
 Úvod  

Americká výzbroj  
Od začátků vojenské výstroje byla vždy základním materiálem kůže, která byla ve výstroji používána všemi vojáky, či důstojníky 
v doplňcích výstroje jako např. opasek,kapsy,obal polní láhve,řemeny na vojenské torny a ostatní výstroj.Ale v r. 1880 the United 
States Army přijímá do své výzbroje jako univerzální bavlněnou tkaninu, která se zdá být daleko lepší než kůže v mnohém 
ohledu. Nejdříve byla z tohoto materiálu vyráběna temně modrá smyčková pásovina na uchycení nábojů (cartridges.) Do 
takového uchycení se vešlo až 70 nábojů ,které bylo možno snadno vyjmout. a dobít jednonábojovou pušku z r.1873 Springfield 

trapdoor'. Pásy byly původně vyráběny firmou Gilbert a později firmou Obemdorff. Mills Wowen Cartridge Company z 
Worcesteru, Massachusetts,nakonec vyráběl páskové tkanivo od r.1902. Firmu založili důstojníci US Army Anson Mills a Charles 
Gilbert,Mills se narodil, v Indianě v 1834 a měl dobrodružný život jako voják.  
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Studiový portrét US vojáka z doby Španělsko -Americké 
války:  

Odešel do penze v hodnosti brigádní 
generál v roce 1897. Ve vojenských kruzích 
byl Mills známý tím,že vymyslel tkalcovský 
stav, který byl schopný splétat tkaniny s 
ucelenou formou pásu a prakticky vyrábět 
popruhy. Tento způsob dvojitého a později 
trojitého zaplétání byl patentován v roce 
1877. Tyto stehové pásy byly mnohem 
silnější než u předchozích modelů se 
stehovými smyčkami. Anson Mills zemřel v 
listopadu 1924 ve věku 90 let a byl pohřben 
na Arlingtonském vojenském hřbitově. Byl 
prominentní a úspěšný v několika odvětví a 
byl průkopníkem hlasovacího práva žen a 
rasové rovnosti.Ovšem vynález splétání 
nábojových pásů a opasků byl hlavní zdroj 
zájmu a bohatství V roce 1896 US Army 
přijala nový hnědožlutý nábojový pás,který 
pojal 30-40 ks střeliva do pušky Krag 
Jorgensen rifle z r.1892 používána v 
Americko-Španělské válce (1898-1902). 
Pás byl vyráběn z nejlepší, kvalitní 
roztočené bavlny.která byla tkaná a potom 
ošetřena novou technikou impregnace, 
která dělala tkaninu odolnou proti vlhku a 
hnilobě. Další MilIsův vývoj byl opasek s 
integralního tkaniva, s pantentními kapsami 
tzv. kapesní opasek '. Na začátku 20. 
století bylo stanoveno pro US Army,že 
Millsův kapesní opasek byl nejlepším 
designem a rada výboru Officers tento 
přijala pro US Army pod kódem M1 903. 
Sadou ramenních pásů,která podporovala 
jeho využitelnost, to bylo to pravé místo pro 

armádu,pěchotu a Národní gardu.V modifikační verzi opasku MI 903 s nábojovými kapsami a sumkami byl později vyráběn jako 
MI 914 pás kavaléristů. Tento nový kapesní opasek byl navržen tak, aby nesl .48ks střeliva v šesti kapsách používané do 
závěrové pušky Springfield model 1903 Do kapsy opasku se vešlo 8 patron-původně pás byl navržen s devíti či deseti kapsami 
nesoucích 72 -80 nábojů.Později bylo standardizováno 9 kapes. Millsovy nábojové opasky byly nastavitelné od 30 do 46 palců. 
Opasek bylo možno zkracovat podle délky druky (označené v úředních tiscích.jako stiskací knoflíky). Spona opasku byla zvláštní 
v tom, že byla zároveň při sepnutí služebním označením pro kterou byl opasek předurčen,na.př. Army-armádní orel, USMC 
orel-zeměkoule-kotva ,či důstojnické zařazení Vojenský požadavek byl,že spona opasku musí vydržet 5,000 krát rozepnutí a 
zapnutí,aniž by ztratila efektivitu. Zpočátku měla Mills Company monopol na výrobu opasků, ale další firma Russell 
Manufacturing Co. z Middletonu-Connecticut s nezbytnými tkalcovskými stavy, začala brzo z výrobou integrálních tkaných 
kapesních opasků. Británie byla spíše víc konzervativní než USA a udržovala si tradiční vybavení až do roku 1908, kdy Millsovy 
opasky byly představeny v praxi. Pěkná studie AMERICKÉHO infanteristy" nesoucího M 1903 opasek M 1903 kšíry.  
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po příjezdu 

amerických 

vojenských jednotek 

do Británie v roce 

1917. Fotografie také 

ukážou že mnozí byli 

ještě vyzbrojení s 

Krag Jorgeosen rifle  

 
Vybavení dvou 
světových válek, 

Licenci výroby opasků a 
ramenních pásů v Anglii 
bylo uděleno v roce 
1898; Ministerstvo války 
pověřilo výrobou Mills 
factory v Anglii. a některé 
opasky byly použity v 
omezeném množství 
během Búrské války The 
Boer War ( 1898-1902). 
US Generál 
Quartermaster brzy 
zaznamenalo,že ' 
Doughboy '(pěšák) je 
velice moderní, kompletní 
a plně integrované 
vybavení pro každého 
vojáka.Mills 
spolupracoval těsně s 
Armádou,která v polních 
podmínkách plně 
otestovala v praxi M1 910 
a doporučila, pro jeho 
různorodost užívání.M1 
903 byl stažen z výroby. 
Navzdory krátkému 
životu.v jeho pozdějších 
modifikacích a úpravách, 
byl vidět u US vojáků v 
druhé světové válce 

