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39 

POKYN 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 1. srpna 2016, 

o používání a nošení služebního stejnokroje  

příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (stejnokrojový předpis) 

 

     K zajištění jednotného používání a nošení služebních stejnokrojů podle právního předpisu 1) 

se stanoví: 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1)   Tento pokyn podrobněji upravuje pravidla pro používání a nošení služebních stejnokrojů 

příslušníky a příslušnicemi Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen 

„příslušníci a příslušnice“). 

(2)   Pro účely tohoto pokynu se rozumí: 

a)  výstrojními součástkami základní 2) a další 3) výstrojní součástky a parka HZS ČR (dále jen 

„parka“) 4), 

b)  doplňky doplňky služebních stejnokrojů 5), 

c)  vnějším označením velký státní znak České republiky, označení příslušnosti k České 

republice, hodnostní označení, označení generálské hodnosti, označení příslušnosti k HZS 

ČR a odlišující označení bývalých příslušníků HZS ČR. 

(3)   Popis výstrojních součástek, doplňků a vnějšího označení (materiál, způsob provedení, 

barva, tvar, rozměry) je uveden v právním předpisu 1). 

 

Čl. 2 

Základní ustanovení 

(1) Příslušníci a příslušnice používají služební stejnokroj následovně: 

a)  pracovní stejnokroj I 6) nebo pracovní stejnokroj II 6) při výkonu služby podle charakteru 

činnosti s výjimkou případů uvedených v odstavci b), 

b)  slavnostní nebo společenský stejnokroj 6) při slavnostních příležitostech nebo pietních 

aktech. 

(2) Pokud není nařízeno jednotné vystrojení, mohou příslušníci a příslušnice používat 

výstrojní součástky na základě klimatických nebo místních podmínek podle svého uvážení, 

vždy však v souladu s tímto pokynem. 

                                                           
1)  Vyhláška č. 407/2015 Sb., kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného  

     sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky  

     a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti  

     služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky  

     a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška  

     hasičského záchranného sboru). 
2)   Příloha č. 1 vyhlášky č. 407/2015 Sb. 
3)   § 1 odst. 2 vyhlášky č. 407/2015 Sb. 
4)   § 1 odst. 3 vyhlášky č. 407/2015 Sb. 
5)   § 2 odst. 1 věta první vyhlášky č. 407/2015 Sb. 
6)   Vzory služebních stejnokrojů jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 407/2015 Sb. 
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(3) Příslušníci a příslušnice zařazení ve vícečlenné skupině (např. kontrolní skupiny, 

zahraniční delegace, reprezentační družstvo při mezinárodních sportovních akcích) musí být 

ustrojeni jednotně. 

(4) Vzájemná kombinace výstrojních součástek, doplňků a vnějšího označení s civilním 

oblečením je zakázána. 

(5) Úpravy výstrojních součástek, doplňků a vnějšího označení nelze provádět. 

(6) Košile, halenka a polokošile s límečkem tmavomodrá se nosí dovnitř kalhot resp. sukně. 

Triko šedé nebo tmavomodré se nosí dovnitř kalhot. 

 

Čl. 3  

Povinnosti příslušníků a služebních funkcionářů 

(1)   Příslušníci a příslušnice jsou povinni: 

a)  nosit služební stejnokroj podle pravidel uvedených v tomto pokynu, 

b)  mít v držení výstrojní součástky v potřebné velikosti a kvalitě, 

c)  pečovat o čistotu služebního stejnokroje a udržovat ho v takovém stavu, aby neutrpěla 

jeho vážnost, 

d)  používat jen výstrojní součástky, doplňky a vnější označení předepsaného tvaru (vzoru), 

barvy, rozměru a provedení, 

e)  chránit výstrojní součástky, doplňky a vnější označení proti ztrátě, poškození a zničení. 

(2) Služební funkcionáři jsou oprávněni: 

a)  kontrolovat u podřízených příslušníků a příslušnic dodržování pravidel používání a nošení 

služebních stejnokrojů, 

b)  stanovit jednotné vystrojení pokud to vyžaduje povaha výkonu služby nebo kdy je nutné 

jednotné vystrojení (čl. 2 odst. 3), 

c)  nařídit pořízení nebo doplnění výstrojních součástek, doplňků nebo vnějšího označení, 

zjistí-li u podřízených příslušníků a příslušnic závady v úplnosti nebo kvalitě používaného 

služebního stejnokroje. 

