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Symbolem SS se stala umrlčí lebka
podložena zkříženými hnáty,
původně symbol pirátů a lupičů.
Pro Němce však byla vojenským
symbolem s mnohem starší historií

Vlevo: Kurt „Panzer" Mayer byl
nejmladším velitelem divize v SS. Na
snímku je v hodnosti majora
(Sturmbannführer) na východní frontě. Na
čepici staršího typu bez podbradníku má
původní umrlci lebku pruského vzoru.

Nahoře: Dobrovolnici z pravicových
Freikorps sehráli důležitou úlohu
v politických nepokojích po porážce
Německa v první světové válce. Mnoho
těchto jednotek použilo jako symbol
právě umrlčí lebku.



D POČÁTKU
nacistického údobí
byla umrlčí lebka
bezprostředně
spojena s oddíly SS.
Původní, tzv. útočná
skupina (Stosstrupp

Adolf Hitler), která chránila
Hitlera, se od masy příslušníků
úderných oddílů SA v hnědých
košilích odlišovala černou čepicí
s umrlčí lebkou z bílého kovu.
Obdivované elegantní černé
stejnokroje Hitlerovy Tělesné
stráže SS (Leibstandarte SS
Adolf Hitler) z doby stranických
sjezdů v třicátých letech se
výjimečně nosily ještě na konci
války, kdy ovsem příslušníci
Zbraní SS v maskovacích
stejnokrojích bránili
7. posledních sil Berlín proti
zdrcující přesile Rudé armády.
Lebka byla také zvolena jako
charakteristický hrůzný symbol
pro útvary Umrlčích lebek SS
{SS-Tolenkopfverbände), které
měly za úkol střežit a likvidovat
vězně v koncentračních
táborech.

VOJENSKÝ VÝZNAM
Umrlčí lebka nebyla jako
symbol vybrána pro svou
démonickou podobu. Bylo to
spíše proto, aby umožnila
začlenit oddíly SS mezi elitní
vojenské jednotky německých
dějin. Symbol lebky a hnátů je
možné nalézt na hrobech
a náhrobcích po celém světe. Jde
také o starobylý vojenský
symbol s jednoznačným
významem, který nezná nic mezi
porážkou a vítězstvím. Pro
každého vojáka umrlčí lebka
vyjadřuje dvě poselství - smrt
nebo slávu. Odznak lebky na
čepici příslušníků elitních
jednotek znamená, že jsou
připraveni bojovat až do smrti.

HISTORICKÝ SYMBOL
V 18. století byl v Prusku
zaveden pro husary Tělesné
stráže černý stejnokroj s velkým
odznakem umrlčí lebky na
čepicích jako čestné pamětní
označení a upomínka na krále
Bedřicha Viléma I. Husaři
tohoto pluku byli též mezi
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Nahoře: Pod symbolem umrlci
lebky bojovalo mnoho udatných
mužů, podíleli se však i na zloči-
nech, například zmasakrování více
než 70 amerických zajatců, které
provedla jednotka SS u Malméd.

pruskými oddíly, které rozhodly
bitvu u Waterloo v roce 1815.
Umrlčí lebku odlišného typu
však nosili také příslušníci
některých brunšvických pluků.
V průběhu první světové války
elitní jednotky německé armády
užívaly umrlčí lebku jako svůj
symbol, jmenovitě I. a II. prapor
17. pěšího pluku a II. korouhev
13. jezdeckého pluku.
V posledním roce války šly do
boje útočné a plamenometné
oddíly s emblémem umrlčí
lebky stejně jako první tankové
jednotky. To byl důvod, proč
i v době druhé světové války se
umrlčí lebka stala základním
symbolem německých

tankových jednotek.
V chaotické situaci v Německu
po skončení první světové války
ozdobilo umrlčí lebkou mnoho
jednotek Freikorps svá vozidla
i přilby. První nacistický oddíl,
který tento symbol použil, byla
Útočná .skupina A. Hitler
(Stosstrupp Adolf Hitler), což
byla Hitlerova osobní stráž,
založená v roce 1923
a začleněná do jednotek SS.
Symbol nebyl tehdy spojován
jen s elitními vojenskými
útvary, ale též s bojem proti
bolševismu a socialismu.

