0120000812727
0120000812121

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro generálmajory
0120000817621
0120000817025
0120000813023
0120000812424

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro generálporučíky
0120000817722
0120000817126
0120000813124
0120000812525

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro brigádní generály
0120000817429
0120000816820
0120000812828
0120000812222

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro plukovníky
0120000818321
0120000820023
0120000813720
0120000815423

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro majory
0120000817924
0120000819627
0120000813326
0120000815029

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro podplukovníky
0120000818523
0120000820225
0120000813922
0120000815625

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro kapitány
0120000817823
0120000817227
0120000813225
0120000812626

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro poručíky
0120000818422
0120000820124
0120000813821
0120000815524

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro nadporučíky
0120000818028
0120000819728
0120000813427
0120000815120

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro podporučíky
0120000818624
0120000820326
0120000814026
0120000815726

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá
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NÁLOŽKY HODNOSTNÍ

Náložka hodnostní 2000
pro štábní praporčíky
0120000819425
0120000821127
0120000814824
0120000816527

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro praporčíky
0120000818826
0120000820528
0120000814228
0120000815928

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro nadpraporčíky
0120000818129
0120000819829
0120000813528
0120000815221

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro podpraporčíky
0120000818725
0120000820427
0120000814127
0120000815827

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro štábní rotmistry
0120000819526
0120000821228
0120000814925
0120000816628

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro rotmistry
0120000818927
0120000820629
0120000814329
0120000816022

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro nadrotmistry
0120000818220
0120000819920
0120000813629
0120000815322

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro rotné
0120000819021
0120000820720
0120000814420
0120000816123

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro četaře
0120000819324
0120000821026
0120000814723
0120000816426

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro svobodníky
0120000819122
0120000820821
0120000814521
0120000816224

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro desátníky
0120000817520
0120000816921
0120000812929
0120000812323

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá

Náložka hodnostní 2000
pro vojíny
0120000819223
0120000820922
0120000814622
0120000816325

černá malá
černá
hnědá malá
hnědá
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ÚVOD KE STEJNOKROJŮM
„Vojenský stejnokroj se stanovenými doplňky tvoří celek jednotného a účelného vystrojení vojáků a charakterizuje jejich
příslušnost k ozbrojeným silám. Vojáci nosí vojenský stejnokroj, není-li stanoveno jinak.
Vojáci jsou povinni:
• pečovat o čistotu stejnokroje a udržovat ho v dobrém stavu,
• používat stejnokrojové součástky a doplňky pouze předepsaného tvaru (střihu), barvy, rozměru a provedení a nosit je
stanoveným způsobem.
Jednotné ustrojení při společných zaměstnáních (cvičení, shromáždění, výcvik apod.) stanovuje velitel, který zaměstnání
řídí. Výjimky (úlevy) z pravidel nošení stejnokrojových součástek nařizuje (povoluje) velitel podle povahy vykonávané
činnosti.
Na vojenských stejnokrojích je zakázáno nosit jakékoli označení příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí.
Vojákům ve vojenském stejnokroji je zakázáno nosit náušnice (kromě vojákyň), přívěsky, náramky nebo další ozdoby, které by rušily vzhled anebo znevažovaly vojenský stejnokroj. Velitel je oprávněn zakázat nošení osobních věcí (prstenů apod.)
při zaměstnání z důvodů zajištění bezpečnosti při vykonávané činnosti.“
„Voják je povinen:
• být čistě a pečlivě ustrojen a upraven,
• pečovat o svěřenou výstroj, výzbroj, ostatní techniku a další materiál a udržovat je v provozuschopném stavu.“
Základní řád ozbrojených sil Zákl-1, čl. 581 a čl. 35, písm.
„e“ a „j“.
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ÚVOD KE STEJNOKROJŮM
Zásady a pravidla pro nošení vojenského stejnokroje, stejnokrojových doplňků, státních a resortních vyznamenání stanovuje „Stejnokrojový předpis“ Všeob P-47.
Cílem této kapitoly publikace je přiblížit základní stejnokroje zavedené do používání v rezortu MO do června 2006, vyjmenovat výstrojní součástky, ze kterých se daný stejnokroj skládá, upozornit na základní pravidla nošení stejnokrojů a v obrazové
části ukázat některé možnosti kombinování výstrojních součástek. U večerních, vycházkových a služebních stejnokrojů 97
a letního stejnokroje 2005 jsou samostatně představeny stejnokroje pro vojákyně a vojáky.
Z dalších stejnokrojů jsou zmíněny stejnokroje 95 (služební, polní, letní se zeleným i béžovým potiskem) a maskovací oděv
do nepříznivého počasí. Obdobně jako v katalogu součástek nejsou uváděny stejnokroje pro reprezentační a speciální složky
(například vojenské policisty).

Večerní stejnokroj 97 je určen pro vojáky z povolání a bývalé vojáky. Nosí se při zvlášť významných společenských příležitostech.
Na večerních stejnokrojích se nenosí drobné stejnokrojové doplňky, odznaky a medaile s výjimkou odznaků na čepici,
výšivek a vyšívaného hodnostního označení a miniatury odznaku pro absolventy škol.
Výstrojní součástky pro muže

Výstrojní součástky pro ženy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

večerní čepice 97
zlatový (stříbřitý) podbradník
večerní blůza 97
večerní vesta 97
večerní kalhoty 97
smokingová košile 97 a motýlek
černé ponožky
černé polobotky
vycházkový plášť 97
bílá šála
černé kožené rukavice

večerní klobouček 97 pro ženy
večerní blůza 97 pro ženy
večerní sukně 97
večerní halenka 97
večerní vázačka 97
vycházkový plášť 97 pro ženy
bílá šála
černé lodičky
punčochy (punčochové kalhoty) tělové barvy
černé kožené rukavice pro ženy
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VEČERNÍ STEJNOKROJ 97

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ VEČERNÍHO STEJNOKROJE 97 PRO MUŽE

Večerní stejnokroj 97
pro generály
(večerní čepice 97
pro generály)

Večerní stejnokroj 97
(večerní čepice 97)

Večerní stejnokroj 97 s vycházkovým pláštěm 97
(večerní čepice 97)

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ VEČERNÍHO STEJNOKROJE 97 PRO ŽENY

Večerní stejnokroj 97 pro ženy
(večerní klobouček 97 pro ženy)

Večerní stejnokroj 97 pro ženy
s vycházkovým pláštěm 97
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VYCHÁZKOVÝ STEJNOKROJ 97

Vycházkový stejnokroj 97 nosí vojáci a bývalí vojáci při příležitostech oslav státních svátků, významných a památných dnů
České republiky a Armády České republiky. Dále při slavnostních nástupech a shromážděních, při vyhlašování povýšení jednotlivců, při vyznamenávání jednotlivců a útvarů, při oﬁciálních pietních aktech, divadelních představeních a koncertech, při
přijetí u prezidenta republiky, předsedy vlády, ministra obrany, jeho náměstků a náčelníka Generálního štábu Armády České
republiky, při civilních slavnostních příležitostech a při účasti na pohřbech.
Některá pravidla nošení
• Blůza vycházkového stejnokroje 97 se může doplnit o zlatové nebo stříbřité šňůry.
• Při organizovaných akcích může nadřízený, počínaje velitelem útvaru, nařídit nošení vycházkového stejnokroje 97 (například při vojenské přísaze apod.).
• K vycházkovému stejnokroji se za nepříznivého počasí nosí vycházkový plášť 97, bílá šála a černé kožené rukavice. Může
se nosit i služební kabát 97 (služební kabát 97 pro ženy) a zelená (modrá) šála.
• Vojákyně z povolání k vycházkovému stejnokroji 97 nosí vycházkový klobouček 97 nebo klobouk 97 a vycházkovou
sukní 97 nebo úzkou vycházkovou sukní 97.
• Vycházkový stejnokroj 97 se nosí vždy se zapnutou blůzou.
• Čepice 97 se k vycházkovému stejnokroji 97 nosí se zlatovým nebo stříbřitým podbradníkem.
• Klobouk 97 se nosí se zlatovou nebo stříbřitou šňůrou ke klobouku.

Výstrojní součástky pro muže

Výstrojní součástky pro ženy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

čepice 97
zlatový nebo stříbřitý podbradník
blůza 97
vycházkové kalhoty 97
vycházkový plášť 97
služební kabát 97
vycházková vázanka 97
vycházkové ponožky 97
bílá košile 97 (s nárameníky)
zlatová nebo stříbřitá šňůra
černé kožené rukavice
bílá šála, zelená (modrá) šála
černé polobotky
černé kotníčkové boty 97

vycházkový klobouček 97 pro ženy
klobouk 97 pro ženy
zlatová (stříbřitá) šňůra ke klobouku
blůza 97
vycházková sukně 97
úzká vycházková sukně 97
vycházkový plášť 97 pro ženy
služební kabát 97 pro ženy
bílá halenka 97 (s nárameníky)
vycházková vázačka 97
bílá šála, zelená (modrá) šála
zlatová nebo stříbřitá šňůra pro ženy
černé kožené rukavice pro ženy
černé lodičky
černé kozačky
punčochy (punčochové kalhoty) tělové barvy
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VYCHÁZKOVÝ STEJNOKROJ 97

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ VYCHÁZKOVÉHO STEJNOKROJE 97 PRO MUŽE

Vycházkový stejnokroj 97
s vycházkovou šňůrou 2004
pro generály (vycházková
čepice 97 pro generály)

Vycházkový stejnokroj 97
pro generály (vycházková
čepice 97 pro generály)

Vycházkový stejnokroj 97
(vycházková čepice 97)

Vycházkový stejnokroj 97
se šňůrou 2004
(vycházková čepice 97)

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ VYCHÁZKOVÉHO STEJNOKROJE 97 PRO MUŽE

Vycházkový stejnokroj 97
s vycházkovým pláštěm 97

Vycházkový stejnokroj 97
s vycházkovým pláštěm 97,
vložkou do vycházkového
pláště 97 a rukavicemi

Vycházkový stejnokroj 97
se služebním kabátem 97

Vycházkový stejnokroj 97
se služebním kabátem 97
s límcem, šálou a rukavicemi
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VYCHÁZKOVÝ STEJNOKROJ 97

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ VYCHÁZKOVÉHO STEJNOKROJE 97 PRO ŽENY

Vycházkový stejnokroj 97
pro ženy (klobouk 97)

Vycházkový stejnokroj 97
pro ženy se šňůrou 2004
(vycházkový klobouček 97)

Vycházkový stejnokroj 97
pro ženy s vycházkovým
pláštěm 97 (klobouk 97)

Vycházkový stejnokroj 97 pro
ženy s vycházkovým pláštěm 97
a zimními doplňky (bílá šála,
černé rukavice a kozačky)

Součástky stejnokroje jsou určeny jako výběrová varianta služebního nebo vycházkového stejnokroje zejména za zvlášť
teplého počasí.
Letní vycházkový stejnokroj 2005 nosí vojáci a bývalí vojáci při stejných příležitostech jako vycházkový stejnokroj 97. Jako
vycházkový se může doplnit o zlatové nebo stříbřité šňůry.
Služební letní stejnokroj mohou nosit vojáci při služební činnosti v kanceláři, na cestu do zaměstnání a ze zaměstnání, ke
služebním pochůzkám v posádce, na služebních cestách, při přemístění; nepoužívá se při nástupech útvaru a ve vojenských
výcvikových prostorech.
Některá pravidla nošení
• K vycházkovému letnímu stejnokroji 2005 se nenosí zimní doplňky ani součástky stejnokroje 97, které nejsou výslovně
uvedeny ve stejnokrojovém předpisu (níže uvedeném seznamu).
• Generálové nosí blůzu 2005 letní a čepici 2005 letní pro generály.
• Vycházkový letní stejnokroj 2005 se nosí vždy se zapnutou blůzou 2005. V uzavřených prostorech, používá-li voják bílou
košili s letními béžovými (modrými) nárameníky 2005 (vojákyně bílou halenku s letními béžovými – modrými nárameníky) může příležitostně blůzu odložit.
• Letní čepice 2005 se k vycházkovému stejnokroji 2005 nosí s příslušným zlatovým (stříbřitým) podbradníkem. Vojákyně
nosí k vycházkovému letnímu stejnokroji 2005 klobouček služební 97.
• Ke služebnímu letnímu stejnokroji 2005 lze kromě letní čepice 2005 nosit i letní čepici 2005 – lodičku. K letní čepici 2005
se nosí černý podbradník 97 (u vybraných kategorií stříbřitý nebo zlatový podbradník).
• Letní halenky 2005 s krátkými rukávy při použití bez letní blůzy 2005 (letní vesty 2005) se mohou nosit jako rozhalenka
bez vázanky.
• Letní vesta 2005 pro ženy se může nosit pod letní blůzou 2005 pro ženy nebo samostatně k letní sukni 2005 a letním
kalhotám 2005 pro ženy.
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LETNÍ STEJNOKROJ 2005

Výstrojní součástky pro muže

Výstrojní součástky pro ženy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

letní čepice 2005
letní čepice 2005 – lodička
letní blůza 2005
letní kalhoty 2005
letní vázanka 2005
letní ponožky 2005
letní košile 2005 s krátkými rukávy
letní nárameníky 2005
zlatová nebo stříbřitá vycházková šňůra
bílá košile 97 nebo bílá košile 97 s nárameníky
řemen 97 do kalhot
služební kabát 97
černé polobotky

•
•
•
•

letní blůza 2005 pro ženy
letní vesta 2005 pro ženy
letní kalhoty 2005
letní sukně 2005
letní čepice 2005 – lodička
letní halenka 2005 s krátkými rukávy
letní vázanka 2005
letní ponožky 2005
letní nárameníky 2005
zlatová nebo stříbřitá vycházková šňůra
klobouček 97 služební pro ženy
bílá halenka 97 nebo bílá halenka 97 s nárameníky
služební kabát 97 pro ženy
černé lodičky
černé polobotky
punčochy (punčochové kalhoty) tělové barvy

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ LETNÍHO STEJNOKROJE 2005 PRO MUŽE

Letní stejnokroj 2005 – letní
Letní stejnokroj 2005 – letní
blůza 2005, letní kalhoty 2005, kalhoty 2005, letní košile 2005
letní košile a vázanka 2005
s krátkými rukávy a letní vá(letní čepice 2005)
zanka 2005 (letní čepice 2005)

Letní vycházkový stejnokroj
2005 s vycházkovou šňůrou
2004, letní kalhoty 2005,
bílá košile 97 s nárameníky,
vázanka 2005
(čepice letní 2005)

Letní služební stejnokroj
2005 s letní blůzou 2005, letní
kalhoty 2005, letní košile
a vázanka 2005 (letní čepice
2005 – lodička)
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NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ LETNÍHO STEJNOKROJE 2005 PRO MUŽE

Letní služební stejnokroj
Letní služební stejnokroj 2005
2005 bez blůzy s letní košilí
se služebním kabátem 97
2005 s krátkými rukávy
(letní čepice 2005 – lodička).
s nárameníky a s rozhalenkou
K letnímu stejnokroji 2005
(letní čepice 2005 – lodička)
se služebním kabátem 97 se
nesmí nosit zimní doplňky !