Čl. 4 

Výjimky a úlevy v nošení služebního stejnokroje 

(1)  Příslušnice po dobu těhotenství služební stejnokroj nenosí. 

(2) Při slavnostních příležitostech a pietních aktech je možno k  slavnostnímu stejnokroji 

použít bílé rukavice, bílý opasek, bílou přilbu a holeňovou obuv jednotného provedení. 

Uvedené výstrojní součástky pro slavnostní příležitosti a pietní akty zaměstnavatel zapůjčuje. 

(3) Při slavnostních akcích, kdy je povoleno odložení saka, lze ke slavnostnímu stejnokroji 

použít košili (halenku) bílou s krátkými rukávy s vnějším označením jako u košile (halenky) 

modré, s výjimkou odznaku s identifikačním číslem. 

(4) Příslušníci a příslušnice mohou při cestování dopravními prostředky (mimo městskou 

hromadnou dopravu) odložit bundu do pasu s vložkou, blůzu pracovního stejnokroje II, parku, 

stejnokrojový plášť univerzální, bundu lehkou, šálu, kožené rukavice, sako a čepici 

služebního stejnokroje (čepice se štítkem, čepice lodička, klobouk, zimní čepice, čepice 

k pracovnímu stejnokroji II). Při cestování v prostředcích městské hromadné dopravy mohou 

odložit čepici stejnokroje a rozepnout si bundu do pasu s vložkou, blůzu pracovního 

stejnokroje II, parku, stejnokrojový plášť univerzální, bundu lehkou nebo sako služebního 

stejnokroje. 
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(5)  Příslušnice mohou nosit ke služebnímu stejnokroji lodičky, střevíce (i s otevřenou patou), 

polobotky, kotníčkové boty, vysoké boty (kozačky) vždy černé barvy bez výrazných ozdob. 

(6)  O dalších výjimkách a úlevách v nošení služebních stejnokrojů, při stanovení jednotné 

výstroje pro příležitosti, kdy to vyžaduje povaha výkonu služby nebo kdy je nutné jednotné 

vystrojení (čl. 2 odst. 3), rozhoduje v souladu s tímto pokynem příslušný služební funkcionář, 

pokud nevydá jednotné nařízení vyšší služební funkcionář. 

 

Čl. 5 

Velký státní znak České republiky 

(1)  Velký státní znak České republiky (dále jen „velký státní znak“) se umísťuje na levém 

rukávu saka pracovního stejnokroje I a slavnostního stejnokroje, blůzy pracovního stejnokroje 

II, košile nebo halenky, šatů letních, stejnokrojového pláště univerzálního, parce, bundy lehké, 

bundy do pasu s vložkou, polokošili s límečkem tmavomodré a pulovru s dlouhými rukávy. 

Na bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se velký státní znak 

nepoužije. 

(2)  Velký státní znak se umisťuje tak, aby horní okraj tohoto znaku byl umístěn 90 mm pod 

rukávovým švem. 

(3)  Na levém rukávu výstrojních součástek společenského stejnokroje je velký státní znak 

vetkán. Na košilích ke společenskému stejnokroji se velký státní znak nepoužije.  

 

Čl. 6 

Označení příslušnosti k České republice 

(1) Služební stejnokroj s výjimkou společenského stejnokroje se nad velkým státním znakem 

může označit příslušností k České republice. 

(2) Označení příslušnosti k České republice se umísťuje na levém rukávu saka pracovního 

stejnokroje I a slavnostního stejnokroje, košile nebo halenky, šatů letních, parky, pláště 

stejnokrojového univerzálního, bundy lehké, bundy do pasu s vložkou, pulovru s dlouhými 

rukávy, polokošile s límečkem tmavomodré a blůzy pracovního stejnokroje II tak, aby horní 

okraj tohoto označení byl umístěn 20 mm pod rukávovým švem. 

(3) Na bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se označení 

příslušnosti k České republice nepoužije.  