VÁLEČNÝ PŘEBYTEK
Nadbytečné původní exempláře
pruských odznaků umrlčí lebky
používaly SS do roku 1934, kdy
obnovená německá armáda
založila první tankové jednotky.
Jejich příslušníci nosili černé

stejnokroje, růžové
lemovky a aluminiovou
umrlčí lebku podle
pruského vzoru. Tehdy
SS vyvinuly vlastní
variantu lebky, odlišnou
od armádní. Během druhé
světové války se
odznakem umrlčí lebky
honosil i 5. jezdecký
pluk, pobřežní
dělostřelectvo v Gdaňsku
a 54. bojová skupina
vojenského letectva.

Vlevo: Sepp Dietrích se
v jednotkách SS postupně
vypracoval z pouličního
rváče na velitele armádní
skupiny. Na snímku v zimní
výstroji s umrlci lebkou vz.
1934 na ušance.

UMRLČÍ
LEBKA SS
K dyž v polovině 20. let vznikla

Útočná skupina Adolf Hitler
(Stosstrupp Adolf Hitler) jako
Hitlerova osobni stráž, nosili její
příslušníci černou čepici
s umrlčí lebkou, aby se odlišili
od Úderných oddílů SA
(Sturmabteílungen). Po nárůstu
počtu členů nacistické strany se
osobni stráže staly zárodkem
malých ochranných skupinek,
které se brzo rozrostly na
stranické bezpečnostní síly
známé jako ochranné oddíly
(Schutzstaffeln čili SS).

Zpočátku jednotky SS použí-
valy tradiční vzor pruské umrlčí
lebky, ale v roce 1934 byl zave-
den nový typ s dolní čelistí, aby
bylo možné odlišit označeni SS
od armádních vzorů. Původně se
označení vyráběla z postříbře-
ného bronzu, později se razila
z hliníku nebo ze zinkové slitiny,
byla vyšívána textilními nebo hli-
níkovými vlákny, např. pro ozna-

Do/e: První umrlčí lebka použitá
u SS byla původně vyrobena za
první světové války pro
nejhouževnatější, tvrdě bojující
jednotky císařské armády, mezi
které patřily útočné skupiny,
plamenometné jednotky a první
tankové osádky.

čení oddílů SS na polních čepi-
cích vz. 1943, Umrlčí lebka se
objevila i na trubkových závěs-
ných praporcích, na bubnových
závěsech, na prstenech SS, na
dýkách a na vlajkách, standar-
tách a praporech,

S rozšířením počtu příslušní-
ků se jednotky SS vlastně roz-
štěpily na dvě složky. Zbraně SS
(Waffen SS) bojovaly na frontě
v Rusku, Itálii a v severozápadní
Evropě. Všeobecné SS (Allgemei-
ne SS) zajišťovaly vnitřní bezpeč-
nost v Německu a na okupova-
ných územích včetně zlověst-
ných jednotek Umrlčích lebek SS
(SS-Totenkopfverbände), které
střežily koncentrační tábory
a později likvidovaly vězně ve
vyhlazovacích táborech.

Jednotky Umrlčích lebek SS
připravovaly též značné síly pro
polní divize, které byly zformová-
ny v roce 1939. Zatímco většina
příslušníků Zbraní SS nosila runy
SS na pravé a svou hodnost na
levé výložce, muži z divizí Umrl-
čích lebek měli na výložce místo
run lebku a podle manžetové
pásky bylo možné určit jejích
původní jednotku.





NĚMECKÉ INSIGNIE

ŮSOBIVOU DOMI-
NANTOU norim-
berských stranických
sjezdů byly sešiko-
vané masy mužů
SA, SS a členů
nacistické strany,

rámované stovkami vlnících se
červenobílých praporů s černým
hákovým křížem, zatímco tisíco-
vé shromáždění jednohlasně
skandovalo „Sieg Heil!"

Dalším nezapomenutelným
dojmem působil zpocený Hitle-
rův obličej zářící ve světle reflek-
torů a jeho řečnické umění, ovlá-

dající omámené posluchače

nabubřelými výpady proti
Židům, marxistům, bolševikům,
pacifistům, versailleskému diktá-
tu, Výmarské republice, Francii
a Sovětskému svazu.

Tento obraz nacistického hnutí
vznikl z větší části zásluhou
působivého dokumentárního
filmu Leni Rietenstahlové Triumf
vůle (Triumph des Willens), který
byl natočen v průběhu sjezdu
v roce 1934. Nevěnoval se však
původním počátkům skromných
výročních srazů nacistické strany.

