
Co s sebou na vícedenní misi? 
To, že voják musí plnit mise, jejichž doba trvání často přesahuje i 24 nebo dokonoce i 
více hodin je obecně známý fakt. Během plnění mise je však jednotka odkázána na to co 
si její členové nesou a musí si vystačit s tím co mají. Právě takovéto mise zažijí i naši 
táborníci. 

V dnešním článku si zhruba nastíníme, co by měl každý voják u sebe mít. Nutno 
podotknout, že žádný univerzální návod neexistuje. Vždy je seznam balených věcí nutno 
upravit podle typu a délky trvání mise a individuálních potřeb a určení jedince. Seznam 
budu podkládat fotkami své výstroje a vždy se pokusím co nejlépe vysvětlit co sebou 
nosím a proč. 

Samozřejmostí pro vojáka je jeho bojový úbor. To obnáší maskáče (nebo ekvivalent 
podle toho co voják používá), pokrývku hlavy a hlavně PEVNOU OBUV! Tyto věci beru 
takřka samozřejmostí a tak myslím, že nemusím jejich účel vysvětlovat. Jedinné co bych 
rád podotkl je, že tenisky nepovažuji za pevnou obuv. Nejlepší jsou kanady/pohorky 
ideálně nepromokavé a se zpevněným kotníkem. V případě airsoftu jsou do 
nejzákladnějšího vybavení počítány i ochranné brýle! Volitelně pak vesta, rukavice,  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Aby byl voják platný, musí být bojeschopný. Pro nás to znamená, že další položkou je 
zbraň a vše co k ní nále ží. To v případě airsoftové zbraně znamená: 
zásobník/zásobníky, střelivo, akulátor/plyn (za předpokladu že máme elektriku/plynovku). 
To je takový základ. Navíc bych doporučil vhodný popruh. Na delších pochodech se 
zbraň opravdu pronese a nebo se hodí když voják potřebuje volné ruce. Já mám zbraň 



navíc opatřenou kolimátorem (zaměřovačem) pro usnadnění palby, gripem pro lepší 
úchop a svítilnou pro usnadnějí boje v noci a oslnění nepřítele. Množství munice a 
zásobníků se odvíjí od potřeb a možností jedince. Já nosím 5 – 6 náhraních zásobníků 
(tlačáků). V případe , že má někdo točný zásobník, bohatě si vystačí s jedním nebo 
žádým náhradním zásobníkem. Je samozřejmostí, že všechny zásobníky musí být 
naplněné střelivem. Do batohu poté beru jeden náhradní balík kuliček (cca 2000ks). 

Dalším nepostradatelnou položkou jsou tekutiny. Jejich množství se odvíjí od délky mise. 
Obecně je doporučované množsví aspoň 2 litry na den. Přičemž v létě je záhodno mít 
zásobu o něco vyšší. Aspoň půl litru vody by mělo být snadno dosažitelných, přičmež 
zbytek může být uložen v batohu. Dobrým řešením je camelbag nebo čutora/pet láhev na 
opasku či ve vestě. Když už jsme u tekutin zmíním i jídlo. Naši táborníci dostanou 
svačinu takže tohle řešit nemusí. Pokud však chtějí mohou si vzít něco navíc. Nevhodné 
jsou však konzervy či zavařovací sklenice. Dobré je mít věci které jsou skladné, lehké a 
mají vysokou energetickou hodnotu. To obnáší různé tyčinky, hořkou čokoládu, nebo 
například nudlovou polévku. Každý musí mít vlastní příbor (stačí lžíce) a nádobu na jídlo, 
Nejlépe ešus. 

Vzhledem k tomu, že mise probíhájí i v noci, kdy se výrazně ochladí, je nutné mít věci na 
přioblečení. Dobré je mít aspoň mikinu nebo svetr, kterou si můžu navléct pod maskáče. 
Dále čepici. Je důležité mít dostatek náhradních ponožek, abychom nohy udrželi v teple 
a suchu. Podle počasí klidně 4 páry. Dále většinou beru jedno náhradní triko, ale bez 
toho se dá v klidu obejít. Kalhoty bohatě stačí ty, co jsou součástí uniformy a není 
potřeba brát další. V případě nepříznivého počasí je dobré mít pláštěnku nebo poncho. 

 

 

Ať už je mise dlouhá jakkoliv, jsme přece jen lidé a potřebujeme spát. Zde na zvoleném 
vybavení záleží opět na každém. Někdo si vystačí s celtou a někdo potřebuje spacák. V 
každém případě by každý měl vědět jak svou výbavu a to znamená i věci na spaní, 
použít. Mě se nejvíce osvědčila kombinace spacák + karimatka + celta proti dešti, ale 
vystačím si i s celtou na přikrytí proti dešti a rose za předpokladu že je teplo. Prostě se 
balím podle potřeby a místa. 

Abychom měli všechny tyto věci kam dát, potřebujeme mít kvalitní batoh. Myslím že není 
potřeba zmiňovat, že jakékoliv jiné zavazadlo jako igelitka, kufr atd. je 
naprosto nevhodné. Vše co budu během mise používat, bych měl mít už předem 
vyzkoušené a to platí i pro nabalený batoh. Nic nesmí padat houpat se atd. 



Zde bych ukončil část základního vybavení. Téměř u všech již zmíněných věcí bych si 
dovolil říct, že jsou nutnost, nebylo-li psáno jinak. Samozřejmě, že voják musí dbát na 
své určení. Je-li medik, musí mít lékárnu, je-li radista musí mít vysílačku. 

Nyní budeme pokračovat seznamem vybavení, které je podle mě dobré mít, ale již není 
nezbytností, byť výrazně usnadní vojákovo působení. 

• Kompas – alespoň jeden v družstvu kvůli orientaci 
• Mapa oblasti působení 
• Lékárna – měl by mít každý. (Vedoucí jsou vybaveni hlavní větší a vybaveněší 

lékárnou) 
• Kamuflážní barvy na obličej 
• Baterka (svítící) – nejlepší je čelovka 
• Nůž – stačí menší. Opravdu nejsou potřeby mačety, katany ani meče – to 

přenechme fantasákům 

• Vysílačka + headset 
• Náhradní baterky (do zbraně, svítilny, kolimátoru a všeho c čem jsou potřeba) 
• Lano/provaz (ideálně paracord)- cca 5-10 m 
• Sada na rozdělání ohně (křesadlo/zapalovač/sirky) – měl by mít každy, min. 1 ve 

skupině 
• Lepící páska – kobercová/elektrikářská – na improvizované opravy 
• Kartáček na zuby + pasta 
• Antibakteriální gel na hygienu (umytí rukou) 
• Toaleťák – téměř Je dobré mít alespoň papírové ubrousky, nebo toaleťák do 

skupinky 

 

 
	