 

Čl. 7 

Používání doplňků  

(1) Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík se používají 

doplňky ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do hodnostního 

označení plukovník a u generálské hodnosti se používají doplňky ve zlatavém provedení. 

(2)  Stejnokrojové knoflíky (dále jen „knoflíky“) se používají následovně: 

a)  knoflíky o průměru 15 mm s rozpínacím trnem (splintou) k připevnění navlékacích 

nárameníků (viz čl. 8 odst. 7) a k přichycení podbradníku na čepici se štítkem, 

b)  knoflíky s očkem o průměru 15 mm na rukávech saka pracovního stejnokroje I, 

slavnostního a společenského stejnokroje, na rukávech stejnokrojových plášťů a bundy do 

pasu s vložkou a u všitých nárameníků, 
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c)  knoflíky s očkem o průměru 22 mm na zapínání saka pracovního stejnokroje I, 

slavnostního a společenského stejnokroje, 

d)  knoflíky s očkem o průměru 25 mm na zapínání stejnokrojových plášťů (pouze první horní 

knoflík). 

(3) Spona do vázanky se používá k uchycení vázanky ke košili nebo halence; umisťuje se 

u příslušníků cca 13 cm pod uzlem vázanky a u příslušnic cca 10 cm pod uzlem vázanky. 

(4) Ozdobné šňůry se používají pouze na slavnostním stejnokroji. Zavěšují se na knoflíček 

umístěný pod pravým všitým nárameníkem saka a na první knoflík saka. 

(5) Podbradník na čepici se štítkem se používá: 

a) jednoduchý stříbřitý u praporčických hodností, 

b) jednoduchý zlatavý u důstojnických hodností do hodnosti kapitána, 

c) dvojitý zlatavý u ostatních důstojnických hodností, 

d) zlatavý pletený u generálských hodností. 

 

Čl. 8 

Hodnostní označení a označení generálské hodnosti 

(1) Hodnostní označení a označení generálské hodnosti (dále jen „hodnostní označení“) se 

umísťuje na nárameníky nebo na pravou náprsní stranu výstrojní součástky. Na bílé košili  

s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se hodnostní označení nepoužije. 

 (2)  Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík se používá 

hodnostní označení ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do 

hodnostního označení plukovník a u generálské hodnosti se používá hodnostní označení 

ve zlatavém provedení. 

(3) Na saku společenského stejnokroje, pouzdrových šatech a šatech letních u žen je 

hodnostní označení vyšité na levém rukávu a u letního a zimního pláště je vyšité na levém 

rukávu pod nápisem „HZS ČR“.  

(4)  Na blůze pracovního stejnokroje II a parce se hodnostní označení umísťuje nad pravou 

náprsní kapsou, na pulovru s dlouhými rukávy, bundě lehké a polokošili s límečkem 

tmavomodré se umísťuje na pravé straně předního dílu. Hodnostní označení je vyšívané. 

(5)  Na všité a navlékací nárameníky se umisťují:  

a)  kovové šesticípé hvězdy o průměru 

-  15 mm u praporčických hodností ve stříbřitém provedení, 

-  20 mm u důstojnických hodností ve zlatavém provedení, 

-  25 mm u generálských hodností ve zlatavém provedení; 

b)  kovové výložkové kolejničky o rozměrech 45 x 9 mm 

- ve stříbřitém provedení u praporčických hodností, 

- ve zlatavém provedení u důstojnických hodností; 

c)  kovový výložkový doplněk o rozměrech 37x10 mm, 

-  ve stříbřitém provedení u praporčických hodností, 

-  ve zlatavém provedení u důstojnických hodností. 

(6) Rozmístění kovových šesticípých hvězd, výložkových kolejniček a výložkového doplňku 

je uvedeno v příloze č. 1 tohoto pokynu. 
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(7) Navlékací nárameníky se navlékají na všité nárameníky a připevňují se knoflíkem  

o průměru 15 mm s rozpínacím trnem (splintou). 

(8) U košilí a halenek lze používat navlékací nárameníky s vyšitým hodnostním označením. 