M1910 vybavení Nové M1 910 vybavení bylo zhotoveno z tkaniny a plátna v Olive Drab odstín číslo 9. Důraz byl kladen na 
maximální váhu vybavení 50lb.To obsahovalo střelivo a oblečení, (s přikrývkou. celtou-půl stanu , kolíky. pláštěnka), 9 1/2lb; 
nábojnicový pás (s 100 nábojů, jídlo, AID balíček první pomoci), 11,liber; brašna (s bodlem, osobní potřeby, jídelní potřeby. mycí 
soupravu).11,liber Kompletní brašna a vybavení tak vážila 48lb (cca 22kg) Tato váha obstála dobře s nákladem pěšáků z 
významnějších cizích armád. Průzkumem QM Department se zjistilo, že Britský voják nesl 52 lb,Japonský 55 lb, Francouzi 56 lb, 
Němci 60 lb, Rusové 60 lb a Rakušané 63 lb.(1libra-=435,6gr.čili asi 0.45kg). Opasek s popruhy M1 910 byl navržen k tomu, aby 
se do něho uložilo vše co voják v poli potřebuje, včetněřady položek připnutým k popruhům užívaným pro přenos střeliva a 
nezbytnosti, jako např. jídelní potřeby,chlebník atd. Další součásti vybavení M1 910 zahrnovalo: pochva bodla M1 910 Čistící 
prut MI 910 souprava na lovení ryb M I910 (fiška)nůž MI 910 lopatka polní M1 910 sekera MI910 krumpáč M] 910  
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nůžky na drát M1910 Dopad MiIlsova firemního výzkumu a vývoj byl takový, že plátěnými opasky by vybavil mnoho ze světových 
armád ve 20. století.Přestože Millsovi reprezentanti byli aktivní celosvětově, jeho okamžitý plánovaný prodej v mnoha z nich se 
nezdařil v neočekávaném propuknutí francouzských revolučních a napoleonských válek v srpnu 1914. Británie (patent 1908) a 
USA (ModeI 1910) již přijala toto vybavení;  

Portugalsko (P1912) a 
Belgie (P1915) používali 
Millsovo tkaniny vedle 
kožených doplňků, ale 
největší  

vyfotografováno během 
mexické trestné výpravy z r. 
1916.Tito dva vojáci nosí 
M1 903 opasky . MI 909 
kšíry a smotané přikrývky 
se objevily u US vojsk 
rychlou změnou v 
předválečných letech v 
začátcích vybavení M1 910 
.Oba mají MI 903 opasky a 
MI 909 kšírování,které 
později bylo vidět v použití s 
Amerícan Expeditionary 
Force ve Francii.  
dole 1-přepravní 
řemen(kožený)brašn
a a 
čutora2-náboj.pás na 
45 nábojů,později 
zdvojený na 
90ks(3)kryt 
lopatky\)4)  

M 1903 brašna M 
1879chlebník (2) 
pozdní výroby MI 887 
nábojnicový pás se 45 
jednotlivými 
smyčkami.a (3) 
Millsův nábojový pás 
se zdvojenou 
smyčkou pro 90 
nábojů.(jednotl.) 
30-40 pro Krag pušku. 
tyto pásy byly 

standardní záležitost během Spanish -American války vyráběny MiIIs Company během r.1920 (4) ochranný obal lopatky (5) 
M 1892 Krag bodlo. vybavení se používalo během Mexické operace 1916 a bylo ještě velice vidět během 1.světové války!.  
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Válka vypukla v Evropě v srpnu 1914a v dubnu 1917 do ní vstoupily Spojené státy. Následující válečná vřava US ozbrojených 

sil dopomohla k příměří v roce 1918.v té době měli Američané ve válce 2.000.000 mužů,kteří byli rozmístěni v celé 
Evropě.Většina z nich přišla s vybavením M1 910, ale mnoho Doughboys bylo ještě vybavených opasky MI 903 a M1 903 či M1 
909 kšírováním. Toto postarší vybavení stejně tak jako mnoho dalších Mills produktů, bylo chytře nabízeno v katalogovým 
inzertním prodejem firmy Mills. V popise z manuálu Infantry Modelu z r 1910 je detailně označeno vybavení.Položky byly 
značené v půlpalcových písmenech s plukovním číslem company a vojákovo sériové číslo. Typické značení by bylo ' 24 B 34 ' 
což znamená 24 regiment.Company B, vojákovo sériové číslo 34. Ruční označování bylo také často aplikované na výstroji a 
vybavení.Nejčastěji na nářadí k zakopání,chlebníku a ešusu:zkřížené pušky pro pěší pluk. zkřížené šavle pro kavalérii,zkřížené 
dělové hlavně pro dělostřelectvo, okřídlená vrtule pro letecké sbory a tak dále Pod označením bylo používáno číslo pluku a 
zařazení služeb,pod sériovým číslem jeden-palec dole . Malovaná označení byla později nahrazena použitím známkovacích 
přívěsků. Tyto malé disky z bronzu a pozlaceným koncem měly stejné označení,jako uniformní límcové odznaky.Služební 
zařazení a číslo vojáka bylo vytlačeno tabulátory skrz na ruby obrácenou látku uniformy.Ta se posléze přeložila a číslo bylo 
viditelné.Identifikace v jednotkách a záznamy v inventářích byly různého charakteru a měnily se od místního sériového čísla 
company, až po prapor a označení regimentu. Oddělení výzbroje brožury čísla 1965 z 2 července 1915 poslalo detailní instrukce 
o péči a ochraně  
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vojenského vybavení. Důraz byl kladen na kartáčování suché špíny z tkaniny,bylo žádoucí pouze praní a to jen na pokyn a dozor 
důstojníka.Za tímto účelem bylo nařízeno vydávat pouze' H&H ' mýdlo.které splňovalo oprávněnost použití. Žluté mýdlo QMC 
bylo výslovně zakázáno.To znamená,že tkanina a plátno mělo sklon k slábnutí a mělo proto být sušeno ve stínu,než plném 
slunečním světle.  