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ LETNÍHO STEJNOKROJE 2005 PRO ŽENY

Letní služební stejnokroj
2005 béžový pro ženy – letní
blůza a kalhoty 2005 pro ženy
(služební klobouček 97)

Letní služební stejnokroj 2005
modrý pro ženy – bez blůzy
a vesty, kalhoty 2005 pro ženy,
halenka letní 2005 s krátkými
rukávy, letní vázanka 2005,
černé lodičky (letní čepice
2005 – lodička)

Letní služební stejnokroj 2005 Letní služební stejnokroj 2005
modrý pro ženy – letní blůza modrý pro ženy – letní sukně
a sukně 2005 pro ženy (letní
2005 a letní vesta 2005 pro
čepice 2005 – lodička)
ženy (služební klobouček 97)
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SLUŽEBNÍ STEJNOKROJ 97

Služební stejnokroj 97 nosí vojáci při služební činnosti v kanceláři, na cestu do zaměstnání a ze zaměstnání, ke služebním
pochůzkám v posádce, na služebních cestách, při přemístění, při nástupech útvaru a ve vojenských výcvikových prostorech,
nebylo-li nařízeno používání stejnokroje 95.
Výstrojní součástky pro muže

Výstrojní součástky pro muže

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

baret
služební čepice 97
čepice 97 – lodička
blůza 97 nebo služební bunda 97
služební kalhoty 97
služební kabát 97
vycházkový plášť 97
zimní bunda 2000
košile 97 s krátkými rukávy
košile 97 s dlouhými rukávy
bundokošile 97 s krátkými rukávy
bundokošile 97 s dlouhými rukávy

vesta 97
vázanka 97
služební límec 97
zelená(modrá) šála 97
zimní čepice 97
řemen 97 do kalhot
černé kožené rukavice
ponožky 97
ponožky 97 s prodlouženými lýtky
černé perforované polobotky
černé polobotky
černé kotníčkové boty 97

Výstrojní součástky pro ženy

Výstrojní součástky pro ženy

• baret
• klobouk 97 pro ženy se zelenou (modrou) šňůrou
• služební klobouček 97 pro ženy
• čepice 97–lodička
• blůza 97
• sukně 97, úzká sukně 97
• služební kalhoty 97 pro ženy
• služební halenka 97 s krátkými rukávy
• služební halenka 97 s dlouhými rukávy
• letní halenka 97 s krátkými rukávy
• letní halenka 97 s dlouhými rukávy
• služební vazačka 97 pro ženy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

šaty 97
vesta 97 pro ženy
služební kabát 97 pro ženy
vycházkový plášť pro ženy
zimní bunda 2000
služební límec 97 pro ženy
zimní čepice 97 pro ženy
zelená(modrá) šála 97
černé kožené rukavice pro ženy
černé polobotky, lodičky
černé kozačky

Některá pravidla nošení
• Košile a bundokošile s dlouhými rukávy, na nichž jsou umístěny nárameníky, se mohou podle konkrétních klimatických
podmínek nosit bez blůzy, vždy s vázankou upevněnou předepsanou sponou mezi třetím a čtvrtým knoﬂíkem shora.
Halenky s dlouhými rukávy, na nichž jsou umístěny nárameníky, se mohou podle konkrétních klimatických podmínek
nosit bez blůzy, vždy s vázačkou.
• Košile a bundokošile s krátkými rukávy, na nichž jsou umístěny nárameníky, se mohou při použití bez blůzy, vesty, bundy,
kabátu, popřípadě pláště, nosit buď s vázankou a sponou, nebo bez vázanky a spony jako rozhalenka. Pod rozhalenkou
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SLUŽEBNÍ STEJNOKROJ 97

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

nesmí být vidět nátělník a tílko. Halenky s krátkými rukávy je možno při použití bez blůzy, vesty, bundy, kabátu, popřípadě pláště, nosit buď s vázačkou nebo bez vázačky jako rozhalenku. Služební halenky 97 se nosí zasunuté do sukně či
kalhot nebo přes sukně a kalhoty.
Košile, bundokošile a halenky je zakázáno nosit s vyhrnutými rukávy.
Zimní bunda 2000 se ve vojenských objektech může nosit i s odepnutými rukávy vždy s vázankou (vázačkou) – používání jako blůza 97.
Zimní čepice 97 (pro ženy) se nosí vždy se služebním límcem 97 a s kabátem 97 (pro ženy).
Služební límec 97 se může nosit i bez zimní čepice 97 (pro ženy) s ostatními pokrývkami hlavy. Ke služebnímu stejnokroji
je možné nosit baret příslušné barvy.
K zimní bundě 2000 se může používat zimní čepice 97 (pro ženy), zelená (modrá) šála 97, černé kožené rukavice; ženy
černé kozačky.
Vesta 97 se může nosit pod blůzou 97, služební bundou 97 nebo zimní bundou 2000 podle rozhodnutí uživatele. Ve vojenských objektech se vesta může nosit i bez blůzy, bundy, kabátu nebo pláště. Musí se však nosit s vázankou a s nárameníky upnutými přes náramenice vesty.
Vesta 97 se může nosit pod blůzou 97 pro ženy nebo zimní bundou 2000 podle rozhodnutí uživatelky. Vesta se nosí se služební halenkou 97 s dlouhými rukávy nebo služební halenkou 97 s krátkými rukávy. Ve vojenských objektech se vesta
může nosit i bez blůzy, bundy, kabátu nebo pláště. Musí se však nosit s vázačkou a s nárameníky upnutými přes náramenice vesty.
Úzká služební sukně 97 se může zkrátit podle přání nositelky. Její spodní okraj však nesmí být výše než 10 cm nad polovinou kolenní čéšky. Služební sukně 97 se zkracovat nesmí.
Černé perforované polobotky se nemohou nosit ke kabátu 97 a vycházkovému plášti 97 spolu se zimními doplňky (služebním límcem 97, zimní čepicí 97 a oteplovací vložkou).
Zelená (modrá) šála 97 se musí nosit k plášťům vždy, nosí-li se zimními doplňky. V tomto případě se nosí i černé kožené
rukavice.

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE 97 PRO MUŽE

Služební stejnokroj 97
s blůzou 97
(služební čepice 97)

Služební stejnokroj 97
s blůzou 97
(čepice 97 – lodička)

Služební stejnokroj 97
se služební bundou 97
(čepice 97 – lodička)

Služební stejnokroj 97
s košilí 97 s dlouhými rukávy
s vázankou 97 a sponou
(baret)
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SLUŽEBNÍ STEJNOKROJ 97

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE 97 PRO MUŽE

Služební stejnokroj 97
s košilí 97 s dlouhými rukávy
(baret)

Služební stejnokroj 97
s košilí 97 s krátkými
rukávy – rozhalenka
(čepice 97 – lodička)

Služební stejnokroj 97
s vestou 97
(čepice 97 – lodička)

Služební stejnokroj 97
s kabátem 97 a koženými
rukavicemi (služební čepice
97)

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE 97 PRO MUŽE

Služební stejnokroj 97
se služebním kabátem 97
a zimními doplňky
(zimní čepice 97)

Služební stejnokroj 97
s vycházkovým pláštěm 97
a koženými rukavicemi
(služební čepice 97)

Služební stejnokroj 97
s bundou 2000 a koženými
rukavicemi
(zimní čepice 97)

Služební stejnokroj 97
s bundou 2000 s odepnutými
rukávy (baret)
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NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE 97 PRO ŽENY

Služební stejnokroj 97
Služební stejnokroj 97
pro ženy s blůzou 97, sukní 97 pro ženy s blůzou 97, sukní 97
(baret)
(služební klobouček 97)

Služební stejnokroj 97
pro ženy s blůzou 97,
s kalhotami 97 (klobouk 97)

Služební stejnokroj 97
pro ženy se sukní 97,
halenkou a vestou 97
(klobouček 97)

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE 97 PRO ŽENY

Služební stejnokroj 97
pro ženy s kalhotami 97,
halenkou a vestou 97 (baret)

Služební stejnokroj 97
pro ženy se sukní 97,
halenkou a vestou 97
(čepice 97 lodička)

Služební stejnokroj 97
pro ženy s kalhotami 97 a služební halenkou 97 s dlouhými
rukávy (čepice 97 lodička )

Služební stejnokroj 97
pro ženy se sukní 97
a služební halenkou 97
s dlouhými rukávy (baret)
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NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE 97 PRO ŽENY

Služební stejnokroj 97
Služební stejnokroj 97
pro ženy s kalhotami 97 a slu- pro ženy se sukní 97 a služebžební halenkou 97 s krátkými ní halenkou 97 (klobouček 97)
rukávy (klobouk 97 )

Služební stejnokroj 97
pro ženy – šaty 97
(čepice 97 – lodička)

Služební stejnokroj 97
pro ženy – šaty 97
(klobouček 97)

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE 97 PRO ŽENY

Služební stejnokroj 97
pro ženy s kalhotami 97
a služebním kabátem 97
(klobouček 97)

Služební stejnokroj 97
pro ženy se sukní 97
a služebním kabátem 97
(klobouček 97)

Služební stejnokroj 97
pro ženy s kalhotami 97,
služebním kabátem 97
a vložkou do služebního
kabátu 97 a zimními doplňky
(klobouk 97)

Služební stejnokroj 97
pro ženy se sukní 97 a služebním kabátem 97, vložkou
do služebního kabátu 97,
černými kozačkami a zimními
doplňky (klobouček 97)
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NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE 97 PRO ŽENY

Služební stejnokroj 97
pro ženy s kalhotami 97
a se zimní bundou 2000
(zimní čepice 97 pro ženy)

Služební stejnokroj 97
pro ženy se sukní 97, se zimní
bundou 2000 a černými
kozačkami (čepice 97 lodička)

Služební stejnokroj 97
pro ženy s kalhotami 97
a se zimní bundou 2000 bez
rukávů (čepice 97 lodička)

Služební stejnokroj 97
pro ženy s úzkou sukní 97 a se
zimní bundou 2000 a černými
polobotkami (klobouček 97)

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE 97 PRO ŽENY

Služební stejnokroj 97
pro ženy s kalhotami 97
a s vycházkovým pláštěm 97
(klobouk 97)

Služební stejnokroj 97
pro ženy se sukní 97
a s vycházkovým pláštěm 97
(klobouk 97)
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SLUŽEBNÍ A POLNÍ STEJNOKROJ 95

Služební stejnokroj 95 nosí vojáci v činné službě při běžném výkonu služby v posádce, v dozorčí a strážní službě, při výcviku v posádce a ve vojenských výcvikových prostorech, nebylo-li stanoveno používání polního stejnokroje.
Polní stejnokroj 95 nosí vojáci při bojové činnosti, polním výcviku, při pobytu ve vojenském výcvikovém prostoru, v dozorčí a strážní službě a za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
Výstrojní součástky

Výstrojní součástky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

baret
čepice 95
zimní čepice 97 (zimní čepice 97 pro ženy)
blůza 95
kalhoty 95
kabát 95
košile 2000 se zeleným potiskem
khaki nátělník
khaki nátělník s krátkými rukávy
svetr 95

popruhový opasek 95
řemen 95
zelený šátek
kukla 95
polní boty
zimní polní boty
černé kožené rukavice
rukavice 95
pletené rukavice
pláštěnka 2000 Poncho (pláštěnka 88, pláštěnka
PD 90)

Některá pravidla nošení
• Ke služebnímu stejnokroji 95 se nosí baret příslušné barvy s hodnostním označením. Svetr 95 se může nosit pod blůzou 95 nebo kabátem 95, ve vojenských objektech se může nosit i bez blůzy. Kabát 95 se musí nosit s kapuci složenou
v límci. Za nepříznivého počasí se může kapuce přetáhnout přes pokrývku hlavy.
• Khaki nátělník s dlouhými nebo krátkými rukávy se může nosit bez blůzy zasunutý do kalhot v souladu s nařízením
velitele.
• Zelený šátek se může nosit jen s blůzou nebo kabátem.
• Není-li stanovena jednotná ústroj, mohou vojáci nosit k polnímu stejnokroji 95 košili 2000 se zeleným potiskem.
• K polnímu stejnokroji se nosí čepice 95, čepice se štítkem pro instruktory výcviku nebo přilba; nenosí se baret.
• Vojenští policisté nosí k polnímu stejnokroji 95 černý svetr pro vojenské policisty, černý šátek a místo khaki nátělníků
černé nátělníky. Kromě čepice 95 mohou vojenští policisté nosit černou čepici pro vojenské policisty.
• Vojáci mohou k polnímu stejnokroji 95 nosit pláštěnku 2000 Poncho (pláštěnku 85, pláštěnku 85 pro ženy).
• Za nepříznivého počasí se nosí zimní doplňky včetně vložky do kapuce kabátu 95.
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SLUŽEBNÍ A POLNÍ STEJNOKROJ 95

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO A POLNÍHO STEJNOKROJE 95

Služební stejnokroj 95
s blůzou 95 se zeleným
baretem.

Služební stejnokroj 95
s blůzou 95 a čepicí 95.

Služební stejnokroj 95
s khaki nátělníkem.