U blůzy pracovního stejnokroje II, parky, pulovru s dlouhými rukávy, polokošili s límečkem 

tmavomodré a bundě lehké lze použít podložku s hodnostním označením o rozměrech  

70x38 mm ve vyšívaném provedení. 

(9) Podložka s hodnostním označením o rozměrech 70x38 mm ve vyšívaném provedení se 

umisťuje na výstrojní součástku tak, aby při čelním pohledu na výstrojní součástku byl 

hodnostní pásek, který nahrazuje kovovou výložkovou kolejničku, vlevo. 

 

Čl. 9 

Označení příslušnosti k organizační části HZS ČR 

(1) Označení příslušnosti k organizační části HZS ČR (dále jen „domovenka“) se umísťuje 

na pravém rukávu saka pracovního stejnokroje I a slavnostního stejnokroje, košile nebo 

halenky, šatů letních, parky, pláště stejnokrojového univerzálního, bundy lehké, bundy do 

pasu s vložkou, pulovru s dlouhými rukávy, polokošile s límečkem tmavomodré a blůzy 

pracovního stejnokroje II tak, aby horní okraj domovenky byl umístěn 20 mm pod rukávovým 

švem.  

(2) Na bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se domovenka 

nepoužije. 

(3) Pro označení příslušnosti ke generálnímu ředitelství HZS ČR (včetně vzdělávacích, 

technických a jiných účelových zařízení) se použije domovenka s textem GENERÁLNÍ 

ŘEDITELSTVÍ; pro označení příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru kraje se použije 

domovenka s názvem příslušného kraje, např. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, STŘEDOČESKÝ 

KRAJ, KRAJ VYSOČINA; pro označení příslušnosti ke Střední odborné škole požární 

ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany se použije domovenka s textem SOŠ PO  

a VOŠ PO FRÝDEK-MÍSTEK; pro označení příslušnosti k Záchrannému útvaru HZS ČR se 

použije domovenka s textem ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR.  

 

Čl. 10 

Rukávový znak HZS ČR  

(1)   Rukávový znak HZS ČR (dále jen „rukávový znak“) se umísťuje na pravém rukávu saka 

pracovního stejnokroje I a slavnostního stejnokroje, košile nebo halenky, šatů letních, parky, 

bundy lehké, pláště stejnokrojového univerzálního, bundy do pasu s vložkou, pulovru  

s dlouhými rukávy, polokošile s límečkem tmavomodré a blůzy pracovního stejnokroje II tak, 

aby horní okraj tohoto znaku byl umístěn 90 mm pod rukávovým švem. 

(2)   Na bílé košili s dlouhými rukávy nebo na bílé halence s dlouhými rukávy se rukávový 

znak nepoužije. 

Čl. 11 

Odznak s identifikačním číslem  

(1) Odznak s identifikačním číslem se umísťuje na pravé přední náprsní straně saka 

pracovního stejnokroje I tak, aby horní okraj odznaku byl umístěn 250 mm pod středem 

ramenního švu a na pravé kapse modré košile nebo modré halenky; odznak s identifikačním 

číslem se zavěšuje na knoflík pravé kapsy pomocí kožené úchytky. 
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(2) Odznak s identifikačním číslem se nepoužije na služebním stejnokroji generálního 

ředitele HZS ČR, na pracovním stejnokroji II a na slavnostním a společenském stejnokroji.  

 

Čl. 12 

Identifikační číslo v textilním provedení 

(1)  Identifikační číslo v textilním provedení se umisťuje na stuhový uzávěr o rozměrech 

125x25 mm, který je přišitý nad levou náprsní kapsou blůzy pracovního stejnokroje II, 

polokošili s límečkem tmavomodré a na pulovru s dlouhými rukávy. 

(2)   Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík se používá 

identifikační číslo v textilním provedení s číslicemi a rámečkem ve stříbřitém provedení, od 

hodnostního označení podporučík do hodnostního označení plukovník a u generálské hodnosti 

se používá identifikační číslo v textilním provedení s číslicemi a rámečkem ve zlatavém 

provedení.   

 

Čl. 13 

Jmenovka 

(1)   Jmenovka v kovovém provedení se umisťuje na saku pracovního stejnokroje I nad 

odznak s identifikačním číslem a na saku slavnostního stejnokroje se umisťuje na pravé 

přední náprsní straně. 

