Uniformy žen v RKKA v období 2.světové války.
Autor: Josef JANDEK
Problematika odívání žen v RKKA je poměrně málo probádaným tématem a
dokonce i ruská literatura se tomuto tématu věnuje v odborných publikacích mnohem
méně, v porovnání s odíváním mužů. Některé ruské publikace ve svém popisu
výstroje tuto problematiku úplně vynechávají.
Tento fakt jakoby předurčoval i stav vystrojenosti našich spolubojovnic v rámci
českého reenactingu, který v současné době bohužel nedosahuje takové úrovně,
jakou bychom rádi viděli na našich ukázkách. Částečně je to dánou neznalostí jak
samotných účastnic, tak zejména jejich partnerů, kteří jim ve valné většině výstroj
sami určují.
Tento článek je pokusem o zlepšení stávajícího stavu. Čtenářům a zejména
čtenářkám by měl přinést jak znalost výstrojních předpisů, tak i faktické používání
jednotlivých součástek v jednotlivých letech Velké vlastenecké války. Zájemkyním o
tento náročný koníček se pak pokusím v závěru článku dát návod, co vše je nutné
vlastnit, a v jaké kombinaci a při jaké příležitosti danou výstroj nosit.

I. ŽENY v RKKA – řeč předpisů.
Rozkaz NKO číslo 229 z roku 1936. (NKO - Lidový komisař obrany.)
Pro ženy sloužící v armádě (důstojnice) a frekventantky vojenských akademií, škol a
kurzů byla ustanovena letní a zimní forma služebního stejnokroje.
Letní forma: modrý BARET, GIMNASŤORKA letní barvy khaki, SUKNĚ vlněná,
nebo bavlněná tmavě modré barvy, PODKOLENKY černé barvy, SAPAGI nebo
BOTINKY a ŠINĚL.
Zimní forma : soukenný ŠLEM, GIMNASŤORKA barvy khaki, SUKNĚ soukenná,
nebo vlněná, PODKOLENKY černé barvy, vlněné PUNČOCHÁČE černé barvy,
otevřený FRENČ barvy khaki, SAPOGI nebo BOTINKY černé barvy, RUKAVICE a
ŠINĚL.
Důstojnice mohly nosit důstojnický řemen odlehčeného typu. Kurzantky nosí pouze
obyčejný řemen.
Kromě výše uvedeného se povoluje nosit : PLAŠŤ-PALTO (svrchník…), kožený plášť
nebo TUŽURKU – mimo útvar. Taktéž je povoleno mimo útvar nosit bílou
GIMNASTĚRKU s bílým baretem.V zimním období pak SAPOGI BURKI černé, nebo
bílé barvy.
Po celý rok je povoleno nosit černé, nebo hnědé polobotky s nízkým podpatkem.
Jedná se o polobotky „civilního“ typu.

Botinky černé barvy.

Poddůstojnice má povolené botinky civilní verze. Za povšimnutí
stojí délka gimnasťorky a způsob nasazení baretu.

Změny v roce 1941
Zákon o Všeobecné vojenské povinnosti z 1. září 1939 dával Lidovému komisaři obrany
právo, v době války, povolat do služby v armádě ženy, které měly lékařskou, veterinární, či
speciální technickou přípravu. Ženy měly být povolávány do pomocných a speciálních
složek.
(V době války by tak byly ženy zařazeny na pozice náčelnického sboru RKKA –
bojových i nebojových částí RKKA.)
(Náčelnický sbor - jedná se o politický, technický, administrativní, juristický,
veterinární a medicínský sbor. Tedy ne o bojové velitelky, i když jisté procento
velitelek – „kamandirskyj sastav „– v RKKA působilo. Dále byl rozdíl, zda byla žena
zařazena u bojového útvaru, nebo u týlového. Tedy prakticky mohly být varianty –
žena „komandir“ u bojvého útvaru, „komandir“ u týlového útvaru, náčelnice u
bojového útvaru a náčelnice u týlového útvaru).
Rozkazem NKO ze dne 01.02. 1941 byly zavedeny 2 rozdílné kategorie (varianty) pro
odívání žen v době eventuálního válečného konfliktu. Jednalo se o variantu pro ženy u
bojových útvarů a pro ženy u týlových složek.
Markantní rozdíl mezi kategoriemi byl zejména v položce kalhoty x sukně
Bojové útvary:
Soukenné kalhoty
Bavlněné kalhoty

Týlové složky:
Soukenná sukně
Bavlněná sukně

Ženy u bojových útvarů se nelišily v oblečení od mužů!!!!!