Služební stejnokroj 95
se svetrem 95.

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO A POLNÍHO STEJNOKROJE 95

Služební stejnokroj 95
s košilí 2000 se zeleným
potiskem a se zeleným
baretem.

Služební stejnokroj 95
s košilí 2000 se zeleným
potiskem s vyhrnutými
rukávy a zeleným baretem.

Polní stejnokroj 95
s blůzou 95, kabátem 95
s kapuci a zimní čepicí 97.

Polní stejnokroj 95
s blůzou 95, kabátem 95
a zimní čepicí 97.
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SLUŽEBNÍ A POLNÍ STEJNOKROJ 95

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO A POLNÍHO STEJNOKROJE 95

Polní stejnokroj 95
s blůzou 95, čepicí 95
a zeleným šátkem.

Polní stejnokroj 95
s pláštěnkou 2000 Poncho.

Letní stejnokroj 95 se zeleným potiskem je určen pro vojáky, kteří působí v horkých vlhkých oblastech a podmínkách.
Výstrojní součástky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

letní čepice 95 se zeleným potiskem
letní klobouk 95 se zeleným potiskem
letní blůza 95 se zeleným potiskem
letní kalhoty 95 se zeleným potiskem
krátké kalhoty 95 se zeleným potiskem
kabát 95
košile 2000 se zeleným potiskem
khaki nátělník
khaki nátělník s krátkými rukávy
letní khaki nátělník
popruhový opasek 95
zelený šátek
polní boty do džungle (jiné polní boty)
řemen 95
šle

Některá pravidla nošení
• K letnímu stejnokroji 95 se zeleným potiskem se nosí
khaki hodnostní nálepky a khaki textilní jmenovka.
• Polní boty do džungle se mohou nahradit jinými druhy
polních bot.
• Není li stanovena jednotná ústroj mohou vojáci nosit
krátké kalhoty 95 se zeleným potiskem.
• Ke stejnokroji se může pod blůzou nosit svetr 95, nátělník TERMO nebo vložka do blůzy TERMO; je-li třeba,
mohou se nosit rukavice.
• K ochraně očí se mohou nosit sluneční brýle 2000 nebo
ochranné brýle 2000.
• Vojenští policisté nosí černý svetr pro vojenské policisty a černý šátek.
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LETNÍ STEJNOKROJ 95 SE ZELENÝM POTISKEM

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ LETNÍHO STEJNOKROJE 95 SE ZELENÝM POTISKEM

Letní stejnokroj se zeleným
potiskem – blůza a kalhoty 95
se zeleným potiskem(čepice
95 se zeleným potiskem)

Letní stejnokroj se zeleným
potiskem – krátké kalhoty 95
se zeleným potiskem a košilí
2000 se zeleným potiskem,
polní boty do džungle (klobouk 95 se zeleným potiskem)

Letní stejnokroj se zeleným potiskem – blůza a kalhoty 95
se zeleným potiskem a nátělník khaki s krátkými rukávy
(čepice 95 se zeleným potiskem)

Letní stejnokroj 95 s béžovým potiskem je určen pro vojáky, kteří působí mimo území republiky v horkých suchých oblastech.
Výstrojní součástky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

letní čepice 95 s béžovým potiskem
letní klobouk 95 s béžovým potiskem
letní blůza 95 s béžovým potiskem
letní kalhoty 95 s béžovým potiskem
krátké kalhoty 95 s béžovým potiskem
letní kabát 95 s béžovým potiskem
košile 2000 s béžovým potiskem
hnědý nátělník
hnědý nátělník s krátkými rukávy
hnědý popruhový opasek 95
zelený šátek
polní boty do pouště (jiné polní boty)
hnědý řemen 95
šle

Některá pravidla nošení
• K letnímu stejnokroji 95 s béžovým potiskem se nosí
hnědé hodnostní nálepky a béžová textilní jmenovka.
• Polní boty do pouště se mohou nahradit jinými druhy
polních bot.
• Není li stanovena jednotná ústroj mohou vojáci nosit
krátké kalhoty 95 s béžovým potiskem.
• Ke stejnokroji se může pod blůzou nosit svetr 95, nátělník TERMO, nebo vložka do blůzy TERMO; je-li třeba,
mohou se nosit rukavice.
• K ochraně očí se mohou nosit sluneční brýle 2000 nebo
ochranné brýle 2000.
• Vojenský policisté nosí černý svetr pro vojenské policisty a černý šátek.
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LETNÍ STEJNOKROJ 95 S BÉŽOVÝM POTISKEM

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ LETNÍHO STEJNOKROJE 95 S BÉŽOVÝM POTISKEM

Letní stejnokroj 95 s béžovým
potiskem – letní blůza 95,
letní kalhoty 95 s béžovým
potiskem, opasek popruhový Letní stejnokroj 95 s béžovým
potiskem s letním kabátem 95
hnědý 95 a boty polní
s
béžovým potiskem (klobouk
do pouště (čepice 95 letní
95
letní s béžovým potiskem)
s béžovým potiskem)

Letní stejnokroj 95 s béžovým potiskem krátké letní kalhoty
95 s béžovým potiskem, hnědý nátělník s krátkými rukávy,
boty polní do pouště (čepice 95 letní s béžovým potiskem)

Maskovací oděv do nepříznivého počasí je určen pro vojáky, kteří plní bojové úkoly za zvlášť nepříznivých klimatických
podmínek (déšť, nízké teploty), je-li současně potřeba se maskovat.
Výstrojní součástky
• blůza maskovacího oděvu do nepříznivého
počasí
• kalhoty maskovacího oděvu do nepříznivého
počasí
• vložka do blůzy TERMO
• vložka do kalhot TERMO
• lehký nátělník TERMO
• zimní nátělník TERMO
• lehké spodky TERMO
• zimní spodky TERMO
• khaki kukla – čepice
• rukavice do nepříznivého počasí
• boty do nepříznivého počasí.

Některá pravidla nošení
• Jako náhrada stejnokroje 95 se maskovací oděv do nepříznivého počasí používá v kombinaci se speciálními
součástkami.
• K tomu, aby maskovací oděv do nepříznivého počasí
nahradil stejnokroj 95, je nutno k blůze a kalhotám tohoto oděvu nosit výhradně vložky TERMO do blůzy
a do kalhot, lehké a zimní nátělníky TERMO a spodky
TERMO. Lehké a zimní prádlo TERMO se může nosit současně. K botám do nepříznivého počasí je nutno
používat speciální ponožky 2000, ponožky 2000 TERMO a zimní ponožky 2000 TERMO;
• Jako převlek přes stejnokroj 95 chrání maskovací oděv
nositele proti dešti a chladu.
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MASKOVACÍ ODĚV DO NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ

NĚKTERÉ MOŽNOSTI NOŠENÍ MASKOVACÍHO ODĚVU DO NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ

Maskovací oděv do nepříznivého počasí s čepicí 95

Maskovací oděv do nepříznivého počasí s khaki kuklou
– čepicí a rukavicemi do nepříznivého počasí (ECWCS)

• maskovací síťka – šála, která se používá ke stejnokrojům jako šála nebo slouží k maskování hlavy;
• khaki (nebo bílá) kukla – čepice, které se nosí srolované jako čepice nebo se stahují přes obličej a slouží k ochraně proti
chladu a současně k maskování obličeje;
• obličejová maska, která se používá k ochraně obličeje proti chladu v extrémních podmínkách a současně k maskování
obličeje;
• sluneční brýle a ochranné brýle 2000, které se používají k ochraně očí proti světlu, popřípadě proti větru a písku;
• polní boty 2000, podšívkované polní boty 2000, zimní polní boty 2000, které se nosí podle zařazení a oblasti vyslání
s ohledem na klimatické podmínky;
• holeňové návleky, které se používají k ochraně nártů a lýtek proti chladu a vodě;
• zateplené návleky, které se používají k ochraně nohou ke kolenům proti chladu a vodě v extrémních podmínkách;
• ochranná vesta proti střepinám, nebo ochranná pancéřová vesta proti střelám. Tyto vesty se nosí, je-li třeba, přes všechny druhy stejnokrojů a oděvů;
• ochranná pancéřová přilba, která se nosí ke všem druhům polních stejnokrojů a oděvů. Ke stejnokroji 95, letnímu stejnokroji 95 se zeleným potiskem a maskovacímu oděvu do nepříznivého počasí se přes přilbu nosí povlak 95 se zeleným
potiskem nebo povlak – síťka na přilbu. K letnímu stejnokroji 95 s béžovým potiskem se přes přilbu nosí povlak 95 s
béžovým potiskem. K zimnímu maskovacímu oděvu se přes přilbu nosí bílý povlak;
• reﬂexní páska na přilbu. Tato páska se přetahuje přes přilbu, popřípadě přes všechny druhy povlaků na přilbu;
• samolepící reﬂexní páska, která se nosí na všech druzích polních čepic;
• kombinované rukavice. Tyto rukavice se skládají ze tří vrstev (vnitřní, střední a svrchní kombinované rukavice). Kombinují se podle venkovní teploty a druhu činnosti.
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PRAKTICKÉ INFORMACE

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBU VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK
Při užívání vojenské výstroje je nutno věnovat pozornost
základním podmínkám údržby, které stanoví výrobce. Tyto
jsou znázorněny graﬁckými symboly na etiketě nebo visačce
výrobku.
Obecné zásady údržby
• Světlé a barevné odstíny výrobků perte vždy odděleně,
nejlépe roztříděné stejnobarevné výrobky.
• Barevné výrobky a výrobky v kombinaci barev nenamáčejte před praním a nesušte na přímém slunci.
• Používejte prací prostředky, které odpovídají charakteru
výrobku (dle určení výrobce pracího prostředku).
• Pro barevné výrobky a výrobky v kombinaci barev používejte pouze prací prostředky určené pro barevné výrobky (colour).
• Při dávkování pracího prostředku dodržujte důsledně
pokyny výrobce.
• Při ručním praní je vhodné použít tekuté prací prostředky. Pokud je používán práškový prací prostředek, je
nutno dbát na jeho dokonalé rozpuštění před vložením
výrobku do prací lázně.
• Pro praní textilních výrobků nepoužívejte prostředky,
které nejsou určeny pro praní textilií, např. vlasové šampony.
• Výrobky v kombinaci kontrastních barev je nutno

•

•
•

•

•

•

po ručním i mechanickém praní dokonale odvodnit,
aby nebyla prodlužována doba schnutí a nedocházelo ke
vzájemnému „prolínání“ barev za mokra.
Výrobky s místním potiskem je nutno prát a žehlit vždy
po rubové straně. Když výrobce neurčuje jinak, doporučujeme výrobky prát a žehlit po rubové straně.
Odstranění místních intenzivních skvrn a zašpinění doporučujeme přenechat odborníkům (čistírna).
Výrobky po extrémním propocení je nutno ihned lehce
přeprat nebo vymáchat, a tak ochránit textilii před negativním účinky agresivního potu (místní skvrny).
Pokud jsou používány deodoranty, neaplikujte tyto
na výrobek, ale pouze na tělo. Mohou negativně ovlivnit
stálost vybarvení.
Při žehlení výrobku s obsahem vlákna „elastan“ důsledně
dbejte na použití nižších teplot žehlení, tj. 100 °C (symbol „žehlička s jednou tečkou“).
Pokud jsou používány avivážní přípravky, je nutno výrobek v lázni pouze vymáchat neponechávat ho dlouhodobě v lázni bez pohybu.
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Svetry s obsahem vlny, viskózy, bavlny, hedvábí a dalších
směsových materiálů
• Při praní v pračce používejte program na vlnu.
• Používejte jemné prací prostředky určené pro vlnu
(i v případě, že se jedná o výrobek ze syntetických materiálů např. akryl, polyester, polyamid), a to pro praní
v ruce i v pračce.
• Při máchání postupně snižujte teplotu lázně, aby nedošlo k vysrážení nebo deformaci, zejména u vlněných výrobků.
• Výrobky po praní odvodněte, pokud stanoví symbol program vlna, mírně odstřeďte, nebo odvodněte v rozprostřeném stavu v ručníku, nikdy neodvodňujte ručním
ždímáním – kroucením.
• Výrobky po odvodnění vytvarujte a sušte nejlépe ve vodorovné poloze. Při sušení výrobky nezavěšujte na šňůru,
nezajišťujte kolíčky nebo jiným nevhodným způsobem.
• Pokud výrobce doporučuje žehlení, je vhodné zejména
výrobky s obsahem vlny přežehlit po uschnutí.
Výrobky z pravého hedvábí, výrobky z jemných materiálu (prací symbol šetrné nebo velmi šetrné praní, ruční
praní)
• Používejte neagresivní šetrné prací prostředky určené
k praní jemných materiálů a hedvábí.

• Hedvábné výrobky po propocení přeperte nebo alespoň
vymáchejte, aby byl z výrobku odstraněn agresivní pot,
který může narušit vybarvení.
• Výrobky z pravého hedvábí žehlete za vlhka při teplotě
stanovené symbolem.
• Po ručním praní výrobky neždímejte kroucením, aby
nedošlo k narušení jemné textilie nebo švů výrobku.
• Výrobky sušte na rubové straně, nevystavujte je přímému slunci.
Elastické prádlo a výrobky s vyšším obsahem elastanového vlákna
• Prádlo po použití důkladně vymáchejte v čisté vodě, doporučujeme je přeprat, zejména po použití v chlorované
nebo slané vodě. Také je nutno po použití odstranit pot
a kosmetické přípravky.
• Po použití nenechte prádlo delší dobu ve vlhkém stavu,
vyjměte je z obalů.
• Výrobky s obsahem elastanu po propocení přeperte
nebo alespoň vymáchejte, aby byl z výrobku odstraněn
agresivní pot, který může na výrobek působit destruktivně.
Pokud budou tyto zásady důsledné dodržovány, nedojde
k předčasné destrukci elastanového vlákna, a tím ke ztrátě
pružnosti výrobku a jeho následné deformaci.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBU VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

Vlasové výrobky – manšestry (cord), samety (velvet),
fleece
• Perte samostatně po rubové straně.
• Žehlete pouze po rubové straně, pokud žehlení stanovuje symbol.
• V průběhu nošení občas překartáčujte vlhkým čistým
kartáčkem, aby byla odstraněna z povrchu cizí a jinobarevná vlákna přenesená na povrch ze současně nošených
oděvů nebo z ovzduší (prostředí).
• Po praní výrobky máchejte v dostatečném množství lázně.
Výrobky s péřovou náplní
• Při údržbě důsledně dodržujte postup určený symboly
ošetřování.
• Po praní vyvěste na ramínko a během sušení opakovaně
„roztřepávejte“ péřovou náplň, tím zajistíte rovnoměrné
rozložení po usušení.
• Výrobek nesušte delší dobu ve vlhkém prostředí.
Výrobky tmavších barev a odstínů
• Perte po rubové straně.
• Při praní důsledné dbejte na dokonalé rozpuštění pracího prostředku, tak zabráníte jeho místnímu intenzivnímu působení, nebo používejte tekuté prací prostředky.