(2)   Jmenovka v textilním provedení se umisťuje na stuhový uzávěr o rozměrech 125x25 mm, 

který je přišitý nad levou náprsní kapsou blůzy pracovního stejnokroje II, polokošili 

s límečkem tmavomodré a na pulovru s dlouhými rukávy. 

(3)   Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík se používá 

jmenovka v textilním provedení, která obsahuje jméno, příjmení a rámeček ve stříbřitém 

provedení, od hodnostního označení podporučík do hodnostního označení plukovník  

a u generálské hodnosti se používá jmenovka v textilním provedení, která obsahuje jméno, 

příjmení a rámeček ve zlatavém provedení.  
 

 

Čl. 14 

Čepicový odznak  

(1)  Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík se používá 

čepicový odznak ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do 

hodnostního označení plukovník a u generálských hodností se používá čepicový odznak ve 

zlatavém provedení. 

(2)  Čepicový odznak se umísťuje na čepici se štítkem, klobouku a čepici zimní na střed 

přední části. U čepice lodičky se čepicový odznak umisťuje ve středu okolku na levém boku 

přední části. Čepicový odznak se nepoužije na čepici k pracovnímu stejnokroji II. 

   

Čl. 15 

Límcový odznak  

(1) Od hodnostního označení rotný do hodnostního označení nadpraporčík se používá 

límcový odznak ve stříbřitém provedení, od hodnostního označení podporučík do hodnostního 

označení plukovník se používá límcový odznak ve zlatavém provedení. 
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(2) Límcový odznak se umísťuje na obou stranách límce saka pracovního stejnokroje I, saka 

slavnostního stejnokroje, pláště stejnokrojového univerzálního, saka společenského 

stejnokroje a pláště společenského letního a zimního. Límcový odznak se zapichuje na obou 

stranách límce stejnokrojových součástek ve vzdálenosti 35 mm od švu límce a klopy. 

(3) Límcový odznak se na služebních stejnokrojích u generálských hodností nepoužije.  

  

Čl. 16 

Nápis „HZS ČR“ 

     Nápis „HZS ČR“ je vetkán na levém rukávu výstrojních součástek společenského 

stejnokroje. Na košilích společenského stejnokroje se nápis „HZS ČR“ nepoužije.  

 

Čl. 17 

Upevňování a řazení vyznamenání, medailí, a odznaků   

a dalších dekorací na služebních stejnokrojích 

(1) Propůjčená nebo udělená vyznamenání, medaile a odznaky (dále jen „vyznamenání“), 

stužky vyznamenání a další dekorace se nosí pouze na saku služebního stejnokroje (dále jen 

„sako“). 

(2) Vyznamenání „in natura“ se nosí jen při slavnostních příležitostech. Při jiných 

příležitostech se nosí pouze stužky vyznamenání. 

(3) Vyznamenání bez stuhy se nosí na pravé přední náprsní straně saka. Upevňují se na střed 

pravé přední náprsní strany saka ve výši určené pro nošení stužek vyznamenání. 

(4) Vyznamenání se stuhou a stužky vyznamenání se nosí na levé přední náprsní straně saka. 

Je-li více vyznamenání v řadě vedle sebe, může se krajní vyznamenání upevnit pod klopou 

tak, aby byla viditelná alespoň část stuhy v celé šířce. Poslední vyznamenání v řadě musí být 

upevněno ve vzdálenosti nejméně 1,5 cm od rukávu. Při upevňování většího počtu 

vyznamenání se zavěšují další vyznamenání v řadách nad sebou tak, aby vyznamenání vrchní 

řady překrývaly pouze stuhy vyznamenání spodní řady. 

(5) Stužky vyznamenání se upevňují na sako bez látkové nebo jiné podložky. Je-li více 

vyznamenání, umisťují se jejich stužky na nosič vyznamenání.   

(6) Stužka jediného vyznamenání nebo dolní řada stužek více vyznamenání se upevňují tak, 

aby stužka nebo stužky byly na středu levé přední náprsní strany saka a aby spodní okraj 

stužky byl 230 mm od hrotu nárameníku nebo vrcholu ramene. 