Rozdíl mezi důstojnicí bojového a týlového útvaru.

V době vypuknutí války dochází ke změnám i v odívání žen.
Již v červenci se vrchní velení zabývalo formou odívání žen
nebojových částí.
Rozkazem ze dne 03.08. 1941 byl zaveden zelený soukenný
baret, letní a zimní šaty a plášť.
U bojových útvarů bylo ženám – důstojnicím zpět povoleno nosit
sukni místo kalhot (povoleno, nikoli nařízeno!!!!).
Jinak nosily to samé co MUŽI!!!!!

Výbava žen nebojových částí v letech 1941- 42.
Baret soukenný, khaki barvy
Ušanka – náčelnický sbor

2 roky
4 roky

Plášť - palto

3 roky

Tělogrejka (pouze u „polních“ útvarů) 1 rok
Šaty zimní

1 rok

Šaty letní bavlněné

1 rok

Podkolenky bavlněné

6 měsíců

Podkolenky zimní

1 rok

Botinky

1 rok

Sapagi (pouze u „polních“ útvarů)

1 rok

Baret
Byl soukenný, barvy khaki, sešitý ze čtyřech částí. Vepředu se připínala barevná
smaltovaná krasnoarmějská, 34 mm velká, hvězda.
Šaty – (plaťje)
Bavlněné, nebo vlněné šaty barvy khaki s ležatým límečkem. Na konci límce se
přišívaly PETLICE. Rukávy ukončené manžetami se zapínaly na dva malé
uniformové knoflíky. Vepředu je od límce do pasu překlopka zapínaná na čtyři velké
uniformové knoflíky. Kapsy na hrudi jsou vnitřní s překlopkami, zapínané na jeden
knoflík. Přední část „sukně“ měla dva sklady a byly zde boční, vnitřní kapsy. Řemen
šatů byl látkový. Šaty se šily o 5cm kratší než PLÁŠŤ (PALTO).

Šaty vz.41. Za povšimnutí stojí
lodička místo baretu. Dle petlic se jedná pravděpodobně o
důstojnici.

Plášť – (palto)
Vyráběl se z šedého sukna a byl dvouřadý s otevřenými klopami. Zapínal se na na
pět knoflíků (ve dvou řadách). Límec byl ležatý a zapínal se na jeden háček. Na konci
límce jsou petlice kosočtverečného typu. Kapsy byly boční, vnitřní, přímé
s překlopkami. Řemen byl látkový, třídílný se speciální přezkou (stejně jako u šatů).
Na rukávech byly přímé manžety. PLÁŠŤ se zapínal na „ženský“ způsob, tedy zprava
do leva. Šil se dlouhý tak, že byl 30 cm od země.

Baret

Palto

Plaťje

Dne 25.08. 1941 je zavedena nová tělogrejka – TĚLOGREJKA VATNAJA
s límcem – „fufajka“.
(do té doby se používal tzv. PODBUŠLATNIK, který neměl ležatý límeček.)
Některá literatura uvádí název - KURTKA VATNAJA, která se fasovala i s kalhotami,
jako komplet.

Rok 1942:
Dne 06.04. 1942 byl vydán příkaz nahradit muže v týlových částech pozemních vojsk a
v politickém aparátu RKKA ženami. Jednalo se jak o vojáky, tak o důstojníky. Týden
poté bylo mobilizováno dalších 30 tisíc žen na výměnu mužů ve spojovacích vojscích, dále
40 tisíc žen pro letectvo a 100 tisíc žen pro protivzdušnou obranu. (Některé údaje hovoří o
nárůstu žen v RKKA o 800 tisíc.)
Tento velký počet sloužících žen si vynutil přijetí nové normy pro odívání žen. Nově se mají
šít věci pro ženy dle parametrů vzrůstu.
Dne 09. 08. 1942 je přijata nová norma pro odívání žen, která mění normu z roku 1941.
Nová norma se více blíží vševojskovým normám a rozděluje odívání žen podle hodností na
velitelský a řadový sbor, ale také podle místa služby je rozdělení pro bojové a frontové
útvary a pro týlové složky.
Nově se například zavádí polovlněný („trikatažnyj)“baret, šiněl pro velitelský sbor, šiněl pro
mužstvo (ženstvo), tělogrejka pro ženy, gimnastěrky, sukně.
Vše je ženského střihu – pozná se podle zapínání zprava doleva.
Některé údaje tvrdí, že praktické používání těchto věcí začalo v roce 1943.