Popis a vývoj součástí Haversack M1910  

Tlumok sbalený A1 1910 jídelní vak, ešus A1 1910 ' Doughboy balík ' (M1 91O haversaek), vyvinutý v polovině století, byl ještě 

vylepšen americkým  

že před propuknutím 1. World War byl nepochybně mezi všemi návrhy příslušenství vojáka vůbec kdy nejlepší . Poziční válka na 
západní Frontě v roce 1917-18 zvýraznila výstrojové nedostatky, Životní prostředí ve kterém pěšáci z přední linie bojovali, 
změnilo radikálně to, co představovalo boj před r.1910.Vojáci již nepochodovali delší vzdálenosti cestou necestou,ale blíže k 
postaveným obranným jednotkám,schopných zabezpečit všechny jejich denní potřeby.Přesto museli pochodovat až k bojovým 
liniím, skrze míle-dlouhé komunikační cesty,skrze krajinu s nepřátelským dělostřelectvem, nesouce vlastní každodenní 
nezbytnost po několik dnů bytí v boji,Tyto základní životní potřeby představovaly mnoho nových druhů nástrojů a jistě to bylo 
obtížné.Válečný úřad se rozhodoval,zda má omezit některé položky vojáků obsahu vybavení M1 910 -a to dokonce tak 
základních skutečností jako extra střelivo, granáty. plynové masky, příděly a šatstvo. Ačkoli největší bojující armády šly do první 
světové války s polní výstrojí z kůže, Mills Company vyvinul mnoho úsilí k tomu, prodat jejich produkci ze zámoří před létem 1914 
Jihoameričané přijali vybavení v části Brazílie, Kolumbie, Ekvádoru, Chile, Hondurasu. Peru,Venezuela, Itálie, Holandsko a 
Norsko přijalo vybavení pro námořnictvo. Španělská politická nestabilita vedla společnost Mills Company k odstoupení dodávek 
V Paříži a Berlíně vznikly továrny, aby přesvědčili úřady výhodou tkanin,ale oba odvážné podniky ztroskotaly. Německo v 
procesu hodnocení 500 sad vybavení a Francouzi koupili malý počet vybavení,hlavně zdravotní záchranný válečný materiál AID. 
Plánované přijetí vojenského vybavení pro Turecko, Bulharsko a Srbsko také ztroskotalo.Výrobní tkalcovské stavy byly zařízené 
v St Petersburg,ale politická situace v Rusku zastavila produkci a tkalcovské stavy byly vyrabované.  
bronzové jednotl.zařazení (límcové)známky a vybavení z r.1903,1910 a 1916  
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jídelní misky-oválné včetně příboru byly chráněny ochranným tlumokem,připevněné na „USárně“-nebo připnuty tímto opaskem 

kolem boku obsah haversacku, včetně M1 910 plechovky na koření a M1 916 .-další stránka  
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Vyjmutí obyčejných 
věcí z plechovek a 
přídělů z brašny, či 
z 
batohu,vyžadovalo 
téměř kompletní 
rozebrání 
upevněné torny a 
velká péče, která 
byla věnována 
designu se 
vytrácela jako 
nepružná, 
nezpůsobilá v 
bojišti a plánovaná 
změna méně 
přísného obsahu to 
měla dovolit MI 910 
Doughboy sak se 
sestával z tří 
separátních 
položek 
navržených jako 
integrovaný 
systém: brašna,  
potravinový vak a 

cestovní vak.Batoh 
by se nicméně 
mohl nosit bez 
potravinového saku 
a sbalit 
prodlouženou část, 
ale to by 
znamenalo velmi 
omezený úložný 
prostor Všechny 
součásti byly 
zhotovené z 
tříslové tkaniny s 
kovovými částmi 
černěné mosazi s 
připevněnými 
karabinami.Na tyto 
karabiny se dal 
připevnit 
chlebník.Prodlouže
ná část byla 
připojena 

červenohnědým koženým popruhem. Ramenní „podvazky“ milá a nedílná část haversacku nemohla být oddělená. Dvě ramenní 
sekce opasku který měl nižší rozvidlenou Y -část dovolující připojení v přední části nábojnicového opasku Tímto také zároveň 
bylo podporováno zpevnění. Když polní vak nebyl nesen pás byl připojený jen v horní části opasku. Zadní část popruhu se 
připevňovala k zádi opasku,z důvodu zabránění bočního pohybu.První typická brašna měla široký hřbet časti k podvazkům které 
se úžili na každém konci Tyto prvotní pásy byly vybaveny prostými háky,s rozšířením. Mezi 1910 a 1915 design podstoupil 
několik modifikací. Na druhém vzoru brašna řemene byla 2 inch. široká a všechny pásy byly vybavené háky s pojistným perem. 
meatcan -miska na oběd, která původně byla kulatá,byla připevněna na vak tkanicemi z kůže, které procházely dvěma řadami 
pěti oček na chlebníku. Tato metoda připojení byla brzo odstraněna a vrátila se k prostému kovovému knoflíku na vaku Také 
meatcan změnil své tvary.  
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spodní část torny s možností odepnutí,kterážto možnost krátila tornu tak,že do ní nebylo možno napěchovat obsah 
vojenské výbavy .rok 1910  

US lehká polní-obsahovala nejnutnější potřeby vojáka r.1910  

výstroj vojáka M1 910 .Puška standart rifle Springfield 1903 tato výstroj byla používána v První světové válce.Bajonet 
připevněn na ramenním opasku \nahoře vidět taška na jídelní potřeby –tzv.fazole/  
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vojenské kamaše První z variant pochází z r.1907 dlouhé kamaše se musely dvakrát dokola otočit kolem nohy a pak 
přezkou utáhnout (2).Standardní plátěné typické kamaše M1 917 s řadou postraních háčků s tkanicemi,(prvotní vzor) i v menším 
množství byly vidět u US vojáků v obou světových válkách. Testováním kamaší bylo zjištěno,že jsou náchylné k nadměrnému 
odírání na vnitřní povrchové straně. Proto byly rubové stěny vyztuženy kůží.Jízdní kavalerie používala spíše vysoké jezdecké 
boty než kamaše.  
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pevnostní opasek měl 
dvě kapsy na střelivo 
(pouze pro strážní 
službu.)vepředu a 
vzadu MI 910 kapsy 
byly určeny pro 5 
nábojů.Pás se zapínal 
mosaznou sponou 
US.Kapsy byly 