(7) Odznaky se nosí na levé přední náprsní straně saka 30 mm pod rovinou, vymezující 

spodní okraje stužek. 

(8) Pravidla řazení státních a zahraniční vyznamenání jsou stanovena zvláštním právním 

předpisem 7). Při řazení ostatních vyznamenání se postupuje analogicky.  

(9) Stužky vyznamenání se nosí ve stejném pořadí jako vyznamenání. 

(10)  Další dekorace se nosí za stužkami vyznamenání podle stupňů a pořadí v jakém byly 

uděleny 8). 

                                                           
7)   § 12 odst. 1 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky. 
8)   Např. stužky výkonnosti udělované podle Soutěžního řádu sportovních soutěží organizovaných v rámci HZS 

ČR. 
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Čl. 18 

Nošení služebního stejnokroje bývalým příslušníkem HZS ČR 

(1) Bývalý příslušník HZS ČR, který je držitelem průkazu bývalého příslušníka HZS ČR, je 

oprávněn nosit služební stejnokroj s označením příslušnosti k HZS ČR s odlišujícím 

označením. 

(2) Bývalý příslušník HZS ČR používá slavnostní stejnokroj, který je na pravé přední náprsní 

straně saka označen odznakem označujícím bývalé příslušníky HZS ČR 9) (dále jen 

„odznak“). 

(3) Odznak se umísťuje na pravé přední náprsní straně saka slavnostního stejnokroje tak, aby 

horní okraj odznaku byl umístěn 250 mm pod středem ramenního švu. 

 

Čl. 19 

Možné kombinace výstrojních součástek, doplňků a vnějšího označení  

     Možné kombinace výstrojních součástek, doplňků a vnějšího označení jsou uvedeny 

v příloze č. 2 tohoto pokynu. 

 

Čl. 20 

Přechodná a zrušovací ustanovení 

(1) Stejnokrojový plášť s vložkou a výstrojní součástky pracovního stejnokroje I 

v šedomodrém provedení podle vyhlášky č. 97/2008 Sb., mohou být používány do  

31. prosince 2016.  Jmenovku v textilním provedení zlatavém mohou příslušníci a příslušnice 

v praporčických hodnostech používat do 31. prosince 2017. 

(2)   Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 25/2014, o používání a nošení služebního stejnokroje 

příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, se zrušuje. 

 

Čl. 21 

Účinnost 

     Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.  

 

Čj. MV-106414-1/PO-OVL-2016 

 

                          

Generální ředitel HZS ČR 

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba v. r.  

 

Obdrží: 

HZS krajů 

Záchranný útvar HZS ČR 

SOŠ PO a VOŠ PO 

MV-generální ředitelství HZS ČR 
 

                                                           
9)  § 14 a příloha č. 8 vyhlášky č. 407/2015 Sb. 
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                                                                                  P ř í l o h a    č. 1 

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 39/2016  

Umístění hodnostního označení na náramenících 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             // 

55 

rotný 

30 25 

strážmistr 

30 25 25 

nadstrážmistr 

30 25 25 

nadpraporčík 

30 25 

praporčík 

55 

podpraporčík 

50 25 25 25 25 25 

podporučík poručík nadporučík 

15 20 

kapitán  

20 20 

30 25 25 

plukovník 

30 25 

podplukovník 

55 

major 

65 35 30 35 30 30 

  brigádní generál  generálmajor generálporučík  

40 40 40 

40 40 40 

40 40 40 

40 

40 40 40 

Poznámka:  

1.  Uvedené rozměry jsou v milimetrech. 

2.  Výložková kolejnička se na náramenících umisťuje 5 mm od ramenního švu 

(u všitých nárameníků) nebo okraje nárameníků (u navlékacích nárameníků). 
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               P ř í l o h a  č. 2 

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 39/2016 

 

Možné kombinace výstrojních součástek, doplňků a vnějšího označení 

  

 
Pracovní stejnokroj I - příslušníci 

 