Tato shromáždění byla oficiál-
ně známa jako sjezdy strany
(Parteitag). První z nich se konal

v Mnichově v roce 1923
a zúčastnilo se ho na 20 000
návštěvníků a Členů strany.
Oddíly SA (Sturmabteilung)
tehdy požadovaly neokázalou
přehlídku. Byly nejpočetnější
složkou nacistického hnutí, zalo-
ženou již v roce 1921 jako „gym-
nastická a sportovní složka" stra-
ny. Ve skutečnosti Šlo o polovo-
jenskou organizaci určenou
k pouličním bojům a zastrašení
politických protivníků.

Na naléhání Julia Streichera
byl druhý sraz strany uspořádán
v říjnu 1923 v Norimberku.

V průběhu dvouhodinové pře-

hlídky pochodovalo na 80 000
příslušníků SA a ve Výstavní
hale pronesl Adolf Hitler čtyři-
krát stejnou řeč vždy k 2000
posluchačů.

HITLEROVO UVĚZNĚNÍ
Za svou účast na mnichovském
puči v listopadu 1923 byl Hitler
odsouzen k pětiletému trestu věze-
ní v pevnosti Landsberg na Lechu,
odkud však byl po devíti měsících
propuštěn. Po puči výrazně
poklesla členská základna NSDAP
a také Hitlerova politická aktivita

byla, zvláště ve větších městech,
značně omezována, takže další

STRANICKÉ SJEZDY
V NORIMBERKUDole: Na prvním stranickém sjezdu

po uchváceni moci v roce 1933
hovoří Adolf Hitler k více než čtvrt
milionu svých příznivců.



sraz mohl být uspořádán až v čer-
venci 1926 ve Výmaru.

Tento sraz byl poprvé oficiál-
ně označen jako sjezd strany. Byl
zahájen 3.července a skončil
v poledne následujícího dne.
Ceremoniál s památečním „krví
zbroceným praporem" (Blutfah-
ne) proběhl v tajnosti, neveřejně.
Byly též ustaveny zvláštní výbo-
ry pro získávání mládeže, dělní-
ků a žen do řad strany. Shromáž-
dění bylo poznamenáno aktivitou
dr. Josefa Goebbelse, který byl
hlavní postavou sjezdu.

V srpnu 1927 se konal v No-
rimberku v poklidném ovzduší

po celé tři dny 4. sjezd strany.
Hitler měl opět povolenou poli-
tickou činnost, a tak ceremoniál
s „krví zbroceným praporem"
mohl proběhnout veřejně. Vyvr-
cholením sjezdu byl malebný
pochodňový průvod v úzkých
středověkých ulicích města. Na
sjezdu se objevilo další jméno
prominentní osobnosti, která
pronikla do čela nacistického
hnutí, Heinricha Himmlera.

STRANICKÉ DIVADLO
Hospodářská krize vedla k nárůs-
tu počtu členů strany a jejich
příznivců, a tak sjezd strany ve

Ohromující podívané, které
probíhaly v Norimberku,
zmizely navždy v propadlišti
dějin stejně jako předválečná
podoba Třetí říše.

Nahoře: Hitler zdraví příslušníky SA
při slavnostním pochodu na sjezdu
v roce 1927. Setkání bylo ještě
relativně skromnou záležitostí-
alespoň ve srovnání s následujícími
sjezdy.

Dole ve výřezu: První skutečný
stranický sraz se konal v Mnichově
v lednu 1923, jedenáct měsíců před
pokusem nacistů o uchopení moci.
Hlavni událostí byla přehlídka
polovojenských oddílů SA.
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stranické sjezdy rok po roku opětovně
završují trvalé spojení mezi NSDAP a lidem,
„••• dnech 2. až 5. srpna 1929 byl

první skutečně okázalou událostí.
Hlavním tématem byla „vyrov-
nanost" . Všechny velké budovy
ve městě, včetně Domu kultury
(Kulturvereinhaus), volné pláně
na Zeppelinwiese (přistávací plo-
cha pro vzducholodě) a památní-
ku v Luitpoldhainu byly využity
ke stranickým akcím NSDAP.
Shromáždilo se více než 2000
delegátů, aby vyslechli projevy
Hitlera, Goebbelse a Streichera.
Mezi atrakce patřili atleti s hoří-
cími pochodněmi, pochodující
útvary cvičenců v podobě háko-
vých křížů a oslňující ohňostroje.

