Maskovací oděvy RKKA –maskýrovočnyje kosťjůmy
Josef JANDEK
S využitím maskovacích oděvů se občas setkávám na našich akcích. Bohužel řada
uživatelů těchto „oděvních doplňků uniformy“ vlastně ani pořádně neví, jestli by v reálném
frontovém životě měla na tento kus oděvu nárok. A v případě že ano, tak vlastně na jaký!
Maskovací oděvy jsou téma poměrně málo známé a nepříliš probádané, a proto zde uvádím
dva pohledy na tento problém. První, je můj pohled mírně poučeného laika, zatímco druhý
článek je od odborníka, který se této problematice delší dobu intenzivně věnuje.
RKKA používala maskovací oděvy údajně již ve dvacátých letech. Většího nasazení se
dočkaly ve třicátých letech, kdy jimi byly vystrojeny výsadkové jednotky. Maskovací
oděvy byly přidělovány výhradně specialistům a jejich nafasování se jim zapisovalo do
vojenské knížky.
Jak vlastně rozlišit jednotlivé druhy a typy maskovacích oděvů?

Jedním rozlišením je podle ročního období na zimní a letní.
Bílý zimní komplet

Letní komplety
- S velkými skvrnami – améba – použitelné i na rekonstrukce počátečního období

-

S umělými trsy trávy – močalnyj

-

Se vzorem listů – kustarnyj – zejména pozdější období

Rozdělení podle typu a použití
Maskovací oděvy se vyráběly v několika variantách, které se používaly pro různé účely.

Kombinéza - odstřelovači

Převlečníky různých délek – zejména pozorovatelé

Dvoudílné obleky – průzkumníci a útoční ženisté

Kvalitní repliku maskovacího oděvu je u nás velmi obtížné, takřka nemožné
sehnat. Barvení různých zelených převlečníků hnědými, či černými
skvrnami také není právě šťastným řešením. Určitá škála věcí se dá sehnat
v americkém internetovém obchodě. V současné době se mě osobně jeví,
jako nejlepší možnost nabídka ruského internetového obchodu
ww.voenrek.ru, který šije poměrně slušnou škálu typů. Lze jen tajně
doufat, že se brzy setkáme s podobným výrobcem i v Čechách.

Maskovací převlečníky Dělnicko rolnické rudé armády
Vlastimil „Tikov“ Křišťan
O zavádění maskovacích převlečníků do Rudé armády koluje na internetu několik
verzí. U žádné z nich ovšem není uveden věrohodný zdroj - proto nabízím svoji verzi, která je
postavena na dobových příručkách, publikacích a fotografiích.
Narozdíl od většiny armád své doby se RKKA rozhodla své maskovací prostředky
zlepšovat i volným střihem, který automaticky rozbíjel obrysy lidské postavy. Převlečníky
tedy disponují velkou kapucí (začínající v ramenech), která umožňuje nošení i přes helmu a
lze ji pomocí knoflíků sepnout tak, že ponechává otvor pouze pro malou část obličeje.
Některé modely byly navíc vybaveny síťkou, která definitivně zakrývala celý obličej.
Předpisově se převlečníky nosí přes výstroj a uniformu, ovšem dobová fotografie nevylučuje
ani nošení pod výstrojí (obr. 1) a bez uniformy přímo na spodní prádlo (bělje) (obr. 2).
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Střihy:
Střihově jsou známy 4 (+3 zimní) varianty převlečníku:
1. Dvoudílný (костюм <kostjum>)
Je uváděn již v publikaci Военная техника (Moskva 1934) na straně 323.
Celkový střih jak vrchního, tak spodního dílu je volný. Na kalhotách se stahuje u
kotníků a v pase. Na vrchním díle pouze na kapuci (k pevnému upevnění k hlavě /
helmě) a v zápěstí. Ve přední části vrchního dílu se nacházejí dva horizontální průřezy
pro přístup k výstroji. Tento typ převlečníku byl určen především pro útočné jednotky
(útoční inženýři) a hloubkový průzkum.
Předpis uvádí dobu na obléknuté jednu minutu a váhu 1 kg.
Dvoudílný zimní
Zaveden v roce 1940. Od letní varianty se liší pochopitelně barvou a na konci rukávů
našitými trojprstými převlečníky přes rukavice. V oblasti zápěstí se nacházejí
průstřihy. Kapuce se nespíná knoflíky.