pevnostně lemovány.M 
1917 -.(3)kapsy na 
náboje se sponou L.T.D 
(4)pohled z rubové 
strany M 1917-pás 
ukazuje objemové 
posouvání opasku. M 
1917s dvěma kapsami 
Na rozdíl od dřívějšího 
"jednodílného,seřizovac
ího MI 903 opasku, M1 
910 byl přizpůsoben k 
použití separátní části 
pásu, který tvořil záď 
opasku, zapojující dvě 
přední části kapes s 
patrony.M1 910 pásy, 
měly integrální tkané 
kapsy,vyráběné fy. MiIls 

a Rassell. Roku 1917, zvýšenou a rychlou produkcí a expandací armády.pomocné zádní pásy byly odstraněny.Kulaté 
zamačkávací (druky) byly nahrazeny LTD děrovanou sponou  
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nahoře) (1) ' pás na patrony, M191O', prvotní typ (2) pozdější válečný opasek, M1 91O' s LTD sponou  
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snímek počáteční sumky na patrony vlevo a pozdější výroba 1917,která byla používána ve WW2. Přezka sumky děrovaná 

LTD.(Lift The Dot) fy Mills and Rassell Copany  
M 1917 balíček revolverového střeliva po šesti kusech ve 
třech  

sekčních kapsách nesený( fixovaný) u pistole či 
nábojnicového pasu. LTD spony M 1917 revolver byl 
válečnou dobou výhodný a překonal díky nedostatkům M 
1911 poloautomatickou pistoli .Používalo se přitom stejných 
patron do obou zbraní.  
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tovární označení na pravé straněřemenu vyrobeného září 1918 fy.Plant Brothers nahoře-opasek New Yorské Národní Gardy 

1pouzdro na patrony neseno přes rameno, 2, opaskové nošení Belt magazine 1918 8x pouzdro do puškových nábojů 3-pouzdro 
na patrony –opaskové 6x s čistící sadou a s pouzdrem pro náboje do coltu-výroba Long a Chase-používané ke konci války 1918 
uzavírací spony LTD  
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V roce1910 byla jako součást vybaveni velitelů,používána standardní armádní poboční zbraň kolt 45, jako nový služební 
revolver.Opasek za tím účelem používaný, měl čtyři integrální tkané kapsy na patrony Velikostní nastavení bylo prováděno 
háčkem, centrálně umístěného na konci pásu s 15 odpovídajících oček rozložených podél středu pasu Přijetí koltu M 1911 .45 
polo-automatic pistole ,si vyžadovala výrobu nového opasku.Aby se uschovala dlouhá hlaveň,bylo provedeno prodloužení 

velikosti pochvy a 
použití 
připevňovacího 
háčku s očkem pro  

voják s koltem 
45,připevněn k 

opasku  

Medical 
corps-lékařské 

Corps pásy 
(1)'lékařský 
důstojnický opasek 
M1917' (2) lékařský 
opasek pomocných 
zdravotních služeb 

M1917 v roce 1917 přepracován s oválnými očky podél spodní ořízky. (3) pozdější válečný vzor M 1917 pomocných zdravotních 
služeb 'vyroben v srpnu 1918 s kulatými zamačkávacími očky .(druky) pomocný závěs s možností připojení kamkoliv na výstroj i 
k opasku.Většinou si na tento háček vojáci připojovali jídelní tlumok,nebo pomůcky zdravotní služby-tento hák byl o 5cm níže. .  
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Hospial Field 
Equipment-zdravotní 

polní vybavení-v tomto 
tlumoku r.1910 nesl 
zdravotník 
vybavení,nezbytně 
nutné k první pomoci.Byl 
však také používán jako 
ration 
bags-chlebník,bágl na 
jídlo atp.rozbaloval se 
vytažením prostředního 
pásku a tkanice.Jeho 
plný obsah vážil až 
40lb(cca 19 kg).Váha  

výše popsaná brašna 
měla integrální 
připojení,k opaskovým 
kšírům typu Y'.s dvěma 
pásy upevněny v přední 
části horního okraje 
haversacu. Takto byla 
brašna podepírána ve 
třech bodech 
integrálním věšákem,To 
znamená, že pokud 
měla podporovat váhu 
plně nacpaného 
nábojnicového pásu, 
haversack musel být 
nošen vždy  
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Polní lopatka v.r.1910 byla evolucí designu. 
Obal lopatky byl zpočátku připevněn 
koženým páskem obtočeným kolem násady 
s přezkou s hroty na přední straně .Později 
byl tento pásek nahrazen dvojitou sponou 
two·bar. Zadní strana měla háčky pro 
uchycení na tornu při pochodu. (tento háček 
byl vylepšován a patentován v Anglii v roce 
1901 zaměstnancem Millsovy továrny 
Williamem Lindsayem,který se pak v Anglii 
stal zástupcem licenční společnosti Mills, 
zřízené v.r.1899  
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vlevo-schránka nůžek na drát.  
V r. 1910 byla součástí výstroje i sekera v jednoduché otvírací kapse .Oddělitelná železná část krumpáče byla uložena v 

plátěném pouzdře,který byl upevněn na dvou místech. Rukojeť ruční sekery vyčnívala ze spodní části plátěného obalu Nošení 
krumpáče nebyla záležitost jednotlivce.US Army rozdělila tuto činnost na tři vojáky,kteří se v nošení střídali. Plátěné obaly 
polních láhví. Přední část (1) M 1910 otevírací kryt.(2) druhý vzor s patentními druky1917 produkce s LTD děrovou sponou (3) M 

