
                                           Je to vojenská látka? Co je vlastně khaki?

Toto je věčná a neustále se opakující otázka v celé obchodní branži.Všechny jsou si podobné,ale žádná není stejná.US Army zvolila Olive 
Drab-olivově jednotvárná-(dále jen OD) od vstupu do války.Navzdory přísným vládním specifikacím,není OD nebo khaki,není žádná barva 
shodná.Podezírám naše babičky a dědečky,že támto zjištěním,pořádně potrápili zákonodárce.Kvůli jejich dohadům,co je co,nebyla žádná 
barva khaki,která by uspokojila všechny.V podstatě mnoho lidí rozhodlo,že to co nosili vojáci GIS( vojenské a pěší jednotky) US Army za 
WW2 je béžová tkanina.Dostali jsme proto mnoho rozhořčených dopisů,že všechny HBT  vojenskélátky jsou prostě zelené-ne khaki.Nemohu 
ani spočítat kolik hodin jsme ztrávili u telefonu,kdy se nás lidé ptali-jaký druh barvy jsou tedy jejich vojenské bundy.Existuje totiž 547 
různých nepatrných odstínů a ať děláme co děláme,není to vše dost khaki  a záměna falsifikátů od originálů je nezjistitelná/ z hlediska 
barvy/.Oni chtějí svoji vojenskou khaki.No dobře, tady je odpověď na „Vaši barvu“
1.-Co si většina nováčků/začátečníků/říká,když ukáže na zelenou-khaki. Ale je to OD.Z katalogu US ArmyQuartermaster Armed Service 
Forces QM-3-1-1943odkazuje na položky v této barvě jednoduše- Olive Drab.Pozdější produkty,které byly o něco tmavší,se ve sběratelské 
hantýrce nazývají OD Green,jsou ozančovány v armádě jako OD No.7.Toto je skutečnost!Ne fantazie nebo dohadování-takto je to psáno v 
catalogu US Army,který přede mnou leží.OD No.3 je vskutku zelená.Nechte mě to opakovat-je to zelený odstín t.zn.hnědá+ zelená=OD.Jďete 
si koupit nějakou vodou ředitelnou barvu a řeďte ji vodou dál a dál a začne to znovu nanovo-barva se bude měnit.
2.-Aco khaki?V katalogu QM je pár položek khaki.Jedná se o bavlněnou košili,bavlněné kalhoty,bavlněný služební kabát,nošený v létě jako 
součást slavnostního stejnokroje.Tato uniforma je opravdu khaki.To je to.US poní uniformy byly postupně značeny z OD3 až OD7 koncem 
r.1942 až 1943a záměrně byly užívány souběžně a některé komponenty obou barev byly užívány v jednom stejnokroji.Tyto jsou velice ceněny 
mezi sběrateli. 
Proč tedy všichni lidé říkají KHAKI?-Užívaná barva OD No.3 se často jeví jako béžová.Klíčové slovo „užívaná“.To je to,kdy představivost se 
mění v hloupost- škála barev která se dnes užívá,začíná to barvou travní zelení k světle hnědé do zlatova až po hnědožlutou šeď k nahnědlé 
béžové tkanině.lidé neumí přesně pojmenovat barvy a tak se říká khaki.Také se dělá mnoho povyku k novým produktům,kdy se nedodržují 
přesné  barvy našeho dědečka,kdy sloužil se svou M41 v kasárnách.Ale my musíme dodržet nové podmínky ve srovnání s dosud 
nevydaných originálních vzorků. V praxi v tom není žádná věda-válečné uniformy jsou v nespočetných rozdílech odstínů OD.3Toto zjištění 
není z nějakého zvláštního popudu budoucím trápícím se sběratelům,ale následkem milionových kusů výrobků,produkovaných v různých 
továrnách  Spojených  států,ve  velikém spěchu.Každý,kdo  říká,že  všechny  uniformy  US Army  jsou  stejné  barvy  je  ukecaný  idiot,nebo 
barvoslepý.Nejspíš obojí.
3-zlatová barva-abychom přidali ještě více zmatku,některá US vybavení je zřetelně zlatohnědá barva.Je to pozůstatek vybavení ještě z první 
války.(nejčastěji brašny,opasky,nábojové pásy a BAK pásy,které byly dotisknuty až za druhé války.Britové měli podobné vybavení,ale v dost 
ošklivé zeleni.
4-proč nemůžeme udělat správnou barvu a uspokojit naše zákazníky?-Jednoduše- protože dnešní béžová tkanina je nesprávná a protože 
jsem puntíčkář,tak vás ještě potrápím proč-kdybychom udělali béžovou tkaninu z dnešních produktů,ta se postupně změní v bílou a potom 

budete vypadat jako šedivec mezi černými.  
5-různé odstíny barvy-myslíte si že dělám všechno proto, abych uspokojivě vysvětlil nestandartní jakost?Tak tedy ještě přidám.Víte co jsou 
střihové odstíny?Tkanina,která projde kádí s barvou se obarvuje a mění se následkem rychlosti procházení.To způsobuje nepatrné odstíny a 
barevné změny na tkanivu.Následek je to,že prvních 30m,je poněkud jiného odstínu,než posledních.Stejná látka,stejné barvivo,dávkování na 
stejný den a 100m látky má možná tři jiné odstíny.potřeba volných konců vyvstává,když je třeba vystřihat rukávy,kapuce,límce atd.Tkanivo 
je nacpané až ve 100ks  hlubokých vrstvách a v těch je možná 10 odstínů.Nakonec je další důležitost-musíte dát k sobě všechny komponenty 
vyrobené ve stejnýden a ve stejné serii.Bundy a kalhoty jsou zřídka  říznuté stejnou várkou.Tyto hluboké vrstvy se řežou po 100ks hluboko.



 Všechny kusy(rukávy,kapsy atd) jsou různé velikosti a tak zákonitě dochází k odstínům)Nakonec musíte pro vyexpedování dát k sobě 
všechny kusy vyrobené ve stejný den a ve skladech vždy blednou první horní kusy.Lodní přeprava také udělá své.  Viděl jsem i hodně odstínů 
na originálních Parauniforem USMC-HBT.Jeden sběratel má dokonce výsadkovou bundu,která je úplně zelená na rukávech.Takový výrobek 

by dnes neprošel naši kontrolou,ale byla válka a uniformy třídil vrták četař.Ale nejvíce odstínů mají čepice.    

Chcete být šťastní a mít béžovou barvu?Několik dalších společností vyrobilo béžovou tkaninu,která ve vás rozbouří srdíčko-ale pozor 
většinou jsou vyrobeny v Indii nebo Pakistánu a za ohromnou cenu.Tak tedy nazdar,pokud se do toho vrhnete-není totiž zaručena stálost a 
kvalita.