• Po praní v pračce, zejména při její maximální náplni, výrobky řádně opakovaně vymáchejte, aby byly dokonale
odstraněny zbytky pracích prostředků, které mohou zanechat světlé mapy nebo skvrny.
Výrobky, u nichž je stanoven symbol praní s jedním nebo
dvojitým opakovaným podtržením
• „jednou podtržená vanička“ – Tento symbol stanovuje při
předepsané teplotě lázně omezené mechanické působení:
máchání, postupné ochlazování, mírné odstřeďování.
• „dvakrát podtržená vanička“ – Tento symbol stanovuje
při předepsané teplotě lázně značně omezené mechanické působení: máchání, postupné ochlazování, výrobek se
nesmí ždímat ručně – kroucením.

!

Velmi intenzivní používání, nešetrné zacházení s výstrojí, nesprávná údržba nebo používání výstroje k účelu, ke kterému není určena, vede
k snížení výrobcem deklarované životnosti.
Proto důsledné dodržování předepsaných symbolů údržby uváděných na etiketách a visačkách
výrobků a dodržování doplňujících pokynů pro
způsoby údržby u jednotlivých skupin výrobků
umožní užívání výstroje k plné spokojenosti uživatelů a ušetří prostředky na předčasnou obměnu
předepsané výstroje.
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Symbol Praní



Maximální teplota 95 °C.
Normální mechanické působení.
Normální máchání.
Normální odstřeďování.



Maximální teplota 95 °C.
Omezené mechanické působení.
Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN).
Mírné odstřeďování.



Maximální teplota 70 °C.
Normální mechanické působení.
Normální máchání.
Normální odstřeďování.



Maximální teplota 60 °C.
Normální mechanické působení.
Normální máchání.
Normální odstřeďování.



Maximální teplota 60 °C.
Omezené mechanické působení.
Máchání, postupné ochlazení (COOL-DOWN).
Mírné odstředění.



Maximální teplota 50 °C.
Normální mechanické působení.
Normální máchání.
Normální odstřeďování.

Symbol Praní



Maximální teplota 50 °C.
Omezené mechanické působení.
Máchání, postupné ochlazení (COOL-DOWN).
Mírné odstředění.



Maximální teplota 40 °C.
Normální mechanické působení.
Normální máchání.
Normální odstřeďování.



Maximální teplota 40 °C.
Omezené mechanické působení.
Máchání, postupné ochlazení (COOL-DOWN).
Mírné odstředění.



Maximální teplota 40 °C.
Značně omezené mechanické působení – velmi mírný
režim.
Výrobek se nesmí ždímat ručně.



Maximální teplota 30 °C.
Normální mechanické působení.
Normální máchání.
Normální odstřeďování.



Maximální teplota 30 °C.
Značně omezené mechanické působení.
Normální máchání.
Mírné odstředění.
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Maximální teplota 30 °C.
Značně omezené mechanické působení – velmi mírný
režim.
Výrobek se nesmí ždímat ručně.



Praní pouze ruční.
Výrobek se nesmí prát v pračce.
Maximální teplota 40 °C.
Opatrná manipulace.



Výrobek se nesmí prát.
Opatrná manipulace v mokrém stavu.

Symbol

Bělení





Výrobek se může bělit všemi obvykle používanými
prostředky.
Výrobek se může bělit pouze oxidačními
nechlórovými prostředky.

Symbol

Žehlení






Žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 200 °C.

Symbol

Chemické čištění



Profesionální chemické čištění tetrachloretenem
a rozpouštědly uvedenými pod symbolem F.
Normální proces.



Profesionální chemické čištění tetrachloretenem
a rozpouštědly uvedenými pod symbolem F.
Mírný proces.
Samoobslužné čištění není dovoleno.



Profesionální chemické čištění tetrachloretenem
a rozpouštědly uvedenými pod symbolem F.
Velmi mírný proces.

Výrobek se nesmí bělit !

Žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 150 °C.
Žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 110 °C,
opatrně při žehlení s parou.
Výrobky se nesmí žehlit.
Napařování a zpracování parou je nepřípustné.
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Symbol

Chemické čištění



Profesionální chemické čištění uhlovodíky (destilační
rozmezí 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí 38 °C až
70 °C). Normální proces



Profesionální chemické čištění uhlovodíky (destilační
rozmezí 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí 38 °C až 70 °C)
Mírný proces.
Samoobslužné čištění není dovoleno.



Výrobek se nesmí chemicky čistit.
Nesmějí se odstraňovat skvrny organickými
rozpouštědly.






Profesionální mokré čištění.
Normální proces.
Profesionální mokré čištění.
Mírný proces.
Profesionální mokré čištění.
Velmi mírný proces.
Nesmí se používat profesionální čištění za mokra.

Symbol

Sušení












Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při
normálním sušícím programu.
Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší
teplotě sušení.
Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.
Výrobek se suší zavěšený.
Výrobek se suší zavěšený ve stínu.
Výrobek se suší pouze odkapáním.
Výrobek se suší odkapáním ve stínu.
Výrobek se suší rozprostřený na rovné ploše.
Vlhký výrobek se suší rozprostřený ve stínu.
Výrobek se suší ve stínu.

Polní obuv zavedená pro vojáky Armády České republiky je moderní se špičkovými užitnými vlastnostmi především
u obuvi do speciﬁckých klimatických oblastí.

Boty polní 2000
(0120000204018)
Příslušenství:

Boty polní 2000 zimní
(0120000203813)

• Stélky do bot polních 2000 (0120000692112)
• Šněrovadla do bot polních plochá 160 cm (0120000375523)

Boty polní 2000 podšívkované
(0120000203914)
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Boty polní 2000 ECWCS
(0120000203712)
Příslušenství:
• Šněrovadla do polních bot plochá
180 cm hydrofobní (0120000375422)
•

Boty polní do pouště
(0120000887617)
•

Šněrovadla do bot kulatá 150 cm
béžová (0120000375624)

Boty polní do džungle
(0120000887011)
•

Šněrovadla do bot polních kulatá
200 cm (0120000375725)

Stélky do bot polních 2000 (0120000692112)

Chcete spolehlivou obuv, pak věnujte pozornost jejímu správnému užívání a údržbě !
Nezapomeňte – jen správné ošetřování obuvi zaručí dlouhou životnost a stále dobrý vzhled.

312

!

Používání obuvi
• Zvolená velikost obuvi musí odpovídat velikosti nohou + tloušťka používaných ponožek. Pro zabezpečení dobré
stability při pohybu v členitém terénu, mobilnosti a komfortu obouvání – nenoste obuv zbytečně velkou !
• Před obutím speciální obuvi (ECWCS), vyjměte vkládací stélku a zkontrolujte vnitřek obuvi, zda neobsahuje
drobné kamínky nebo jiné nečistoty, které by mohli poškodit klima membránu GORE-TEX© a tím obuv
znehodnotit !
• Obuv chraňte před přílišným rozmáčením, ostrými předměty, organickými rozpouštědly, louhy, kyselinami
a oleji !

Pravidla výběru a zkoušení obuvi
Dřív než obuv začnete zkoušet, doporučujeme nechat si odborně změřit délku chodidel. Důležité je poté botu vyzkoušet
ve stoje přímo na chodidle. Boty musí odpovídat vašim fyziologickým předpokladům. Dámská chodidla se vyskytují v daleko
více rozličných tvarech, proto je třeba dát výběru více času. Pozor na rozdílnost chodidel u jednoho člověka, zkoušejte obě
boty. Je mnoho těch, jejichž chodidla jsou nějakým způsobem odlišná. Vybírejte obuv o půl centimetru větší, než je vaše velikost. Obuv uzavřených střihů musí mít před prsty asi centimetrový prostor, tzv. nadměrek, který slouží jako rezerva pro volný
pohyb při jejich prodloužení za chůze. Umožněním volného pohybu prstů v botě zabráníte jejich možné deformaci. Rozlišujte
obuv podle způsobu užití. Výběr obuvi je vhodné konzultovat s personálem prodejny, který odbornou radou může přispět
k vaší spokojenosti.
Vložky do bot (vkládací stélky)
Vložky jsou k dostání v několika druzích a mimo jiné pomáhají nositeli obuvi řešit určitý problém. Např. s plochou nohou,
nadměrnou potivostí, pálení chodidel, či pocit příliš studených nohou. Kvalitní vložka může splňovat mnoho funkcí. Působí
preventivně proti obtížím způsobeným plochou nohou. Může být protiskluzová a zajišťovat pevné obutí v botách s vysokým
podpatkem. Důležitá je podpora klenku a střední části klenby.
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Spray na boty ECWCS
0071530009500
Krém na obuv polní
0071530009625
– je určen k použití na všechny boty polní (kromě bot do
pouště, ECWCS), všechny polobotky 97, boty kotníčkové 97
a nově zaváděné polobotky 2005.

– je určen k ošetřování obuvi ECWCS, lze použít i na boty polní všech druhů včetně bot do pouště.
Impregnační přípravek na vojenskou obuv – odpuzuje vodu,
chrání useň a textil proti vlhkosti. Obsahuje ﬂourokarbonové pryskyřice, alkoholy a astery.
Čistou suchou obuv z přírodních usní a zejména obuv s GORETEX© je vhodné přibližně jeden krát za týden (dle používání)
nastříkat ze vzdálenosti cca 20 cm impregnačním prostředkem v
rovnoměrné slabé vrstvě. Po zaschnutí se obuv ošetří hydrofobním
krémem na vojenskou obuv a přeleští. Impregnační přípravek se
musí aplikovat jen ve větraných prostorách.
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Krém na boty ECWCS
0071530009601
– je určen k ošetřování obuvi ECWCS, lze použít i na boty polní všech druhů, kromě bot do pouště.
Hydrofobní krém na vojenskou obuv – černý je vhodný na obuv
z přírodních usní a zejména obuv s GORE-TEX©. Obsahuje včelí
a montání vosk, mazadlo, hydrofobizační činidlo, silikon, kaučuk
a organické barvivo.
Nanáší se slabá vrstva krému rovnoměrně na suchou a čistou
vojenskou obuv. Po zaschnutí (cca 15 minut) lze obuv přeleštit.
Nádobku je potřeba po použití pečlivě uzavřít.

Upozornění

Nepoužívejte zastaralé nebo neodzkoušené prostředky na ošetřování moderní vojenské obuvi (zejména ECWCS), můžete
tím významně snížit její vlastnosti !

NE !

Leštidlo černé (0120000631425)
Leštidlo hnědé (0120000631526)
Leštidlo na obuv 250 gr. (0120001047320)
Olej propylénový (0120000642629)

Vlastnosti a složení těchto starých prostředků na údržbu
obuvi neodpovídají požadavkům na údržbu a ošetřování obuvi
z hydrofobní usně !
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Polní boty 2000, podšívkované polní boty a zimní polní boty 2000 se denně čistí a ošetřují černým krémem na obuv. Čistí
se od prachu, bláta nebo jiných nečistot suchým kartáčem na bláto, popřípadě se otírají mokrým hadrem tak, aby se obuv
nepromáčela. Nečistoty zanesené do dezénu se odstraňují dřívkem a omytím.
Očištěnou obuv je třeba vždy nechat uschnout. Vlhká obuv se suší pomalu při teplotě, která nepřesahuje 50˚ C, nejlépe
v proudícím vzduchu a ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od tepelných zdrojů. Nikdy se nestaví nebo nepokládá přímo na
tepelný zdroj – i při nižší teplotě by došlo k poškození kožené mezipodešve. Promáčenou obuv je vhodné vyplnit novinovým
papírem pro rychlejší odvod vlhkosti z obuvi. Vkládací stélky se denně vyjímají a suší nebo se alespoň v botách postaví.
Krém se nanáší ve slabé vrstvě na čistou, suchou obuv mazáčkem (hadříkem) a roztírá se stejnoměrně po celé ploše. Po zaschnutí krému se obuv přeleští kartáčem.
Polobotky z přírodních usní se ošetřují stejným způsobem jako polní obuv. Obuv ze syntetických usní se zásadně nekrémuje, znečištěný povrch se otírá vlhkým hadříkem a poté se vytře do sucha. Tuto obuv je nutno chránit před vlivy organických
rozpouštědel (aceton, toluen, benzin a pod).
Polní obuv, která se používá ve speciﬁckých klimatických oblastech, z důvodů kombinace textilu a usně nutno udržovat
odlišným způsobem. Znečištěná textilní část obuvi se vykartáčuje a přestříká impregnačním přípravkem.
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V současnosti se v obuvnickém průmyslu u nás nejčastěji používá několik systémů značení obuvi. Základem je tzv. metrická délka, daná délkou chodidla měřeného vždy vestoje od paty až k nejdelšímu prstu (obvykle palci). V České republice se
objevují nejčastěji tyto systémy značení velikostí obuvi:
• Metrický milimetrový systém (Mondopoint), u něhož činí interval stupňování mezi jednotlivými čísly 5 nebo 7,5 mm.
Velikost obuvi odpovídá délce nohy měřené v milimetrech.
• Metrický centimetrový systém vychází z rozdílu 1 cm mezi celými čísly velikostí, mezi půlčísly 0,5 cm. Velikost obuvi
se určí, když se připočte k naměřené délce v centimetrech hodnota minimálního nadměrku (1 cm). Délce nohy 16 cm
(160 mm) odpovídá v tomto systému tedy číslo 17; 26,5 centimetrovému chodidlu pak 27 1/2.
• Francouzský systém číslování (EURO) nemá půlčísla. Interval mezi velikostmi činí jeden francouzský steh (6,66 mm).
To tedy znamená, že například pro nohu o délce 210 mm si musí zákazník koupit velikost 33, u 245milimetrového chodidla pak velikost 38. V tomto případě je však třeba zkontrolovat i zemi původu výrobku – obuv dovezená například z Itálie
se musí koupit o číslo větší, neboť zdejší výrobci mají francouzskou stupnici stavěnu jinak.
• Anglický systém zakládá číslování velikostí na palcích (inch). Rozmezí mezi půlčísly odpovídá 1/6 palce (4,2 mm), mezi
celými čísly pak 1/3 palce (8,4 mm). Pro délku nohy 270 mm je tedy třeba žádat číslo velikosti 8.
Dětská obuv
Metrická v mm
Metrická v cm
Anglická v inch
Francouzká v steh