1917 Zadní část s přišitým háčkem (4) MI910 s karabinovým hákem; (5) MI910 závěsný řemínek M I910 s háčkem (6) M1917 
přichyceným k láhvi s koženým řemínkem uvázaným dolů k řemeni. Polní láhve byly značeny od r.1917 čísly regimentů,company 
a zařazením vojáka-vpravo část polní láhve. Balíček první pomoci-first AID vyráběn fy.Mills Copany od r.1910'. první pomocný 

balíček obsahující zdravotní potřeby.Na obr.přední a zadní strany uzavřeného balíčku,který sloužil k uschování obvazového 
materiálu ,  
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pro zajímavost,některé ceny 
komponentů od fy.Mills Company 
cartridge belt dismounted-nábojový 
pás-4 us dollar garrison belt and 
pockets-opasek se sumkami 2.5 us 
dollar with sword sling-opasek 
důstojnický s meči 4.0 us doll  
pistolové pouzdro s kapsou-2.5 us doll  
revolverové pouzdro 2,00doll  
pouzdro láhve 1.25. 
batoh US(usárna)3,00. 
patron taška 1.00. 
pouzdro sekery 0.75. 
pouzdro krumpáče 0.85. 
pouzdro první pomoci 0.50. 
intrenching tool –pouzdro násady 
krumpáče 0.85. 
carrier wire cutters-pouzdro núžek na 
drát 0.50. 
suspenders-kšandy-kšíry 1.00 
tehdejší dolar by se dal dnes přepočítat 
na dnešních 38 dolarů  
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Srpen 1941-letní khaki uniforma GI vojáků s typickou novou M1 helmou.Polní ruksak s bajonetem a chlebníkem pochází z dob 
1.Světové války Mimochodem celková neuspořádnost polního vaku na snímku,( představuje vyboulení na pravé straně 
tlumoku.)oproti umění úspěšného balení z let 1910 -1918 Doughboye nadále zůstalo uměním jako takovým . Americké polní 
vybavení bylo celkově dobré s důležitou výjimkou Dougboy vaku(pěšákův vak) Spojené státy pravděpodobně strávily značné 
množství času,úsilí a peněz aby vyvinuly nové vybavení pro své armádní síly,než jakýkoliv jiný národ světa ve WW2 citace v 
článku vojenské příručky polní výstroje zní: byla vyvinuta a vyráběna po starostlivém studiu a  

experimentování válečným oddělením  

Přestože je toto pravda,GI vojáci z druhé světové války museli nosit nepraktický vak již před 20ti léty Kancelář Quartermaster 
General OQMG, vyrobila během WW2 celou řadu návrhů batohů M1943-M1944 a v omezeném počtu byly dosažitelné u 
předních vojenských jednotek, většina GI používala dál zcela nevhodný haversack Upraveno bylo pouze umístění obsahu vaku a 
vojáci museli být připraveni s tímto batohem projít Evropou a Pacifikem Jedinou výhodou byl celkový způsob boje v poli a mobilní 
přeprava vojsk.Voják takto mohl nést pouze nezbytné věci k přežití v poli. Originální barvou byla zvolena opět olive drab OD č.9 
popisována nejpodobněji jako barva písku Některé barvení bylo variabilní k aktuálnímu bojišti z různými odstíny barev. Torna M 
1928 byla standardní záležitost všech vojenských jednotek kromě důstojníků, mechanizované pěchoty, leteckých sborů a 
speciálních výsadkových oddílů.Proto došlo k sjednocení vybavením veškerých sil v podobě M1936' musetty 
(franc.jméno)polního pytle.(v novější podobě Alice-torna* pozn.)  

combat serviceable-schopný bojového použití Dříve používané různé vybavení pro opravu či rekonstrukci byla znovu vydána s 
tímto malým připojeným nápisem– nápis na balíčku:jak se postaráš o mne,tak se já postarám o tebe  

 

www.veteranarmy.cz 
        ®YVES®



 
Značení a údržba  

Veškeré vojenské oblečení a majetek vojáka byl značen jeho jménem a sériovým číslem v plném rozsahu např. McCARTHY. 
T.E. 32853713. Avšak. plné jméno bylo zřídka kdy užívané, bylo běžné najít jen počáteční písmena příjmení a poslední čtyři 
sériová čísla -např. M 3713. Z nařízení pozemních sil (AR 850-5) bylo toto značení umisťováno na všechna viditelných místech 
vybavení,včetně tkaniny Fíeld Mam/cd 21-15 (1940) tento způsob zároveň ulehčoval proceduru pro praní a čistění. dole) M I928 
torny. (horní a spodní vlevo) .r1944-Britská výroba a zřetelně zelenější barva.,(horní a spodní –vpravo) 1942-.  
US-meatcan(chlebník) připevněný na torně. Zadní část ukazuje ( připojení zadních háčků k opasku nebo Y kšand) 

britský.hawersack má zřetelné britské spony s háčky  
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PÉČE o výstroj.-vybavení bude práno s kastilským či podobným mírným mýdlem a sušené ve stínu.  

Zákaz použití žlutého mýdla, či komerční čistící tekutiny nebo barviva.Toto může poškodit kovové komponenty a kůži Field 
manual(polní příručka) 21-15(1940) Popis součásti výstroje pod skladovými čísly proviantmistra,bylo možno najít jednotlivé 

součásti výstroje označené v závorkách, na konci každé položky nahoře-během W W2 se muselo přizpůsobit prodloužení 
torny,které nebylo vždy běžně vhodné ke všem spojeneckým tornám. (zleva doprava) standard US-MADE M1928; British·made s 
tkaninovými pásky kolem vazby a zřetelných upínacích spon a poslední válka-US·MADE OD(olive drab )07 končí.se standardním 
typem spony M 1928 meatcan-jídelní mošna zleva 1942 s přezkami pro uchycení k torně dole Britská výroba s odstínem OD 7  
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M 1910 vývoj spon (1)počáteční produkce spona s obdélníkovým tipem ukončení pásku byla brzy nahrazena lisovaným kulatým 

ukončením uprostřed pásku (2) Britský způsob(3)všechny americké pásky,vyrobené pro Britanii (licenčně) v polovině WW2 došla 
výroba k praktickému a nejlepšímu způsobu přezky a pásku s lisovaným koncem  
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Polní torna M1936 vyrobena pro všechny důstojníky, výsadkové oddíly, posádky obrněných pěších pluků a obrněných vozidel, 

motorizovaných vojenských jednotek zleva standardní US musetta,se jménem důstojníka a zařazením prostřední Britská torna se 
zřetelným britským hákovým závěsem/ k připojení na pás vpravo-pozdní válečná OD no.7 plátěná taška.s páskem a kroužkem 
tvaru D, která nahradila tyto torny v r.1944 maskovací vak do džungle byl speciálně vyroben výslovně pro tropické operace.Byl 