Ženský typ zapínání
kabátu.

Letní i zimní oděv důstojnic,

Kabát pro důstojnice

poddůstojnic a vojínek

poddůstojnice a vojínky.

Vzor TĚLOGREJKY pro ženy

Nákresy na šití vlněné sukně

bavlněné sukně

Výstrojní normy pro rok 1942
Bojové a frontové útvary
Baret trikotáž. polovln. khaki

2
roky

Týlové útvary
Baret trikotáž. polovln. - khaki

2
roky

Šapka-ušanka načsostava

4
roky

Šapka-ušanka načsostava

4
roky

Šapka-ušanka řadového sb.

2
roky

Šapka-ušanka řadového sb.

2
roky

Soukenný šiněl

3
roky

Soukenný šiněl

3
roky

Bavlněná khaki gimnastěrka

1 rok Bavlněná khaki gimnastěrka

1 rok

Bavlněná khaki sukně
Gimnasťorka vlněná – khaki
– pouze velitelský sbor

1 rok Bavlněná khaki sukně
2
Gimnasťorka vlněná – khaki –
roky pouze velitelský sbor

1 rok
2
roky

Sukně vlněná khaki – pouze
velitelský sbor

2
roky

Sukně vlněná khaki – pouze
velitelský sbor

2
roky

Podkolenky bavlněné

4
měs.

Podkolenky bavlněné

6
měs.

Podkolenky polovlněné
Sapagi kožené, nebo kirzové
(mimo náč.sbor)

1 rok Podkolenky polovlněné
1 rok Sapagi kožené, nebo kirzové
(mimo náč.sbor)

1 rok
1 rok

Tělogrejka vatovaná

2
roky

Kalhoty vatované

2
roky

Váleňky

3
roky
1 rok

Rukavice ( „prsťáky) pouze
velitelský sbor
Rukavice ( armádní
„dvouprsťáky) pouze řadový
sbor

Šaty bavlněné (místo bavlněné
gimnastěrky a bavlněné sukně)

1 rok

Šaty vlněné barvy khaki (místo
vlněné gimnastěrky a vlněné
sukně)

2
roky

Roky 1943 -1945:
V roce 1943 sloužily ženy prakticky takřka ve všech složkách RKKA a to jak v
hodnostech vojínů a poddůstojníků, tak v hodnostech důstojníků.
Stejně jako pro muže i pro ženy bylo v roce 1943 přijato pět kategorií nové výstroje.
- Polní
- Služební u útvaru
- Služební mimo útvar
- Slavnostní u útvaru
- Slavnostní mimo útvar

Rozkaz NKO č. 25 z roku 1943 potvrdil, že stejně jako pro muže, tak i pro
ženy zůstávají v platnosti tyto oděvní prvky – šiněl, kitěl,gimnasťorka a mundir.
Specifickými ženskými oděvními součastkami jsou sukně a baret.
Barva a materiál sukní je shodný s barvou a materiálem kalhot u mužů – vojínů
i důstojníků. (Sukně je tedy barvy KHAKI!!!!)
Důstojnicím je pak zavedena zimní vlněná sukně MODRÉ barvy.
Ženy – specialistky (techničky, letkyně….) mohou nosit místo sukně kalhoty.
BARET je barvy pouze KHAKI!!!!

(U žen v RKKA bylo tou dobou široce rošířeno nošení modrého
baretu a zelené vlněné sukně, což neodpovídalo novému
předpisu z roku 1943).
Důstojnice pak mohly nosit polobotky černé barvy spolu s punčocháčemi. Tuto
variantu směly nosit při formě služební i slavnostní.
Šiněly zůstaly beze změn.