100
11
1
16½

105
11½
1½
17

110
12
2
18

115
12½
2½
18

120
13
3
19

125
13½
4
20

130
14
4½
20

135
14½
5
21

140
15
5½
22

145
15½
6
23

150
16
7
24

Metrická v mm
Metrická v cm
Anglická v inch
Francouzká v steh

170
18
9
27

175
18½
10
28

180
19
10½
29

185
19½
11
29

190
20
11½
30

195
20½
12
31

200
21
13
32

205
21½
1
33

210
22
1½
33½

215
22½
2
34

220
23
3
35

155
16½
7½
24½

160
17
8
25

165
17½
8½
26
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Dámská obuv
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Metrická v mm

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

Metrická v cm

22½

23

23½

24

24½

25

25½

26

26½

27

27½

28

Anglická v inch

2

3

3½

4

4½

5

5½

6

6½

7

7½

8

Francouzká v steh

34

35

36

37

37½

38

38½

39

40

41

41½

42

Metrická v mm

220

225

230

235

240

245

250

Metrická v cm

23

23½

24

24½

25

25

26

Anglická v inch

3

3½

4

4½

5

5½

6

Francouzká v steh

35

36

37

37½

38

38½

39

Chlapecká obuv

Pánská obuv
Metrická v mm

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

Metrická v cm

25

25½

26

26½

27

27½

28

28½

29

29½

30

30½

31

31½

32

Anglická v inch

5

5½

6

6½

7

7½

8

8½

9

9½

10

11

12

12½

13

Francouzká v steh

38

38½

39

40

41

41½

42

42½

43

44

45

46

47

47½

48

K oblíbeným výstrojním součástkám v Armádě České
republiky patří maskovací oděv do nepříznivého počasí vyrobený s využitím technologie GORE-TEX©, jehož součástky
jsou označovány zkratkou ECWCS z anglického „Extended
Could Weather Clothing System“ (oděvy do zvlášť chladného počasí).
Maskovací oděv z tohoto materiálu je určen pro extrémní
klimatické podmínky, chrání uživatele proti vodě do 8 atm.,
chrání proti větru a prachu. Materiál je prodyšný – propouští vodní páry od uživatele a udrží suché teplo a tím zajiš-

ťuje vhodné klimatické podmínky uvnitř oděvu. Všechny
švy jsou zavařeny svařovací páskou, která zajistí potřebnou
nepropustnost v místech, kde je oděv sešívaný a prošívaný.
Kvalita oděvu je ověřena ve všech klimatických pásmech
světa.
I když jde o výrobek s komplikovanou technologií výroby, lze drobné poškození speciální textilie opravit svépomocí
s využitím zavedených souprav pro opravy. Vzhledem k ceně oděvu je užitečné o této možnosti vědět.
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Účel použití
Při mechanickém, eventuálně tepelném místním poškození oděvu se maskovací oděv opravuje použitím speciálních záplat s membránou. Membránové záplaty o rozměru
100 × 210 mm se skládají z dvouvrstvého laminátu – 100 %
polytetraﬂuoretylen a 100 % polyamid. V balení je 25 kusů
záplat.
Způsob použití
Záplata se nažehlí přímo na podšívkovou stranu oděvu.
Poškozené místo laminátové goretexové membrány se sešije
na stroji klikatým stehem. Opravovací materiál se ustřihne se zakulacením rohů tak, aby každá strana přesahovala
nejméně jeden centimetr přes šev. Záplata se položí lepící
(bílou) stranou na podšívkovou stranu oděvu a přikryje se
přiloženou ochranou fólií, kde lesklá strana směřuje k opravovacímu materiálu. Je nutné vyvarovat se zašpinění žehličky. Žehlička se nastaví na bavlnu –  a podrží přibližně
30 sekund. Ochranná fólie se sejme a před novým použitím
se odstraní zbytky lepidla. Při správném zalepení musí být
na kraji záplaty lehce viditelný opravovací materiál. Součástí
každé soupravy je podrobný návod k použití.

Soupravu pod katalogovým číslem 0120000887826
a názvem „Souprava pro opravy oděvu ECWCS zažehlovací“ lze zakoupit ve střediscích naturálního odívání
za 165 výstrojních bodů (nebo Kč).

OPRAVY ODĚVŮ ECWCS SVÉPOMOCÍ

SOUPRAVA PRO OPRAVY ODĚVU ECWCS LEPÍCÍ
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Účel použití
Při mechanickém, eventuálně tepelném místním poškození oděvu se maskovací oděv opravuje použitím záplat z vrchového materiálu. Membránové záplaty ve třech rozměrech
50 × 50 mm, 80 × 80 mm, 50 × 150 mm se skládají z dvouvrstvého laminátu – 100% polytetraﬂuoretylen a 100% polyamid se lepí vteřinovým lepidlem, které je součástí soupravy.
V balení je 25 kusů záplat.
Způsob použití
Záplata se lepí lepidlem přímo na lícní stranu oděvu.
Opravovací materiál se ustřihne se zakulacením rohů tak,
aby každá strana přesahovala poškozené místo nejméně
o jeden centimetr. Záplata se položí rubovou (jednobarevnou) stranou na lícní stranu oděvu a přilepí se.

Soupravu pod katalogovým číslem 0120000887927
a názvem „Souprava pro opravy oděvu ECWCS lepící“ lze
zakoupit ve střediscích naturálního odívání za 45 výstrojních bodů (nebo Kč).
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Přilba ochranná pancéřová
Přilba pancéřová KIRASA BŠ-E
Přilba ochranná pancéřová pro Vojenskou policii

KČM 0120000103227
KČM 0120000101517
KČM 0120000102628

Ochranné vesty
Vesta ochranná proti střepinám
Vesta ochranná proti střelám
Vesta proti střelám KIRASA-L
Vesta ochranná proti střepinám pro Vojenskou policii
Vesta pancéřová proti střelám pro Vojenskou policii
Vesta ochranná DIPLOMAT pro Vojenskou policii

KČM 0120000105014
KČM 0120000105115
KČM 0120000101719
KČM 0120000105519
KČM 0120000106310
KČM 0120000102712

Panely pancéřové
Panel pancéřový
Panel pancéřový pro Vojenskou policii
Panel pancéřový proti střelám KIRASA

KČM 0120000103621
KČM 0120000106428
KČM 0120000101911

PROSTŘEDKY BALISTICKÉ OCHRANY JEDNOTLIVCE – NOŠENÍ A OŠETŘOVÁNÍ
SPOLEČNÁ PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ A NOŠENÍ

• před použitím prověřit údaje uvedené na ochranné výstroji a vyhodnotit zda úroveň balistické ochrany odpovídá požadavkům nebo nařízením velitele a zda ochranný prostředek nemá prošlou lhůtu garantovaných ochranných vlastností,
• před obléknutím ochranné výstroje je nutné vždy kontrolovat úplnost jednotlivých dílů a jejich neporušenost s důrazem
na balistické a pancéřové prvky. Při kompletaci věnovat maximální pozornost správnému řazení vrstev a respektovat
pokyny uvedené na etiketách (touto stranou k tělu apod.),
• nosit ochrannou výstroj správné velikosti tak, aby byly využity všechny prvky ochrany a současně zajištěno přiměřené
pohodlí a pohyblivost uživatele (důležité je nastavení a upnutí všech spon a ostatních uzávěrů),
• v případě průniku vody do obalů balistických vložek je nutné zabezpečit před dalším použitím jejich úplné vysušení.
Pamatujme !
Pokud není ochranná výstroj správně zkompletovaná, oblečená a zapnutá, neposkytuje úplnou ochranu !!!

Údaje na značení ochranné balistické výstroje (příklad)
• vojenský znak – zkřížené meče
• informace o výrobci
• typ výrobku
• výrobní (evidenční) číslo
• označení velikosti
• stupeň balistické ochrany !
• použitý materiál
• datum výroby
• záruční doba !
• symboly ošetřování

PRAKTICKÉ INFORMACE

Společná pravidla používání a nošení
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Pro ochrannou balistickou výstroj platí více jako u jiné výstroje zásada, že pravidelnou a správnou údržbou zajistíme její
funkčnost, spolehlivost a životnost !
• jednotlivé díly ochranné balistické výstroje ošetřujeme diferencovaně dle předepsaných zásad a symbolů ošetřování. Při
dekompletaci se nesmí párat a vybírat ze zašitých obalů balistický materiál,
• nečistoty na povrchu odstraňujeme pouze šamponováním, tj. šetrným nanášením vlažné pěny vodního roztoku běžného pracího prostředku, následně oplachujeme a sušíme při pokojové teplotě (vyvarujeme se vysokých teplot a přímého
ohně !),
• zásadně nepoužíváme žádné chemické prostředky, činidla a bělidla,
• skladování je vhodné v suchém a tmavém prostředí při pokojové teplotě tak, aby se balistické vložky nepřehýbaly a nedeformovaly (nelámaly). V žádném případě se ukládané prostředky nesmí stohovat, nebo zatěžovat jinými předměty.
Pokud se ukládají vesty i s panely, je vhodné je nechat ve svislé poloze. Prostředky opatřené taškou nebo přepravním
obalem je vhodné ukládat zavěšené. Stejné podmínky je potřeba dodržet při přepravě,
• uživatel může provádět jenom drobné opravy potahů, obalů a tašek, opravy obalů balistických vložek a panelů, popřípadě
jejich výměnu, provádí pouze výrobce !
• v případě pádu panelu pancéřového z výšky může dojít k jeho poškození. V takovém případě je třeba zajistit u výrobce
jeho prohlédnutí !
• poškozenou výstroj balistické ochrany a výstroj po uplynutí záruční lhůty garantovaných ochranných vlastností je nutné
bezpodmínečně vyřadit z užívání a vrátit odborným orgánům. Tato výstroj se odsouvá do ústředních skladů logistiky,
kde odborníci v součinnosti s výrobci posuzují možnosti oprav, převedení na cvičnou verzi nebo vyřazení z používaní.

PROSTŘEDKY BALISTICKÉ OCHRANY JEDNOTLIVCE – NOŠENÍ A OŠETŘOVÁNÍ
ZNAČENÍ CVIČNÝCH PROSTŘEDKŮ BALISTICKÉ OCHRANY

Cvičné prostředky balistické ochrany již neposkytují potřebné ochranné vlastnosti a používají se pouze k výcviku jejich
oblékání, nošení a plnění cvičebních úkolů se zátěží tvořenou uvedenou výstrojí a v kombinaci s výzbrojí.
Cvičné prostředky jsou značeny na všech důležitých dílech písmenem „C“ o velikost 40 × 25 mm, tloušťka čáry 8 mm,
výrazné žluté barvy.
K zabezpečení ochrany zdraví a nezaměnitelnosti výcvikových prostředků u uživatele mají odpovědní funkcionáři logistiky provádět pravidelnou kontrolu označení výcvikových prostředků pancéřové ochrany a zabezpečit případnou obnovu
označení.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Značení cvičných prostředků balistické ochrany
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Co to je výstrojní bod ?
Výstrojní bod je měrnou jednotkou pro stanovení výše
výstrojní náležitosti a slouží k oceňování výstrojních součástek a k jejich uhrazení při odběru. Jeden výstrojní bod
se hodnotí v penězích částkou 1 Kč.
Jak vypadají výstrojní body ?
Výstrojní body se vydávají formou tištěných výstrojenek.

Platnost výstrojních bodů
Poukázky na vydání vojenské výstroje a výstrojní body
platí po dobu tří roků. Poukázky na vydání vojenské výstroje
a výstrojní body, které byly vydány vojákům z povolání v letech 1993 až 2001, platí do konce roku 2006.

Doba platnosti výstrojních bodů je :
ročníky 1993 – 2001
a ročník 2004 do

31. 12. 2006

ročníky 2002 – 2003 jsou již neplatné !
ročník 2005 platný do

31. 12. 2007

ročník 2006 platný do

31. 12. 2008

ročník 2007 platný do

31. 12. 2009

Co, za kolik a kde za výstrojní body nakoupím ?
Přehled zavedených výstrojních součástek a jejich hodnota vyjádřená ve výstrojních bodech je uvedena v příloze 1 NNGŠ č. 34/2005 z 21. listopadu 2005. Aktuální seznam
těchto součástek se uveřejňuje ve střediscích naturálního
odívání a na armádním INTRANET-u na stránkách www.
vystroj.acr.

Důležité upozornění – nepřehlédněte !
1. Výstrojní body vydané v roce 2006 a následujících letech nejsou přenosné na jinou osobu. Musí být předloženy společně se záhlavím výstrojenky a opatřeny
jménem a příjmením majitele a otiskem kulatého razítka útvaru, který výstrojenku vydal.

2. Za ztracené nebo znehodnocené výstrojní body, jakož
i za výstrojní body s prošlou dobou platnosti, se neposkytuje žádná náhrada !!!
3. Při výdeji vojenské výstroje je voják povinen prokázat
se vojenským průkazem.
Podrobnější informace jsou uvedeny v NNGŠ
č. 34/2005 z 21. listopadu 2005.