jasně vyšší než M1928 torna a byl proto brzo upravený jako polní vak Polní vak pro operace v mírném klimatu,zůstala takto 
omezenou standardní záležitostí, těsně před vývojem druhého dvojitého polního tlumoku. 1943 olive drab no.7-může být 

považován za objemově větší Polní tlumok byl bezprostředním pokračovatelem džunglového vaku.OQMG hledala náhradu za 
dosud užívaný M1928 a tak se ujal vývoje USMC a vznikl dvouvak s možností odepnutí jeho horní části,která  
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kapacita vaku do džungle byla obrovská, proti  

dřívější torně M1928 s možností rychlého 
otvírání zippové kapsy Stinnou stránkou 
vaku,byly nepohodlné ramenní kšíry a 

nedostatek jiných externích kapes HQADF vědělo,že námořní vak je lepší a vhodější k potřebám armády než M1943 vak že by 
měl být takto přijat jak je. nicméně OQMC se domnívalo, že je třeba vyvinout nový vak, který by měl vycházet z nejlepších 
vlastností z.r.1941a lekcí použitých v boji. Oba současně vyráběné vaky měly pryžovaný potah v horní části, který poskytoval 
dostatečnou ochranu proti povětrnostním vlivům..Zároveň měl po stranách a na vrchole pásy, které dovolily připojení smotané 
přikrývky.  
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. .  

pozdější válečný polní bojový vak, nošený s připojeným M1 bajonetem M1943 s polní lopatkou Užíván v omezeném množství 
konečným stupněm války v Evropě,  
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Druhá světová válka –nábojnicové pásy (1) První světová válka Belt patrony vzor 1910,upravený pro WW2 .Další patronová 
kapsa byla přidána v daleko vlevo v prostoru pro pistolovou kapsu část patronové kapsy  

Nastavení pásu z r.1923 bylo 
zjednodušené z originálního 
vzoru 1910 háček a očko byla 
zrušené a přidán jednoduchý 
pavučinový provlek. US Army 
Belt patrona pásu cal.30 1923 
Rozdíl mezi Britským a 
Americkým pásem byl v šíři 
pásových smyček.  
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Detail kapsy nábojového pásu r.1923 ukazuje zásobník s úchytnými pásky, které byly zrušeny v roce 1917,ale znovu-zavedeny v 
roce 1937.Zásobník M1Garand poloautomatické pušky s 8 ks 30-06 Garand vedle plechovka s čistícím olejem a balíček s 
hadříkem na čistění.: obě součásti byly navrženy tak,aby se vešly do patronových kapes pásu.  

Abnormální přezka pásu z WW1 byla vyměněna za standardní neupravenou přezku M1937 (1) Výběrem z dvou možností byl 
zvolen model 
M1937 Britská 
plátěná verze (2) 
přední a zadní 
strana standardního 
pásu US M1937  

 

 

www.veteranarmy.cz 
        ®YVES®



pistolový opasek na revolver M1936 nebo colt byl téměř identický s opaskem M1912 s mírně upravenou sponou Pozdější verze 
WW2 s typickou OD (olive drab)no.7 barvou (3) Britská verze s připínacím US balíčkem první pomoci (4)  

WW2-ramenní pásy zleva M1936 Britské,1936-1944 byly velmi podobné,ale s vyztuženou ramenní sekcí nahoře-detailní ukázka 
spon a háčků kšír r.1936 ,vyráběných s pohyblivou sponou uvnitř tkaniny British-made Us –výroba s pružnými háky s pojistným 

perem byla často viděna u Britských jednotek.a to z důvodu pomoci ve válečném vybavení všimněte si výztuh ramenní části z 
tenkého plátna pro váhu zátěže  
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typické výrobní značení uvnitř plátěných kamaší 
M1938 nápis znamená: tento pár má velikost č.3 
a byl vyroben v továrně Ownes Shoe Co v září 
1941-kontrakt datován 18.9.1941pod číslem páru 
,specifikace US ozbrojených sil pod skladovým 
číslem.. 72-L 61895 Philadelphia Quarter Master 
Depotation-skladiště kamaše pěšáků chránila 

zvláštní impregnovaná protichemická sloučenina, 
která nebyla totožná se standardním 
vzorem.Kamaše nebyly tou nejhlavnější 
záležitostí, ale poskytly tak potřebný základ 
ochrany na válečném poli,či v přístavech při 
nalodění. The leggings(kamaše)plátěné 

M1938,se vyráběly ve čtyřech velikostech R1-R4 
souhlasných s velikostí lýtka.R znamená 
velikostní norma která byly udržována během 
celé války.Dřívější značení L long a S short  

Kamaše M1938 takto přijala US Army společně s 
kalhotami, které nahradily předtím nošené 
kraťasy . Leggings M1938 vyráběné klasickou 
OD barvou,odstín No.7 od r.1943  
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Lyžařské kamaše pro horské 

vojenské jednotky-s dvojitým 
nártovým pásem OD no.7 označeny 
jako Hood Rubber a bílé kamaše s 

jednostrannou koženou ochranou, 
vyztuženou na rubové straně 

Combat service  

Nová spona byla jediná provedená 
změna M1910 batohu pracovního 
nářadí,aktualizována na typu 
M1928,který byl jinak totožný s 
předcházejícím vzorem M1910, 
sloužící k zákopovým pracím Pozice 
pásku háku v horním okraji dovolila 
nízké zavěšení zbytečné břemeno 
pro horské vojenské jednotky bylo 
upraveno a vyrobeno jako ruksak M 
1928 M1910 krompáč byl 

normálním zjevem,ale sklápěcí vzor 
který, uviděli Němci poprvé v roce 
1940 byl okamžitě nadřazen všemu 

do té doby,kdy se setkali s americkou výstrojí a materiálem v Tunisu.Byly kopírovány okamžitě armádou. Nový nástroj měl 
značně delší držadlo,které usnadňovalo používání, ale kdy železná část(kopí) bylo v poměru s délkou efektně vyvážené . Hlava 

