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PSÍ ZNÁMKY- ID tag HISTORIE –během americké občanské války v r.1861-1865,někteří vojáci
připínali svým padlým kamarádům papírové bankovky s jejich jménem a bydlištěm na záda

kabátů.Někteří zase popisovali batohy,nebo
vyškrabávali na opasky jejich jména.Pruská armáda vydala identifikační štítky pro své vojáky
na začátku Franco-pruské války v.r.1870 Říkalo se jim Hundemarken-psí známky ve srovnání
s podobným identifikačním systémem zavedeném pro psy v pruském hlavním městě Berlín.
První světová válka
Britská armáda vydala identifikační štítky pro své vojáky a jejich spojence v Kanadě,Australii a Novém
Zélandě.Byly vyrobeny z kůže,jeden červený a druhý zelený.Zavěšeny kolem krku na tenkém
koženém řemínku .Stejný vzor byl použit i v druhé válce a korejské válce.
Americká armáda poprvé registrovala identifikační štítky pod obj.číslem 204 dne 20.12.1906.
Vzor: hliník,velikost stříbrného půltolaru,vhodné tloušťky,se jménem a hodností,regiment nebo sbor
nositele,bude nosit každý poddůstojník a důstojník kdykoliv na poli.,pod oblečením,šnůrou
provlečenou v malé dirce.Je předepsáno jako součást oděvu a budou pokud nejsou nošeny
uschovány ve vlastnictví majitele. Vydány budou úředníky Quartermaster oddělení za
pořizovací cenu….
Dochovaná psí známka 1906

Armáda změnila pravidla 6.7.1916 tak,že všem vojákům byly vydány tyto známky
a to dvě.jedna se umisťovala do těla mrtvého a druhá sloužila k identifikaci pro pohřební
záznamy.V r.1918 armáda přijala a přidělila sériová čísla na štítky pro poddůstojnické školy.Na
př.č.1 byl poddůstojník,muž,v pátém semestru vojenské školy atd…
Druhá světová válka -tu se opakuje mýtus o zářezu nacházející se na spodní části známky,vydané
během války armádě Spojených států.Říká se ,že zářez byl určen k tomu,že pokud voják našel
svého kamaráda na bitevním poli mrtvého,odtrhl mu identifikační známku pro svého důstojníka
k identifikaci a druhou známku mu strčil mezi zuby a stiskl,aby se zaryla do dásní a neztratila
se.Je pravda, že vojáci to takto často dělali ,ale ve skutečnosti to mělo úplně jiný účel a to ten,že
zářez byl navržen tak aby psí známka mohla být pomoci kopírovacího stroje M70 používaného
na psaní adres(pistole typu potisk V DNEŠNÍM SLENGU ČTEČKA )ověřena a zkopírována na
tento formulář.A tato pistole v zářezu známku držela k okopírování identity pro GRI- Graves
Registry Identity-Pohřební identifikační registrace. Tato čtečka známek byla velice podobná
pistoli a z těchto důvodů ji „zdravoťáci“nechtěli nosit,neboť na ně bylo stříleno,přestože měli
červený kříž na helmách a označení na rukávech.
NĚKTERÉ ÚDAJE NA ZNÁMKÁCH-délka řetízku 27“,druhého 5.5“,vyrobeno z nerez oceli.
Na známkách byly tyto údaje:služební číslo, jméno a příjmení,krevní skupina,očkování tetanus rok,
náboženské vyznání ,nejbližší příbuzní,jejich adresa a město.
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Vietnamská válka-měli vojáci dovoleno umístit na okraje známek gumové tlumiče

Takže nepřítel nemůže slyšet jejich cinkání.Jiní se zase rozhodli umístit mezi dvě známky nějaký
tlumící předmět,kůži atp.Jiní zase nosili jednu známku na krku,druhou na tkaničce u
bot.Všechny tři varianty byly běžně vidět u amerických vojáků
V DNEŠNÍ DOBĚ známky jsou u některých vojáků tetovány na tělo,známé jako meat tag
Obzvláště oblíbené u vojáků z NEW JERSEY.Jedná se o tetování na prsou a může být použito
k identifikaci v případě,že zemřelý je jinak neidentifikovatelný. Další místo na tělě může být krk
nebo nohy.
PSÍ ZNÁMKY si nedávno našly cestu i k mládeži,prostřednictvím mody-původně nošena jako obraz
tvrdého jádra militaristické mládeže prosakovaly tyto známky do okruhu mody.Známky mají
ovšem jiný obsah informací než vojenská identifikace,většinou logo své oblíbené kapely,nebo
jméno milované osoby atd.Někteří si je nechávají zhotovit ze zlatého nebo stříbrného
kovu.Ovšem jsou také zdravotní známky,pro případ epilepsie nebo srdečních problémů.
NÁRODNÍ VARIANTY

NĚMECKÁ LÁMACÍ ZNÁMKA

FINSKÁ PSÍ ZNÁMKA
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ruská známka

Americká dog tag-bez údajů příbuzenstva,rovněž tyto se později používaly

známka s údaji příbuzenstva
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Toto je stroj na vytlačení osobních dat vojáků do psích známek-GRAPHOTYP,který se používal
v době druhé světové války.
Stoj funguje na stejném systému jako psací stroj a jednotlivá písmena jsou vyrážena do psích známek
upevněných v tomto stroji.Nalevo je stojan na uchycení papíru,z kterého obsluhující voják četl údaje a
tisknul na známku. Strojů na psí známky bylo několik typů,toto je jeden z nich.

Stroj na psí známky GRAPHOTYP
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Další typ

Matrice na psí známky z první světové
války,ještě z kladívkem na vyklepání
identifikačních znaků.