Podle tohoto rozkazu se nově měly šít GIMNASŤORKY vz. 43 pro
VŠECHNY ženy bez rozdílu hodností bez náprsních kapes.
Sken obr. Ze str. 288
Vlněné gimnasťorky důstojnic byly opatřeny kantem na manžetách rukávů. Kant měl
barvu podle druhu vojska.
Toto nařízení mělo vejít v platnost již v roce 1942, avšak přechod na nové typy
výstroje jej pozdržel.
Mnoho žen i nadále nosilo mužské gimnasťorky, nebo si náprsní kapsy sami
došívaly. Zejména důstojnice přizpůsobovaly svůj oděv mužskému vzoru.
Je nutné si povšimnout, že v roce 1943 nejsou
součastka!!!!

šaty

vedeny jako oděvní

Dle předpisu z roku 1943 polní forma ústroje pro ženy je následující:

Důstojnice
1. Baret barvy Khaki, v zimě ušanka šedé barvy z vlny cigejských ovcí.
2. Dvouřadý šiněl šedé barvy s knoflíky zelené barvy, v zimě také pološubok, ale
pouze tomu komu náležel dle zvláštního předpisu.
3. Bavlněná gimnasťorka barvy khaki bez kantů, v zimě vlněná gimnasťorka
barvy kahaki s barevnými kanty.
4. Bavlněná sukně barvy khaki, v zimě vlněná sukně tmavomodré barvy.
5. Sapagi (juftějive nebo chromové), v zimě válenky, ale pouze tomu komu
náležely dle zvláštního předpisu.
6. Hnědé prstové rukavice, v zimě mechové rukavice, ale pouze tomu komu
náležely dle zvláštního předpisu.
7. Dvoutrnový řemen s jednou portupejí (hrudní řemení), nošené přes
gimnasťorku nebo přes šiněl.
8. Pogony polní formy.
Je povoleno:
Mimo bojové oblasti je povoleno nosit rozlišovací znaky a pogony služební formy
(zlaté knoflíky, slavnostní pogony).
Je povoleno nosit Bekešu, kožený plášť nebo pláštěnku.
V horkých oblastech je povoleno nosit Panamu.

Poddůstojnice a vojínky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Baret barvy Khaki polovlněný trikotážní, v zimě ušanka šedé barvy z umělé
kožešiny .
Jednořadý šiněl šedé barvy zapínaný na háčky, v zimě také pološubok, ale
pouze tomu komu náležel dle vláštního předpisu.
Bavlněná gimnasťorka barvy khaki se zelenými knoflíky, v zimě tělogrejka
vatnaja, ale pouze tomu komu náležela dle zvláštního předpisu.
Bavlněná sukně barvy khaki, v zimě vatované (tělogrejkové) kalhoty , ale
pouze tomu komu náležela dle zvláštního předpisu.
Sapagi (juftějive nebo kirzovyje), v zimě válenky, ale pouze tomu komu
náležely dle vláštního předpisu.
V zimě hnědé dvoupalcové rukavice nebo mechové rukavice, ale pouze tomu
komu náležely dle zvláštního předpisu.
Řemen pro poddůstojníky a vojáky nošený přes gimnasťorku (šiněl,
pološubok)
Pogony polní formy.

Je povoleno:
Mimo bojové oblasti je povoleno nosit rozlišovací znaky a pogony služební formy
(zlaté knoflíky, slavnostní pogony).

Je povoleno v létě nosit šiněl složený.

V roce 1944 se množily praktické požadavky na změnu některých oděvních
součástek žen. Bylo požadováno znovuzavedení gimnasťorek se dvěma kapsami,
sukní se dvěma kapsami, modrého baretu a šatů.
Na základě těchto stížností a požadavků zasedala v Moskvě dne 5. 8. 1944
technická komise, která rozhodla doplnit výstrojní rozkaz následovně.
Nyní se měly vydávat dva komplety každé ženě a to tak, že ženy BOJOVÝCH útvarů
dostaly gimnasťorku a sukni jako jeden komplet a jako druhý fasovaly šaty. K tomu
byly zavedeny SAPAGI ženského typu.
Ženy TÝLOVÝCH útvarů – nemocnice, štáby pak fasovaly POUZE dvoje šaty a k nim
byly zavedeny botinky černé barvy.