Uchvácení moci Hitlerem
v roce 1933 bylo oslaveno „sjez-
dem vítězství"'. Stále narůstající
rozsah těchto politických mani-
festací nutil organizátory zabez-

„Hákový kříž
na přilbě, černo-
-bílo-červená
rukávová páska,
Hitlerův úderný
oddíl je naše
jméno..."

z bojové pochodové písně SA
z počátečního období

pečit ubytování a stravování pro
půl milionu nacistů zbudováním
stanových táborů, nasazením pol-
ních kuchyní a záborem kostelů,
veřejných budov a továren.

V květnu 1933 podal mladý
úspěšný architekt Albert Speer
návrh na úpravu berlínského
letiště v Tempelhofu k sjezdo-
vým účelům s použitím mnoha
praporů a se speciálními světel-
nými efekty. Hitler si uvědomil
jeho talent a pověřil ho, aby
organizoval stranický sjezd

Vlevo: Dva tisíce starých členů
strany se v průběhu sjezdu v roce
1929 sešly v norimberském
Kulturním domě, aby vyslechly
projevy Hitlera, Goebbelse a dalších
stranických řečníků. Po údobí
politické izolace začala členská
základna opět narůstat a každoroční
sjezdy byty stále okázalejší.



Svěcení praporců a standart
Vzájemné spojení s krví mučedníků -prapor zbrocený krví - Blutfahne
K líčovým symbolickým momentem všech

nacistických sjezdů bylo vynesení a předvedení
nejuctívanéjšího symbolu Třetí říše - krví
zbroceného nacistického praporu s hákovým
křížem použitého při neúspěšném pokusu o puč
v Mnichově v roce 1923. Při pochodu od
mnichovského pivovaru byli pučisté na náměstí
Odeon napadeni střelbou bavorské zemské
policie. Zabito bylo 16 mužů, při čemž krev
Andrease Bauriedla zkropila list praporu, tehdy
neseného Heinrichem Trambauerem, V roce 1926
byla SS pověřena péčí o tuto vzácnou památku
a praporečníkem byl určen Jakob Grimminger,
který byl veteránem světové války i pouličních
bojů s komunisty. Svůj úkol spolehlivě plnil až do
konce druhé světové války. Tento památný prapor,
tzv. Blutfahne, se zúčastnit všech Hlavních

nacistických slavností, z nichž nejdůležitější bylo
svěcení nových praporů SA a standart SS, což se
konalo většinou při stranických sjezdech
v Norimberku. Při slavnostním rituálu, který se
podobal žehnáni vojenských praporů u armád
křesťanských států, působit Adolf Hitler jako
jakýsi velekněz. Zatímco v jedné ruce třímal
tradiční prapor zbrocený krví, druhou rukou spojil
vždy list nového praporu či standarty s listem
původního praporu, čímž měl působit jako
prostředník, přenášející magickou silou svatou
symboliku mezi novými nacistickými jednotkami
a starými bojovníky a mučedníky z počátků
nacistického hnutí.

Tento rituál byl jedním z nejdůležitějších norim-
berských ceremoniálů a býval vždy intenzivně fil-
mován a fotografován.

Nahoře: Čtyři první nacistické bojové
standarty v Mnichově na Martově poli
v roce 1923.
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Nahoře: Od roku 1934
hrála v Norimberku Říšská
pracovní služba význam-
nou roli: Na snímku
„Armáda práce" při
slavnostním nástupu na
sjezdu v roce 1935.

Vpravo: Členové motorizo-
vaných SA projíždějí starý-
mi ulicemi Norimberka.
Po roce 1934 se tato
organizace přejmenovala
na Nacionálně socialistický
motorizovaný sbor
(NSKK - Nationalsoziali-
stische Kraftfahrkorps).

Dole: Přestože byly „černé"
jednotky SS početně
mnohem slabší než oddíly
SA, získaly v nacionálně
socialistickém Německu
mnohem větší vliv.

v Norimberku v roce 1934.
Sjezd v Norimberku v roce 1934
probíhal od 3. do 10.září. Bývalá
herečka Leni Riefenstahlová roz-
místila třicet kameramanů
a pomocí speciálních zařízení
natočila dramatické záběry
z průběhu sjezdu. Její film je
pravděpodobně nejsilnějším pro-
pagandistickým dílem všech
dob. Vylíčila Hitlera jako wagne-
rovského hrdinu přilétajícího
letadlem bouřlivými mračny.
Nezapomenutelné filmové zábě-
ry Riefenstahlové zachycují
davové pochodňové průvody,
rozvinutí 21 000 praporů
a pohled na 50 000 mužů z Říš-
ské pracovní služby (RAD),
jejichž rýče se leskly v paprscích
slunce. Triumf vůle získal
německou Národní státní cenu,
zlatou medaili na benátském fil-
movém festivalu a Grand Prix na
pařížském filmovém festivalu.