(kopí) mohla tímto způsobem být vyjmuta z držadla a umístěna do plátěného zesíleného obalu a takto přepravována odděleně s 
držadlem krompáče,který byl umístěn v obalu M1910  
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nůžky na drát M1938 vUS (vlevo) a Britském(vpravo) provedení z měkkého plátna s otevřeným vrcholem pozdější pouzdra 
byla provedena s překrytou kapsou s LTD uzávěrem. ruční sekera –přední a zadní strana pouzdra ostří M1928.Rozdíl s 

originálním pouzdrem z r.1910 byl pouze v úpravě přezky a zavěšení Během WW2 pozice čutory u pasu byla u čtvrté nebo páté 
kapse na pravé straně  
Polní láhve Každý voják měl povinnou jednu čutoru,nicméně pro specifické operace jako Operace Dragoon byly vydávány 

dvěčutory.Dvěčutory byly také normálně nesené v Pacifiku 1941 pouzdro čutory bylo nařízením u všech mužů následujících 
jednotek : veškeré pěší vojenské jednotky, kavalérie, sekce 105 mm houfnic, dělostřelecké pluky,obsluha samohybných 
děl,motorizované  

přední a zadní strana čutory Britské výroby (1) obal čutory americké výroby(2) M1941,britská výroba(3) M1910 aUS made má 

sedm řad vertikálního stehování (4) Opěrná strana americké a britské čutory byla vyrobena s LTD děrovanými sponami,které se 
lišily v detailech  
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čutora v džungli-jednoduchý plátěný pytel, který 

držel zasouvací plastový měchýř.Měchýř měl 

standardní plastovou zátku  

M1941čutora měla oddělitelný pás, který se 
hodil pásu z r.1910 čutora se mohla volně 
zaháknout na konec pásku ,  
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typické US značení bylo aplikováno na obalech čutor v 1 

světové a druhé světové válce v americkém stylu 
používaný i v britské armádě a i poválečné době.  

nábojové schránky pro 0.45 in pistolové patrony M1923 
prodloužené ve vnitřní části made in British pistole Colt 
M1911 A1 rozdílné uzavření LTD patentové spony 
(1)uprostřed.(2)každá zvlášť  
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30in Ml karabina byla 
představena v US službách v roce 
1941, nedlouho nato byl vznesen 
požadavek pro patronovou tašku 
schopnou nést 15 ks patron Jak 

signalizuje jméno kapsa, 
magazine,double cal .30 M1,  

pouches AID-kapsa první 

pomoci, kapsa vyrobena v.r.1942 
(1) M 1924 kapsa s patentem LTD 
(2) M1924-jiná varianta (3) 
M1942-širší kapsa předchozí 
produkce(4)US 1941 
M1942-Britská výroba(5) M 
1942-pozdější válečná verze s 
Olive Drab no.7 OD 
no.7-džunglová verze  
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pěšák útočící na nepřítele s automatickou puškou Browning M1937 WW2 opasek s náboji M1910 se 
zavěšenou polní čutorou .Polní uniforma z doby WW2 Korejská válka 1950-1953 v této válce bylo nadále vidět pokračující 
používání vybavení M1910 vyráběné v barvě OD no.7 z dob WW2, ale některé části výbavy vojáka,jako např.M1928 batoh, 
M1936 kšírování a polní pytel byly nahrazeny. Standardní výzbrojí se stal polní pytel M1945 V první třetině války byly výstrojní 
součásti stejné jako z doby WW2,malá změna byla jen ve značení dat na výstroji,přicházející z továren V hojném použití byla 
výstroj ještě vidět u Národní Gardy i v r.1970.Nábojové sumky M1937 bylo vidět i v omezeném počtu ve Vietnamu,pro použití 
20ks nábojů do plně automatické zbraně M14A1  

Výsadkáři po seskoku znovu balí své vybavení. M1945 torna je nošená se smotanou přikrývkou na kšírech Voják, balící polní 

náklad má u pasu pistoli M1936 a u druhé kapsy patrony ráže 0.30M1.Do karabiny či pušky, kterou tito výsadkoví vojáci nesou 
,jsou používány patrony,které mají v sumkách opasku.Pro střelecké armádní vojenské jednotky ve výsadkových sborech,byly 

standardně v široké škále používány tyto náboje  
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Toto je znázornění z brožury příručky 21-13 základní bojová příprava . Příručka r.1968 ukazuje typické  

 
mošny a zásobníky  

(1)Taška pro malé zbrojní střelivo univerzální poznáte podle očka ve spouštěcím uzavíracím poutku  
(2) zásobník pro M14  
(3) brašna pro malé střelivo  
(4) zadní část brašny pro malé střelivo do pušky M16A1  
(5) přední část brašny M16A1  
(6) M16 zásobník pro 20ks střeliva  
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uvnitř chlopně-pro malou 
armádní munici M16A1  

Patronové tašky vzor M1956 byly vybavené na každé 
straně rezervním úchytem,pro připojení dvou ručních 
granátů,jeden na každé straně .Hrdlo granátu se 
provleklo do úchytného oka a špička granátu byla 
zabezpečena krátkým páskem se sponou k opasku. 
Celá řada tříštivých granátů M1950 v lepším případě 
vybuchla za 4-5 vteřin Tyto granáty měly velmi 
jemnou pojistku a tím ze zvyšovalo nebezpečí 
předčasného výbuchu  
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Spona bavlněného 
opasku M1956 byla 
nahrazena v r1967 za 
tzv.Davisovu sponu na 
nylonových opascích.Po 
několika letech ,pro svoji 
nedokonalost, byla 
ovšem rychle nahrazena 
za původní vzor M1912 
v r.1970.Ponechán 
ovšem byl systém 
posouvání délky pásku 
tzv.hlídačem.Byl to 
výstupek na posuvné 
ocelové sponce,který se 
neotíral o stavěcí dírky a 
tak nedocházelo k 
utržení či poškození 
opasku.,což byla Krytá 
polní láhev r.1956 
nošena na vybavení z 
1967.Obvodový okraj 
byl změněný z bavlny na 
nylon a původně 
používaný starý styl 
r.1910 čutory zůstal 
zachován.Výroba s 
uzavíracími spínacími 
patenty  
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The M1910 a M1956 čutora(uprostřed) 
byla téměř stejné konstrukce,jen rozdílná v 
hladkém provedení s druky namísto LTD 
spon(vlevo) a zajišťovací pojistku(vpravo) 
namísto zaháknutí za opasek 
M1910(vlevo) obal čutory vyroben r.1951 
vertikální stehování. V r.1967 byla čutora z 
polyethylenu.  