PRAKTICKÉ INFORMACE
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JAK PŘEDAT PŘIPOMÍNKY K VÝSTROJI

I když výstrojní součástky zavedené do armády prochází náročnými zkouškami a testy,
zkušenosti ukazují, že nejlepším ověřením vlastností je praktické používání. Proto Vás oslovujeme se žádostí, aby jste poskytli cenné zkušenosti z užívání výstrojních součástek včetně
námětů a návrhů k jejich vylepšení. Vaše informace vytvoří zpětnou vazbu a umožní odborníkům v armádě i výrobcům usměrnit další vývoj výstroje směrem k uspokojení potřeb
a zvýšení komfortu jejich uživatelů.

Ke sběru informací o užitných vlastnostech výstroje byl zaveden dotazník, který je na adrese www.vystroj.acr nebo bližší
informace zabezpečí odborné pracoviště:
VZ 381802
oddělení vývoje a zkušebnictví výstroje
Svatoplukova 84
602 00 Brno
fax: 973 442169
E-mail INTRANET: ladislav.kubin@brno.acr nebo vladimir.holek@brno.acr
E-mail INTERNET: ovzvbrno@tiscali.cz
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Základna neopravovaného materiálu jako součást zařízení Velitelství sil podpory
a výcviku – Ředitelství logistické a zdravotnické podpory je celoarmádním zásobovacím a skladovým zařízením AČR určeným k nepřetržitému zabezpečení útvarů
a zařízení materiálem osobního použití MU 2.1, všeobecného použití MU 4.1, proviantním materiálem MU 1.0 a vybranými druhy materiálu majetkových uskupení
3.0 PHM a 4.2 stavebně ubytovací a opevňovací materiál.
Zařízení plní důležité úkoly související s logistickým zabezpečením útvarů a zařízení ozbrojených sil ČR, významnou měrou se podílí na zabezpečení vojsk působících v zahraničních misích.
Podílí se na plánování potřeb, zabezpečuje příjem materiálu z výroby, decentrální
nákupy stanoveného sortimentu pro potřeby útvarů a zařízení včetně VKPR a dalších reprezentačních součástí resortu, údržbu, skladování a ošetřování nařízených
zásob a zásobování svazků, útvarů a zařízení AČR materiálem. Za nemalý úkol lze
považovat i podíl na zavedení informačního systému logistiky do provozu a optimalizaci zásob. Podílí se na vyřazovaní nepotřebného majetku z resortu Ministerstva obrany
České republiky.
Přispívá k zdárném plnění úkolů v období reformy při budování optimálních logistických
struktur v Armádě České republiky.
Kontakty:
Vojenské zařízení 8521 Brno
Štefánikova 53
PS 436
602 00 Brno

telefon 973 443256
www.vystroj.acr
www.brno.acr
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ZÁKLADNA NEOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU

VZ 852116 Praha 8-Karlín,
U Sluncové 4, PSČ 186 00

VZ 852107 Hradec Králové,
Buzulucká 897, PSČ 500 03

vedoucí
973 206022
zástupce
973 206132
fax
973 206133
libor.sadovsky@brno.acr
milan.maskaluk@brno.acr

Otevírací doba:
Pondělí
08,00–11,30
Úterý
08,00–11,30
Středa
08,00–11,30
Čtvrtek
08,00–11,30
Pátek
08,00–11,30

vedoucí
973 255060
zástupce
973 255061
fax
973 255065
jan.safranko@brno.acr
elena.rysava@brno.acr

12,00–14,00
12,00–16,30
12,00–15,30
12,00–15,30
Zavřeno

Středisko odívání
reprezentativních součástí
telefon
973 206021
fax
973 206133
alena.buresova@brno.acr

Otevírací doba:
Dle potřeby na základě telefonického dohovoru
na telefonním čísle

Otevírací doba:
Pondělí
07,30–11,30
Úterý
07,30–12,00
Středa
07,30–12,00
Čtvrtek
07,30–12,00
Pátek
07,30–12,00

12,15–14,00
12,45–16,30
12,45–14,30
12,45–14,30
Zavřeno

VZ 852109 Olomouc, U soutoku 1,
Kasárna 9. května, PSČ 771 11
vedoucí
973 405200
zástupce
973 405207
fax
973 405209
vaclav.horinka@step.acr
eva.tumova@step.acr

Otevírací doba:
Pondělí
07,30–11,30
Úterý
07,30–11,30
Středa
07,30–11,30
Čtvrtek
07,30–11,30
Pátek
07,30–12,00

12,15–13,15
12,15–17,00
12,15–14,30
12,15–14,30
Zavřeno
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VZ 852106 Plzeň, Malá kasárna,
Kozinova 6, PSČ 304 50
vedoucí
973 340631
zástupce
973 340632
fax
973 340636
vladimir.stambach@brno.acr
lucie.krepinska@brno.acr

Otevírací doba:
Pondělí
07,15–11,30
Úterý
07,15–11,30
Středa
07,15–11,30
Čtvrtek
07,15–11,30
Pátek
07,15–11,30

12,00–14,00
12,00–15,00
12,00–16,00
12,00–15,00
Zavřeno

VZ 852105 Tábor, Kyjevská 6,
Kasárna J. Žižky, PSČ 390 61

vedoucí
973 442438
zástupce
973 442739
fax
973 443467
vladimir.ganzar@brno.acr
jindriska.valiskova@brno.acr

Otevírací doba:
Pondělí
07,30–11,30
Úterý
07,30–11,30
Středa
07,30–11,30
Čtvrtek
07,30–11,30
Pátek
07,30–11,30

12,00–14,00
12,00–17,00
12,00–14,30
12,00–14,30
Zavřeno

VZ 852123 Vyškov
Víta Nejedlého, PSČ 682 01

vedoucí
973 303271
zástupce
973 303272
fax
973 303270
vladimir.michalovic@brno.acr
vladimir.machovsky@brno.acr

Otevírací doba:
Pondělí
07,30–11,30
Úterý
07,30–11,30
Středa
07,30–11,30
Čtvrtek
07,30–11,30
Pátek
07,30–11,30

VZ 852108 Brno,
Štefánikova 53, PSČ 602 00

vedoucí
973 452361
zástupce
973 452367
branislav.kusy@brno.acr

12,30–13,30
12,30–16,30
12,30–15,30
12,30–15,30
Zavřeno

Otevírací doba:
1. 1. 2006 – vznik střediska
– výdej základních výbav výstroje v náhradních prostorech
Ve výstavbě !!!

ZÁVĚR
s ohledem na nové materiály, technologie výroby, ale i zcela,
odlišné potřeby praxe než dnes, tak aby odpovídala úrovni
doby s perspektivou dalších desítek let.
Autoři přistoupili k zpracování této publikace i dalších
elektronických katalogů s cílem šířit odborné informace
o zavedené výstroji a jejím používání. Chtějí tak pomoci vojákům efektivněji a hospodárněji využívat užitné vlastnosti
zavedené moderní výstroje a také přiblížit informace o poskytovatelích služeb v oblasti vystrojování.

ZÁVĚR

Poznatky válečného umění zobecňují mnohokráte v praxi ověřené poučení, že rozhodujícím prvkem na bojišti je
voják a proto jeho vybavení a zabezpečení má pro úspěšnou vojenskou činnost základní význam. Zavedená výstroj
odpovídá potřebám nové Armádě České republiky po rozdělení Československa, kdy proběhlo zásadní přestrojení
polním a služebním stejnokrojem 95 a večerním, vycházkovým a služebním stejnokrojem 97. Vývoj výstroje byl výrazně ovlivněn vstupem ČR do struktur NATO, kdy v rámci
rozsáhlého úkolu „Interoperabilita – dostatečnost polní výstroje AČR“ byla zavedena polní výstroj od prádla, polních
stejnokrojů, ponožek, rukavic, obuvi, přes speciální ochranné součástky proti dešti až ke strůji, balistické ochraně, spacím pytlům atd., s cílem zabezpečit pobyt českých vojáků
ve všech klimatických pásmech na světě.
Vývoj se nezastavil ani vstupem do 21. století. Po roce
2010 se plánuje vybavení vybraných útvarů výstrojí (výzbrojí) v rámci projektu „Voják 21. století“, který je zařazen
do prioritních projektů rozvoje pozemních sil. Realizací
projektu v oblasti výstroje se výrazně zvýší ochrana vojáka
a možnost jeho nasazení v různých bojových situacích v extrémních klimatických podmínkách.
Pozornost rovněž bude věnována i oblasti služební výstroje profesionálů. Na úrovni roku 2020 bude nutné realizovat další komplexnější modernizaci služební výstroje

Případné Vaše dotazy, ohlasy, návrhy a náměty k výstroji
nebo službě, ale i k publikaci rádi převezmeme na uvedených kontaktních místech Základny neopravovaného materiálu, včetně středisek naturálního odívání i Oddělení pro
vývoj a zkušebnictví výstroje.
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Zákony a vyhlášky
• Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
• Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
• Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
• Zákon č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky.
• Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování
bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání.
• Vyhláška č. 257/1999 Sb., kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku
a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského
materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným
rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem
nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže.

Předpisy a nařízení
• Výstrojní předpis (ev. zn. Vševojsk 16-11)
• Stejnokrojový předpis (ev. zn. Všeob P-47)
• Nauka o materiálu osobního použití. 1. část
(ev. zn. Int-51-4)
• Nařízení NGŠ AČR č. 34/2005 „Stanovení výstrojních
náležitostí a peněžitého příspěvku pro vojáky v činné
službě a žáky vojenských středních škol, kteří nejsou
vojáky v činné službě“
• Nařízení NGŠ AČR k úpravě vnějšího vzhledu vojáků
(č.j. 80626-50/2006/DP-1618 ze dne 3. 6. 2006)
Publikace
• Nové stejnokroje v Armádě České republiky.
MO ČR – GŠ AČR v redakci IMPULS, Praha 1996
• Stejnokroje – Uniforms, MO ČR AVIS, Praha 1998
• Polní výstroj 2000 Armády České republiky,
MO ČR – AVIS(OPV), Praha 2000
• Polní a speciální výstroj Armády České republiky,
MO ČR – AVIS, Praha 2003
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Armádní intranet
•
www.vystroj.acr – elektronický obrazový katalog
výstroje
•
www.brno.acr – Základna neopravovaného materiálu
•
http://10.96.56.10/VU5302/ – Oddělení vývoje
a zkušebnictví výstroje
www.army.cz
Internetové stránky Ministerstva obrany ČR.
www.military.cz
Vyčerpávající informace o bojových letounech, vrtulnících, zbraních, technologiích, rozsáhlý soubor informací
z oblasti vojenství a další užitečné odkazy.
www.vojenstvi.kvalitne.cz
Stránky věnované historii čs. armády v letech 1914 až
1992; mimořádně kvalitně zpracované informace o československém opevnění a řada odkazů na kluby vojenské historie, další zdroje informací a literatura.
www.atmonline.cz/
portál časopisu ATM on line – armáda, technika, militarie
www.vhu.cz/ (www.militarymuseum.cz)

Stránky Historického ústavu AČR s odkazy na Letecké,
Armádní, Vojenské technické a Vojenské historické muzeum.
www.vtul.cz
Vojenský technický ústav letectva a PVO Praha.
www.military-club.cz
Velmi informativní portál s množstvím odkazů na další
zdroje.
www.armyshopy.cz
Seznam obchodů.

AČR
ECWCS
E-mail INTRANET
GORE-TEX©
KČM
MNS
MO
MP
MU
NNGŠ
Non-iron
PA (PAD)
PAN
PE
PES
PHM
POP
PUR
PVC
TPE

Armáda České republiky
„Extended Could Weather Clothing System“ (oděvy do zvlášť chladného počasí)
Adresa elektronické pošty posílané elektronickou formou v INTRANET-u resortu obrany
Nepromokavá membrána, paropropustná v několika vrstvách
Katalogové číslo majetku
Modulární nosný systém
Ministerstvo obrany
Military police
Majetkové uskupení
Nařízení náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
Není nutné žehlit
Polyamid
Polyakrylonitril
Polyetylen
Polyester
Pohonné hmoty a maziva
Polypropylen
Polyuretan
Polyvinylchlorid
Termoplastický elastomer
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VKPR
VP
Waterproof
Windproof
www
ZNM

Vojenská kancelář prezidenta republiky
Vojenská policie
Nepromokavý materiál
Materiál odolný proti větru
World Wide Web – obecné označení pro internetové služby pro zpřístupnění dokumentů
Základna neopravovaného marteriálu

B
Baret černý 81
Baret oranžový 80
Baret světlemodrý 81
Baret světlezelený 78
Baret šedý 79
Baret tmavěčervený 79
Baret tmavěmodrý 80
Baret tmavězelený 78
Blůza maskovací ECWCS 22
Blůza oděvu 2005 k údržbě techniky 24
Blůza pracovního obleku 92 24
Blůza 2005 letní béžová pro generály 18
Blůza 2005 letní béžová se stříbřitými knoﬂíky 17
Blůza 2005 letní béžová se stříbřitými knoﬂíky pro ženy 21
Blůza 2005 letní béžová se zlatovými knoﬂíky 17
Blůza 2005 letní béžová se zlatovými knoﬂíky pro ženy 21
Blůza 2005 letní modrá pro generály 18
Blůza 2005 letní modrá se stříbřitými knoﬂíky 17
Blůza 2005 letní modrá se stříbřitými knoﬂíky pro ženy 21
Blůza 2005 letní modrá se zlatovými knoﬂíky 17
Blůza 2005 letní modrá se zlatovými knoﬂíky pro ženy 21
Blůza 95 22
Blůza 95 letní s béžovým potiskem 23
Blůza 95 letní s béžovým potiskem – R 23
Blůza 95 letní se zeleným potiskem 23
Blůza 95 letní se zeleným potiskem – R 23