PROTIŽIDOVSKÉ ZÁKONY
Stranický sjezd v roce 1935 vyu-
žil Hitler k vyhlášení norimber-
ských zákonů omezujících
občanská práva podle rasových
kritérií. Zákony byly zaměřeny
především proti Židůrn, ale záro-
veň poskytly světové veřejnosti
důkaz o skutečném charakteru
nového režimu v Německu.
Nacisté také poprvé při příleži-
tosti sjezdové přehlídky před-
vedli tanky, obrněná vozidla
a vojenské letectvo.

V roce 1936 se konal stranic-
ký sjezd pod názvem „Cest
a svoboda" s ještě větším
podílem vojenských přehlídek.
O rok později Hitler nabubřele
prohlásil, že Třetí říše potrvá
tisíc let.

Poslední a největší stranický
sjezd v Norimberku proběhl ve
dnech 5. až 12. září 1938. Každý
den byl věnován samostatnému
tématu: uvítání, kongresu práce,
přátelství, politice, mládeži, SA
a německé branné moci. Sjezd
využil zkušeností z posledních
deseti let s přehlídkami.

Sjezdu se zúčastnilo přes
milion Udí a stovky reportérů
z celého světa líčily události,
které se jevily jako triumf nacis-
mu, zatímco šlo vlastně o rekvi-
em za nacistickou říši.
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Vlevo: Norimberk nebyl
jediným místem, kde se konaly
vetší nacistické akce. Na sním-
ku Hitler řeční na shromáždění
v Brunšviku v době narůstají-
cího vlivu nacistů v letech před
uchopením moci.

Nahoře: Hitler přichází na
Bückenberg vítán desítkami
tisíc rolnických rodin. Bez
ohledu na křesťanské tradice
každoroční dožínky se konaly
vždy měsíc po sjezdu strany.

pole: Hitler při přehlídce své
čestné jednotky, součásti
Tělesné stráže Adolf Hitler,
elitního útvaru SS, který
vznikl z původní osobni stráže
z roku 1920.

11
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A byla polovojenskou
organizací nacistické
strany - NSDAP. Byla
určena k tvrdým
akcím proti politickým
oponentům v drsné
a zmatené politické

situaci poválečného Bavorska.
Rozšíření Členské základny

nacistické strany bezprostředně
souviselo s nárůstem poctu členů
SA. V roce 1933, kdy Hitler u-
chvátil moc v Německu, měly
jednotky SA více než dva miliony
mužů, čili dvacetkrát více, než
měla tehdy německá pravidelná
armáda. Oddíly SA se svým štva-
vým velitelem Ernstem Röhmem
byly potenciální hrozbou i pro
samotného vůdce Adolfa Hitlera.
Dny vlivu SA však byly sečteny.
V průběhu „noci dlouhých nožů"
v roce 1934 bylo spolu s Röhmem
vyvražděno nespolehlivé vedení
SA a jednotky S A již nikdy nedo-
sáhly svého dřívějšího významu.

POČÁTKY SA
Vznik jednotek SA spadá do

roku 1921. Výraznou část členů
strany tvořili původně vojáci
a většina z nich patřila k pravému
křídlu Freikorps, které bojovalo
v mnichovských ulicích proti
levicovým elementům. Jejich
jediným označením byly rukávo-
vé pásky v říšských barvách, tzv.
Kampfbinde, nebo rukávové

Příslušníci úderných oddíl v hnědých košilích byli
jakousi pěstí nacionálně socialistického hnutí.
Jejich úkolem bylo v případě nutnosti nesmlouvavě
a tvrdě zasazovat rány nepřátelům strany.

12



pásky s hákovým křížem na
levém rukávu.

Hitler pouliční rváče začlenil
do samostatné organizace, původ-
ně označované „Gymnastická
a sportovní složka"; ve skutečnos-
ti ovšem šlo o polovojenskou ile-
gální organizaci, která byla podle
podmínek Versailleské smlouvy
zakázána. Zanedlouho však byla
tato složka přejmenována na SA.