Od realizace tohoto nařízení tedy ženy u týlových složek nosily gimnasťorku a
sukni pokud ji měly nafasavánu z předchozího období a pouze do doby dokud
ji “nevyhodily”.
Téhož dne bylo taktéž rozhodnuto, že se pro ženy budou šít GIMNASŤORKY s
náprsními kapsami – pro všechny hodnosti!!!!!!
(Realizace nastává od 25.10.1944)

Dále se vrátila možnost nosit modrý baret – ale pouze u TÝLOVÝCH složek!!!!!!

Změny v odívání žen v RA v roce 1944
Bojové útvary
Baret polovlněný barvy KHAKI
Šaty bavlněné, doplněk ke
gimnasťorce a sukni
Sapagi ženské

1 rok

Týlové útvary
Baret polovlněný barvy
TMAVĚMODRÝ
2 ks šaty bavlněné

1 rok

Polobotky černé barvy

2 roky

2 roky
1 rok
1 rok

II. ŽENY v RKKA – co prozradí fotografie.
Dobové fotografie mnoho prozradí, ale zároveň jsou velmi zrádné. V době
ústupových bojů se fotily pouze propagandistické naaranžované snímky a ty
reálné pochází ze sbírek protivníka a spíše ukazují vojáky RKKA v podobě
válečných zajatců, kteří jsou po dlouhých bojích ve značně zanedbaném stavu.
Později již bylo fotek mnohem více, ale i tak řada z nich ukazuje vojáky, kteří se
naaranžovali tím, že se půjčili doplňky, které v řadě případů reálně nepoužívali.
Proto je nutné se nad dobovými fotkami zamýšlet a nebrat je okamžitě za
bernou minci výstrojové kázně či nekázně v RKKA. Jeden či skupinka jinak
vystrojených vojáků ještě neznamená, že to tak bylo standardem

ROK 1941: Už jsi se zapsal jako dobrovolník? Aneb ženy
jdou do boje.

Gimnasťorka, sukně a k tomu lodička…… asi nebyly barety….

Sniperky – mužské oblečení v kombinaci s baretem…….spíš by se dala očekávat
lodička….

Pravděpodobně důstojnice – bílá ušanka, dvoutrnový pásek….chybí petlice……

Jeden z návodů jak na to. Lazaret a bílé pláště…….

ROK 1942:

Důstojnice v polními petlicemi zelené barvy. Barvu kamenů lze jen odhadnout. Lékařka má
však zlaté hady a obyčejnou bavlněnou lodičku typickou spíše pro řadové vojáky.

Petlice typcké pro rok 1942, obyčejná ušanka pro vojáky, mužský typ tělogrejky.

Pološubok byl častým oblečením zdravotnic.

Zdravotnice v šinělech s polními zelenými petlicemi rombového tvaru.

Kulometnice při svém posledním boji. Oblečeny jsou v mužském typu oblečení.

Jedna typicky propagandistická

Propagandistická, avšak ukazuje sniperku v maskovacím oděvu s velkými skvrnami.

Výcvik v týlu a instruktorka v sukni s lodičkou místo baretu…….

ROK 1943-45:

Přechodné období roku 1943. Oba typu gimnasťorek. Využitelné pro akce z období roku
1943.

Sniperky, sniperky, sniperky ……. a na hlavách pilotky………

Děvčata bojového útvaru v gimnasťorkách vz.43 (před rokem 1944) – všechny jsou bez
náprsních kapes, mají kalhoty a pilotky…….

Děvčata týlového útvaru v gimnasťorkách vz.43 (před rokem 1944) – až na vyjímku, (první
zleva ve spodní řadě), jsou všechny bez náprsních kapes, mají sukně…… (barva je značně
vybledlá)…….

Sniperka v blůze vz.43 bez náprsních kapes. Propagandistické foto, nebo do alba…. Sukně a
absence pokrývky hlavy.

Propagandistická fotka průzkumnic baltského flotu. Za povšimnutí stojí mužské gimnasťorky
obou žen a modrý baret jedné z nich………pochybuji, že by jej nosila na průzkum…

Důstojnice v pilotce má mužskou blůzu, druhá zelený baret…. Jedná se tedy o bojový útvar…

Typická fotka domů…… lodička sluší víc…….