Blůza 97 modrá pro generály 14
Blůza 97 modrá se stříbřitými knoﬂíky 13
Blůza 97 modrá se stříbřitými knoﬂíky pro ženy 19
Blůza 97 modrá se zlatovými knoﬂíky 13
Blůza 97 modrá se zlatovými knoﬂíky pro ženy 19
Blůza 97 večerní modrá 15
Blůza 97 večerní modrá pro generály 16
Blůza 97 večerní modrá pro ženy 20
Blůza 97 večerní zelená 15
Blůza 97 večerní zelená pro generály 16
Blůza 97 večerní zelená pro ženy 20
Blůza 97 zelená pro generály 14
Blůza 97 zelená se stříbřitými knoﬂíky 13
Blůza 97 zelená se stříbřitými knoﬂíky pro ženy 19
Blůza 97 zelená se zlatovými knoﬂíky 13
Blůza 97 zelená se zlatovými knoﬂíky pro ženy 19
Boty letní pro vojenské policisty 175
Boty polní do džungle 174
Boty polní do pouště 174
Boty polní 2000 172
Boty polní 2000 ECWCS 173
Boty polní 2000 podšívkované 172
Boty polní 2000 zimní 173
Boty 97 kotníčkové černé 169
Brašna 85 na spisy 196
Brašna 85 na spisy bílá 196
Brýle ochranné 2000 229
Brýle ochranné 2000 – souprava 229
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Brýle sluneční 2000 – souprava 229
Bunda černá pro VP 45
Bunda sportovní 2006 183
Bunda sportovní 2006 nepromokavá 184
Bunda tepláková 193
Bunda tepláková 2006 181
Bunda zimní 2000 modrá 46
Bunda zimní 2000 zelená 46
Bunda 97 služební modrá se stříbřitými knoﬂíky 44
Bunda 97 služební modrá se zlatovými knoﬂíky 44
Bunda 97 služební pro VP 45
Bunda 97 služební zelená se stříbřitými knoﬂíky 44
Bunda 97 služební zelená se zlatovými knoﬂíky 44
Bundokošile 97 bílá s krátkými rukávy pro VP 142
Bundokošile 97 modrá s dlouhými rukávy 140
Bundokošile 97 modrá s krátkými rukávy 141
Bundokošile 97 zelená s dlouhými rukávy 140
Bundokošile 97 zelená s krátkými rukávy 141

Č
Čepice pracovního obleku 92 85
Čepice se štítkem černá pro vojenské policisty 87
Čepice sportovní 2006 se štítkem 185
Čepice sportovní 2006 zimní 185
Čepice 2005 letní béžová pro generály 72
Čepice 2005 letní béžová se stříbřitými knoﬂíky 71
Čepice 2005 letní béžová se zlatovými knoﬂíky 71
Čepice 2005 letní modrá pro generály 72

Čepice 2005 letní modrá se stříbřitými knoﬂíky 71
Čepice 2005 letní modrá se zlatovými knoﬂíky 71
Čepice 2005 lodička letní béžová 70
Čepice 2005 lodička letní modrá 70
Čepice 2005 pro údržbu techniky 85
Čepice 2005 se štítkem pro instruktory 87
Čepice 2005 se štítkem pro starší instruktory 86
Čepice 2005 se štítkem pro vedoucí instruktory 86
Čepice 95 82
Čepice 95 letní s béžovým potiskem 83
Čepice 95 letní s béžovým potiskem – R 83
Čepice 95 letní se zeleným potiskem 83
Čepice 95 letní se zeleným potiskem – R 83
Čepice 97 lodička modrá 66
Čepice 97 lodička zelená 66
Čepice 97 modrá pro generály 68
Čepice 97 služební modrá se stříbřitými knoﬂíky 67
Čepice 97 služební modrá se zlatovými knoﬂíky 67
Čepice 97 služební zelená se stříbřitými knoﬂíky 67
Čepice 97 služební zelená se zlatovými knoﬂíky 67
Čepice 97 zelená pro generály 68
Čepice 97 zimní modrá 69
Čepice 97 zimní modrá pro ženy 77
Čepice 97 zimní zelená 69
Čepice 97 zimní zelená pro ženy 77

D
Domovenka CZECH REPUBLIC 2000 – část háčková 250

Hadička k vaku na vodu 203
Halenka 2005 letní béžová s krátkými rukávy 151
Halenka 2005 letní modrá s krátkými rukávy 151
Halenka 97 bílá 149
Halenka 97 bílá s nárameníky 150
Halenka 97 bílá s nárameníky a krátkými rukávy 150
Halenka 97 letní béžová s dlouhými rukávy 147
Halenka 97 letní béžová s krátkými rukávy 148
Halenka 97 letní modrá s dlouhými rukávy 147
Halenka 97 letní modrá s krátkými rukávy 148
Halenka 97 služební béžová s dlouhými rukávy 146
Halenka 97 služební béžová s krátkými rukávy 145
Halenka 97 služební modrá s dlouhými rukávy 146
Halenka 97 služební modrá s krátkými rukávy 145
Halenka 97 večerní 149
Hvězda stříbřitá pěticípá malá 247
Hvězda stříbřitá pěticípá velká 247
Hvězda stříbřitá třícípá malá 247
Hvězda stříbřitá třícípá velká 247
Hvězda zlatová pěticípá malá 247
Hvězda zlatová pěticípá velká 247
Hvězda zlatová třícípá malá 247
Hvězda zlatová třícípá velká 247

J
Jmenovka stříbřitá 259

Jmenovka textilní béžová s popisem délka 145 mm 259
Jmenovka textilní černá s popisem délka 130 mm 259
Jmenovka textilní khaki délka 130 mm 259
Jmenovka textilní khaki délka 145 mm 259

K
Kabát 95 52
Kabát 95 letní s béžovým potiskem 52
Kabát 95 letní s béžovým potiskem – R 52
Kabát 97 služební modrý 47
Kabát 97 služební modrý pro ženy 50
Kabát 97 služební zelený 47
Kabát 97 služební zelený pro ženy 50
Kalhoty černé pro VP 36
Kalhoty maskovací ECWCS 32
Kalhoty oděvu 2005 k údržbě techniky 35
Kalhoty pracovního obleku 92 35
Kalhoty sportovní 2006 183
Kalhoty teplákové dlouhé 193
Kalhoty teplákové krátké 193
Kalhoty teplákové krátké 2006 182
Kalhoty teplákové 2006 181
Kalhoty 2005 letní béžové 29
Kalhoty 2005 letní béžové pro ženy 31
Kalhoty 2005 letní modré 29
Kalhoty 2005 letní modré pro ženy 31
Kalhoty 95 32
Kalhoty 95 krátké s béžovým potiskem 34
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Kalhoty 95 krátké s béžovým potiskem – R 34
Kalhoty 95 krátké se zeleným potiskem 34
Kalhoty 95 krátké se zeleným potiskem – R 34
Kalhoty 95 letní s béžovým potiskem 33
Kalhoty 95 letní s béžovým potiskem – R 33
Kalhoty 95 letní se zeleným potiskem 33
Kalhoty 95 letní se zeleným potiskem – R 33
Kalhoty 97 služební modré 26
Kalhoty 97 služební modré pro ženy 30
Kalhoty 97 služební zelené 26
Kalhoty 97 služební zelené pro ženy 30
Kalhoty 97 večerní 28
Kalhoty 97 vycházkové modré 27
Kalhoty 97 vycházkové zelené 27
Kapesník 227
Karimatka 2000 223
Kartáč na bláto 230
Kartáč na leštění 231
Kartáč na šaty 231
Kartáček čistící k vaku na vodu 203
Klobouček 97 služební modrý pro ženy 73
Klobouček 97 služební zelený pro ženy 73
Klobouček 97 večerní pro ženy 75
Klobouček 97 vycházkový modrý pro ženy 74
Klobouček 97 vycházkový zelený pro ženy 74
Klobouk 95 letní s béžovým potiskem 84
Klobouk 95 letní s béžovým potiskem – R 84
Klobouk 95 letní se zeleným potiskem 84

Klobouk 95 letní se zeleným potiskem – R 84
Klobouk 97 modrý pro ženy 76
Klobouk 97 zelený pro ženy 76
Knoﬂíček ke jmenovce 259
Knoﬂík stejnokrojový stříbřitý zapichovací 15mm 249
Knoﬂík stejnokrojový stříbřitý 15 mm 249
Knoﬂík stejnokrojový stříbřitý 21 mm 249
Knoﬂík stejnokrojový stříbřitý 25 mm 249
Knoﬂík stejnokrojový zlatový zapichovací 15 mm 249
Knoﬂík stejnokrojový zlatový 15 mm 249
Knoﬂík stejnokrojový zlatový 21 mm 249
Knoﬂík stejnokrojový zlatový 25 mm 249
Košile 2000 s béžovým potiskem 144
Košile 2000 se zeleným potiskem 144
Košile 2005 letní béžová s krátkými rukávy 143
Košile 2005 letní modrá s krátkými rukávy 143
Košile 97 bílá 137
Košile 97 bílá pro vojenskou policii 139
Košile 97 bílá s nárameníky 138
Košile 97 bílá s nárameníky a krátkými rukávy 138
Košile 97 modrá s dlouhými rukávy 135
Košile 97 modrá s krátkými rukávy 136
Košile 97 smokingová 137
Košile 97 zelená s dlouhými rukávy 135
Košile 97 zelená s krátkými rukávy 136
Krém na boty ECWCS 233
Krém na obuv polní 232
Kufr 85 195

L
Láhev polní hliníková 236
Láhev polní 2005 238
Láhev polní 2005 souprava 238
Límec 97 služební modrý 111
Límec 97 služební modrý pro ženy 112
Límec 97 služební na bundu pro vojenskou policii 113
Límec 97 služební zelený 111
Límec 97 služební zelený pro ženy 112
Lůžko závěsné 224
Lžíce jídelní hliníková 234

M
Malá polní MNS s béžovým potiskem 207
Malá polní MNS-2000 207
Maska obličejová 227
Mazáček 232
Moskytiéra 224
Mošna 85 197
Motýlek černý 106

N
Nádobí jídelní hliníkové třídílné 235
Náložka hodnostní 2000 pro armádní generály 260
Náložka hodnostní 2000 pro brigádní generály 260
Náložka hodnostní 2000 pro četaře 263
Náložka hodnostní 2000 pro desátníky 263
Náložka hodnostní 2000 pro generálmajory 260
Náložka hodnostní 2000 pro generálporučíky 260
Náložka hodnostní 2000 pro kapitány 261
Náložka hodnostní 2000 pro majory 261
Náložka hodnostní 2000 pro nadporučíky 261
Náložka hodnostní 2000 pro nadpraporčíky 262
Náložka hodnostní 2000 pro nadrotmistry 262
Náložka hodnostní 2000 pro plukovníky 261
Náložka hodnostní 2000 pro podplukovníky 261
Náložka hodnostní 2000 pro podporučíky 261
Náložka hodnostní 2000 pro podpraporčíky 262
Náložka hodnostní 2000 pro poručíky 261
Náložka hodnostní 2000 pro praporčíky 262
Náložka hodnostní 2000 pro rotmistry 262
Náložka hodnostní 2000 pro rotné 262
Náložka hodnostní 2000 pro svobodníky 263
Náložka hodnostní 2000 pro štábní praporčíky 262
Náložka hodnostní 2000 pro štábní rotmistry 262
Náložka hodnostní 2000 pro vojíny 263
Nárameníky 2005 letní béžové 118
Nárameníky 2005 letní béžové pro generály 119
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Kukla 95 89
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Nárameníky 2005 letní modré 118
Nárameníky 2005 letní modré pro generály 119
Nárameníky 97 černé malé 115
Nárameníky 97 černé velké 117
Nárameníky 97 modré malé 114
Nárameníky 97 modré velké 116
Nárameníky 97 zelené malé 114
Nárameníky 97 zelené velké 116
Nášivka 2005 pro instruktory výcviku 252
Nášivka 2005 pro starší instruktory výcviku 251
Nášivka 2005 pro vedoucí instruktory výcviku 251
Nátělník černý pro VP 153
Nátělník černý pro VP s krátkými rukávy 153
Nátělník hnědý 155
Nátělník hnědý letní 155
Nátělník khaki 152
Nátělník khaki letní 154
Nátělník khaki s krátkými rukávy 152
Nátělník lehký TERMO 2000 156
Nátělník sportovní TERMO 2006 bez rukávů 186
Nátělník sportovní TERMO 2006 zimní 186
Nátělník zimní TERMO 2000 156
Náustek hadičky k vaku na vodu 203
Návlek rukávový NATO pro VP modrý 225
Návlek rukávový pro VP 225
Návlek rukávový pro VP béžový 225
Návleky holeňové 177
Návleky na boty polní zateplené 177

Nůž jídelní hliníkový 234

O
Obal na karimatku 2000 223
Obal na pláštěnku 85 53
Obal na polní láhev 236
Obal na polní láhev 2005 se béžovým potiskem 239
Obal na polní láhev 2005 se zeleným potiskem 239
Obal na pytel spací letní pro průzkumníky 219
Obal na spací pytel modulárního systému 222
Obuv sportovní 2005 191
Obuv sportovní 2005 sálová kožená 191
Obuv sportovní 2005 sálová textilní 192
Odznak lipová ratolest zlatový 242
Odznak mořený malý 242
Odznak pro instruktory výcviku – stříbřitý 246
Odznak pro starší instruktory výcviku – stříbřitý
se zlatovým středem 246
Odznak pro vedoucí instruktory výcviku – zlatový 246
Odznak smaltovaný malý 245
Odznak smaltovaný stříbřitý 245
Odznak smaltovaný zlatový 245
Odznak stříbřitý malý 243
Odznak stříbřitý velký 243
Odznak zlatový malý 244
Odznak zlatový velký 244
Odznak 93 pro absolventy vysokých škol 241
Odznak 93 pro absolventy vysokých škol miniatura 241

P
Panel pancéřový proti střelám 214
Panel pancéřový proti střelám pro VP 214
Pás bederní TERMO 230
Pásek hodnostní zlatový 248
Páska reﬂexní na přilbu 218
Páska reﬂexní samolepící 218
Plášť 97 vycházkový modrý pro generály 49
Plášť 97 vycházkový modrý pro ženy se stříbřitými knoﬂíky 51
Plášť 97 vycházkový modrý pro ženy se zlatovými knoﬂíky 51
Plášť 97 vycházkový modrý se stříbřitými knoﬂíky 48
Plášť 97 vycházkový modrý se zlatovými knoﬂíky 48
Plášť 97 vycházkový zelený pro generály 49
Plášť 97 vycházkový zelený pro ženy se stříbřitými knoﬂíky 51
Plášť 97 vycházkový zelený pro ženy se zlatovými knoﬂíky 51
Plášť 97 vycházkový zelený se stříbřitými knoﬂíky 48
Plášť 97 vycházkový zelený se zlatovými knoﬂíky 48
Pláštěnka 2000 Poncho 54
Pláštěnka 85 53
Pláštěnka 85 pro ženy 53
Pláštěnka 88 53
Podbradník 2004 stříbřitý 121