Předpis uvádí dobu na obléknutí jednu minutu a váhu 600 g. Převlečník se přenáší
v textilním pytlíku.
2. Plášť (халат <chalat>)
Je uváděn již v publikaci Военная техника (Moskva 1934) na straně 323.
Jedná se o jednodílný plášť, který se přetahuje přes hlavu. Pro snadnější oblečení je
v oblasti hrudi průřez uzavíratelný na knoflíky. Výskyt průstřihů není jistý, přesto
velmi pravděpodobný (obr. 3).
Tyto převlečníky nacházely uplatnění především u pozorovatelů. Předpis uvádí dobu
na obléknutí 30 sekund a váhu 600 g.
Plášť zimní
Je znám již z první světové války, ovšem jiného střihu. V sovětských příručkách je
uveden poprvé v Военная техника (Moskva 1934) na straně 323. Jedná se o
jednodílný plášť, který se přetahuje přes hlavu. Pro snadnější oblečení je v oblasti
hrudi průřez uzavíratelný na tkalouny. Na konci rukávů jsou pevně našité tříprsté
převlečníky přes rukavice. Převlečník disponuje průstřihy v oblasti zápěstí a
diagonálními průstřihy pro přístup k výstroji v přední části převlečníku (obr. 4).
Předpis uvádí dobu na obléknutí 1 minutu a váhu 800 g. Převlečník se přenáší
v textilním pytlíku.
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3. Kombinéza
Zimní varianta je uvedena v příručce Наставление по инженерному делу для
пехоты РККА (Moskva 1939) - (obr. 5). Letní varianta nakreslena v příručce Военноинженерная техника (Moskva 1938) - (obr. 6). U zimní varianty jsou krycí rukavice,
průstřihy nejisté. Na fotografiích jsou kombinézové převlečníky velmi těžce
rozpoznatelné. Váha uváděna 600 g. Uvádí se užití především u odstřelovačů.

4. Pončo (obr. 7)
Tento typ nemám prokazatelně podchycen na dobové fotografii či v předpise, jde o
jednoduchý převlečník skládající se pouze z kapuce našité doprostřed čtverce, který se
přetahuje přes hlavu, bez rukávů. Pro upevnění k tělu se používají našité tkanice a
provázky. Užití u průzkumu, pozorovatelů.
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Střihy se pochopitelně postupně vyvíjely a nelze vyloučit ani maskovací rukavice u letních
převlečníků. Zatím jsem ovšem nezaznamenal tuto možnost ani v předpisu a ani na dobové
fotografii- na kolik lze věřit dochovaným originálům nechávám na čtenáři.
Maskovací vzory:
Originálně jsou všechny vzory nazývány letní kamufláží. Pro potřeby popisu vzory
získaly neoficiální označení, které se může lišit. Pro válku doložitelné jsou 3:
1. „Améba“ (Obr. 1,2,3,6,7,8,11) - měla být zavedena v roce 1935, pravděpodobně se
vyskytuje již v publikaci Военная техника (Moskva 1934), jednoznačně doložena
příručkou Военно-инженерная техника (Moskva 1938). Existovala ve dvou
barevných provedeních - jarním (zelená látka a na ní hnědé až černé nepravidelné
skvrny) a podzimní (béžová látka a hnědé skvrny).
2. „Močalnyj“ vzor (Obr. 8) - údajně zaveden již v roce 24 či 27, doložitelný v publikaci
Военная техника (Moskva 1934). Podklad tvořila zelená látka, do níž byly vpleteny
zelené lýkové chomáče. Po válce měly být dodány formující se armádě
Československé republiky, jednoznačně u nás došlo k výrobě vlastního převlečníku
s umělým lýkem a poutky pro přídavné maskování.
3. „Listí“ či „Listnatý les“ (Obr. 9,11)- dle některých zdrojů vydán v roce 41 či 42,
doložitelné na fotografiích od roku 43. Jednalo se o natištění zelených
polorealistických tvarů listů a větviček na bílou či lehce nažloutlou látku. Údajně měla
existovat i varianta „velkého listí“ (Obr. 11- pravá horní polovina), které bylo
natištěno zeleně s hnědými detaily na bílou látku a mělo se vyskytnout v bojích o
Berlín (zatím jsem nenalezl dobovou fotografii, která by to potvrdila).

Další vzor, který se měl vyskytovat v posledních měsících války byla „palma“ - na
fotografiích nedoložena. Jednalo se o dva odstíny zeleného „digitálního“ listí na žlutém
podkladě (Obr. 10).
Po válce se dělaly pokusy s přetisky vzorů (améba přes listí, velké listí, palmu). Ve
sborníku Войсковая разведка (č. 17, 1946) se uvádí 4 barevné modifikace améb: (podklad +
skvrny) zelená + tmavě hnědá, zeleno-žlutá + tmavě hnědá, písečná + zemitá, zemitá + zelená.
Barvy nebyly jednotné a jak u originálů, tak u replik se lze setkat s různým barevným
podáním. (Obr. 11)
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V bojích u Chalkin Golu (1939) se u velitele 36. motorizované divize a dvou až čtyř
dalších důstojníků vyskytly amébové potahy na helmu. Nejspíše se jedná o výrobu jen pro

důstojníky 36. motorizované. (Obr. 12) Existuje rovněž jedna fotografie „močálného“ potahu
na helmě vz.36- datovaná rokem 41, v oblasti Smolenska. (Obr. 13) Lze na fotografiích
dohledat i potahy jednobarevné- jak bílé zimní, tak pravděpodobně zastíracích barev pro letní
období.

Obr. 12

Obr. 13

Předpisy RKKA uvádí pro maskování jednotlivce mimo převlečníků celou řadu
maskovacích sítí, sítěk, masek a dalších maskovacích prostředků.
Závěrem: Problematika maskovacích převlečníků je bohužel velmi složitá a válečná výroba
spolu s uzavřením ruských archivů nám v bádání příliš nepomáhá. Mnou předložená verze
nemusí být správná, ale v momentální konkurenci je - troufám si říci - stavěna na
nejpevnějších základech.
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