Regulovčice v baretu a ženské blůze již s náprsními kapsami….

Povšimněte si, že I při odjezdu domů v roce 1945 má děvče uprostřed fotky gimnasťorku bez
náprsních kapes.

III. ŽENY v uniformě RKKA na akcích –
ozdoba nebo ostuda akce?
Ženy na našich akcích lze více méně rozdělit na dvě kategorie, První jsou
nadšené reenactorky – bojovnice, které si svou účast na akci nedovedou
představit jinak, než se zbraní v ruce a v první linii. Druhou kategorií jsou
přítelkyně a manželky, které jsou natolik tolerantní k našemu koníčku, že se
nechají přesvědčit a obléknout do uniformy a akci absolvují s námi. Ovšem
nadšení, nebo tolerance ještě neznamená, že dotyčná slečna či paní bude dobře
ustrojená a nebude rušivým prvkem ukázky na kterém si smlsne kterýkoli kritik s
povrchními znalostmi. A protože raději než kritiku mám konstruktivní rady, nyní
zde uvedu nejčastější chyby, které vídávám na našich akcích.

1. Nedobový vzhled
•
•
•
•

Vlasy – pozor na melíry, soudobé barevné sponky a mašličky
Náušnice, náramky, řetízky – kde by to ty holčiny tehdy vzaly?
Hodinky – pozor na moderní hodinky
Lakování a jiné šminky……?????

2. Znalosti
Většina děvčat nemá potřebné znalosti, co si má na které období vlastně vzít na
sebe, což je vcelku pochopitelné. Co již pochopitelné není, je to, že tyto znalosti
nemají ti, kteří je na akce berou. Osobně špatně ustrojenou ženu na akci považuji
za špatnou vizitku klubu a jejího partnera.
Nejčastější chyby:
- Dvoutrnové ČSLA opasky
- Špatné hvězdičky na pilotkách
- Nenašitý bílý límeček
- Vyhrnuté rukávy
- Rozepnuté knoflíky víc než je povoleno……
- V modré sukni a modrém baretu se hrnu do první linie – v reálu velmi vhodný
cíl pro nepřítele….nebo také….rád bych viděl naše děvčata v sukni, jak se
plazí k raněnému a zpět…….
- Copánky vyčuhující zpoza helmy bojovnice

3. Špatně zvolená funkce
Je škoda, že je tendence tlačit reenactorky do pozic zejména zdravotnic. Přitom je
plno dalších funkcí, které ženy v RKKA plnily a při jejichž presentaci by se naše
kolegyně ve zbrani krásně uplatnily. (Viz. výborný nápad Vítka Odstrčila z Brna a
jeho polní pošty).

Toto ilustrační foto mluví za vše. Nechť si každý rozhodne zda takto ano, nebo ne.

IV. Jak na to, a co na sebe.
BARBAROSSA – 1941
Povinná výbava pro zdravotnice, radistky..
Pro toto období nemohou děvčata dělat příslušnice bojových jednotek. Uplatnění je
jako spojařky, či administrativní pracovnice na štábech, nebo jako zdravotnice
v lazaretech, ev. korespondentky. U důstojnic – lékařky, politické pracovnice,
administrativa, justice.
Vždy však musí být ustrojeny nebojově!!!!!
1.
2.
3.
4.
1.

Gimnasťorka vz.35, petlice barevné + “ošití” - límeček bílý
Sukně tmavě modrá – dlouhá pod kolena,
Boty – sapagi, nebo nízké boty a punčocháče
Kožený jednotrnový opasek u vojaček a poddůstojnic
Důstojnický řemen v případě důstojnic

5. Baret tmavě modrý, u důstojnic lze tolerovat důstojnickou soukennou
lodičku s barevnými lemy
6. Brašna na gas-masku – předválečný typ
7. Pouzdro na osobní zbraň – důstojnice
8. Šiněl s barevným ošitím, lze i Bušlat
9. UŠANKA
Doporučené:
10. Polní láhev na opasku, zdravotnice typ s řemenem
11. zdravotnice zdr. brašna