Podbradník 2004 zlatový 121
Podbradník 97 stříbřitý 120
Podbradník 97 zlatový 120
Polobotky černé s koženou podešví pro vojáky z povolání 169
Polobotky 2005 černé perforované 170
Polobotky 2005 černé s pryžovou podešví 170
Polobotky 2005 černé večerní 171
Polobotky 97 černé perforované 168
Polobotky 97 černé se styroporovou podešví 168
Polokošile sportovní 2006 184
Ponožky černé 163
Ponožky černé 2003 163
Ponožky sportovní 192
Ponožky sportovní 2006 189
Ponožky 2000 164
Ponožky 2000 TERMO 165
Ponožky 2000 TERMO zimní 165
Ponožky 2005 letní béžové 166
Ponožky 2005 letní modré 166
Ponožky 95 zimní 167
Ponožky 97 černé pro VP 160
Ponožky 97 modré 159
Ponožky 97 modré s prodlouženým lýtkem 161
Ponožky 97 vycházkové zelené 162
Ponožky 97 zelené 159
Ponožky 97 zelené s prodlouženým lýtkem 161
Posuvka k opasku popruhovému 95 99
Posuvka k opasku popruhovému 95 hnědému 99
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Opasek bojový MNS – béžový potisk 205
Opasek bojový MNS-2000 205
Opasek poruhový 95 98
Opasek poruhový 95 hnědý 98
Otevírač konzerv PERFEX 240
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Pouzdro na pistole 82 k MNS 2000 levé 208
Pouzdro na pistoli 82 k MNS s béžovým potiskem levé 208
Pouzdro na pistoli 82 k MNS s béžovým potiskem pravé 208
Pouzdro na pistoli 82 k MNS 2000 pravé 208
Pouzdro na zásobníky k samopalu 58 MNS
s béžovým potiskem 209
Pouzdro na zásobníky k samopalu 58 MNS 2000 209
Povlak – síťka na přilbu 217
Povlak 95 na přilbu 216
Povlak 95 na přilbu bílý 216
Povlak 95 na přilbu s béžovým potiskem 217
Převlek bílý k tlumoku malému pro průzkumníky 201
Převlek bílý k tlumoku střednímu pro průzkumníky 201
Převlek maskovací zimní 2000 – blůza 25
Převlek maskovací zimní 2000 – kalhoty 36
Převlek s béžovým potiskem k tlumoku malému
pro průzkumníky 202
Převlek s béžovým potiskem k tlumoku střednímu
pro průzkumníky 202
Přilba ochranná pancéřová 215
Přilba ochranná pancéřová KIRASA BŠ-E 215
Pytel na prádlo 225
Pytel spací letní pro průzkumníky 219
Pytel spací modulárního systému letní 221
Pytel spací modulárního systému zimní 221
Pytel spací zimní pro průzkumníky 220
Pytel 2000 bivakovací 220

R
Ručník 226
Rukavice ECWCS 93
Rukavice kombinované střední 94
Rukavice kombinované svrchní 94
Rukavice kombinované vnitřní 95
Rukavice kožené letní černé 90
Rukavice kožené letní černé pro ženy 91
Rukavice kožené pracovní 95
Rukavice kožené zimní černé 90
Rukavice kožené zimní černé pro ženy 91
Rukavice pletené 2000 92
Rukavice sportovní 2006 190
Rukavice 95 92

Ř
Řemen 95 97
Řemen 95 hnědý 97
Řemen 97 do kalhot 96
Řemení k tlumoku 85 198
Řemení na polní láhev 237
Řemení nosné MNS s béžovým potiskem 206
Řemení nosné MNS-2000 206

Š

Sáček na jídelní příbor 234
Síťka – šála maskovací pro průzkumníky 228
Síťka obličejová – moskytiéra 228
Spodky lehké TERMO 2000 157
Spodky zimní TERMO 2000 157
Spona k vázance stříbřitá 133
Spona k vázance zlatová 133
Spray na boty ECWCS 233
Stélky do bot polních 2000 176
Sukně 2005 letní béžová 42
Sukně 2005 letní modrá 42
Sukně 97 modrá 39
Sukně 97 modrá úzká 37
Sukně 97 večerní 41
Sukně 97 vycházková modrá 40
Sukně 97 vycházková modrá úzká 38
Sukně 97 vycházková zelená 40
Sukně 97 vycházková zelená úzká 38
Sukně 97 zelená 39
Sukně 97 zelená úzká 37
Svetr 95 61
Svetr 95 černý pro VP 61
Svetr 97 modrý 59
Svetr 97 modrý pro ženy 60
Svetr 97 zelený 59
Svetr 97 zelený pro ženy 60

Šála bílá 123
Šála 97 modrá 122
Šála 97 zelená 122
Šálek nerezový k polní láhvi 2005 238
Šátek černý pro VP 132
Šátek zelený 132
Šaty 97 béžové 43
Šaty 97 modré 43
Šle 134
Šněrovadla do bot černá 178
Šněrovadla kulatá 150mm 178
Šněrovadla kulatá 150mm béžová 179
Šněrovadla kulatá 200mm 179
Šněrovadla plochá 160mm 180
Šněrovadla plochá 180mm hydrofobní 180
Šňůra ke klobouku 97 modrá 130
Šňůra ke klobouku 97 zelená 130
Šňůra 2004 ke klobouku stříbřitá 131
Šňůra 2004 ke klobouku zlatová 131
Šňůra 2004 stříbřitá pro štábní praporčice – ženy 129
Šňůra 2004 stříbřitá pro štábní praporčíky 129
Šňůra 2004 zlatová pro generály 126
Šňůra 2004 zlatová pro majorky a podplukovnice – ženy 128
Šňůra 2004 zlatová pro majory a podplukovníky 128
Šňůra 2004 zlatová pro plukovnice – ženy 127
Šňůra 2004 zlatová pro plukovníky 127

REJSTŘÍK VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK

S

347

REJSTŘÍK VÝSTROJNÍCH SOUČÁSTEK
348

Šňůra 97 stříbřitá 124
Šňůra 97 stříbřitá pro ženy 125
Šňůra 97 zlatová 124
Šňůra 97 zlatová pro ženy 125

T
Taška k vaku 85 zelený potisk 194
Tílko 158
Tlumok malý pro průzkumníky 199
Tlumok na vodu 203
Tlumok na vodu – souprava 203
Tlumok sportovní malý 2006 190
Tlumok střední pro průzkumníky – souprava 199
Tlumok velký pro průzkumníky 200
Tlumok 85 198
Trenýrky pro vojáky z povolání 158
Trenýrky sportovní 2006 187
Trenýrky sportovní 2006 pro ženy 187
Tričko sportovní s krátkými rukávy 193
Tričko sportovní 2006 188
Tričko sportovní 2006 dres 189
Tričko sportovní 2006 duo 188

U
Utěrka 226
Uzávěr polní láhvé 2005 239
Uzávěr polní láhvé 2005 s pitným ventilem k ochranné masce 239

V
Vak na vodu vnitřní k tlumoku střednímu pro průzkumníky 203
Vak na vodu 3,0 l 203
Vak na výstroj 195
Vak 85 se zeleným potiskem 194
Vařič kapasní na tuhý líh 235
Vázačka 97 služební černá pro VP 108
Vázačka 97 služební modrá 107
Vázačka 97 služební zelená 107
Vázačka 97 večerní 110
Vázačka 97 vycházková modrá 109
Vázačka 97 vycházková zelená 109
Vázanka 2005 letní béžová 104
Vázanka 2005 letní béžová s pevným uzlem 105
Vázanka 2005 letní modrá 104
Vázanka 2005 letní modrá s pevným uzlem 105
Vázanka 97 černá s pevným uzlem pro VP 101
Vázanka 97 modrá s pevným uzlem 100
Vázanka 97 vycházková modrá 102
Vázanka 97 vycházková modrá s pevným uzlem 103
Vázanka 97 vycházková zelená 102
Vázanka 97 vycházková zelená s pevným uzlem 103
Vázanka 97 zelená s pevným uzlem 100
Vesta ochranná pancéřová proti střelám 211
Vesta ochranná pancéřová proti střelám KIRASA – L 211
Vesta ochranná pancéřová proti střelám pro VP 213
Vesta ochranná pro skryté nošení „DIPLOMAT“ pro VP 213

Z
Znak rozlišovací stříbřitý pro automobilní službu 253
Znak rozlišovací stříbřitý pro Civilní ochranu 258
Znak rozlišovací stříbřitý pro dělostřelectvo 253
Znak rozlišovací stříbřitý pro hudbu 253
Znak rozlišovací stříbřitý pro chemické vojsko 254

Znak rozlišovací stříbřitý pro justici 254
Znak rozlišovací stříbřitý pro letectvo 254
Znak rozlišovací stříbřitý pro protiletadlové
a radiotechnické vojsko 254
Znak rozlišovací stříbřitý pro silniční vojsko 255
Znak rozlišovací stříbřitý pro službu pohonných hmot
a maziv 255
Znak rozlišovací stříbřitý pro spisovou a archivní službu 255
Znak rozlišovací stříbřitý pro spojovací vojsko 255
Znak rozlišovací stříbřitý pro stavební vojsko 256
Znak rozlišovací stříbřitý pro tankové vojsko 256
Znak rozlišovací stříbřitý pro topografy 256
Znak rozlišovací stříbřitý pro výsadkáře 256
Znak rozlišovací stříbřitý pro zdravotnickou
a veterinární službu 257
Znak rozlišovací stříbřitý pro železniční vojsko 257
Znak rozlišovací stříbřitý pro ženijní vojsko 257
Znak rozlišovací stříbřitý Vojenská policie 257
Znak rozlišovací stříbřitý vševojskový 258
Znak rozlišovací zlatový pro automobilní službu 253
Znak rozlišovací zlatový pro Civilní ochranu 258
Znak rozlišovací zlatový pro dělostřelectvo 253
Znak rozlišovací zlatový pro duchovní službu 253
Znak rozlišovací zlatový pro hudbu 253
Znak rozlišovací zlatový pro chemické vojsko 254
Znak rozlišovací zlatový pro justici 254
Znak rozlišovací zlatový pro letectvo 254
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Vesta ochranná proti střepinám 212
Vesta ochranná proti střepinám pro vojenskou policii 212
Vesta taktická MNS – béžový potisk 204
Vesta taktická MNS-2000 204
Vesta 2005 letní béžová pro ženy 65
Vesta 2005 letní modrá pro ženy 65
Vesta 97 modrá 62
Vesta 97 modrá pro ženy 64
Vesta 97 večerní 63
Vesta 97 zelená 62
Vesta 97 zelená pro ženy 64
Vidlička jídelní hliníková 234
Vložka do bundy 97 VP 56
Vložka do kabátu 95 57
Vložka do kabátu 97 služebního 55
Vložka do kabátu 97 služebního pro ženy 55
Vložka do kapuce kabátu 95 57
Vložka do pláště 97 vycházkového 56
Vložka TERMO do blůzy 58
Vložka TERMO do kalhot 58
Vložky do bot polyetylénové 176
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Znak rozlišovací zlatový pro protiletadlové
a radiotechnické vojsko 254
Znak rozlišovací zlatový pro silniční vojsko 255
Znak rozlišovací zlatový pro službu pohonných hmot a maziv 255
Znak rozlišovací zlatový pro spisovou a archivní službu 255
Znak rozlišovací zlatový pro spojovací vojsko 255
Znak rozlišovací zlatový pro stavební vojsko 256
Znak rozlišovací zlatový pro tankové vojsko 256
Znak rozlišovací zlatový pro topografy 256
Znak rozlišovací zlatový pro výsadkáře 256
Znak rozlišovací zlatový pro zdravotnickou
a veterinární službu 257
Znak rozlišovací zlatový pro železniční vojsko 257
Znak rozlišovací zlatový pro ženijní vojsko 257
Znak rozlišovací zlatový Vojenská policie 257
Znak rozlišovací zlatový vševojskový 258
Znak 2000 rukávový – státní vlajka – část háčková 250
Zorník brýlí slunečních 2000 čirý 229

PŘÍLOHY
Ceník výstrojních součástek
Tabulky velikostí vojenské výstroje

PŘÍLOHY

Ceník výstrojních součástek a tabulky velikostí vojenské výstroje, jsou v samostatných sešitech jako přílohy této
publikace.

351

Vydalo Ministerstvo obrany ČR – Agentura vojenských informací a služeb
Připravilo: Vojenské zařízení 8521 Brno
Štefánikova 53, 602 00 Brno
http://www.vystroj.acr
v dočasně zřízené redakci
Šéfredaktor: pplk. Ing. Jiří Štirba
Graﬁcká úprava a redaktor: Ing. Lubomír Kadlec
Obálka: Milada Sedláková
Sestavil : RSDr. Jozef OPPITZ a kol.
Odborní konzultanti: pplk. Ing. Luboš Kala a mjr. Ing. Josef Imrich, Sekce podpory Ministerstva obrany ČR Praha,
pplk. Ing. Pavel Brynda a prap. Jaroslav Novotný, Správa majetkových uskupení Ředitelství logistické a zdravotnické podpory
Stará Boleslav,
Ing. Petr Čihák, Ing. Ladislav Kubín a Vladimír Holek, Oddělení vývoje a zkušebnictví výstroje Brno,
mjr. Ing. Petr Harašta, Univerzita obrany Brno,
Obrazové podklady čerpány z archivů Ministerstva obrany ČR – AVIS Praha, VZ 8521 a VZ 381802 Brno
Do tisku schválil: plk. Ing. Jozef KAPRAĽ
Uzávěrka ke dni:
Dáno do tisku : xy. 10. 2006
Tisk: Doplnit ﬁrma a sídlo
Neprošlo jazykovou úpravou .
Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno !
Neprodejné !