Úkolem oddílů SA bylo chránit
stranická shromáždění a naopak
narušovat a rozhánět schůze
jiných politických stran. Na veřej-
nost měli muži SA naopak působit
svou ukázněností a masovostí při
slavnostních pochodech ulicemi.
Po porážce puče v roce 1923 byly
sice SA zakázány, ale již od polo-
viny 20. let stály opět v čele
nacistické expanze.

Vzrůstající síla SA pod velením
Ernsta Röhma znepokojovala
vedoucí představitele armádních
i nacistických kruhů koleni Adolfa
Hitlera. Po „krvavé očistě" v roce
1934, kdy byli vůdci SA povraž-
děni, získala moc Himmlerova SS.

Remilitarizace Německa
umožnila převést množství mužů
SA do armádních složek. Oddíly
SA byly sice zachovány, ale jejich
Činnost byla redukována na před-
vojenskou přípravu a brannou
výchovu.

Nahoře: Zpočátku nosili příslušníci
SA často své staré vojenské
stejnokroje bez hodností
a označení, ale doplněné
o rukávové červeno-bílo-černé
pásky s hákovým křížem.

Vlevo: Adolf Hitler obklopen svými
věrnými následovníky, frekventanty
Vůdcovské Školy NSDAP. Většina
z nich má hodnost Scharführer
nebo Truppführer.

Odznaky a označeni SA (shora zleva):
Čepice, zpěvník, dýka vz. 1933, výložka
lékaře 7. myslivecké standarty, opasek
s přezkou, pamětní odznak srazu SA v roce
1931 v Brunšviku, rukávová páska, pamětní
odznak sjezdu strany v Norimberku v roce
1929 a textilní sportovní označeni SA pro
župu Vestfálsko.
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Nahoře: Šéf štábu SA
Ernst Röhm pracuje ve
své luxusní kanceláři. Byl
to bývalý armádní důstoj-
ník, který za 10 let vybu-
doval z tlup pouličních
rváčů dvoumilionovou
bojovou organizaci
s ambicemi nahradit
německou armádu.

Vpravo: Vyšší velitelé SA
pochodují ulicemi Norim-
berka na zasedání sjezdu.
V 30. letech byla původní
základní uniforma tvořená
hnědou košilí již doplněna
řadou stejnokrojů, navr-
žených pro každou pří-
ležitost.

Dole: Poté, co se nacisté
chopili moci, vyrazili
příslušnici SA na svého
nepřítele. Na snímku
střeží komunisty, kteří
byli zadrženi při noční
kontrole. Většina z nich
skončila v koncentračním
táboře.

Hnědé košile jako základní
stejnokrojová součást byly

zavedeny v roce 1924. Hitler,
jemuž byly vždy blízké vnější
efekty a dojmy, si dobře uvědomil
propagandistický význam jedno-
duchého a jednoznačného odliše-
ní mužů SA od ostatních občanů.
Nesporně byl také inspirován
úspěchem Mussoliniho fašistické-
ho hnutí „černých košil".

Volba hnědých košil jako
symbolu nacistického hnutí však
byla spíše dílem náhody zásluhou
Gerharda Rossbacha, který byl
jedním z nejvlivnějších vedoucích
SA. V roce 1924 totiž objevil
v armádních skladech nadbytečné
zásoby košil bývalé císařské
armády původně určené pro
tropické oblasti tehdy již
ztracených kolonii a skoupil je.

Jakmile byl Adolf Hitler
propuštěn z landbergského
vězeni, rozhodl, že hnědá košile
bude základem nového
stejnokroje SA. Navrhl též

vázanku, kalhoty do vysokých bot
a čepici se štítkem a vyztuženým
dýnkem, tzv, kepi, odlišnou od
typů užívaných komunisty
i armádou.

Od listopadu 1926 se začaly na
límcích košil používat barevné
výložky, na levé byla hodnost
a podle pravé bylo možno zjistit,
ke kterému oddílu příslušník SA
náleží. Barva lemovek výložek
pak odpovídala příslušné župě čili
zemi. Černá a bílá byly pro Berlín,
červená a bílá pro Hamburk,
modrá a bílá pro Bavorsko atd.

Na výložkách byla někdy
i označení specializací, např.
letců, zdravotníků, ženistů, nebo
příslušníků námořních, horských
či mysliveckých jednotek, které
byly vlastně jakousi lehkou
pěchotou.

Některé jednotky nosily na
úzkých manžetových páskách
čestný název podle některého
z padlých nacistických
„mučedníků".



ÚDERNÉ ODDÍLY
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