1.  modrá košile s dlouhými rukávy 2.  modrá košile s krátkými rukávy 

     odznak s identifikačním číslem (kovový) )      odznak s identifikačním číslem (kovový) ) 

     tmavomodrá čepice se štítkem / čepice lodička             tmavomodrá čepice se štítkem / čepice lodička 

     tmavomodré kalhoty pánské      tmavomodré kalhoty pánské / kalhoty letní 

     tmavomodrá vázanka pro muže+spona do vázanky      tmavomodrá vázanka pro muže+spona do vázanky ) 

     tmavomodré ponožky      tmavomodré ponožky 

     černé polobotky       černé polobotky  

 
3.  tmavomodré sako pánské ) 4.  pulovr s dlouhými rukávy 

     tmavomodrá čepice se štítkem / čepice lodička       tmavomodrá čepice se štítkem / zimní čepice (ušanka) 

     tmavomodré kalhoty pánské      tmavomodré kalhoty pánské 

     odznak s identifikačním číslem (kovový), 

jmenovka v kovovém provedení 

     modrá košile s dlouhými / krátkými rukávy                                           

     modrá košile s dlouhými / krátkými rukávy                   

 jmenovka v textilním provedení / identifikační číslo  

 v textilním provedení 

     tmavomodrá vázanka pro muže+spona do vázanky      tmavomodrá vázanka pro muže+spona do vázanky 

     tmavomodré ponožky      tmavomodré ponožky  

     černé polobotky      černé polobotky   
  
5.  polokošile s límečkem tmavomodrá   

     tmavomodrá čepice se štítkem / čepice lodička  

     tmavomodré kalhoty pánské / kalhoty letní  

     jmenovka v textilním provedení / identifikační číslo v textilním provedení 

     tmavomodré ponožky  

     černé polobotky  

 
Dle ročního období a počasí: 

bunda do pasu s vložkou, parka, bunda lehká, stejnokrojový plášť univerzální ), zimní čepice (ušanka), 

tmavomodrá šála, černé kožené rukavice, černé polobotky perforované letní, zimní obuv černá.  
 

 

Pracovní stejnokroj I - příslušnice 

 

1.  modrá halenka s dlouhými rukávy 2.  modrá halenka s krátkými rukávy 

     odznak s identifikačním číslem (kovový) )      odznak s identifikačním číslem (kovový) ) 

     tmavomodrý klobouk / čepice lodička      tmavomodrý klobouk / čepice lodička 

     tmavomodrá sukně / tmavomodré kalhoty dámské 

     tmavomodrá vázanka pro ženy + spona do vázanky 

tmavomodrá sukně / tmavomodré kalhoty dámské / 

kalhoty nebo sukně letní 

     punčochové kalhoty tělové barvy / tmavomodré ponožky       tmavomodrá vázanka pro ženy + spona do vázanky ) 

     černé lodičky / polobotky      punčochové kalhoty tělové barvy / tmavomodré ponožky 

      černé lodičky / polobotky 
 

                                                           
)      Zavěšuje se na knoflík pravé kapsy pomocí kožené úchytky; nepoužije se u generálního ředitele HZS ČR. 
)     S ohledem na počasí lze použít i variantu bez vázanky + spony do vázanky. 
)   S ohledem na počasí lze použít i variantu s pulovrem bez rukávů. 
)  K parce a stejnokrojovým plášťům se nenosí čepice lodička. 
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3.  tmavomodré sako  dámské ***) 4.  pulovr s dlouhými rukávy 

     tmavomodrý klobouk / čepice lodička      tmavomodrý klobouk / zimní čepice (ušanka) 

     tmavomodrá sukně / tmavomodré kalhoty dámské tmavomodrá sukně / tmavomodré kalhoty dámské 

     odznak s identifikačním číslem (kovový) 

     jmenovka v kovovém provedení 

     jmenovka v textilním provedení / identifikační číslo  

     v textilním provedení  

     modrá halenka s dlouhými / krátkými rukávy      modrá halenka s dlouhými / krátkými rukávy 

     tmavomodrá vázanka pro ženy + spona do vázanky      tmavomodrá vázanka pro ženy + spona do vázanky 

     punčochové kalhoty tělové barvy / tmavomodré ponožky      punčochové kalhoty tělové barvy / tmavomodré ponožky  

     černé lodičky / polobotky      černé lodičky / polobotky 
 

 