Období podzim 1941 – přelom 1942/43
Pro týlové složky:
(Štábní pracovnice, spojařky na štábech, zdravotnický personál v lazaretech)
Gimnasťorka vz.35, petlice polní, ale i barevné + “ošití” - límeček bílý
Sukně zelená nebo tmavě modrá,
Boty SAPAGI, nebo nízké boty
Kožený jednotrnový opasek u vojaček a poddůstojnic
Důstojnický řemen v případě důstojnic
5. Baret , zelený i tmavě modrý, u důstojnic lze tolerovat důstojnickou
soukennou lodičku
6. Brašna na gas-masku – předválečný typ
7. Poudro na osobní zbraň – důstojnice
8. Šiněl , nebo plášť-PALTO
9. Ušanka
10. Lze i tělogrejkový komplet, nebo Pološubok
1.
2.
3.
4.

Nelze v ukázce použít pro přímý pohyb v poli!!!!!!

Pro bojové složky:
(Odstřelovačky, zdravotnice v poli ….)
Gimnasťorka vz.35, petlice polní, + “ošití” - límeček bílý
KALHOTY!!!!!
Boty sapagi !!!!!
Kožený jednotrnový opasek
Důstojnický řemen v případě důstojnic
5. Lodička bavlněná
6. Brašna na gas-masku, nebo zdravotnická brašna
7. Poudro na osobní zbraň – důstojnice
1.
2.
3.
4.

8. Šiněl
9. Ušanka
10. Lze i tělogrejkový komplet, nebo Pološubok
11. Sniperky – maskovací kombinéza

Žena pohybující se v ukázce v poli musí být oblečena stejně „NEBAREVNĚ“
jako muži!!!!
Modrý baret a modrá sukně jsou silně demaskující prvky.

Období podzim 1943 – 1945
V tomto období je opět měnší možnost uplatnění pro ženy přímo v bojové
ukázce. Od roku 1944 docházelo zejména u pěchoty k postupnému stahování
žen z první linie.

Pro týlové složky:
(Štábní pracovnice, spojařky na štábech, zdravotnický personál v lazaretech)
1. Gimnasťorka vz.43, s kapsami i bez, polní pogony + “ošití” - límeček bílý
2. Sukně zelená u vojínek a poddůstojnic nebo tmavě modrá u důstojnic
- lze mít šaty vz.41 (ležatý límec) s pogony, nebo šaty se stojákem
3. Boty SAPAGI, nebo nízké boty
4. Kožený jednotrnový opasek u vojaček a poddůstojnic
Důstojnický řemen v případě důstojnic
5. Baret , zelený i tmavě modrý,
6. U důstojnic lze tolerovat důstojnickou soukennou lodičku nebo furážku
7. Poudro na osobní zbraň – důstojnice
8. Šiněl , nebo plášť-PALTO
9. Ušanka
10. Lze i tělogrejkový komplet, nebo Pološubok

Nelze v ukázce použít pro přímý pohyb v poli!!!!!!

Pro bojové složky – účast na ukázce v poli:
(Odstřelovačky, zdravotnice v poli ….)
Gimnasťorka vz.43, pogony polní, + “ošití” - límeček bílý
KALHOTY!!!!!
Boty sapagi !!!!!
Kožený jednotrnový opasek
Důstojnický řemen v případě důstojnic
5. Lodička bavlněná, nebo zelený baret
6. Brašna na gas-masku, nebo zdravotnická brašna
1.
2.
3.
4.

7. Poudro na osobní zbraň – důstojnice
8. Šiněl, Lze i tělogrejkový komplet, nebo Pološubok
9. Ušanka
10. Sniperky – maskovací kombinéza

Pár typů kde se vystrojit. Jedná se o mé oblíbené stránky, které nikomu nevnucuji a
tímto je ani nepropaguji.
www.textiler.cz
www.voenrek.ru – nutné psát v ruštině, vyzkoušený a spolehlivý obchodní partner,
super kvalita, většinou do měsíce doma
www.schuster.ru – vcelku slušné zboží za rozumné ceny – rusky, možná bude
reagovat i anglicky, na zboží se čeká několk měsíců (2 - 3), vyzkoušený, spolehlivý,
www.voenspec.ru – nutné psát v ruštině, vyzkoušený a spolehlivý obchodní partner
z českých výrobců doplňků doporuřuji p. Hatinu Lukáše – MUF – Rus45 z Prahy.
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