podšívka ze syntetického vlákna, dřívější 
model , dobře isolující čutoru v chladném 

počasí odpařováním  
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originální kšíry polního vaku M1956 mají jednoduché zadní očko (1) ale v r.1966 bylo nahrazeno standardní sponou s pojistným 
perem(2) přední háčky nebyly nahrazené háky s pojistným perem (3)  

H-tvarované kšandy jsou třetího vzoru identifikovaného zadními háky s pojistným perem a lisovanými předními háčky vepředu 
.Výrobní produkce ze začátku.r 1970 používala 
nylon na spodní straně ramenní vycpávky. uvnitř 
kšírování je uveden název a původ označení ve 
třech řádkách-tyto byla vyrobené v.r. 1963  
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záď opasku r.1956 
ukazujícího připojení 

typických kšand s háky s 
pojistným perem. výstrojní 

vak zákopové lopatky 
r.v.1956 byl podobný vzoru 

1943  
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Ruksak nošený za podpory adaptéru M 1961 Nosič spacího pytle M1956 byla nejhůře navržená položka v této vybavovací sadě 

a pochybném zmatku popruhů, které konfrontovaly vojáka v řečnění a výstrojní nekázni Spací pytle byly zajištěné v nosiči dvěma 
dlouhými popruhy s LTD přezkami,které procházely skrze ramenní tkaninová poutka do kovových ok na přední části kšand 
opasku.  
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Polní torna M1961měla 
mírně větší nosnost a 

vrchol chlopně směřující 
dolů s postranním 

rozšířením  

vnitřek polního tlumoku 
M1961(napravo) byl odolný 
proti povětrnostním vlivům 
těsnícím chráničem krku 
.Model M1956 vojáka 
chránil svým rozšířením na 
obou stranách,které bylo 
značně méně efektivní 
|Nesení výstroje (základní 
výbava )ve Vietnamské 
džungli .Lehké ruksaky 
M1956 s pracovním 
nářadím  
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Základní vybavení M1956, jaké se používalo během počátku Vietnamské války modifikace armádních komponentů v říjnu 1965 
ACTIV (armádní skupina návrhářů) požaduje, aby se rozvíjely nové nylonové popruhy s přezkou,z kované slitiny. VzorM1956 
tkanina pohotově pohlcovala vodu (40)procent její suché hmotnosti,byla těžká,mokrá a nevyschla docela dobře ve vlhkých 
podmínkách.Výstrojová sada zhotovena z nylonu by absorbovala jen 8 procent z její hmotnosti ve vodě a sušila by se rychleji V 
lednu 1966 je zasláno nylonové vybavení do Vietnamu.Následně dalších 550 sad nylonové výstrojeM1956 je naloženo a posláno 
jako nové vybavení, s rozpočtem 82 US dollar za sadu o váze 3.3libry cca 1.5kg.Sady výstroje byly vydány v květnu 1967 5th 
Speciál Force Group a divizní průzkumné company DRC. Bavlněný a nylonový set je rozdílný v minimálních detailech jako 
např.nově navržená připojovací karabina spacího pytle a nábojová brašna.Nově navržená spona (karabina) je zhotovena a 
patentována fy.Davis Aircraft Products nebyla přijata k úplné spokojenosti,protože docházelo k samovolnému uvolnění.Přesto 
US Army a Republic of Vietnam (USARVN)rozkazem ze srpna 1967 deklarovalo,že nylonové vybavení bylo dobře přijato ve 
zkušebních testech a je vynikající. Ve zprávě ACTIV publikované v lednu 1968 bylo přijata a schválena nová nylonová výstroj a 
již v dubnu 1968 bylo objednáno do Vietnamu 204.650 ks popruhové výstroje.Toto schválené výstrojové označení bylo změněno 
k roku přijetí na r.1967. Součásti nové sady M1967 MLCE byly poslány Vietnamu ale .výrobní vzory omezovaly dostupnost a to 
znamenalo,že do roku 1970 nebyly zaslány žádné kompletní sady,než nějaká směs z.r. 1956 a 1967, protože jednoduše nebyly 
k dispozici.  
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Nylonová výstroj nošena přes 
M1969 neprůstřelnou vestu, byla 

typickou kombinaci ve Vietnamu v.r. 
1970 vnitřek nylonového pěchotního 

batohu pro 30 nábojů M16 
vyrobených fy. Rembar Inc v roce  
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Nylonové provedení výstrojních pásků M1967  
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1-nylonový potah tuplované polní láhve 2-potah nylon 3-tuplovaná polní láhev na čistící tablety vody 4-polyethylenová polní láhev 
5-6 kryty láhví všimněte si pod spousty podšívky na látce krytu tupláku , instrukce pro plnění náplně  
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Batoh lehké kategorie-originální návrh pro arktické použití nesoucího nákladu ve Vietnamu  

Americké vojenské jednotky měly základní vybavení ve velikostech a rozměrech svých Rangers vojáků.Problém nastal při 
oblékání a dodávce vybavení pro Asijské vojáky.Výrobce AVRN odmítal tyto dodávky přizpůsobovat malým postavám z důvodu 
nevýhodnosti kontraktu a proto byla torna vyráběna speciálně pro tyto vojáky .  
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Oficiální množství střeliva bylo nepřiměřené do delších bitev a proto bylo velice často vidět malé ověnčené vojáky s municí kolem 
krku.Vojáci si proto tuto munici rozdělili mezi sebou po skupinách.Mezi municí byly kulometné pásy,granáty,zásobníky do 
rychlopalných zbraní. Batohy plné munice a rozmanitost pověšených tašek na zádech,dělali vojáka těžkopádného a 
nepřizpůsobivého boje ve Vietnamu.  

konec. 4 přiložené soubory  
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