5.  polokošile s límečkem tmavomodrá  6.  šaty letní 

     tmavomodrý klobouk, čepice lodička      tmavomodrý klobouk 

tmavomodrá sukně letní / tmavomodré kalhoty dámské 

letní 

     punčochové kalhoty tělové barvy 

     černé lodičky 

     jmenovka v textilním provedení / identifikační číslo  

 v textilním provedení 

 

     punčochové kalhoty tělové barvy / tmavomodré ponožky   

     černé lodičky / polobotky  

  

Slavnostní stejnokroj – příslušníci 1) Slavnostní stejnokroj – příslušnice 1) 

 
tmavomodrá čepice se štítkem tmavomodrý klobouk 

tmavomodré sako pánské tmavomodré sako dámské 

ozdobné šňůry  ozdobné šňůry 

tmavomodré kalhoty pánské tmavomodrá sukně / tmavomodré kalhoty dámské 

bílá košile s dlouhými / krátkými rukávy bílá halenka s dlouhými / krátkými rukávy 

tmavomodrá vázanka + spona do vázanky tmavomodrá vázanka + spona do vázanky slavnostní 

modré ponožky  punčochové kalhoty tělové barvy 

černé polobotky  

jmenovka v kovovém provedení 

černé lodičky / polobotky 

jmenovka v kovovém provedení  

 
Dle ročního období a počasí: 

parka / stejnokrojový plášť univerzální, zimní čepice (ušanka), tmavomodrá šála, hedvábný šátek šedomodrý (pouze 

příslušnice), černé kožené rukavice, zimní obuv. 

 

Společenský stejnokroj - příslušníci 

 
1.  tmavomodrá čepice se štítkem společenská  2.  tmavomodrá čepice se štítkem společenská 

     tmavomodré sako společenské       tmavomodré sako společenské 

     tmavomodré kalhoty společenské       tmavomodré kalhoty společenské 

     bílá košile s dlouhými rukávy       bílá košile frakovka s dlouhými rukávy 

tmavomodrá vázanka + spona do vázanky společenská       motýlek tmavomodrý  

     černé ponožky        černé ponožky  

     černé polobotky společenské       černé polobotky společenské 

 

bílá šála hedvábná 

bílé rukavice kožené 

plášť společenský letní / zimní 
 

 

 

 

                                                           
1)   Pro slavnostní příležitosti a pietní akty lze u slavnostního stejnokroje použít výstrojní součástky dle čl. 4 odst. 2. 
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Společenský stejnokroj - příslušnice 

 
     tmavomodrý klobouk společenský 

     tmavomodré šaty pouzdrové s broží 

     tmavomodré sako prodloužené společenské 

     punčochové kalhoty tělové barvy 

     černé lodičky společenské / kozačky 

     černá kabelka kožená 

     bílá šála hedvábná / šedý šátek hedvábný  

     bílé rukavice kožené  

     plášť společenský letní /zimní 
 

 

Pracovní stejnokroj II  

 
     tmavomodrá čepice s nápisem hasiči  / čepice pletená s nápisem hasiči   

     tmavomodrá blůza 2) / polokošile s límečkem tmavomodrá  

     tmavomodré kalhoty  

     jmenovka v textilním provedení / identifikační číslo v textilním provedení + hodnostní označení 

     triko šedé / tmavomodré s dlouhými / krátkými rukávy 

     tmavomodré ponožky / ponožky do zásahové obuvi 

    černé polobotky / černá obuv kotníčková universální / holeňová obuv pracovní černá 

Dle ročního období a počasí: parka, bunda lehká, pulovr s dlouhými rukávy, černé kožené rukavice, zimní obuv. 

U příslušníků nezařazených v jednotce PO též parka, modrá košile s dlouhými / krátkými rukávy a tmavomodrá 

vázanka. 

 

Služební stejnokroje pro generály 

 
skladba jednotlivých druhů služebních stejnokrojů je stejná jako u příslušníků a příslušnic; jednotlivé výstrojní 

součástky se však liší svým provedením (viz příslušné katalogové listy výstrojních součástek). 

 
 

 

                                                           
2)  Reflexní značení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků  

     požární ochrany. 

 




